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Ved ansøgningsfristen 1. septem-
ber var der i alt kommet 16 ansøg-
ninger, og bestyrelsen havde på et
møde valgt 10 projekter ud til at
modtage støtte på i alt 172.485 kr.

Ansøgerne fik støtten overakt af
formanden Karsten Sørensen på et
møde 20. september i Nordjyske
Banks afdeling i Øster Brønderslev. 

Modtagerne var: 
Brønderslev Lystfiskerforening -
Buskryddere og kædesav: 6.625 kr.

Elmehøj ØB - digitalt kamera:
5.000 kr.

FDF - stole til klubhus: 12.000 kr.

Fremad Eagles - spil til skolemester-
skaberne i bordhockey: 10.000 kr.

Lokalbladet for Øster Brønderslev
og Hallund området - genstarts-
hjælp: 25.000 kr.

Museumsforeningen Vildmosefore-
ningen - vaskemaskine og tørre-
tumbler: 10.000 kr.

Nejst Rideclub - Ny elevhest og
udstyr: 26.500 kr.

Brønderslev Skytteforening - Nye
stole til klubhus: 24.000 kr.

Øster Brønderslev Borgerforening -
container til opbevaring af grej på
Bålhøj: 39.625 kr.

Øster Brønderslev Idrætsforening -
Penge-/brandskab og kasseapparat:
13.925 kr.

Det var Sparekassefonden 5. udde-
ling, og indtil nu har fonden i alt
delt 1.431.932 kr. ud.

Sparekassefonden deler penge ud
næste gang i april 2013. 

Der er ansøgningsfrist 1. marts
2013. Se flere oplysninger på 
www.sparekassefonden.dk, hvor
ansøgningsskema også kan findes. 

Billedet er fra uddelingen 20. sep-
tember 2012 og viser repræsentan-
ter fra de 10 modtagere suppleret
af Sparekassefondens formand
Karsten Sørensen bagest.

MANGE, MANGE TAK!
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I sidste nummer af Lokalbladet råbte redaktionen ”Ulven kommer”, og det var også tæt på, at det nummer, du nu
læser i, kunne have været det sidste, men en dejlig og omfattende opbakning har betydet en økonomisk kickstart
af Lokalbladet – og at der ikke kommer nogen ulv i denne omgang!
Der er kommet tre rigtigt store indbetalinger i form af 25.000 fra Sparekassefonden, 10.000 fra Øster Brønderslev
Borgerforening og 5.000 fra Østsidehallen. TAK for det!

Desuden er der kommet i alt 5.000 fra andre foreninger og ikke mindst 11.000 som indbetalinger fra en lang
række private. TAK for det!

Tilsammen har den ekstraordinære støtte på 51.000 kroner betydet, at der sammen med de øgede indbetalinger
fra Menighedsrådene og de budgetterede annonceindtægter for 2013 vil være penge nok i kassen til at udsende
dette nummer og de planlagte 4 numre i 2013!

Det betyder IKKE, at Lokalbladet er reddet for altid. Der vil som vanligt
blive indlagt et indbetalingskort i det første nummer næste år med en
opfordring til at bruge det, så Lokalbladet også fortsætter i 2014 og frem.

Det betyder derimod, at redaktionen med glæde og fornøjelse har opfattet
støtten som en opbakning til Lokalbladet som et nødvendigt og vigtigt
lokalt medie. Det har den økonomiske opbakning vist, og det har de
mange positive tilbagemeldinger, vi har alle har fået direkte, også vist. 

Endnu engang 

MANGE, MANGE TAK!

Sparekassefondens 5. uddeling

Fra venstre står
repræsentanter for: 
Nejst Rideclub,
Øster Brønderslev
Borgerforening,
Fremad Eagles,
Sparekassefonden,
Elmehøj, FDF
Brønderslev,
Lokalbladet,
Vildmosemuseet,
ØBI, Brønderslev
Skytteforening og
Brønderslev
Lystfiskerforening.

En donation
mere

Hallund Kro har været så venlig at 
tilbyde, at det overskud, der er på
mad ud af huset i de 2 sidste uger 
af januar, vil tilfalde Lokalbladet.

Lokalbladet er glad og taknemlig for
det smukke tilbud, da vores økonomi

godt kan trænge til det, så Lokal-
bladet også kan bestå fremover.
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VIGTIGT
LOKALBLADET 

udkommer næste gang 
20. marts 2013

Sidste frist for indlevering
af stof til LOKALBLADET er 

1. marts

Tryk: Basis-Tryk, Dronninglund -  oplag: 1500

Redaktionen
Lokalbladets redaktionen, der står
bag produktionen af hvert blad
består af:

Kirsten Agesen, 
Dannevirkevej 14 (9881 1034) 
(e-mail: kirstenagesen@gmail.com) 

Grethe Christensen,  
Hollenstedvej 121 (9883 5085)
(e-mail: lyngdahl@privat.dk)

Vibeke Hatt Sørensen, Bålhøj 30
(2971 3034) 
(e-mail: vibekefuzzy@hotmail.com)

Lis Marrup, Sølvgade 71, 
(9883 5049) 
(e-mail: lismarrup@gmail.com)

Ove Dam,  Husumvej 7 
(9881 1414) 
(e-mail: ove.dam@nordfiber.dk)

René Dahl Jeppesen, 
Buurholtvej 53 (3113 0058)
(e-mail: rene@arkitekt-ussing.dk) 

Per Drustrup Larsen, 
Buurholtvej 47 (9881 1453)
(e-mail: drustrups@mail.dk) 

MEN - der er stadig brug for 
og plads til flere medlemmer
med gode ideer. 

Kontakt redaktionen!

LOKAL HANDEL - LOKAL STYRKE
Støt vore annoncører - se annoncesiderne bagest i bladet

9024 - 0000045934

Lokalbladets kontonummer 
til frivillige indbetalinger er: 

Fællesskaber og respekt
På siden overfor har vi i redaktionen skrevet om den omfat-
tende opbakning til os selv - og ikke mindst jer alle - i form af
Lokalbladet som et lokalt fællesprojekt! Det er vi glade for, og
det skal fællesskabet også være. Det giver lejlighed til at filoso-
fere lidt om fællesskaber og respekt.

Den slags fællesskaber og projekter er der flere gode 
eksempler på lokalt og altid er de baseret på samarbejde og
respekt for hinanden som deltagere. 

Det betyder ikke, at man altid skal eller kan være enige, men
uenigheder og forskelligheder kan styrke og skærpe de fælles
projekter. Det bliver resultatet, hvis man accepterer hinandens
forskelligheder og konsekvent undlader at tale situationer og
oplevelser ned! 

Vær åbne og positive, opfat andre som samarbejdspartnere,
der ofte har andre ressourcer, styrker og holdninger end dig
selv. Få det bedste ud af alt, og gør selv en indsats for fælles-
skabet i stedet for at brokke sig, tale tingene ned, tale dårligt
om andre folk. Kun ved at samle alle gode kræfter og arbejde
positivt sammen er der chancer for at fortsætte den gode
udvikling, lokalområdet er inde i. 

De bedste ønsker for fællesskabet - os alle sammen og hinan-
den – skal lyde fra redaktionen sammen med ønsket om en
rigtig god december og et godt 2013 – i fællesskab.

Redaktionen
Forsidebilledet i dette nummer er taget
af Henrik Clausen fra Clausen Grafic
www.clausen.dk og var en gave fra 
skolen til Ebbe.



Jeg håber, virkeligheden har overha-
let produktionstiden for bladet, for i
skrivende stund venter vi med læng-
sel på ibrugtagningstilladelsen til
Samlingshuset fra Kommunen.
Vi kan forhåbentlig også snart få
lavet en ordentlig åbningsdag, så
folk kan komme rundt og se det
hele.
Med denne tilladelse i hånden kan vi
for alvor begynde at bruge huset rig-
tigt, annoncere med udlejning og få
gang i alle de ideer til aktiviteter, der
ligger og venter hos folk.
Der har været visse krav, der skulle
opfyldes og ændres i forhold til
niveaufri adgang, branddøre og ikke
mindst adgangsvej og p-pladser for
at ibrugningstilladelsen kunne gives,
og langt de fleste af de forhold er i
orden.
Tilbage står kun adgangsvej og P-
pladser, og her har bestyrelsen frem-
sendt nyt projekt til Kommunen,
hvor der bliver anlagt en grusvej på
jordstykket øst for Grøftekanten til
Sankelmarksvej og nuværende p-
plads. Samtidig foreslog vi lukning af
Sankelmarksvej for biltrafik efter
boligforeningsboligerne. Den løsning
vil lede den kørende trafik udenom
byen, og den skønnes at give færrest
gener for de fleste. Målet er at finde
den bedste løsning for byen. Forsla-
get har været i høring, og der har
været en indsigelse.
Alternativet var, at der skulle etable-
res 20 p-pladser på græsset ved sko-
lens løbebane. Den løsning ville give
en del trafik ned over skolens P-
plads, og den løsning har man ikke
ønsket fra Skolens og SFO pga. sik-
kerhedsproblemer for børnene.
Teknik- og Miljøudvalget har i denne
uge givet tilladelse til, at vejen uden-
om kan etableres i 2013, mod at vi
selv betaler, hvad vejen koster.
Samtidig afsætter udvalget 50.000 til
lukning af Sankelmarksvej og vende-
plads m.m.

Kommunen har også bevilget 50.000
til hjælp til etablering af belysning
og ny belægning på stien forbi sko-
len og huset. Det arbejde er nu gået
i gang, og det er da mildest talt også
mørkt at færdes på stien nu.
Belysningen etableres af frivillige
kræfter, og kommunen lægger asfalt
på for de 50.000.
I denne weekend gøres ventilations-
anlægget færdigt i motionscentret,
så se svedige dampe kan komme
væk. Det bliver godt.
Der er mange forskellige småprojek-
ter rundt omkring stadigvæk, men
de kommer med efterhånden, som
folk har en ledig tid til at hjælpe med
tingene.
STOR TAK til alle der har og stadig
bidrager til arbejdet i huset på den
ene eller den anden måde. Der er
lagt rigtig, umanerlig mange både
synlige og usynlige timer i projektet.
Nogle folk har trukket et kæmpelæs,
så man tror, det er løgn. Der er i det
hele taget blevet rykket til forskellige
ting til forskellige tider, alt efter hvor-
når der var behov. Nogle gange har
der været døde perioder, hvor tinge-
ne gik lidt i stå, og der var behov for
pauser.
Har du tid og kræfter at give af, så
meld dig, for der er brug for folk af
alle slags også fremover. Vi kunne
tænke os et korps af folk, der vil
komme og hjælpe i huset med fore-
faldende arbejde på bestemte tider,
f.eks. hver 14. dag. Det kunne blive
en rigtig hyggeting og samtidigt
både nyttigt
og nødven-
digt.
Vi har nu et
samlingshus,
som vi kan
være rigtig
stolte af, og
som vi først
nu i fællesskab
skal til at

”give liv” for alvor. Vi håber virkelig,
at huset vil blive brugt i den ånd,
som det er tænkt:
Et hus fuld af positivt liv, aktivitet og
kreativitet. 
Et hus vi bruger, og som vi også pas-
ser på, fordi vi har selv bygget og
betalt det.

De ansatte
Samlingshuset er et frivillighedens
hus, og vi er så heldige, at vi har et
par ansatte til at tage sig af de vigti-
ge grundlæggende opgaver i huset. 
Henrik Hald er leder på fuld tid, og
Simon Reedtz er ansat på 23 timer.
Derudover betaler lejere for rengø-
ring efter fester via lejen. 
Der er rigeligt at gøre i det store hus,
og mange ting er ikke faldet på
plads endnu. Du kan være med til, at
Simon og Henrik føler sig værdsat,
og til at de synes, de har et fantastisk
job. Vi ved alle, hvad arbejdsglæde
betyder i det daglige.
Når huset kommer godt i gang, får
vi forhåbentlig mulighed for at købe
os til flere rengøringstimer, så Hald
kan frigives mere til det, han også
kan - nemlig at skabe aktiviteter.

Ny forpagter
Mia Reedtz har søgt stillingen som
forpagter af kiosken. Vi har lavet afta-
le med Mia (og Simon) om, at Mia
får forpagtningen, når ibrugtag-
ningstilladelsen foreligger, så lige nu

arbejder Mia for os i cafeen.

Det er med stor glæde, at vi
kan byde velkommen til
vores nye forpagter. Vi
håber, at nogle af alle de
ideer, Mia har, kan give en
god forretning og gøre den
del af Samlingshuset til et
hyggeligt sted, hvor folk
har lyst til at komme forbi.
Herfra skal lyde en kraftig
opfordring til at støtte Mia -
til gavn for os alle, men
giver det ikke sig selv??
(se side 9)

På fondsbestyrelsens vegne
Birgit Søndergaard

Samlingshuset
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Frivillige hjælpere på arbejde:
Et hold fliselæggere i gang med
de sidste fliser og ventilations-
eksperter i gang med rør til
motionscenter og spinning.
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Så er det JUL
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JULETRÆ i Ø.
Brønderslev
Torsdag 13. december er der juletræsfest 
for dagplejere og børnehaver. 

Det begynder i Nordjyske Bank kl. 9.30, og
festen fortsætter i Samlinghuset.

Arr.: Menighedsrådet og Nordjyske Bank

JULEarrangement i Hallund
28. november og 5. december kl. 19.00 - ca. 21.30 i Klubhuset.
Kom og lav din egen pynt til døre, kirkegård, adventskrans, juledekorationer m.m. 
Pris pr. aften 75 kr. inkl. kaffe og hjemmebag. Man skal selv medbringe materiale, dog vil der være graner til fri
afbenyttelse. I år er det 2 damer fra Mølholt, der kommer og skal styre slagets gang. 
Tilmelding skal ske til Kirsten på 9883 5056 eller Lis på 2444 5005 senest 26. november.

Hallund Borger- og Idrætsforening

JULEbal
Lørdag 8. december kl. 19.00 er der mulighed for at komme til
Julebal i Samlingshuset. Der vil blive serveret en traditionel jule-
menu, hvorefter orkestret ” Dirty Frank” spiller op til dans.
Alt overskud fra dette arrangement vil blive brugt til aktiviteter i
Samlingshuset.
Billetsalget foregår fra Samlingsstedet kiosk, hvor Mia Reedtz har
åbent tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 16 – 20. Der er rift om
pladserne, så man skal være hurtigt ude!

Henrik Hald
Leder af Samlingshuset

JULETRÆsfest i Østsidehallen 
Traditionen tro afholder ØBI´s Venner stor juletræsfest den første fredag i december måned, 
helt præcis den 7. december.
Klokken 18.30 tændes lysene på juletræet, dørene åbnes og julefesten kan starte. Piger og drenge fra Fritteren går
Lucia-optog gennem salen, og der danses om juletræet. Nissemor kommer forbi og danser og synger med børne-
ne og deres forældre. Hun deler endvidere godteposer ud, som der kan købes billetter til i Nisseboden. 
Der er også mulighed for at vinde flotte gaver i det store amerikanske lotteri. Atter i år er det lykkedes ØBI´s Venner
at få assistance fra trofaste folk fra Hyggeklubben, som vil stå for tilberedelse af glögg, æbleskiver, kaffe og te mm. 
”Vennerne” forventer naturligvis, at hele byen vil bakke op om arrangementet, så det kan blive en rigtig hyggelig
aften og igen i år en stor succes. 

Arr.: ØBIs Venner

JULEvine - fra Spar Øster Brønderslev / Jan Jæger

I dette nummer har redaktionen af Lokalbladet prøvesmagt 2 flasker, som
begge sælges i Spar Øster Brønderslev.
Den første har Jan Jæger selv indkøbt til at være julevinen i år, og den er på
tilbud til 2 flasker for 100 kr.
Smagspanelet fra Lokalbladet har prøvsmagt den og mener helt klart, at den
vil ramme plet til både and og flæskesteg, og vinens karakter gør også, at
man nemt kan drikke den til lette måltider eller til en god film foran fjernsy-
net. Vinen hedder Simué og er fra Spanien. Vinen indeholder 100 % tempra-
nillo druer, og har ligget 4 måneder på egetræsfad. Lokalbladets smagspanel
er enige om, at det er en absolut god vin til en meget fornuftig pris.

Den anden vin er et nyt medlem af Antco Ceppo-familien. Den pågældende
flaske hedder Antico Ceppo Tres og prisen er også 2 flasker for 100 kr. 
Vinen stammer fra Italien og har fået navnet, fordi den indeholder 3 druer i
en blanding af Syrah og Cabernet og Petit Verdot. Vinen har en kraftig farve
og smag og er meget velegnet til godt kød - og derfor også til julemaden.
Den er rund og fyldig i smagen lidt som en god ripasso. Producenten anbefa-
ler en serveringstemperatur på 16-18 grader. Smagspanelet mener, det er en
god tilføjelse til de i forvejen gode vine fra Antico Ceppo-familien, hvor 
udgaven med ren Petit Verdot-drue har været på hylderne et godt stykke tid.



Flittige hænder på julegaveværkstedet
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Igen i år har lokale folk arrangeret Julegaveværk-
sted en hel weekend på Øster Brønderslev Skole
og i Fritidsordningen. Der var i år godt 80 børn
fra 3. klasse og op under styring af ca. 35 aktive
voksne og unge. Der blevet fremstillet et væld af
gode gaver, men Lokalbladet har lovet ikke at
afsløre hvad der blev lavet og af hvem. Derfor er
billederne kun af nogle af de flittige hænder. 



Alle oplandsbyer i kommunen har
nu fået hjertestier med ruter udpe-
get lokalt. Meningen er bl.a., at
man kan gå eller løbe sig en tur på
de andre byers stier og samtidig se
den del af kommunen. Tag et kort
og prøv ruterne – du vil blive for-
bavset og begejstret for den smuk-
ke natur!  

Læs om projektet og de andre ture
på www.land-b.dk og klik videre til
Tour de Landdistrikt.

Hallund
Tour de landdistrikt i Hallund støt-
tes af Brønderslev Kommune,
Hjerteforeningen og Økonomi- og
Indenrigsministeriet og står bag 3
hjertestier i Hallund.

Ved Doktorpladsen, hvor ruterne
starter, og ved Spejderhuset på
Søndersig, findes der et fint kort,
hvor ruterne er aftegnet, og som
du er velkommen til at tage.
”Gul rute” på 7,5 km går fra
Doktorpladsen til Kjølskevej mod
Jerslev, fanger Hulknøsevej og lan-
der på Sølvgade ved
Doktorpladsen.

”Grøn rute” på 6,0 km går fra
Doktorpladsen via Ørumvej til
Søndersig og retur til Doktor
pladsen.

”Gummistøvleruten” på ca. 3 km
fra Doktorpladsen til Søndersig,
igennem engen og over åen, forbi
bålpladsen retur til Sølvgade og
Doktorpladsen. Denne rute kan
være meget våd, deraf navnet.

Øster
Brønderslev
Øster Brønderslev har også fået en
hjertesti, etableret som kommunal
projekt med meget frivillig støtte
lokalt hjælp til placering af ruterne
og opsætning af pæle. Tak til Taus,
Per Esbensen, Gitte og Jens
Jørgensen for hjælpen.

Her i byen er de 3 ruter lagt med
udgangspunkt fra Samlingshuset
og nord for byen. Ruterne er på
3,1 km, 6 km og 8,1 km. De kan
ses og følges via de brochurer, der
er i holderen ved Samlingshusets
p-plads. Er holderen tom, så er der
flere brochurer i huset.

De tre ruter er markerede ved de
pæle, som I nok har set rundt
omkring.

Der var indvielse af ruterne rundt
omkring i uge 42. Lokalt foregik
det mandag i øsregnvejr, hvor der
mødte ca.10 personer op til en våd
gåtur og efterfølgende kaffe. Tak til
de tre ruteforkvinder, Mette
Andersen, Gurli Pedersen og
Grethe Poulsen

Hjertestier
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Cykelruter
Det er ikke kun guider til gående, der kan bruges til at opsøge de skønne steder i vores lokalområder. For flere år
siden blev der arrangeret lokalhistoriske cykelture rundt om Øster Brønderslev med ture rundt til Hvilshøj og
Kraghede. Disse cykeltursfoldere med indlagte historier og kort kan findes og printes fra Øster Brønderslev
Borgerforenings hjemmeside ww.oesterbroenderslev.dk 



Jeg hedder Mia Reedtz, og er forpag-
ter af det nye cafeteria i det nye
samlingshus. Både nye og gamle
brugere af huset kender mig jo nok.
For dem der ikke gør, kan jeg kort
fortælle, at jeg er gift med Simon,
der har været ansat i ØBI siden 2008
og nu er ansat ved Samlingshuset. Vi
har sammen 3 børn. Lucas, der går i
10. klasse i Brønderslev. Jonatan der
går i 6. klasse her i byen og Ida
Marie, der lige er startet i 0. klasse
også her i byen.

Vi flyttede til byen for snart 7 år
siden. Via Simons job blev jeg hurtigt
en del af det gamle hus, bestemt
ikke på grund af det sportslige, men
det sociale i og omkring den gamle
kiosk i ØBI-regi. 

Så da stillingen som forpagter af det
nye cafeteria blev slået op, snakkede
Simon og jeg om, at vi faktisk savne-
de kontakten til brugerne af huset,
Den lille snak, ungerne, der kom til

os, og de hyggelige arrangementer,
vi fik lavet. Derfor udarbejdede vi en
model, sådan at jeg står for forpagt-
ningen, og Simon hjælper til. Jeg er
nemlig så heldig også at have et
arbejde på Elmehøj, hvor jeg passer
rigtigt godt på de ældre beboere om
natten. Så for at kunne kombinere
dette, er det altså blevet et samarbej-
de mellem mig og Simon.

Sammen er vi fast besluttet på at
gøre cafeteriet til et hyggeligt sam-
lingssted både for brugerne af huset,
men også for byens borgere. Derfor
har vi også kaldt det Samlingsstedet,
og vi vil gerne gøre det til et sted,
hvor man kommer og spiser lidt mad
eller drikker en kop kaffe/øl og ser på
kampe gennem vinduet til hallen.

Vores visioner er at beholde fastfood-
maden, men så vidt det nu kan lade
sig gøre også at vælge den sunde
variant. Blandt andet er vi startet
med pomfritter, der laves i special-

ovn, og derfor er mere fedtfattige.
Samtidig vil vi gerne tilbage til fæl-
lesspisninger. Allerede nu har vi kørt
med suppeonsdage hele november
måned, hvor en lille flok via sms har
tilmeldt sig og spist suppe sammen.
Det har været rigtig hyggeligt. Der
er også åbent hver tirsdag og tors-
dag, hvor det er muligt at købe mad.

December måned vil selvfølgelig stå i
julens tegn, og vores plan er at
holde pause med suppen og servere
noget julet om onsdagen – f.eks.
risengrød, varm leverpostej mm.
Tirsdag og torsdag vil der være
mulighed for at købe æbleskiver og
gløgg og selvfølgelig også andre
slags mad. Vi har også en plan om at
holde en brunch hver måned. Vi
tager meget gerne imod ideer,
nytænkning og udfordringer.

Udover at varetage cafeteriet, har jeg
også sagt ja til at være Samlings-
husets ”kogekone”. Det vil sige, at i
det omfang der er brug for det, kan
man hyre mig til at stå for maden til
arrangementer holdt i Samlings-
husets sal - også private fester. Jeg vil
gøre mit til, at folk får en god og
spændende madoplevelse, de forhå-
bentlig vil huske, når de tænker tilba-
ge på deres fest. Ingen opgave er for
stor eller for lille. 

Med det nye Samlingshus og
Samlingsstedet har vi de perfekte
rammer for at få noget rigtigt godt
op og stå for brugerne af huset og
byens borgere. Jeg er indstillet på at
gøre mit til, at alle får en glad og
god oplevelse.

På gensyn
Mia Reedtz

Forpagter og kogekone
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Hjertestarterkursus 
Lions Club har for år tilbage skænket en hjertestarter til
Østsidehallen, og Øster Brønderslev Centralskole har nu også en
hjertestarter hængende i skolegården til brug ved hjertestop.
Derfor har der været flere ønsker om at få lært, hvordan man
gør brug af en hjertestarter (AED). Det første hjertestarterkursus
blev afviklet 17/11 2012 i Samlingshuset med 10 deltagere.
Det næste Hjertestarterkursus bliver 12. januar kl. 9-13.
Tilmeldingen kan ske på ØBI’s hjemmeside. Max 15 deltagere.
Kan du ikke deltage den dag, så tilmeld dig alligevel, da der
evt. kan oprettes nye hold. 
På kurset undervises i henhold til førstehjælpsrådets 
undervisnings planer. Der udstedes førstehjælpsbevis efter gen-
nemført kursus. Instruktører er Bjarne V. Løth og Mette Sloth.
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Gade-

Spil Dansk

Torsdag 25 oktober var der Spil
dansk dag i hele landet. Radio og Tv
spillede kun dansk musik, og desu-
den var der et væld af koncerter over
hele landet.

I Øster Brønderslev blev dagen fejret i Samlingshuset. Salen var fyldt med 110 børn fra SFO
og de lidt ældre fra Hyggeklubben. Vi startede dagen med den 6-årige pige, Babeth, der
sang 4 sange.
Hyggeklubben flyttede ind i Cafe Samlingsstedet, hvor der var kaffe og kage. Her under-
holdt Henriettes Trio med gamle revyviser.

Stine Michels orkester underholdt samtidigt børnene med eventyrlige fortællinger fortalt i
musik og sang. En hel time sad børnene tryllebundet af de fantastiske historier. De fik også
serveret frisk frugt og juice.
Gregers Mogstad spillede derefter til fællessang, hvor alle sang med på de kendte danske
børnesange.

En sjov bemærkning! Da Babeth havde optrådt, stillede nogle børn sig i kø for at få hendes
autograf. Babeth kender ikke til autografer og spørger derfor sin mor:” Har vi råd til at give
alle disse børn en autograf?”
Alle havde en dejlig eftermiddag, og vi vil bestræbe os på at gentage det næste år.

Henrik Hald 
Leder af Samlingshuset

Livet på Hallund Kro
Jeg fik en snak med Trine om deres liv, efter de kom til Hallund Kro:
Den 15. oktober 2003 fik de nøglen til kroen, men de overtog den først den 1. november.
Der var meget at gå i gang med, men Mortensaften var deres første arrangement, og der var tilmeldt omkring 100
deltagere til Mortensand, så det var en flot begyndelse, og Mortensaften er stadigvæk godt besøgt, og  i hver
weekend er der næsten altid booket op. Der er store selskaber, og Trines mad er efterspurgt, så kunderne kommer
ofte langvejs fra.
Tidligere var der enkebal og motorcykeltræf, men publikum blev færre til ballerne, og motorcyklerne passede ikke
med andre arrangementer, så de blev sløjfet, dvs. der er motorcykeltræf på godset for seniorer hvert andet år, og
der får de al maden leveret af kroen. En enkelt gang bestilte de mad på kroen, så de slap for opvasken bagefter, og
det kunne de 40 deltagere lide.
Trine og Jan har døtrene Isabella på 6 år og Josefine på 4 år, så der er mange travle dage, og Trine sætter pris på,
at maden er hjemmelavet, så hun laver næsten alt selv. Is, alt bagværk, kransekage, frikadeller, kartoffelsalat og
meget andet er hjemmelavet. Kroen laver gammeldags god mad, som er meget værdsat og det er der mange, der
går efter.
De har slidt med at renovere kroen, og efterhånden er alting i orden og fint, ligesom deres egen bolig på 1. sal,
hvor Jan har bygget det hele om med blandt andet nye vinduer og tag. 
Et lille hjertesuk fra Trine: Hun vil gerne være med til at arrangere fastelavnsarrangementet i Hallund og har foreslå-
et det flere gange for arrangørerne, men har fået afslag. Det bliver afholdt i Ø. Brønderslev (også med deltagelse af
folk fra Hallund til arrangementet). Kunne man måske skiftes til at have arrangementet? 

Lis Marrup



Efterlysning
Hej alle, der var til høstfest i
Hollensted Forsamlingshus. Da vi
somme tider alle har udenbys ven-
ner og familie med til festen, vil
jeg opfordre til at spørge de uden-
bys, om nogen har fået en forkert
jakke med hjem: Har nogen lånt
min sorte halvlange jakke? Det er
en sort hætte på med snore. 

Den hang sammen med et blåt
tørklæde, og tørklædet var det
eneste, der var tilbage af mit over-
tøj, da jeg skulle hjem.
Nede hos Johanne (forsamlingshu-
set) er en sort jakke uden hætte,
(knap så lang som min) måske er
det den, der er blevet forvekslet.
Skulle du være kommet til at tage
den med kontakt venligst: Anita
Thomsen, Hollenstedvej 159, 9700
Brønderslev. Mobil: 2681 1926

Overskæg
Jeg vil på forsiden af
Lokalbladet! 

Det ønske kom fra Per M.
Jørgensen, der er trommesla-
ger i The Blue Van, og som
stammer fra enten Hvilshøj
eller Hollensted afhængig af,
hvor man trækker grænsen
mellem de 2 byer, og det
tværes drengene i orkestret
om jævnligt. 

Per har i en periode groet sig
en rigtig flot moustache eller
schnurr bart, og den faldt
Lokalbladets fotograf for. De
fine sving er nu ved at kræve
skægvoks, og selv med rejser
ude i den store verden, så
har Per endelig fundet et
næsten lokalt sted at købe
voksen i Hjørring! 

Efter forhandlinger ville Per
godt ”nøjes med” en plads i
Gadespejlet, så her er han.

Velkommen
Sølvgade 77
Sølvgade 77 er nu beboet af Tanja Pedersen på 28 år og Jonas Bæk ligele-
des 28 år og deres søn, Oliver på 5 år. Familien har også en hund, Mille,
en shar-pei hundehvalp, så der er liv og gang i den lille familie. Tanjas mor,
som også bor i Hallund, har købt huset, hvor de så bor til leje. 
Tanja kommer fra Sulsted, hvor hun er født og Jonas kommer fra Serritslev.
Tanja er social- og sundhedshjælper på fuldtids dagarbejde i Brønderslev
Kommune og Jonas er ansat i sin brors entreprenørfirma.
Huset har fået nyt gulv i stuen, og grovkøkkenet er ved at blive indrettet til
værelse til Jonas, og vinduerne i stuen skal udskiftes.

Husumvej 4
Annette og Thomas Lykkeberg er flyttet tilbage til byen efter et kort
ophold i Arden. Tidligere boede de på Hasselvej 4, hvor de havde privat
dagpleje, men er nu vendt hjem igen sammen med deres nu 3 børn:
Amalie på 10 år, Victor på 6 år og Alberte på 1 måned. 
De er begge pædagoger. Thomas arbejder i Smørhullet i Brønderslev, og
Annette er på barsel lige nu. 11
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spejlet

Gastric Bypass
møde 
Det var rigtigt dejligt, at der var
flere tilmeldinger, sidst vi mødtes.
Vi fik nogle rigtige gode snakke og
havde en rigtig hyggelig aften. Vi
blev enige om, at vi da skulle ses
igen. Derfor holder vi et møde -
dog med en smule forsinkelse:
Mandag den 28. januar kl. 19.00
S.U. senest onsdag den 23. januar
til bangsvendsen@gmail.com
eller på facebooksiden: Gastric
bypass opererede Øster
Brønderslev.

Når vi kommer nærmere datoen,
giver jeg de tilmeldte besked om,
hvor mødet afholdes. Jeg glæder
mig til at se jer igen.

Helle Bang Svendsen

Slut med at sige: “Kom ned og 
bæller i Hennings kælder” 
Forretningsophør. 
Efter 11 år med salg af vine især fra Frankrig har Henning Agesen, der er
ejer af SANTÉ på Dannevirkevej 14, besluttet at stoppe med salget, da han
har sat sit hus til salg. Fra 5. december vil der være ophørsudsalg med 25
% på alle vine – også firmaets mest sælgende produkt, chokolade-chili likø-
ren. Henning siger: Tak til alle kunder i tiden, der er gået.



Møllegården i Hallund havde 10.
november Åbent Hus, og da vi
aldrig havde været der, ville vi
gerne besøge stedet, og det blev
en af de bedre oplevelser, vi havde
været til længe. 

Lidt om stedet, som jeg besøgte
igen et par dage efter:
Møllegården er et aktivitets- og
samværstilbud for 27 unge udvik-
lingshæmmede over 18 år. Stedet
har eksisteret siden 1. august 2001
med godkendelse af Brønderslev
Kommune. Møllegården har en
fast samarbejdsaftale med
Møllehuset, som er et fast social-
pædagogisk opholdssted i
Brønderslev

De unge arbejder i små grupper på
3-4 sammen med en medarbejder,
og de deltager i alt.

De arbejder med det, de er gode
til, men også nye aktiviteter, og 3
gange om året bliver de intervie-
wet, og så har de mulighed for at
sammensætte en dag ud fra egne
ønsker.
Møllegården har 6 islandske heste
og mange andre dyr som geder,
høns, fugle og katte samt flere
kreative værksteder.
Møllegården er god til at arrangere
ture, der sommetider er af flere
dages varighed, blandt andet til
Livø på kanotur, Tour de Louns,
Sølund Festival og overlevelsestur.
Om vinteren har de været på skitur
til Idrefjeld i Sverige og Trysil i
Norge og stået på ski og kørt på
slæde. De bor i dejlige hytter og
har haft nogle ture, hvor de får
brugt noget krudt og hvor sam-
menholdet bliver styrket mellem de
unge og personalet.

Der er hvert år Åbent Hus, hvor
der var stuvende fuldt af forældre,
søskende og venner, og alle er vel-
kommen.

De unge havde til årets åbne hus
frembragt mange fine ting, som
kunne købes, og der var også gang
i salget af sodavand, kaffe og kage.
Rockbandet underholdt 2 gange af
en times varighed, og det var dej-
ligt at se, hvordan de gik op i det,
så hele salen gyngede og alle sang
med godt hjulpet af et par pæda-
goger.

De unge fortæller om deres hver-
dag, hvad de laver, som
musik/pedel/EDB hold. Nogle skri-
ver sange og surfer på nettet, og
fredag er de i svømmehal. Det er
meget populært, og bagefter hyg-
ges der med sodavand, og så er
det weekend.

De fleste unge bor i bofællesskab i
området og bliver kørt til
Møllegården hver dag, undtaget
weekend.

Lis Marrup

Et fantastisk besøg på Møllegården 
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Modeshow i Hallund
Endnu et vellykket mode-
show er løbet af stablen i
Hallund. Den 10. oktober gik
lokale damer catwalk i
Klubhuset iført tøj fra
Nikoline i Dronninglund.
Udover tøj bar de tasker, der
venligst var udlånt fra Arne J.
samt briller fra Louis Nielsen
fra Brønderslev. Der blev vist
tøj i afslappet stil, klassisk tøj
og tøj til festlige lejligheder.
At dømme ud fra lydene fra
omklædningsrummet lod det
til, at modellerne morede
sig, og de klarede også
opgaven i flot stil. 

Der blev drejet rundt, mærket på kvalitet og grinet. I pausen lagde vores lokale Ole Henriksen alias Frederik
Karstrøm vejen forbi og fortalte bl.a. lidt om, hvordan man kunne lave en speciel scrup med nelliker, så man kunne
blive klar til jul. Som Ole ofte siger ”I love it” om bl.a. at komme til Hallund og møde alle de dejlige damer, der var
mødt op. Der blev også på indgangsbilletterne udloddet gevinster fra Hallund Kro, Linda, Louis Nielsen, Arne J,
Filtestedet, Spar i Ø. Brønderslev, HH Garn i Nørresundby, Hallund Borger- og Idrætsforening. Så alt i alt var det en
rigtig hyggelig aften, hvor 58 damer hyggede sig med vin, chips, kaffe og hjemmebag.

Lis Jørgensen



Da formand John Sørensen og sek-
retær Helle Sørensen har valgt at
trække sig, har bestyrelsen indkaldt
de to suppleanter og lavet ny kon-
stituering. 

Den nye bestyrelse ser således ud.
Formand: Jesper Tjell. 
Næstformand: Johnny Nielsen
Sekretær: Kim Toft.
Menige medlemmer: Trine Nielsen,
Carl Christian Christensen, Karl
Peter Andersen.  
Kasserer: Lone Sudergård (Uden for
bestyrelsen).

Den 25. oktober var medlemmerne
af de forskellige udvalg indkaldt til
en orientering og en snak om,
hvad der skal ske fremadrettet.

Vi havde en god snak med rigtig
mange bolde i luften:
Carl Christian efterlyste noget, som
”krolferne” kan foretage sig, når
vejret jager dem ind. Han arbejder
videre med bl.a. dart.

Claus Iversen og Brita Olesen vil
starte præmiewhist op igen i
Klubhuset. 
Helle Sørensen foreslog at lave en
sminke/ hårsætningsaften til de lidt
større piger og vil tage sig af det
sammen med Anette Nielsen.
(Enhver, der har set en nymalet
konfirmand, kan kun støtte initiati-
vet).
Mikael Bertelsen foreslog et Lan-
party eller lignende i Klubhuset og
vil få nogle til at hjælpe med det. 

Vi havde rigtig mange bolde i luf-
ten og vil gerne have fat i børnene
igen. Vi har før haft kreativt værk-
sted for pigerne og knallertværk-
sted for drengene. 

Så KÆRE FORÆLDRE hjælp os med
forslag til, hvad vi kan gøre? Ingen
forslag er for skøre. Vi er parat til at
kigge på alt, lige fra bibelskole til
motocrossræs. 

Forslag til voksenarrangementer er
selvfølgelig også velkomne. Husk
vores fællesarrangement med
Menighedsrådet første søndag i
advent.
Vi sætter gang i navnekonkurren-
cen om et navn til vores nye for-
ening.  Det bliver lagt ud på hjem-
mesiden og opslag de relevante
steder.

Ølsmagningen gik også rigtig godt
i år. Der var lækker buffet ” a la
Trine” og seks forskellige øl fra
Nibe bryghus. Der meldte sig
mange gavmilde sponsorer, og vi
har råd til at købe specialøl igen
næste år. Så har vi lovet at huske
sanghæfterne og have en fast afta-
le med et par spillemænd.

Jesper Tjell
Kst. formand

Nyt fra Hallund - Hollensted 
Borger- og Idrætsforening 
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92 til ølsmagning i Hallund
Hallund Kro var på det nærmeste fyldt, da den årlige ølsmagning løb af stabelen, først og fremmest af
Hallundborgere, men også deltagere fra oplandet var interesserede i at smage øl fra Nibe Bryghus. 
Det var Hallund Borger- og Idrætsforenings første arrangement i efteråret, og humøret var højt fra start, og snak-
ken gik livligt.
Hallund Kro ved Trine serverede noget dejligt mad, og der var kø ved ”ta’ selv bordet”. Dertil var der 6 forskellige
øl, som skulle smages, og der blev diskuteret livligt ved bordene om styrke og smag.
Der var købt ekstra øl hjem, så deltagerne kunne købe deres foretrukne øl til senere.
Sponsorater til næste års ølsmagning blev modtaget med velvilje og var hurtigt klaret, så arrangementet er rent
økonomisk i orden til næste år.

Onsdagsklubben i Hallund
Onsdagsklubben består af 10-12 kvinder, der mødes hver onsdag eftermiddag i Klubhuset på Søndersig til hygge-
ligt samvær og til strikkepindenes ivrige lyde. De skiftes til at bage kage til kaffen.
De afholder 2 ture om året, hvor de kommer udenbys, og juleturen går forskellige steder hen blandt andet til
Aalborg, Hune og Aalbæk. Kravet er, at der skal være juleudstilling, og forårsturen går som regel til en garnbutik.

Opråb!
Jeg vil gerne bede jer alle i Hallund om at oplyse mig om, når der kommer nye til området og hvis der sker noget,
I synes, skal i Lokalbladet.

Lis Marrup 



Den 1. oktober ændrede Nordjyske
Bank sin filialstruktur i Brønderslev
og Øster Brønderslev. Ændringen
var en del af en større plan, hvor
hele bankens filialstruktur var oppe
til vurdering, hvilket blandt andet
indebar, at vore to afdelinger i
Bindslev og Aså lukker, og fire
andre afdelinger ændrer åbningsti-
den for kasseekspedition, så der
fremover kun er åben for kasseeks-
pedition fra kl. 13.00 til 16.00 -
dog 17.00 om torsdagen. 

Ændringen i Øster Brønderslev
indebærer, at afdelingen er åben
hver dag fra kl. 13.00, hvor der vil
være åbent for både kasse
ekspedition, valutahåndtering og
rådgivning. Om formiddagen vil
medarbejderne kunne træffes i
bankens afdeling i Brønderslev. 

Ændringen i Øster Brønderslev sker
i erkendelse af, at kravene til
finansiel rådgivning er stadig sti-
gende, og samtidig falder kunder-
nes behov for håndtering af kon-
tanter og betalinger. Det illustreres
blandt andet ved, at nogle penge-
institutter vælger at nedlægge filia-
ler og mange af de resterende filia-
ler gøres pengeløse. 

Nordjyske Bank er fortsat en lokal
bank, der vil støtte op om det loka-
le - men vi er nødsaget til løbende
at vurdere, hvordan banken bruger
sine ressourcer bedst. 

Ingelise Poulsen er tiltrådt som fili-
alchef for Øster Brønderslev afde-
ling, og herudover er Gitte
Gudiksen og Johanne Dahl
Kristensen fortsat at finde i afdelin-
gen. 

Thomas Møller Petersen og
Annemette Taagaard er overført til
Brønderslev afdeling, hvor Thomas
er tiltrådt som filialdirektør med
overordnet ansvar for begge afde-
linger. 

Med den nye filialstruktur får vi
dels udbytte af den sparring, som
kunderådgiverne har mulighed for
at give hinanden, og samtidigt får
vi frigivet ressourcer til at udvikle
bankens forretningsomfang i
Brønderslev området yderligere. 

Der bliver også den sidegevinst, at
vi samtidigt vil vi få lettere ved at
få "enderne til at nå sammen" i for-
bindelse med kurser, ferie og syg-
dom. 

Den nye struktur giver også bedre
mulighed for at tilbyde vore kun-
der Aktiv Kundepleje, som er den
totalrådgivning vi kan give inden-
for bolig, forsikring, pension, inve-
stering og øvrig daglig økonomi. Et
koncept, som er indført i forbindel-
se med Nordjyske Banks overtagel-
se af Øster Brønderslev Sparekasse,
og som vore kunder har udvist
meget stor begejstring for. 

Kundereaktionerne på de ændrede
åbningstider har været meget
begrænset i negativ retning men
også meget forstående, hvis man
skal tage de positive briller på.
Kunderne har i høj grad haft forstå-
elsen for, at afdelingen i Øster
Brønderslev ikke i uendelighed
kunne være en fullservice bank
med alt, hvad det indebærer. Det
var rart, da der var normale
åbningstider, men afdelingen har
jo stadig åben dagligt - bare ikke
om formiddagen, hvor de fleste
alligevel er på arbejde eller i skole. 

Der er således fortsat god grund til
at bruge Nordjyske Bank i Øster
Brønderslev, og vi håber meget på
at se både nye og gamle ansigter i
banken fremover. 

Vi ønsker alle en rigtig glædelig
julemåned og et godt nytår. 

Ingelise Poulsen 
Thomas Møller Petersen

Reduceret åbningstid i Nordjyske Bank 
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Ingelise Poulsen

Gitte Gudiksen

Johanne Kristensen



Gennem en årrække har en gruppe
borgere i Øster Brønderslev arran-
geret vinsmagninger i Forsamlings
huset - med Jan Jæger som arran-
gør et enkelt år - og hvert år er det
lykkedes at samle nok deltagere til
at gennemføre serien af underhol-
dende og interessante vinaftener. 

I år står Borgerforeningen som
arrangør, fordi flere fra bestyrelsen
alligevel er med i arrangørgruppen.
Det er ikke det eneste nye i år. For
første gang skal vinaftenerne hol-
des i det nye Samlingshus, og det
giver ekstra gode rammer for den
sidste aftens spisning af god mad
til gode vine.  

Her kan I se den flotte serie spæn-
dende aftener med gode mulighe-
der for både nye og tidligere delta-
gere til at lære nyt og få nogle
gode oplevelser, og vi glæder os til
alle aftenerne.

Der skal være mindst 50 deltagere
for at arrangementerne gennemfø-
res, og det gælder om at være hur-
tig med tilmeldingerne, så vi kan få
et overblik. 

Prisen er igen i år 250 kr. pr. delta-
ger i startgebyr, der indbetales ved
tilmeldingen og dækker brød,
borddækning og husleje, m.v. der-
udover betales ca. 125 kr. pr. per-
son, hver gang man deltager, til
dækning af udgifter til vin og fore-
dragsholder – samt bidrag til
maden den sidste gang. 

Tilmelding skal ske til Lis Pedersen,
Klovborg – tlf.: 9881 1354 - Mobil:
3032 6734 – mail:lis@klovborg.dk.

Det kan også ske ved at indbetale
startgebyret på 250 kroner pr. per-
son online til Nordjyske Bank
reg.nr.: 9024 og konto 1000500. 
Husk at skrive navnene på delta-
gerne ved indbetaling. Pengene
kan også afregnes direkte til Lis
Pedersen, Klovborg. 

Arrangørgruppen er:
Per Pedersen
Lis Pedersen

Jan Jæger
Lis og Ove Dam

Birgit Søndergaard og 
Per Drustrup Larsen
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Programmet
Torsdag 17. januar kl. 19:
Turen går Spanien - med en omvej til Portugal
Kok og vinrejsearrangør m.m.m. Uffe Nielsen fra Den Gamle
Smedje ved Børglum Kloster serverer nogle af sine gode vine fra
Spanien og fortæller om dem. Samtidig servere han nogle få tapas.

Onsdag 30. januar kl. 19:
Turen går til Sydamerika
Kristian Sloth fra Vinspecialisten i Algade, Brønderslev er guide på
turen rundt i hele Sydamerika. Et kontinent med mange gode vine
og spændende producenter.

Mandag 11. februar kl. 19:
Turen går til supervine fra hele verden
Vinhandler Karsten Jakobsen fra Supervin i Hjørring fortæller om
deres vine i den nye, store butik, de åbner i februar, samt om det
flotte udvalg i netbutikken www.supervin.dk 

Mandag 4. marts kl. 19:
Turen går til Italien
Ejlif Pedersen fra vinimportørfirmaet AMKA i Randers præsenterer
en række af deres italienske vine, og købmand Jan Jæger fortæller
om den indkøbstur, han netop har været på til Italien sammen med
AMKA.

Fredag 22. marts kl. 18:
Vine og vildt
Serien af vinsmagninger afsluttes med en festlig middag, hvor Mia
Reedtz og Susanne Pedersen laver en menu med lokalt skudt vildt,
og dertil serveres de bedste vine fra de 4 første vinsmagninger.

VINaftener



Øster Brønderslev Skole har fået ny
skoleleder. Det er 41 årige Steen
Jensen fra Klokkerholm, som 1.
sep. overtog jobbet efter Ebbe
Dissing, der har valgt at gå på pen-
sion.

Efter snart tre måneder, hvor Steen
Jensen har brugt en stor del af
tiden til at finde ud af, hvad det er
for et sted, han har søgt og fået
lov til at lede, er det nu blevet
hverdag med alskens problemstil-
linger og arbejdsopgaver.

Vores skole er meget forskellig fra
Vester Hassing Skole, som han kom
fra. Fra at være en del af skolekul-
turen i Aalborg Kommune, der er
præget af mange flere skoler, har
han skullet vænne sig til et mindre
og på mange måder mere centralt
styret skolevæsen med kun 13 sko-
ler. Til gengæld betyder det, at han
er kommet tættere på forvaltnin-
gen og dermed bliver inddraget
mere i beslutningerne.

I modsætning til
skolerne i Aal-
borg, hvor det
ikke nødvendigvis
er den nærmeste
skole eller børne-
have, børnene
går på. Det, at
vores skole og
børnehaver er
stærkt tilknyttet til
lokalområdet, er
en stor fordel,
også fordi børne-
ne kommer i de
lokale foreninger i
fritiden. Det ska-
ber en større hel-
hed i børnenes
hverdag og der-
med mulighed for
at skabe nogle
fælles rammer,
der gør, at folk
vælger at bo her
frem for et andet
sted.
Steen Jensen har
mange ideer og
planer for udvik-
lingen af Øster
Brønderslev

Centralskole både som arbejdssted
for elever og ansatte og som
undervisningssted for egnens børn.

En af de kommende større opgaver
bliver inklusion af flere elever med
særlige behov. Kommunen har i
forrige skoleår gennemført en ana-
lyse af hele specialundervisnings-
området og er på den måde godt
rustet til at fortsætte projektet ude
på de enkelte skoler.
Steen lægger megen vægt på, at
nye tiltag iværksættes med størst
muligt samarbejde blandt alle i
personalegruppen og ynder meget
at sparre med os alle, også i ledel-
sen.

Skoleinspektør
emeritus
Ebbe Dissing, der den 1. septem-
ber blev afløst af Steen Jensen som
skoleleder på vores skole, har været
skoleinspektør på ØBC i 18 år.
I Ebbes periode er der naturligvis

en masse forskellige ting, der kan
fremhæves.

Det vigtigste, ikke mindst for os
ansatte, men også for børnene, er
gennemførelsen af teamstrukturen,
hvor elever og lærere blev opdelt i
et indskolingsteam, 3. – 5. klasse
team og 6. – 7. klasse team. 

Skolerenoveringen er også noget,
der vil blive husket fra Ebbes rege-
ringstid.

Ebbe har i alle årene haft musik,
jagt og fiskeri som sine store fritids-
interesser. Fra den første september
er der pludselig blevet meget mere
tid til det hele.

Fra skolens side vil vi gerne sige tak
til Ebbe for nogle fantastiske år
med stor udvikling for vores fælles
arbejdsplads og håbe, at han vil
nyde sin nye tilværelse - og vi vil
byde Steen velkommen til at sætte
sit præg på udviklingen frem i
tiden. Vi er parate.

Ove Dam

Ny skoleinspektør på skolen
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Forsidebilledet i dette nummer er taget
af Henrik Clausen fra Clausen Grafic
www.clausen.dk og var en gave fra 
skolen til Ebbe.
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I november har der været valg til menighedsrådene. 
I Hallund og Øster Brønderslev sogne indkom der kun 1 liste til hvert råd, og derfor blev afstemningen aflyst.
I Øster Brønderslev træder Benny Simonsen ud af rådet, og i Hallund træder Minna Sørensen ud af rådet. 
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke dem begge for godt samarbejde i den forløbne valgperiode.

De nye menighedsråd konstituerer sig på møder i slutningen af november (Øster Brønderslev 22/11 og Hallund
29/11). Herefter offentliggøres det i Oplandsavisen, hvordan rådene har konstitueret sig. 
Datoerne for de følgende menighedsrådsmøder vil blive offentliggjort ved samme lejlighed.

De nyvalgte menighedsråd ser således ud:
Øster Brønderslev menighedsråd: Pia Christensen, Anna Birgitte Vestergård Thing, Johanne Dahl Kristensen, Hans
Jørgen Thomsen, Susanne Kirketerp Pedersen og Anette Vest. 
Stedfortrædere for Øster Brønderslev menighedsråd: Grethe Marie Poulsen, Birthe Kathrine Kristiansen, Gurli
Larsen, Knud Agergaard Thing og Elly Rita Thomsen.

Hallund menighedsråd: Niels Peter Kold, Lis Jørgensen, Kjeld Christensen, Lilly Sørensen og Kirsten Boelt.
Stedfortræder for Hallund menighedsråd: Erik Thomsen

JULEkoncert i Hallund Kirke
Tirsdag d. 11. december kl. 19.00 vil koret hjælpe os med at komme i 
julehumør! Julekoncerten finder sted i Hallund Kirke, og det er gratis at 
deltage. 

Menighedsrådsvalget

Præstens besøg
Jeg bliver glad for en henvendelse,
hvis man ønsker – eller kender til
en der ønsker – en samtale.

Rune Nørager Christensen

Gudstjeneste, JULEtræstænding og adventshygge i Hallund
Søndag 2. december er det første søndag i advent, og dermed er det blevet tid til juletræstænding og advent-
shygge i Hallund. Vi begynder med gudstjeneste i Hallund Kirke kl. 13.00. Efter gudstjenesten går vi ned og tæn-
der byens juletræ, og til sidst er der gløgg, æbleskiver og bankospil i klubhuset. Alle er naturligvis velkomne.
Arrangeres i samarbejde med Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening.

Vigtige datoer september-november

Første søndag i advent 2/12 i Øster Brønderslev: 
Koret medvirker ved gudstjenesten i Øster Brønderslev Kirke kl. 11.00.

Første søndag i advent 2/12 i Hallund: Gudstjeneste, juletræstænding og
adventshygge i Hallund fra kl. 13.00. Se herover.

Tirsdag 11/12: Koret giver julekoncert i Hallund Kirke kl. 19.00.

Mandag 31/12: Nytårsgudstjenester i Hallund Kirke klokken 13.30 og
Øster Brønderslev Kirke klokken 15.00. Se omtale.

Tirsdag 5/2: Kyndelmissegudstjeneste med deltagelse af koret i Øster
Brønderslev Kirke kl. 19.00. Se omtale.

Onsdag 6/2: Kyndelmissegudstjeneste med deltagelse af spejderne i
Hallund Kirke kl. 19.00. Se omtale.

Søndag 10/2: Fastelavnsgudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke klokken
10.00. Se omtale.

Søndag 3/3: Familiegudstjeneste med afslutning for minikonfirmander i
Hallund Kirke kl. 11.00.

1. søndag i advent
– nu med kor!
I år medvirker koret ved gudstjene-
sten i Øster Brønderslev kirke den
første søndag i advent kl. 11.00. 

Så kom og vær med til at synge
det nye kirkeår i møde! 
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Husk: Kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 9881 1012

December 
2/12: 1. søn. i advent
9/12: 2. søn. i advent
11/12: Tirsdag
16/12: 3. søn. i advent
23/12: 4. søn i advent
24/12: Juleaftensdag
25/12: Juledag
26/12: 2. Juledag
30/12: Julesøndag
31/12: Nytårsaftensdag

2013 
Januar
6/1: Helligtrekonger søndag
13/1: 1. søn. e. H3K
20/1: Sidste søn. e. H3K
27/1: Septuagesima

Februar
3/2: Seksagesima
5/2: Tirsdag 
6/2: Onsdag
10/2: Fastelavn
17/2: 1. søn. i fasten 
24/2: 2. søn. i fasten

Marts
3/3: 3. søn. i fasten
10/3: Midfaste
17/3: Mariæ bebudelses dag
24/3: Palmesøndag

Ø. BRØNDERSLEV KIRKE

11.00 Koret medvirker
9.30 Ole Skov Thomsen
Ingen
11.00
Ingen
16.30
9.30
11.00
9.30
15.00 (Se omtale)

9.30
11.00
Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen

9.30
Kyndelmisse kl. 19.00 (Omtale)
Ingen
NB 10.00. Børnegudstj. (Omtale)
Ingen
11.00

Ingen
11.00
Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen

HALLUND KIRKE

13.00 (Se omtale)
Ingen
19.00 Julekoncert (se omtale)
9.30
11.00 Ole Skov Thomsen
15.30
11.00
Ingen
Ingen
13.30 (Se omtale)

11.00
Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen
Ingen

11.00
Ingen
Kyndelmisse kl. 19.00. Se omtale
Ingen
11.00
Ingen

11.00 Afslutning minikonfirmander
Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen
Ingen

Kirkenyt

Efterårets minikonfirmandforløb blev afsluttet med familiegudstjenesten i
Øster Brønderslev Kirke 28/10. Som det ses på billedet, optrådte minikon-
firmanderne med en sang. På billedet kan man også se Ella Simonsen, som
har undervist minikonfirmanderne sammen med mig. 

Ella og jeg vil gerne sige tak for en festlig dag til minikonfirmanderne, deres
forældre og søskende.

Rune Nørager Christensen.

Både Hallund Kirke og Øster
Brønderslev Kirke var overdådigt
pyntet til høstgudstjenesterne. Her
er det udsmykningen i Øster
Brønderslev Kirke. Ved gudstjene-
sten medvirkede koret, og efter
gudstjenesten fik vi kaffe og kring-
le og dertil et meget spændende
foredrag om Sydafrika, som Per
Drustrup leverede.
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Nytårsgudstjenester
Traditionen tro holder vi nytårsgudstjenester nytårsaftens-
dag om eftermiddagen.
Der vil være gudstjeneste i Hallund Kirke klokken 13.30 og
i Øster Brønderslev Kirke klokken 15.00. Efter gudstjene-
sterne ønsker vi hinanden godt nytår over et stykke kranse-
kage og et glas vin i kirken. 

På menighedsrådenes vegne
Rune Nørager Christensen

Klangfuld kyndelmisse-
gudstjeneste 
Tirsdag 5. februar kl. 19.00 er der kyndelmissegudstjeneste
i Øster Brønderslev Kirke. Koret vil medvirke og bidrage til
at gøre denne aftengudstjeneste festlig.

Børnevenlig kyndelmisse-
gudstjeneste
Onsdag 6. februar er der kyndelmissegudstjeneste i Hallund
kl. 19. Spejderne går i fakkeltog gennem byen og op til kir-
ken. De vil desuden medvirke i gudstjenesten. Kom og tag
børnene med til en stemningsfuld lysgudstjeneste!

Kornyt
Kirkens kor deltog lørdag 3. november i Brønderslev
Kulturfestivals korworkshop med Erik Sommer. Vi havde en
spændende dag, og sluttede af med åben koncert i Ginge.
Allerede lørdagen efter skulle koret af sted igen. For 5. år i træk
deltager vi i et fællesarrangement med Jerslev og
Stenum/Tolstrup og Serritslev Kirkekor. Denne gang har vi
engageret Jens Nielsen til en workshop med korene. Det fore-
gik i Kirkeladen i Stenum, og sluttede med åben koncert i
Stenum Kirke.
Lørdag 26. januar skal hele koret til sangpædagog! Vores kirke-
kor er i forvejen et meget dygtigt og erfarent kor. Det er vigtig
at holde stemmen vedlige og bruge den rigtigt, og det skal vi
bruge nogle timer på sammen med Vrå Kirkekor. Vi har enga-
geret en dygtig sangpædagog, som skal holde os i ørerne en
hel lørdag.
Det er rigtig dejligt, at vores nabosogne gerne samarbejder på
det musikalske plan. Det giver os alle flere muligheder og flere
oplevelser.
Mvh. Inger Malgård (organist)

Stemningsbillede fra Høstgudstjenesten i Hallund
30/9, hvor både koret og spejderne medvirkede.
Efter gudstjenesten var der traditionen tro liv og
glade dage på spejdernes høstmarked. 

Erik Sommer sammen med Lisbeth og Susanne fra koret

Fastelavn 2013
Søndag 10. februar klokken 10.00 holder vi fastelavnsgudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke. Det bliver en børne-
gudstjeneste, og både børn og barnlige sjæle er velkomne til at komme i udklædning. Efter den korte gudstjene-
ste fortsætter vi med fastelavnsløjer i Samlingshuset, hvor der vil blive serveret kaffe og fastelavnsboller. Og så skal
katten naturligvis slås af tønden!
Denne dag arrangeres af Øster Brønderslev Borgerforening og menighedsrådene i Hallund og Ø. Brønderslev.
Deltagelse i arrangementet er gratis.
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Kirkelige adresser

Sognepræst, Ø. Brønderslev og Hallund sogne: 
Rune Nørager Christensen, Elmevej 85, Ø. Brønderslev, 
tlf. 9881 1025.
Fax-nr. 9881 1525. E-mailadresse: RNC@km.dk, 
ugentlig fridag: Mandag.
Øster Brønderslev Kirkes hjemmeside: www.oeb-kirke.dk

Organist, begge sogne: 
Inger M. Hansen, Svendsgade 2, 2. sal th., 9000 Aalborg, 
tlf. 6060 2361.

Kirkesanger, begge sogne: 
Poul Kristiansen, Danserhøj 33, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1169.

Graver, Ø. Brønderslev: 
Charlotte Kristiansen, Byvasen 11, Thise, tlf. 3057 1276.

Graver, Hallund: 
Gitte Sørensen, Sølvgade 44, Hallund, tlf. 2331 0628

Formand for menighedsrådet, Ø. Brønderslev: 
Pia Christensen, Dannevirkevej 3, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1352.
Menighedsrådets E-mailadresse: 8418@sogn.dk
Ø. Brønderslev Kirkes hjemmeside:  www.oeb-kirke.dk

Kirkeværge, Ø. Brønderslev: 
Benny Simonsen, Sundeved 9, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1036.

Formand for menighedsrådet, Hallund: 
Niels Peter Kold, Hebbelstrupvej 11, Hallund, tlf. 9883 5359.
Menighedsrådets E-mailadresse: 8419@sogn.dk

Kirkeværge, Hallund: 
Minna Sørensen, Ørumvej 105, Hallund, tlf. 9883 5822.

KIRKENYT 
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
Program for Kirkehøjskolen i
Vendsyssel Forår 2013
17. januar kl. 19.30: ”Den åndløse dansker”
v/ Sørine Godtfredsen, debattør, journalist og præst.
”Er danskerne i færd med at udvikle sig til et åndløst folk?”
Sådan stilles spørgsmålet og hun svarer: ”Ja, vi savner ånd – især hos de
mennesker, der sætter den offentlige dagsorden.

7. februar kl. 19.30: ”Om Søren Kierkegaard”
v/ Peter Thielst, forfatter og mag. art i filosofi.

28. februar kl. 1930:”Om Søren Kierkegaard” 
v/ Joachim Graff, Forfatter, teolog og forskningslektor ved Søren
Kierkegaard Forskningscentret.

21. marts kl. 19.30: ”Tyvesprog og tungetale”.
v/ Dorothea Glöckner, sognepræst 
Refleksioner over menneskets sprogbrug hos Kierkegaard.

Praktiske oplysninger:
Arrangementerne foregår på torsdage og finder sted i Sognegården i
Brønderslev.
Programmer med mere udførlige oplysninger kan fås i den lokale kirke og
sognegård.
Det er fortsat meget billigt at deltage i alt dette. 
Betaling for hele møderækken er 175 kr., for enkelte aftener 50 kr. -
Priserne inkluderer kaffebord.

Alle er velkomne. Vel mødt.
Bestyrelsen, Kirkehøjskolen i Vendsyssel

Gudstjenester 
på Elmehøj
Ældrecenter

Mandag 24/12 kl. 10.00

2013
Torsdag 10/1 kl. 10.15
Torsdag 14/2 kl. 10.15
Torsdag 7/3 kl. 10.15

Menigheds-
rådsmøder 
Menighedsrådsmøderne 
er offentlige.

De nye menighedsråd fastlægger
føsrt næste møde efter konstitue-
ringen.
Mødedatoer kan ses i Oplands-
avisen ca. 1. december - eller fås
oplyst ved henvendelse til sogne-
præsten.
(Se kirkelige adresser)

Danske
Kirkedage 
9.-12. maj 2013 
Danmarks største tværkirkelige
arrangement Danske Kirkedage
byder velkommen under temaet
”Menneske, hvor er du?”

Danske Kirkedage kommer til at
foregå i Aalborg Kongres- og
Kulturcenter, på havnefronten og
rundt i byens kirker. Danske
Kirkedage i Aalborg er for alle
aldre.

Læs mere på  www.kirkedage.dk –
og på facebook.com/kirkedage 



Mosbjerggaard
Beslutning i Miljø- og
Teknikudvalget 04-09-2012:
Der igangsættes planlægning for
vindmøller ved Mosbjerggård, her-
under igangsætning af fordebat,
på betingelse af, at den indbyrdes
afstand mellem møllerne ikke over-
stiger 5 x rotordiameteren, og at
det negative landskabelige samspil
med eksisterende møller reduceres.

Kraghede/Nejst
Beslutning i Miljø- og
Teknikudvalget 14-08-2012:
Byrådet afviser indsigelsen og ved-
tager kommuneplantillæg nr. 14
og lokalplan 32-T-16.01 ”Vind
møller ved Nejst med en placering
af 3 vindmøller som vist på kortet.
Lokalplanen blev endeligt vedtaget
af Byrådet den 29. august 2012.
Planen giver mulighed for opstil-
ling af fire vindmøller med en for-
ventet effekt på 3 MW. 
På www.nejst-vindmoellelaug.dk
kan man læse om projektet, at rejs-
ningen af møllerne påbegyndes
forsommeren 2013, og at møllerne
forventes idriftsat og indkørt som-
meren 2013.

Øster Linderup
Brønderslev Kommune besluttede
den 18. januar 2012 at igangsætte
planarbejdet for et vindmøllepro-
jekt ved Øster Linderup med 4 stk.
vindmøller: Lokalbladet skrev om
projektet i nummer 64, og 20. juni
2012 besluttede Brønderslev
Kommune at igangsætte udarbej-
delsen af en miljørapport indehol-
dende en VVM og miljøvurdering.
Projektet kommer i offentlig høring
11.12-5.2, og materialet kan sene-
re ses på Brønderslev Kommunes
hjemmeside eller på 
www.o-linderupvindmoellelaug.dk. 
Denne hjemmeside er samtidig ste-
det, hvor interesserede kan læse
om muligheden for at købe andele
i den ene af møllerne. Det oriente-
res der også om på et møde 10.
december kl. 19 i Jerslev
Forsamlingshus, Borgergade 29. 
Der planlægges også et offentligt
møde om projektet 7. januar.

Lokale vindmøller
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Grøn Ordning
Der ydes støtte til lokale projekter i forhold til møllernes ydeevne,
og der kan hos Brønderslev Kommune ansøges om støtte fra allere-
de opførte møller. Konkret udløser de kommende møller ved
Kraghede/Nejst 1.056.000 kr. i Grøn Ordning. I administrations-
grundlaget for ordningen har Byrådet besluttet, at minimum 25 %,
svarende til 264.000 kr., skal bruges til projekter i lokalområdet. 
Det er blevet besluttet, at tildeling af midler fra Grøn Ordning for
vindmølleområdet ved Nejst udsættes, til møllerne er opført, og der
er indkaldt projektforslag fra en bredere kreds. 
Det blev også besluttet, at der ikke fremover indkaldes projektfor-
slag i forbindelse med høringer om lokalplaner for vindmølleprojek-
ter. I stedet indkaldes projektforslag kun én gang efter møllernes
opsætning, hvilket medfører, at der er et samlet projektkatalog at
træffe beslutning ud fra.
Læs mere om grøn ordning på Kommunens hjemmeside og på de
to hjemmesider nævnt herover.

Per Drustrup Larsen



Mens minderne fra årets Bålhøj
Festival stadig står nogenlunde frisk
i erindring, er forberedelserne til
næste års festival i fuld gang.

Næste års festival finder sted lør-
dag 10. august 2013.

I styregruppen er vi glade og stolte
over, at 1700 mennesker valgte at
støtte op om årets festival, og det
giver energi til at forberede den
næste Bålhøj Festival. Vi sigter efter
at gøre Bålhøj Festivalen til en festi-
val for hele familien. Det skal være
et sted, hvor man har tid til at
være sammen med sine børn, sine
forældre, sine søskende, sine 
venner – og alle dem man kender,
samtidig med at den hyggelige
stemning gør, at man kommer i
snak med nye mennesker. 

Som noget nyt har vi allerede nu
åbnet for billetsalget på www.bil-
letlugen.dk. Mange har efterspurgt
muligheden for at give billetter til
festivalen i julegave til familie og
venner, så de allerede nu kan invi-
tere til næste års familiedag på
Bålhøj, og den mulighed håber vi,
at rigtig mange vil benytte sig af. 

Musikprogrammet for Bålhøj
Festival 2013 forventes at blive
offentliggjort i løbet af april
måned. Der arbejdes allerede nu
på at sammensætte et fantastisk
program, som både kan give os

noget af den bedste lokale musik
og nogle af de største danske
kunstnere. Det er også målet med
musikprogrammet, at det skal give
publikum nogle overraskelser
undervejs. 

Selvfølgelig byder 
2013-udgaven af 
Bålhøj Festival også 
på ”Fowli Ranch”. 

Ranchen er en uundværlig 
del af festivalen, hvor familien 
får muligheden for at være aktive
sammen. Ranchen vil næste år
byde på de kendte aktiviteter som
ponyridning, hestevognskørsel,
snobrødsbagning, indianerlejr osv,
og der vil sikkert også være et par
nye overraskelser til børnene.

Vi glæder os allerede til at byde
velkommen i skoven til endnu en
forrygende festival. 

Der vil løbende være information
omkring festivalen på vores face-
bookside:
www.facebook.com/baalhoejfesti-
val.

Anders Bang Svendesen

Bålhøj Festival 2013
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Der er åbnet for billetsalget 
på www.billetlugen.dk.

Billetterne til Bålhøj Festivalen
2013 koster lige nu 130 kr. 

Fra 1. april bliver prisen160 kr.
Hvis der ikke bliver udsolgt, 

så sælges resten af billetterne 
i indgangen til 200 kr.



Forsamlingshuset
Som I ved, er Forsamlingshuset
blevet godt solgt. Det er vi rigtigt
glade for, og vi håber, de nye ejere
får stor fornøjelse af at være her i
byen.
Det har været en meget lang pro-
ces at få solgt, men det er lykke-
des, og det kan vi kun være tilfred-
se med. Stor tak til bydere på
huset og stor tak til naboerne for
en positiv indstilling overfor de nye
ejere.
Huset blev solgt for 400.000 kr.
Køber tog omkostningerne ved
handlen og har overtaget huset.
De 400.000 er indbetalt til advokat
og frigives, når tinglysningen er
igennem. Kommunen havde et
meget gammelt pant i huset, der
overføres til Samlingshuset.  Det
kunne ikke eftergives.
Kassekreditten indfries af borgerfor-
eningen, og alle 400.000 overføres
til Samlingshuset.

Køber er Fonden Møllehuset, der
har 3 bosteder for i alt 24 unge
psykisk udviklingshæmmede i
Brønderslev. Forsamlingshuset skal
bruges til dagsbeskæftigelse f.eks.
musik og teater. Det giver spæn-
dende nye aktiviteter i byen. En
nærmere præsentation, i næste
blad.

Julelys
Når dette blad kommer ud, skulle
julelysene gerne stråle over vores
by. Vi forsøger at forbedre belys-
ningen lidt hvert år, alt efter hvad
vi har råd til.
Vi havde lygtetændingsarrange-
ment 25. november. Det er en ny
tradition, som vi startede sidste år.
Det er rigtig hyggeligt lige at sam-
les store og små. Så synger vi lidt,
mens Inger organist spiller til. Der
bliver klippet lidt pynt til træet,
spist æbleskiver, og så går vi ud
ved 16-tiden, når mørket falder på.

Vi går så sammen turen gennem
byen og fornemmer stemningen,
og folk har måske også selv en lille
lanterne med. Et hyggeligt lille
arrangement.

Fastelavn
Fastelavn holder vi igen sammen
med Menighedsrådet. Det bliver
søndag den 10. februar 2013, hvor
vi starter i kirken og derefter går vi
i Samlingshuset og slår katten af
tønden, og hvad der ellers hører
sig til.
I år får vi så noget mere plads, og
det er rigtig fint med den store til-
slutning og opbakning, der har
været de sidste år.

Generalforsamling
Generalforsamling i Borgerfore-
ningen finder sted 13. marts kl. 19
i Samlingshuset.

Forslag sendes til formanden 
14 dage før.

Dagsorden:
Beretning fra formanden 
og kassereren.
Valg til bestyrelsen
Eventuelt

Hold øje med opslag, når vi nær-
mer os.

Glædelig Jul og Godt Nytår
Birgit Søndergaard

Øster Brønderslev Borgerforening
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Hyggeklubben i Øster Brønderslev
Program januar–april 2013
Møderne holdes i Øster Brønderslev Samlingshus, og de er åbne for alle pensionister og efterlønnere. 
Der er kun tilmelding til udflugterne, så tag kaffekanden med og mød bare op. 

3. januar kl. 14: Bankospil. Alle tager en pakke til ca. 25 kr. med.

17. januar kl. 14: Kirstine Rafn, Sognepræst i Vrejlev fortæller under overskriften ”Fra forstadstøs til folkekirken”.

31. januar kl. 14: Lasse Nielsen fra Tylstrup spiller og synger sammen med os.

14. februar kl. 14: Niels Clemmensen, sognepræst i Børglum fortæller om sin barndom i Ø. Brønderslev. 

28. februar kl. 14: Razija og Jasmin Becic fortæller om, hvordan det er at komme fra Bosnien til Brønderslev.

14.marts. kl. 14: Knud Størup fra Hirtshals fortæller om sit hidtidige politisk arbejde samt om Hirtshals havn og by.

4. april kl. 14.00:Thomas Mølgaard fra Sindal fortæller om en vandretur fra Mexiko til Canada: 4300 kilometer til
fods langs Stillehavet ad Pacific Crest Trail.



Lørdag 3. november blev der dyr-
ket en masse sport i Østsidehallen.
Der blev kørt spinning og dyrket
zumba til fælles musik. Der var
masser af aktiviteter for børn, med
hoppeborg og forskelige gymnastik
redskaber, der var til fri afbenyttel-
se, og der var en masse søde hjæl-
pere, som passede og legede med
de små, mens forældrene prøvede
zumba. 

Projektet er et sam-
arbejde mellem ØB
Fitness og Gymna-
stikafdelingen, som
startede sidste år og
var en stor succes.
Derfor var der
grundlag for at
udvide det en
smule i år. Vi invite-
rede Thise, Stenum
og Jerslev til at
komme og deltage
med tilbud om, at
vi på skift kunne
afholde workout
day. Det blev med
lidt kort varsel, og det var kun
Thise, der kunne deltage og med-
bragte 10 spinningcykler. De havde
fået en vognmand til at sponsere
en transport af deres spinningcyk-
ler, og sammen med vores havde
vi 23 cykler til at køre på. Der var
mulighed for at booke plads på
forhånd, og der var OK tilslutning,
men der kunne godt have været
en del flere til zumba. 

Zumbapigerne havde lavet musik-
ken, og spinningpigerne afpassede
deres program efter dette. I den
første time, blev zumbainstruktø-
ren dog ramt af en kraftig fiber-
sprængning i lægmusklen og
måtte på skadestuen. Der blev kørt
i 3 x 45 minutter, med 10 minut-
ters pause. Imens var flere af delta-
gernes børn i legelandet, hvor de
blev passet af nogle flinke piger fra

håndboldafdelingen. Der var en fin
hoppeborg og en handlebane, der
løb igennem en masse gymnasti-
kredskaber. Det var i hvert fald
nogle trætte børn, der tog hjem
sammen med deres ligeså trætte
forældre. Når alt kommer til alt,
var det et fint arrangement, men
der kunne godt have været flere. 

Vi ser frem til næste år, hvor vi vil
gøre en større indsats for at få
mange flere med. Nu ser vi frem til
det samarbejde, vi har startet med
Thise, hvor vi alle skal op og besø-
ge dem 19. januar og se deres faci-
liteter. Der medbringer vi vores 13
cykler og vores zumbahold, og for-
håbentlig bliver vi 40 cykler og 100
zumba deltagere, og selvfølgelig
med en masse aktiviteter for børn.

Derefter
bliver det
i Stenum.

Håbet for
os er, at
vi sam-
men med
vores
oplands-
byer kan
skabe
nogle
store
sportslige
arrange-
menter,
der ska-

ber mere opmærksomhed omkring
vores små landsbyer og fastholder
de unge og de nye unge familier i
vores aktive landsbyklubber, og
samtidig kan løfte den gode
sportslige ånd, som der bør være i
enhver lille klub.

På vegne af ØBI 
gymnastik og Fitness 

Kirstine Rørmose Mortensen
René Dahl Jeppesen

Workout day Øster Brønderslev
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The Blue Van på hjemmebane
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”The boys are back in town”
Sådan lyder det højt fra højtalerne, lige inden Blue Van  træder op på hallens scene. Inden da er der gået en hel dag
med forberedelser til aftenens koncert. Borde, stole, barer og 2 lastbiler med lyd og lys skulle opstilles inden aftenens
koncert.
Det lokale rockband Ford T havde fået den svære opgave at varme publikum op. De gjorde rigtig flot, og man var ikke i
tvivl om, at det var en rockmusikken, det drejede sig om.
Kl. 22 var Blue Van på scenen, og folk var klar fra første tone. Nye og gamle hits blev blandet, og bandet har efterhån-
den mange velkendte sange, de kan vælge fra. Det toppede, da Blue Van inviterede en publikum med på scenen, for at
give den som guitarist, og lokale Jens Fisker greb chancen og svingede guitaren. 3 ekstranumre blev det til, og folk
kunne veltilfredse liste hjem. 
Et ønske om mange deltagere blev dog ikke opfyldt, for de lokale fra ØB ville åbenbart hellere se Matador. 
Der var i alt 220 betalende deltagere, men der manglede ca. 100 publikummer.

Henrik Hald - Leder af Samlingshuset

Et brag af en koncert
The Blue Van gav lørdag 10/11 et brag af en koncert i Østsidehallen. Mange spændte fans både fra Hjørring, Aalborg,
Hobro, Brønderslev og selvfølgelig Øster Brønderslev troppede op med store forventninger til det suveræne rockband.
Aftenen begyndte med supportbandet Ford T, som gjorde sit til, at alle gæster kom i god stemning og klar til at tage
imod aftenens topband - The Blue Van.
Efter det talentfulde supportband gik fra scenen, kom der i løbet af pausen flere og flere festglade fans helt op til scenen.
Så gik det løs! The Blue Van kom på scenen og fik med det
samme Østsidehallens opbakning. The Blue Van ydede en utrolig
indsats for at få alle deres fans med på deres nye men også gamle
sange. Alt i alt gjorde de det langt bedre, end vores høje forvent-
ninger.
Efter koncerten kunne man købe røjer, cd’er og plakater, få skre-
vet autograf og taget billeder med The Blue Van, som glædeligt
stillede sig op med store smil og sjove ansigtsudtryk (Se billedet
af mig og TBV!).  
Men dette kunne jo ikke være sket uden frivillige hjælpere.
Mange lokale arbejdede hårdt, fra lørdag formiddag til koncertens
start, under koncerten og med oprydning efter, for at det kunne
blive en fantastisk og helt igennem god koncert.

Stine Christiansen



Annoncører og
sponsorer
Tak til annoncører og privatperso-
ner, som støtter arbejdet i ØBI´s
Venner.

Vi vil herigennem gerne bringe en
stor tak til jer, fordi I har valgt at
støtte vores arbejde og dermed
gøre det muligt for os at arbejde til
fremme for ungdomsafdelingen i
Øster Brønderslev Idrætsforening. 

Jeres hjælp er uvurderlig, for uden
den ville vi ikke kunne have midler
til dette nødvendige arbejde. 

Til de 55 annoncører, der har valgt
at støtte os med en 3-årig kon-
trakt, kan oplyses, at vi har fået
fremstillet et stort skilt med jeres
logo påtrykt, og dette pryder ind-
gangen til klubhuset. Derudover
har vi fået fabrikeret tre bannere
med logoer på, og disse vil blive
vist, hver gang der afholdes arran-
gementer i Østsidehallen, som
ØBI´s Venner står for.

Endnu en gang, mange tak for
jeres støtte.

ØBIs venner

26
Lokalbladet

Bestyrelsen 2012 
Lars Juul Storgaard
Lindevej 70 - Tlf. nr. 40998341 -
Mail: storgaard@mail.dk 

Maria Pedersen
Nibstrupvej 50 -  Tlf. nr. 22538659
Mail:kristiankroghpedersen@mail.dk 

Kim Sloth
Danserhøj 35 - Tlf. Nr. 61389831
Mail: sloth@nordfiber.dk 

Jeanette Laybourn Jensen
Danserhøj 41 -  Tlf. nr. 29633237 -
Mail: jeanettelaybourn@gmail.com 

Gitte Hansen, 
Buurholtvej 49 - Tlf. nr. 22620602
Mail: gittehp@jubii.dk 

Dorte Dybro
Bålhøj 17 - Tlf. nr. 27258181
Mail:dd@sparv.dk 



Sjov lørdag i
Østsidehallen
ØBI´s Venner havde inviteret til
sjov lørdag i Østsidehallen lørdag
6. oktober. De mindste klasser var
inviteret de første timer, hvor de
kunne hygge sig uden at blive væl-
tet omkuld af større børn. Sidst på
eftermiddagen og ud på aftenen
var det de store børn, der havde
frit spil og mulighed for at hygge
sig sammen. 

I den ene ende af hallen var opstil-
let en gigantisk hoppepude, der
fyldte det halve af hallen, og i den
anden halvdel var der opstillet en
oppustelig fodboldbane. Specielt
hoppepuden var lige noget børne-
ne kunne bruge, de hoppede og
legede med stor energi, og hurtigt
fik de røde kinder og vådt hår. 
Når man trådte ind i hallen, dufte-
de der dejligt af popcorn, og der
var masser af glade børnestemmer. 

Lars Juul Storgaard fra ØBI´s
Venner kunne konstatere, at der
blev pølet meget, og at arrange-
mentet var en succes: ”Det med at
dele børnene op vil ØBI´s Venner
helt sikkert også gøre fremover. 

Det er også dej-
ligt at se, at for-
ældrene bakker
op, og vi kan se,
at de hygger sig
i ”forældrekro-
gen”, hvor der
er kaffe og
hjemmebag til
dem. 
I alt 200 børn
deltog på dagen. 
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Jubilæum i
Borgerforeningen
Ingen havde været opmærksomme
på, at Øster Brønderslev Borger
forening blev stiftet 28. december
1937, og at den derfor har 75-års
jubilæum i år, og da jeg opdagede
det for sent til, at det kunne nås at
tilrettelægge festligheder, så er fej-
ringen af jubilæet udsat.
Det giver så mulighed for her at
efterlyse beretninger om Borger
foreningens aktiviteter gennem
årene. Lokalhistorisk Arkiv har
noget materiale bl.a. den gamle
protokol, som billedet er taget fra,
men vi er interesserede i at få
endnu mere stof.
Blandt andet vil det være interes-
sant at finde ud af, hvorfor
Borgerforeningen i sine første år
ikke havde så mange aktiviteter.
Den lå tilsyneladende underdrejet
under Besættelsen og holdt ikke
bestyrelsesmøder mellem 1940 og
1947. 
Referatet af et møde 16. 8. 1948 er
ganske kort: 
Bestyrelsen holdt møde.
Bestyrelsen var Indstævnet til Forlig
den 23. Aug. og retsmøde den
24.8. med Sagen mod Sigurd
Jensen. Det vedtoges at tale med
en Sagfører og lade ham møde i
retten. Mødet hævet.
K.P. Jensen, Martinus Thomsen, J.C.
Nielsen, S.P. Jensen, L. Mortensen

Derefter er der ikke skrevet noget i
protokollen før 19.11.1969.
Teksten herfra begynder sådan her:

Paa Initiativ af Skoleinspektør V.
Friismose, Arbejdsformand St.
Rasmussen, Elektriker H. Aagaard,
Propr. E. Haldrup og Kæmner P. Heby
blev der efter behørig Annoncering i 

Dagbladene den 19-11-1969 i Øster
Brønderslev Forsamlingshus gjort
Forsøg paa at genoplive
Borgerforeningen…

Hvad er årsagen til den lange
pause 1948-1969? 

Per Drustrup Larsen

Lokalhistorisk Arkiv 
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Endelig får Lokalhistorisk Arkiv en del henvendelser af slægtsforskere, hvis aner har rødder her på egnen, 
og vi hjælper det, vi kan, men denne gang har vi måttet give op. Hvis nogle af jer kan hjælpe, så vil Erik Jensen 

i Viborg bliver glad. Kontakt mig, hvis I har oplysninger, så skal jeg nok skabe forbindelse til ham
Per Drustrup Larsen, Buurholtvej 47 - 9881 1453 / 2826 1453 / per@drustrup.dk

Det drejer sig om Andreas
Ferdinand Hansen, født den 27.
oktober 1860 i Ø. Brønderslev. Han
var søn af Hans Peter Christensen
og hustru Mette Kirstine Peders
datter, som boede en tid i
Stubdrup, en tid i Ø. Brønderslev
og senere på Ø. Brønderslev Mark.

Han er min biologiske farfar. Han
blev ikke gift med min farmor – så
vidt vi kan se. Min far hed Andreas
Marinus Jensen, født den 23. juni
1888 i Romdrup Sogn, Aalborg
Amt. Min far har aldrig set ham,
og han ”forsvandt” lige før min
fars fødsel i 1888. Se flere oplysninger på næste side:

Efterlysning af farfar



A4 Hans Peter
Christensen
Oldefar
Hans Peter Christensen er født den
4. februar 1827 i Understed Sogn,
som søn af Christen Hansen (A8)
og hustru Johanne Cathrine
Larsdatter (A9). Han blev hjemme-
døbt den 5. februar og døbt i kir-
ken langfredag den 13. april 1827.
Hans Peter Christensen blev konfir-
meret 1. søndag efter påske 1845 i
Torslev Kirke, men står opført i
Lendum kirkebog, og han døde
den 23. januar 1904 i Øster
Brønderslev Sogn. Han blev gift
den 8. april 1853 i Flade Kirke med
Mette Kirstine Pedersdatter (A5),
og begge var da tjenestefolk på
Bangsboe ved Frederikshavn.

Hans Peter Christensen var ved fol-
ketællingen i 1860 ”Huusmand og
Huusfader” i Stubdrup ved Øster
Brønderslev. Ved tællingen i 1870
boede familien i et hus i Ø.
Brønderslev og Hans Peter
Christensen betegnedes da som
”Huusfader, forsørges af
Fattigvæsnet”. 

I 1880 var han daglejer ved land-
brug og i 1890, hvor børnene var
flyttet hjemmefra, havde parret
plejebørnene Jensine Petrine
Jensen, Ane Marie Kristine Jensen
og Jens Kristian Ejlert Poulsen
boende. 

I 1901 boede parret på Ø.
Brønderslev Mark, hvor han beteg-
nedes som husfader og modtager
af alderdomsunderstøttelse og Jens
Kristian Ejlert, som var søn af Else
Andrea Ludovika Povlsen, født den
21. august 1889 i Tolstrup, boede
fortsat hos dem.

Parret havde nedennævnte børn,
der alle er født i Øster Brønderslev:

Christine Johanne er født den 1.
august 1854.

Lovise Margrethe er født den 24.
marts 1856. Hun blev gift den 2.
oktober 1879 med Niels Jensen af
Klæstrup, Jerslev Sogn. De fik dat-
teren Henriette Berteline Laurine
Jensen den 5. november 1879.
Fadder var bl.a. Andreas Ferdinand
Hansen (A2).

Christen er født den 15. septem-
ber 1858.

Andreas Ferdinand (A2) er født
den 27. oktober 1860.

Kristian Peter er født den 6. juli
1863

Mariane Johanne er født den 11.
marts 1866, og hun døde den 5.
april 1866.

Marinus Anthon er født den 17.
april 1867.

Emma Kathinka Amalia er født
den 1. september 1869. Hun blev
gift den 21. oktober 1890 med
Kristian Peter Jensen af Bøgen, V.
Brønderslev Sogn. Han var søn af
Jens Peter Olesen. De fik sammen
datteren Martha Jensine Kristine
Jensen, der er født den 27. juli
1890 i Ø. Brønderslev Sogn.

A2 Andreas
Ferdinand
Hansen
Farfar
Andreas Ferdinand Hansen er født
den 27. oktober 1860 i Øster
Brønderslev Sogn, som søn af Hans
Peter Christensen (A4) og hustru
Mette Kirstine Pedersdatter (A5). 

Han blev konfirmeret den 4. okto-
ber 1874 i Øster Brønderslev Sogn
og var da tjenestedreng hos gård-
mand P. Jensen, Hallund. 

Andreas Ferdinand Hansen var ved
folketællingen i 1880 tjenestekarl
på Kiddalsgård i Sejlflod og flyttede
senere til Lillevorde, hvor han i
1887 var tyende hos gårdmand
Peder Toft. Samme år blev han
udlagt som barnefader til Petrea
Marie Jensens (A3) datter Andrea
Marie Jensen, født den 7. maj
1887, og som døde den 8. juli
samme år. Han flyttede til
Romdrup og i 1888 blev han
udlagt som barnefader til Andreas
Marinus Jensen (A1), som er født
den 23. juni 1888.

Andreas Ferdinand Hansen blev
slettet af lægdsrullen i 1880 på
grund af ”Blodaareknuder i
Benene”.

Efter yderligere forskning i slægten
er det konstateret, at flere familier
udvandrede – bl.a. til Utah, USA,
men nogle må da være blevet til-
bage.

Jeg kan oplyse, at Andreas
Ferdinand Hansen er ud af
Heilesen-familien (i 4 led), og da
jeg ved, at navnet Heilesen er
kendt i området, så må der evt.
være nogen, som kan hjælpe.

Venlig hilsen 
Erik Jensen

Viborg
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BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund, 
Tommy Johansen (30682674) 
tommy.johansen@kfumscout.dk

Daginstitutionen Myretuen 
Øster Brønderslev (9881 1475)

Børnehaven Grøftekanten
Øster Brønderslev (9945 4984)

Skolefritidsordningen, 
Øster Brønderslev  (9945 4770)

Øster Brønderslev Centralskole
(9945 4890)

Øster Brønderslev Ungdomsklub,
Peter Raal (9882 1983)

KIRKE
Ø. Brønderslev/Hallund
Præst Rune Nørager Christensen
(9881 1025)

Graver i Øster Brønderslev 
Charlotte Kristiansen (3057 1276)

Graver i Hallund, Gitte Sørensen
(2331 0628)

Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Pia Christensen (9881 1352)

Menighedsrådet Hallund, 
Niels Kold (9883 5359)

SPORT OG FRITID
Hallund B-70, John Sørensen, 
9883 5822 og mobil 4014 6494)

Hallund Jagtforening, 
v/ Erik Christensen (2184 8490)

Nejst Ridecenter, Skovengvej 8
(9826 2386) 
v/ Kaj Astrup (9826 1708)

Øster Brønderslev Idrætsforening,
Gitte Kristiansen (5129 9474)

Øster Brønderslev Idrætsforenings
Venner, Lene K. Andersen 
(9881 1282)

Østsidehallen, 
Anders Bentsen (9881 1493)

SERVICE 
OG FORSYNING
Spar Øster Brønderslev 
(9881 1003)

Bibliotek 
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030).

Hallund Kraftvarmeværk
Kaj Andersen  
(9883 5366)

Hallund Vandværk, 
Jan Christensen (9883 5388)

Kraghede Vandværk - øst, 
Lars Melsen, Rolighedsvej 7 
(9826 1876)

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk 
(9881 1441)

Øster Brønderslev Vandværk, 
Alfred Møller (9881 1400) 
am@oeb-vandvaerk.dk

DIVERSE 
Ejerlauget Bålhøj, Peter Madsen
(9645 9035)

Ejerlauget Daalen, 
Mogens Svendsen,
Dannevirkevej 10 (9881 1590)

Elmehøj Ældrecenter (99454960)

Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Bjarne Bang,
Hollenstedvej 151 (9883 5519)

Hallund-Hollensted Borgerforening,
v/ Claus Iversen, 
(9882 2422 / 4019 7421)

Hvilshøj Borgerforening ”Støkke”:
v/ Lars Larsen
(9881 1373)

Kraghede Idræts- og
Borgerforening, 
v/ Anders Vinter Svendsen 
(9826 1514)

Lokalbladet for Øster Brønderslev-
Hallund området 
(se side 3 i dette blad)

Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne, 
Per Drustrup Larsen (9881 1453)

Nordjyske Stiftstidendes 
lokalmeddelere: 
Hallund-Hollensted: 
Lis Marrup (9883 5049) 
Øster Brønderslev-Kraghede: 
Per Drustrup Larsen (9881 1453) 
Sportsskriver: 
Kjeld Christensen (9881 1040)

Sponsorklubben 
i Hallund-Hollensted
v/ Kim Toft (98835307) 

Øster Brønderslev Sparekassefond
v/ Karsten Sørensen,
Sølvmågevej 12
9700 Brønderslev
www.sparekassefonden.dk

Øster Brønderslev Byorkester, 
Elo J. Nielsen  (9880 2323)

Øster Brønderslev Hyggeklub,
Ingrid Andersen (9881 1271)

Øster Brønderslev og Omegns
Borgerforening, 
Birgit Søndergaard (9881 1453)
www.oesterbroenderslev.dk

Øster Brønderslev-Hallund
Venstrevælgerforening, 
Lars Bredo (9843 3135)

Foreningsvejviser

Husk at fortælle, 
hvis din forening 
skifter kontaktperson
eller formand
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W.J. MASKINSERVICE
Reparation af entreprenør- 

og landbrugsmaskiner
Bøgildsmindevej 9, 9400 Nørresundby

Tlf. 9883 5249    Mobil 40964249 Hallund Kro
Sølvgade 74, Hallund
Telefon 9883 5388

DUO’en 
Karsten & Ib

Altid glad musik
98910519 - 9881 1466

Koch Foto
Billeder af små børn, konfirmander,
få børn, mange børn, mor & barn,
mormor & barnebarn, børnehave,

dagpleje.
Niels Koch, Hollenstedvej 68

Tlf.: 98835185 

Ostemandens lokale åbningstider:
Mandag kl. 13.30-18:
Sølvgade 120 i Hallund
mail: hsschluter9@gmail.com

Plads til 
endnu en 

lokal annonce!
Annoncepriser pr. år:

Visitkort-størrelse: 480 kr.
1,5 x visitkort-størrelse: 720 kr.
2 x visitkort-størrelse: 960 kr.
1/3 sides-størrelse: 2400 kr.

Halv side: 2900 kr.
Hel side: 3600 kr.

NU kan alle annoncer trykkes i FARVER - kom med din annonce i farver til næste nummer!
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PC-ELEKTRONIK
Elmevej 46, Ø.B.  
(9881 1522)

Computerudstyr, reservedele,
elektroniske komponenter 

www.pc-elektronik.dk

Jesper Hardahl
Selvstændige & statsautoriserede ejendomsmæglere · MDE

Bredgade 107 · 9700 Brønderslev · 9882 4066

PETER STECHER

Statsaut. ejendomsmægler

Birkevej 4

Skal du

KØBE
eller

SÆLGE
bolig - så tag en
snak med din lokale ejendomsmægler!     

9024 - 0000045934Lokalbladets kontonummer 
til frivillige indbetalinger er: 

www.hvilshoejauto.dk 
Telf.: 2228 2020
Hvilshøjvej 164 

Kenneth Christensen

NU kan alle annoncer trykkes i FARVER - kom med din annonce i farver til næste nummer!

HER
ER

DER
PLADS
TIL EN

ANNONCE
MERE

Kontakt 
redaktionen
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e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk

Tømrerarbejde udføres
Speciale: Træhuse, helårshuse og sommerhuse.

www.woodhome.dk
Kim Toft, Søndersig 27 tlf. 9883 5071 / 2332 2364

Hallund Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer, 
bil, båd og campingvogne

Tlf. 9883 5300

Estate John Andersen
Statsaut. ejendomsmægler
Bredgade 3
9700 Brønderslev

Tlf. 30 11 41 66
Mail: 9700@estate.dk
Hjemmeside: www.johna.dk

Hallund
Kraftvarmeværk
Blyvej 5, Hallund - Tlf.: 9883 5366

Formand Kaj Andersen
Tlf. 9883 5026 - mobil 29672622

INFOLINK
v/ Jette Rasmussen
Sølvgade 84, Hallund
Tlf. 7020 0903  -  www.infolinkkurser.dk

Kurser for erhvervslivet.
Iværksætterkurser og karriererådgivning.

Røgelhedevej 14 . Hallund . 9700 Brønderslev

Tlf. 98 83 52 11 . Fax 98 83 53 85

e-mail: hallundstaldservice@mail.dk

www.hallundstaldservice.dk

Døgnvagt 24 24 53 11

Vil du både reklamere 
for din virksomhed 

OG støtte Lokalbladet, 
så er denne palds ledig.

HALLUND AUTO- OG 
TRAKTORVÆRKSTED

v/ Svend Andersen
Sølvgade 114, Hallund

(telf. 9883 5227) 

C lausen Graphic 9
6

4
5

 0
0

3
0

Tryksager

Fotoopgaver

Arbejdstøj
Firmatøj

Skilte
Plakater

Reklamegaver
Etiketter

-og meget mere

Bannere

Hallundvej 38 - 48  9700  Brønderslev

info@clausen.dk    www.clausen.dk

NU kan alle annoncer trykkes i FARVER - kom med din annonce i farver til næste nummer!



Lille Nejst
Bondegårdsdagpleje
v/ Birgit Jacobsen 
Tlf. 9826 0259 / 2762 5572

www.lillenejst.dk

TylstrupMureren aps
Aut. kloakmester
v/ Ib Nielsen
Enighedsvej 39
Kraghede
9382 Tylstrup

Hallund Auto- og
Karosseri
Mercedes
• Service
• Reparation
• Reservedele

v/ Niels Jensen
Ørumvej 127
Hallund 
(9883 5202)
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ØSTER BRØNDERSLEV
SMEDE- OG VVS 
FORRETNING
Elmevej 73, Ø. B.
9881 1038
VVS-arbejde, alm. smede-
arbejde og reparation af
landbrugsmaskiner

BRØNDERSLEV 
EL-TEKNIK
Håndværkervej 
telf. 9881 1212

Alt i elinstallationer 
Hvidevaresalg/service

Tlf. 9646 7009
Mobil: 2043 1797 

Alt el-arbejde udføres
Godkendte tyverialarmer

Tlf. 98 81 11 11
Taksvej 6, Ø. Brønderslev

Kraghedevej 116, Kraghede 
(9826 1803 - mobil 3096 0482)

Vognmandskørsel og kranarbejde,
gummiged, minilæsser.

v/ Jan Jæger
Sundeved, Øster Brønderslev 
(Tlf.: 98811003)

Supermarked med tips 
og lottoforhandling

MUSIK TIL PRIVATE FESTER
med keyboard/piano/harmonika 

og sang. Alle genrer + egne sange.

Altid manuel musik til festsange.
Medlem af Dansk Musiker Forbund

www.pouleriksmusik.dk
www.pejmusik.dk

tlf. 9881 1458

Bente Toft
Søndersig 27, Hallund
Telf.: 9883 5307
Åbningstid: tirsdag, torsdag og fre-
dag kl. 13-17.30 samt efter aftale.
Salg af kunsthåndværk i filt samt
materialer til filtning.
www.filtestedet.dk

CL. Partyservice
v/ Christian Schmidt
Elmevej 47
9700 Brønderslev
9881 1024 / 2826 5526

Mad ud af huset

Ahornvej 16

Jens Holm Tlf.:      96460088
Cedervej 6 Fax:     96460077
9700 Brønderslev E-mail: jh@jh-auto.com   

w w w. j h - a u t o . c o m

98 81 12 24

BALANCEHUSET
v/ Birthe Christiansen

Birkevej 8, 9700 Brønderslev

FDZ ZONETERAPI
REG. ALTERNATIV BEHANDLER

Tidsbestilling bedst kl. 8-9 og 18-19

Kontor- og regnskabsservice
www.bvn-bogfoering.dk

BVN-BOGFØRING
Kærmindevej 19

9700 Brønderslev
(2362 0224) 

MIDTVENDSYSSEL
DYRLÆGER

Nøragervej 3 - 9740 Jerslev
tlf. 98 831010

Konsultation efter aftale.
www.midtvendsysseldyrlaeger.dk

NU kan alle annoncer trykkes i FARVER - kom med din annonce i farver til næste nummer!
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28. november kl. 19:
Julearrangement i Klubhuset i
Hallund. Se side 6.

1. december kl. 9.00:
Fællesjagt i Kommuneskoven 
og andre steder. 
Arr.: Hallund Jagtforening. 
Se mere på www.hallundjagt.dk 

2. december kl. 13:
Gudstjeneste og
Juletræestænding i Hallund.
se mere side 17.

3. december kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i
kælderen under Elmehøj.

5. december kl. 19:
Julearrangement i Klubhuset i
Hallund. Se side 6.

7. december kl. 18.30
Juletræsfest i Østsidehallen
Arr. ØBI-Venner. Se side 6.

8. december kl. 8-12: 
Due- og kragejagt hos Thomas
Sejlund. 
Arr.: Hallund Jagtforening. 
Se mere på www.hallundjagt.dk

8. december kl. 19: 
Årets julefrokost i Samlingshuset.
Musik med Dirty Frank. 
Arr.: Samlingshuset Henrik Hald. 
Se mere på side 6.

11. december kl. 19.00:
Julekoncerten i Hallund Kirke, 
og det er gratis at deltage. 

13. december kl. 9.30
Juletræsfest for dagplejere og
børnehaver. Se side 6.

15. december kl. 8.30: 
Fællesjagt på nye arealer. 
Arr.: Hallund Jagtforening. 
Se mere på www.hallundjagt.dk 

LOKALBLADET udkommer næste gang 20. marts 2013
Sidste frist for indlevering af stof til nummer 68 af LOKALBLADET er 1. marts 2013

2013
3. januar kl. 14:
Bankospil i Samlingshuset. Alle
tager en pakke til ca. 25 kr. med.
Arr. Hyggeklubben.

7. januar kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i
kælderen under Elmehøj.

12. januar kl. 9-13:
Hjertestarterkursus i
Samlingshuset. Se opslag i 
klubhuset og www.oebi.dk.

17. januar kl. 14: 
Kirstine Rafn, Sognepræst i
Vrejlev fortæller under overskrif-
ten ”Fra forstadstøs til folkekir-
ken”. Sted: Samlingshuset.
Arr. Hyggeklubben.

31. januar kl. 14: 
Lasse Nielsen fra Tylstrup spiller
og synger sammen med os.
Arr. Hyggeklubben.
Sted: Samlingshuset.

19. januar 2013 kl. 10:
Øster Brønderslev Gymnastik og
Fitness, drager til Thise-Hallen og
deltager i Workout day.
Alle er velkomne.

19. januar kl. 8: 
Kragejagt i Hallund jagtforening.
Se mere på www.hallundjagt.dk

26. januar kl. 8: 
Kragejagt i Hallund jagtforening.
Se mere på www.hallundjagt.dk

4. februar kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i
kælderen under Elmehøj.

10. februar kl. 10:
Fastelavn holdes i Øster
Brønderslev. Arr: Menigheds-
rådene og Borgerforeningen. 
Se side 19 og 23.

14. februar kl. 14: 
Niels Clemmensen, sognepræst i
Børglum fortæller om sin barn-
dom i Ø. Brønderslev. 
Arr. Hyggeklubben.
Sted: Samlingshuset

28. februar kl. 14: 
Razija og Jasmin Becic fortæller
om, hvordan det er at komme
fra Bosnien til Brønderslev.
Arr. Hyggeklubben.
Sted: Samlingshuset

1. marts:
Ansøgningsfrist til
Sparekassefonden. 
Se www.sparekassefonden.dk

4. marts kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i
kælderen under Elmehøj.

13. marts kl. 19:
Generalforsamling i Øster
Brønderslev Borgerforening i
Samlingshuset.

14. marts. kl. 14: 
Knud Størup fra Hirtshals fortæl-
ler om sit hidtidige politisk arbej-
de samt om Hirtshals havn og
by. Arr. Hyggeklubben.
Sted: Samlingshuset.

4. april kl. 14.00:
Thomas Mølgaard fra Sindal 
fortæller om en vandretur fra
Mexiko til Canada: 4300 kilome-
ter til fods langs Stillehavet ad
Pacific Crest Trail.
Arr. Hyggeklubben.
Sted: Samlingshuset.

Se desuden
Kirke-Nyt

for endnu flere arrangementer

“The boys were back in town” - TBV på hjemmebane

Læs mere om koncerten på side 25


