LOKALBLADET
for Øster Brønderslev og Hallund området
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Lokalbladets økonomi
I sidste nummer af Lokalbladet var der indlagt et indbetalingkort med opfordring om, at alle husstande indbetalte
100 - 200 eller 500 kroner. Det har en del af jer gjort - og mange tak for det!
Vi har desuden fået nogle dejligt gode bidrag fra foreninger så sammen med sidste års ekstra indbetalinger og
fondsstøtte, så ser Lokalbladets økonomi fornuftig ud, MEN der er stadig plads til flere indbetalinger, så find gerne
girokortet frem igen, hvis ikke du har brugt det.
Status lige nu er, at der er kommet færre penge ind fra frivillige bidragydere end sidste år, og det skulle der gerne
rettes op på.
Til gengæld lover vi i redaktionen, at vi ikke vil skrive om Lokalbaldets økono, mere i år!
Desuden er der godt nyt fra Hallund:
I nummer 67 af Lokalbladet skrev vi, at
Hallund Kro ville donere overskuddet af 2 ugers
leverancer af mad ud af huset til Lokalbladet.
Det har Trine og Jan nu gjort op til at blive
4000 kroner.
Mange tak for det!
Redaktionen

Sparekassefonden
Der var til uddeling af fondsmidler
april 2013 indsendt i alt 21 ansøgninger om støtte på 725.254 kr. til
støtte af projekter for i alt
1.930.347 kr.
Efter en gennemgang blev følgende 14 ansøgninger udvalgt til støtte på i alt 410.847 kr. i denne 6.
omgang af uddelinger fra
Sparekassefonden:
100.000 kr. til Brønderslev IF fodbold til vedligeholdelsesudstyr til
kunstgræsbane
5.000 kr. til Brønderslev
Skytteforening til industristøvsuger
10.525 kr. til Elmehøj til sangbogen "De Grå Synger"
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25.000 kr. til Brønderslev
Firmaidræt til renovering af samlingsstue og køkken
5.000 kr. til Hyggeklubben Øster
Brønderslev til foredrag, underholdning og musik
5.300 kr. til Kraghede klubhus til
rutschebane
7.600 kr. til Kræftens Bekæmpelse
Brønderslev til Partytelt
15.000 kr. til Lokalhistorisk Arkiv
Brønderslev til kopimaskine
15.000 kr. til Red Barnet til
Familieoplevelsesklub
11.990 kr. til Spejderne i Hallund
til 2 patruljetelte
25.000 kr. til Tylstrup Samråd til
multibane

5.432 kr. til ØBI håndbold til
Boomblastere/transportabelt musik
150.000 kr. til Østsidefonden til
materialer til vej
30.000 kr. til Østsidefonden til
borde og stole til Samlingshuset
Ansøgninger til næste runde skal
være modtaget 1. september.
Se flere oplysninger og hent
ansøgningsskemaet på hjemmesiden www.sparekassefonden.dk
Modtagerne af støtte i denne
omgang var inviteret til overrækkelse af pengene i Nordjyske Banks
afdeling i Brønderslev 18. april.
Per Drustrup Larsen
Billedet er fra denne uddeling og viser bl.a.
repræsentanter fra de 14 modtagere.
Fra venstre står repræsentanter for:
Brønderslev IF Fodboldafdelingen,
Brønderslev Firmaidræt, Kraghede Idræts- og
Borgerforening, Brønderslev Lokalhistorisk
Forening, filialdirektør Nordjyske Bank
Thomas Møller Pedersen, KFUM-spejderne i
Hallund Øster Brønderslev, formand for
Sparekassefondens bestyrelse Karsten
Sørensen, Øster Brønderslev Idrætsforening
Håndboldafdelingen, Tylstrup Samråd,
Brønderslev Skytteforening, Hyggeklubben i
Øster Brønderslev, Østsidefonden (2 personer), Kræftens Bekæmpelse Brønderslev, Red
Barnets Familiegruppe Brønderslev og
Elmehøj i Øster Brønderslev (2 personer).

Redaktionen

God sommer!

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

Vi gentager os selv:

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)

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

René Dahl Jeppesen,
Buurholtvej 53 (7269 1597)
(e-mail: remedahljeppesen@gmail.com)

Per Drustrup Larsen,
Buurholtvej 47 (9881 1453)

I Redaktionen har vi hårdt brug for nye kræfter.
Vi er ganske vist ikke kørt træt, men vi mangler deltagere i
redaktionen til det opsøgende og skrivende arbejde i Hallund
og omegn samt Kraghede, men også interesserde fra andre
lokale steder er meget velkommen som redaktionsmedlemmer
eller meddelere til Lokalbladet.
Det er redaktionens intention at dække hele området med stof
og reportager - men de nuværende medlemmers ører og øjne
kan ikke dække det hele, så vi håber MEGET på, at der
kommer flere medlemmer til - i første omgang fra Hallund og
Kraghede, men sandelig også fra alle andre steder i området!
Redaktionen

(e-mail: drustrups@mail.dk)

PS: Som I kan se i dette blad, så er der kun 2 sider rmed Gadespejl.
Vi vil bede jer holde godt øje med gode, sjove, skæve og spændende
oplevelser og begivenheder i løbet af sommeren. Der må ske noget!
Vi vil også bede jer holde øje med, om I får nye naboer, der skal bydes
velkommen med et lille portræt i Lokalbladet.

God sommer!

VIGTIGT
LOKALBLADET
udkommer næste gang
3. september 2013
Sidste frist for indlevering
af stof til LOKALBLADET er
19. august

Lokalbladets kontonummer
til frivillige indbetalinger er:

9024 - 0000045934

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

Tryk: Basis-Tryk, Dronninglund - oplag: 1500
Lokalbladet
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Fowli flyver højt 10. august
Ranchen - nøøøj,- det' for børn!
Indbyggerne på Ranchen glæder sig til at få besøg af de børn, der gratis kan udfolde sig i 4 timer med de mange
aktiviteter. Ranchen er klar til besøg fra klokken 14:00. Mød op fra start, så børnene kan nå så meget som muligt.
Der er velprøvede aktiviteter som ridning og hestevognskørsel, kalveklapning og halmhoppeborg, og der venter
nye kreative udfoldelser i indianerlejren. KFUM-spejderne fra Hallund er kendt for at kunne udfordre store som små
børn, og i år overgår de bare sig selv i et væld af oplevelser. Svævebanen er vildere end nogensinde, der kan graves guld på ægte Klondyke-vis, og man kan prøve at fange sin egen fisk i dammen - og meget mere.
Ranchlejren får også besøg af
et hold ægte gøgler-cowboys, idet Brønderslev
Kommunes Sommerskole
slutter sin gøglerskole i Øster
Brønderslev af med at optræde for de andre børn nede
på Ranchområdet.
Så VELKOMMEN til en
familiefestival, hvor der også
er plads til børn og unge!
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Kom og hør en lokal vinder
Forberedelserne til årets Bålhøj
Festival er i fuld gang, og her er en
aktuel status på især den musikalske og praktiske front:
R. Noor
Vi kunne allerede i sidste nummer
af Lokalbladet afsløre det samlede
musikprogram. Vi har dog gået og
ventet i spænding på at se, hvem
der vandt musikkonkurrencen
”Byens Bedste Band” og dermed
også en optræden på festivalens
store scene.
Det er med ekstra stolthed, at vi
kan præsentere en lokal vinder,
nemlig Rikke Mølbak Thomsen
under kunstnernavnet R. Noor.
Den 22-årige sangskriver er født i
Ilulissat (Grønland), opvokset i
Sønderjylland, bor nu på
Hebbelstrupvej i Øster Brønderslev
og er blevet en del af det nordjyske
musikliv.
Udover sejren i ”Byens Bedste
Band” er hun også i finalen 12.
maj i Skråen's Songwriters Battle
2013 og er en del af talentudviklings-projektet Keep On Rockin’ for
upcoming Nordjyske musikere og
sangskrivere med coaching fra
Danmarks førende branchefolk.
Hun har desuden for nylig vundet
Akustikkens landsdækkende sangskriverkonkurrence – hvor gevinsten var en guitar til en værdi af
ca. 25.000,- og 2 dage i lydstudie.
Dommerne i konkurrencen var:
Poul Krebs (der overrakte præmien), Steffen Brandt, Søren Huss,
Mads Langer, Fallulah, Signe
Svendsen og Jens Ove Friis.
Hør sangen og læs mere her:
www.akustikken.dk/sangskriver/1213.asp

Stemmen er lys og el-guitaren rå
med masser af rumklang og
sustain. Hendes sange er varme og
nærværende med en skandinavisk
melankoli og inderlighed, og hun
har en forkærlighed for den elektriske guitar og adskiller sig dermed
fra mange af sin generations kvindelige kunstnere. Teknisk er der
fokus på et guitarspil, der udfordrer
lytteren mens vokalen smelter tekst
og musik sammen. Så der er
bestemt noget at glæde sig til, når
Rikke går på scenen på Bålhøj lørdag 10. august. Sangene er varme
og nærværende med en
Skandinavisk melankoli og inderlighed.
R. Noor nævner selv sine største
inspirationskilder som værende
John Mayer, Elvis Presley, Tracy
Chapman og Jeff Buckley. Ligesom
sidstnævnte har hun også en forkærlighed for den elektriske guitar
og adskiller sig dermed fra mange
af sin generations kvindelige kunstnere.
Ny Lille Scene
Blandt nogle af forberedelserne er
bl.a. opbygningen af en ny ”lille
scene”. Vi har været så heldige at
blive tildelt 10.000 kr. fra ” Krista
og Hans Risagers Fond”, og der er
derfor plads i budgettet til at lave
en lidt pænere og større scene,
som ikke længere er så lille endda.

Hjælpere
På selve dagen er der stadig brug
for nogle frivillige hjælpere. Så hvis
du går med lyst til at give en hånd
med, så kontakt endelige Mette
Boye via boye-jensen@mail.dk. Der
er både mulighed for at hjælpe på
Ranchen, være indianer og hjælpe
børnene om eftermiddagen eller
give en mere praktisk hånd med i
opsætningen af telte i ugen op til
festivalen, i boderne på selve festivaldagen eller til oprydningen om
søndagen. Ét er sikkert: Det er
aldrig kedeligt, og det er en sjov
måde at være sammen med sine
naboer og venner.
Fowli og Bålhøj Festival på nettet
Udover Bålhøj Festivalens side på
Facebook så har festivalen nu også
fået sin egen hjemmeside på
www.fowli.dk. Her kan du finde
information om festivalen, bands,
ranch og meget mere.
Hjemmesiden vil løbende blive
opdateret med mere information i
takt med, at vi nærmer os årets
festival.
Billetter
Billetsalget til årets festival går allerede strygende. Så husk at sikre dig
din billet, inden der bliver udsolgt.
Billetter kan købes hos Spar i Øster
Brønderslev, Børneshoppen i
Brønderslev eller på Billetlugen.dk
og koster kr. 160,Anders Bang Andersen

R. Noor (Foto: Peter Martin Jørgensen)

Lokalt spillede hun som opvarmning for The Blue Van i Den Runde
Pavillon den 13. april og skal også
spille på ”Smuk-festival” i
Skanderborg den 8. august
Hun er kommet ind på musikkonservatoriet i Aalborg og skal starte
efter sommerferien, så fremtiden
går helt sikkert ad den musikalske
vej.
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Samlingshuset & Østsidefonden
Nyt fra bestyrelsen for Østsidefonden
Vejføringen til Samlingshuset blev
prøvet en gang mere i Teknik- og
Miljøudvalget efter ønske fra borgere på Gråstenvej. Udvalget fastholdt sin tidligere beslutning om,
at vejen skal gå ned efter
Grøftekanten.
Selve arbejdet går snart i gang, og
Kommunen hjælper med at planlægge vejen. Et stort hold af frivillige landmænd står klar til at lave
gravearbejdet. Det er dejligt, at så
mange bare har meldt sig, så vi på
den måde kan spare den del af
udgifterne.

Som I nok har set, har Sparekassefonden givet 150.000 til materialer
til vejen. Det dækker det tilbud, vi
har fået på udgifter til materialer.
Arbejdet med stien langs skolen
går også snart i gang. Der skal sættes lysmaster op langs stien, og
derefter kommer der ny asfalt på,
som kommunen har bevilget
50.000 kr. til.
Der skal også plantes i bedene, så
det kommer til at se færdig og flot
ud efterhånden. Kurt Thomsen gav
en del planter i indflyttergave, så
nu skal de i jorden.
Sparekassefonden gav også 30.000

til nye stole og borde til salen. Vi er
ved at undersøge markedet og er
sikre på, at vi finder nogle bedre
borde og stole end dem, vi har
haft indtil nu.
Vi er glade og taknemmelige for, at
vi har en Sparekassefond. Det er
uvurderlige håndsrækninger, vi får
fra fonden. Tak for det!
Birgit Søndergaard
Formand for Østsidefonden

Takkefest
Fredag 5. april havde Østsidefonden inviteret til fest i Samlingshuset. Man ville sige tak for den store frivillige indsats, der er ydet til opførelse af Samlingshuset og renoveringen af ØBIs lokaler.
50 personer havde taget imod invitationen. Vi startede med en 3-retters
menu med et godt glas vin til eller
en kold øl. Lars Klovborg og Jan
Jæger var sponsor på resten af aftenens drikkevarer. Derefter bød
”Smedens Band” band op til dans.
Det var en dejlig aften!
Billede 1- Smedens band bød op til dans
Billede 2- Anders fra fonden tog sig kærligt
af opvasken
Billede 3- Vi havde en hyggelig aften

6
Lokalbladet

Håndværksrådet
på arbejde
Samlingshuset har fået nyt lærred, til fremvisning af billeder og
film.
De dygtige folk fra håndværksrådet, har været i gang med at
montere.
Billede 1:
Simon, Christian, Kaj og Bjarne
hejser det store lærred på plads.
Billede 2:
Christian, Bjarne og Kaj
gør klar til montering.

Simon takker af
Efter mange års arbejde i ØBI og
Samlingshuset stoppede Simon
Reedtz sit arbejde der den 22
marts. Han har altid udført sit
arbejde til stor tilfredshed for alle
brugere og er meget vellidt.
Udover sit arbejde har han ligeledes lavet en stor frivillig indsats.
En aftale på hjemmefronten har
resulteret i, at hans kone, Mia,
har overtaget hans funktioner i
Østsidehallen og Samlingshuset.
Vi ønsker Simon, al mulig held
og lykke fremover.
Billede 1
Simon bød på lagkage sidste dag.
Billede 2
Mange var kommet for at sige tak.

Børneloppemarked
Samlingshuset afholder
loppemarked for børneting
lørdag 17. august kl. 13-17.
Vi søger folk, der er interesseret
i at få en stand.
Alle børneting er velkomne.
Kontakt Henrik Hald
vedr.ørende stand på mail:
leder.samlingshuset@nordfiber.dk

Diskotek
Samlingshuset afholder diskotek
for 4.-6. klasserne
Fredag 17. maj kl. 19.30-22.30
Der vil være en god DJ
og noget fedt lys!
Der kan købes flotte drinks,
snacks og slik
Entré: 50 kr.
Tilmelding til Henrik Hald på mail:
leder.samlingshuset@nordfiber.dk
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Situationen i Hallund
For at få en snak med nogle af de
centralt placerede folk i Hallund
om den aktuelle situation for samarbejdet i byen, tog undertegnede
udsendte medarbejder fra
Lokalbladet en snak med Kim Toft
og Claus Iversen fra bestyrelsen for
Hallund Borger- og Idrætsforening.

bestyrelsen som menigt medlem),
Claus Iversen og Kim Toft. Den har
stadig ikke konstitueret sig, men
det sker på næste bestyrelsesmøde,
der er holdt, når dette nummer af
Lokalbladet er udkommet, så hold
øje med hjemmesiden, siger Claus
og Kim.

I forbindelse med, at først John
Sørensen og for ganske nyligt Lars
Tjell er trådt tilbage som formand
for foreningen, har der været lidt
stille omkring foreningen og fremtidsplanerne – samtidig med, at de
fleste, almindelige aktiviteter som
f.eks. præmiewhist, sommerfesten,
krolf og fodbold (der er ikke noget
hold) har kørt som sædvanligt.
Bestyrelsen består som beskrevet i
sidste nummer af Lokalbladet af
Carl Christian Christensen, Karl
Peter Andersen, Lars Bredo, Johnny
Nielsen, Lars Tjell (der fortsætter i

De siger samstemmende, at bestyrelsen efter en periode, hvor de har
været mindre aktive, nu er klar til
at tage fat i de mange gode ideer,
der kom frem på sidste generalforsamling, samt at få sat fart i projektet med at renovere køkkenet i
Klubhuset. Næste store opgave er
planlægningen af årets sommerfest, og den er også godt i gang.
De siger også, at samarbejdet i
bestyrelsen og i byen i øvrigt kører
godt, og at de har valgt at se fremad i stedet for at se på tidligere

Sommerfest i Hallund
Der afholdes sommerfest i Hallund
den 15. - 17. august 2013.
Det er Hallund-Hollensted Idræts- og
Borgerforening, der står for arrangementet.
Hele festen starter med gudstjeneste søndag 11.
august og indledes med kaffe og rundstykker.
Torsdag 15. august er der som sædvanlig
fællesspisning med frikadeller og tilbehør og
jordbærgrød til dessert.
Torsdag aften er der lotteri med mange fine
gevinster. Hele ugen kan købes lodder til de
mange fine hovedgevinster.
Fredag aften er en familieaften, hvor der kan
spilles krolf, og for børnene er der som noget nyt
børnebingo.
Da programmet ikke er helt færdigt, og festudvalget stadig arbejder med at finde på nogle
spændende ting, må vi henvise til sommerfestbladet, som bliver husstandsomdelt i Hallund Hollensted, og der vil blive lagt nogle blade i
Spar i ØB og Nordjyske Bank i ØB.
Men vi ved allerede nu, at der vil være gratis
kaffe og hjemmebagt kage hele lørdag eftermiddag - og fest med lokal underholdning lørdag
aften og dans efterfølgende.
Vi vil gerne benytte lejligheden, til at takke alle
vores sponsorer, samt frivillige hjælpere.
Uden jer, ingen festuge.
Husk at sætte kryds i kalenderen,
der er noget for alle.
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problemer og diskussioner. Det
fører ingen steder hen at grave
videre i fortiden på den måde, når
der er masser af positive ting at
arbejde med, og det har de jo helt
ret i.
I den ånd fortæller de også, at formanden for Hallund Jagtforening,
Erik Christensen, har kontaktet
dem for at understrege, at
Jagtforeningen stadig er interesseret i et samarbejde omkring
Klubhuset.
Per Drustrup Larsen
PS: Foreningens officielle navn efter
sammenlægningen af de 2 foreninger er endnu ikke lagt fast, men
der udskrives snart en navnekonkurrence – så hold øje med
hjemmesiden
www.hallundhollensted.dk

Skrald i Hallund
Affaldsindsamlingen i Hallund-Hollensted gik som tidligere år.
Vi startede på terrassen ved klubhuset, hvor vi indtog kaffe
og rundstykker.
Også i år havde vi hjælp af spejderne, de er altid flinke til at
hjælpe, eller også er det de ”hårde” ledere, der har presset
ungerne til det?
Efter kaffen blev ruterne fordelt, familien Jørgensen havde
taget Kjølskevej, så den skulle vi ikke tænke på.
Efter et par effektive timer kunne vi køre rundt og samle de
sorte sække ind.
Der var nogle, der havde set, at nogen havde smidt affald ud
på Steffenhøj, så vi kørte den vej og fandt lossepladsen.
Det var dælme’ ulækkert, det var madaffald, tomme dåser,
papirer mm. der var efterladt derude. Men vi fik samlet det
hele op, føj…
Vi fortsatte ud af Steffenhøj, så kunne vi lige nå at se køerne
springe ud på det grønne græs, noget som Fruen aldrig
havde set.
Efterfølgende kunne vi nyde en velfortjent øl på klubhusets
terrasse.
Claus Iversen

Ø-KO-dag
Sidst i januar blev vi kontaktet af
vores mejeri ARLA, som manglede
værter til dette års Økodag i
Vendsyssel. Vi har tidligere afholdt
dette arrangement, så vi var bevidste om, hvilket stort arbejde det
ville blive for at få alt til at klappe
på dagen. Derfor måtte vi rådspørge vores bagland for at få den
nødvendige opbakning og engagement. Men der var ingen tvivl, vi
skulle selvfølgelig holde Økodag.
Der blev lavet opgavelister og
arbejdsplaner, men hvad ingen
kunne forudse var, at forårets
komme trak meget langt ud.
Forårsarbejdet blev forsinket, og
manden så med rynket pande ud
på den vintergule græsmark ”Når
græsset at gro? Når det at blive
grønt til på søndag?”
Dagen oprandt med flot solskinsvejr. Det daglige arbejde med dyrene var netop afsluttet, da gæsterne
begyndte at komme. En lind strøm
af biler kom til gården både fra
nord og syd. Vores familie, medarbejdere, kollegaer, naboer samt
LandboUngdom og KFUM-spejderne havde indtaget deres pladser
ved aktiviteter, smagsprøver,
P-pladser, madlavning og meget
mere.
Præcis klokken 12 lukkedes stalddøren op, og køerne dansede ud
på mange forskellige måder, så
børnene grinede og klappede. Et
flot syn som blev foreviget af både
avis og tv. Efter forårsdansen
benyttede mange sig af at spise
deres medbragte mad, og hele
gårdspladsen var omdannet til en
stor café.
Vi er alle taknemmelige for en vellykket dag med mellem 3200 og
4000 besøgende og mange positive tilkendegivelser. Økodag er en
tilbagevendende begivenhed, som
finder sted hvert år den tredje søndag i april. På gensyn til næste år.
Anette & Mogens Larsen
V. Hebbelstrup
Foto: Anton Christensen
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Øster Brønderslev Borgerforening
Nyttig viden, godt til ganen og hyggeligt samvær
Det er hvad deltagerne fik til de
fem vinsmagningsaftener, der blev
holdt fra januar og frem til påske.
Der har jo efterhånden været holdt
vinsmagninger i Øster Brønderslev
i ca. 12 år. Hvert år er det lykkedes
at få tilrettelagt et program med
spændende vinaftner. Deltagerne
bliver f.eks. klogere på vin fra hele
verden, dyrkningsmetoder, druer,
fortællinger fra vinrejser, priser,
mad og vin og de rette glas, der
holder på duften.
Det med at smage vin er altid en
helt personlig oplevelse, og det er
vidt forskelligt, hvad folk kan lide,
så der er ingen facitliste på, hvad
der er den rigtige eller forkerte vin.
Al vin er dog tilsat konversationsmiddel, og det kan også høres, når
vi kommer lidt hen på aftenen, så
de inviterede foredragsholdere skal
af med deres guldkorn først på
aftenen.
Det er vældig hyggeligt at være
med til vinaftenerne, og sådan var
det også i år, hvor det var første
gang, de blev holdt i Borgerforeningens regi og i det nye
Samlingshus. Der var i år ca. 50 tilmeldte, og det var en god blanding af gamle og nye deltagere.
Den sidste aften er afslutning med
vin og mad. I år fik vi forskellige
meget lækre vildtretter lavet af
vildt skudt hos Per Pedersen, og
Susanne Pedersen var foregangskvinde udi den lækre mad. Vinen
var kærligt gensyn med nogle af
de vine, vi har smagt i løbet af
sæsonen, og de var udvalgt til at
passe til de gode vildtretter.
Arrangørgruppen blev genvalgt
med applaus. Gruppen er Lis og
Ove Dam, Jan Jæger, Lis Pedersen,
Per Pedersen, Per Drustrup og
Birgit Søndergaard.
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Vi håber, at vi kan lave et godt
program til næste sæson, så rigtig
mange har lyst til at deltage i
Samlingshusets fine lokaler – og
der er plads til flere, så kom bare
an. Programmet annonceres i
december-nummeret af
Lokalbladet.
Lokalbladet

Birgit
Søndergaard

Ølsmagning
Nyttig viden, godt til
ganen og hyggeligt
samvær fik de 60 deltagere til ølsmagningen
17. april.
Ølentusiast Preben Knudsen fra
Dall V delte ud af sin store viden
om øl. Han havde øl med fra
mange lande, og der var da også
mange forskellige smagsindtryk, vi
fik præsenteret. Alt sammen stod vi
igennem for at udvide vores horisont omkring øllet og dens lange
historie. Der var meget, vi ikke vidste.
Det blev en rigtig hyggelig aften,
som blev afsluttet med dejlig mad,
som Mia havde lavet: ølgryde med
kartoffelmos.
En vellykket aften, der var ønske
om at gentage ved en senere lejlighed.

Flag
Når flagene kommer op til f.eks.
konfirmationssøndag, er det folk
fra Borgerforeningen, der sørger
for det sammen med Egon
Husmand, som opbevarer og ordner flagene for os.

Sankthans på
Bålhøj
Selv om foråret har ladet vente på
sig, ja, så nærmer vi os alligevel
midsommer. I år falder sankthansaften på en søndag, og forhåbentlig har mange lyst til at tilbringe et
par hyggelige timer på Bålhøj. Det
er godt med traditioner, hvor vi
kan mødes både nye og gamle i
byen.
Årets båltaler bliver skoleinspektør
på Øster Brønderslev skole, Steen
Jensen. Vi er glade for, at Steen tog
imod opfordringen/udfordringen.
Hold øje med plakaterne, når vi
nærmer os.
Birgit Søndergaard
Formand for Borgerforeningen

www.oesterbroenderslev.dk

Den Rådne Banan
eller Verdens Navle?
Hvad synes du passer bedst
på Øster Brønderslev?
I Borgerforeningen er vi ikke i tvivl.
Vi vil gerne bo i en by i udvikling, og vi vil gerne have, at DU også er
med til at sætte kursen.
Til Byfesten den sidste weekend i maj har vi lavet et Fremtidsværksted,
hvor vi gerne vil inspirere både store og små til at komme med deres
bud på, hvad der skal ske i ØB i fremtiden.
Skal vi have flere byggegrunde?
Skal vi plante bøgeskov?
Skal vi forskønne bybilledet?
Hvad skal der ske i Samlinghuset?
Skal vi satse på kunst, kultur og kreativitet?
Eller skal vi satse på Spar, sport og spænding?
Hvad har du lyst til at bidrage med?
Vi tror på, at de gode ideer bliver bedre af at blive delt. Og vi vil rigtig
gerne høre, hvad byens borgere ønsker sig.
Tegn, skriv eller fortæl om dine ønsker og gode ideer.
Borgerforeningen og andre engagerede ildsjæle er klar til dialog.
En opfordring til de lokale politikere
Kom forbi Fremtidsværkstedet d. 25. eller 26. maj. Mød byens borgere, og lad os høre jeres gode bud på, hvordan vi holder hjulene i gang
i Øster Brønderslev.
Lidt inspiration
På www.hjemmeibronderslev.dk finder du filmklip, hvor du kan møde
en række mennesker, der stolt fortæller om at bo i Øster Brønderslev.
På Borgerforenings vegne
Sara Tornøe
Lokalbladet
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ØBI
Gymnastikopvisning 16. marts
Vi havde - igen i år- en rigtig dejlig
dag med mange søde og seje
gymnaster på gulvet, der viste hinanden og deres gæster, hvad de
havde lært gennem vinteren.
Vi havde vores familiegymnastik
hold, hvor de yngste børn legede
og viste deres kundskaber. Dernæst
kom de seje drenge på gulvet, som
viste, hvor skrappe de var blevet til
saltoer mm. Sidst, men ikke
mindst, kom pigerne på gulvet, og
de kunne både danse og springe.
Alle gymnaster havde et stort smil
på læben, og vores trofaste publikum klappede af det hele. Alle
kunne se, at børnene hyggede sig
og tumlede hjemmevante ud i
både hallen og på redskaberne.
Festligt så det ud!!
Med gymnastik hilsner
Annitta Baun

Nødråb
fra gymnastik
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Men, som vores formand sagde,
kan i år være sidste gang sådan
en opvisning blev vist!!!
For som det ser ud i skrivende
stund, kan vi IKKE tilbyde børnehold til næste sæson, da flere
trænere må melde fra pga. sygdom eller barsel.
Vi mangler:
1 træner til familiegymnastik for
de mindste
1 træner til pigegymnastik
1 træner til drengegymnastik
(Mads er stadig medinstruktør)
Det eneste, vi forventer, at du
som kommende træner har med
dig, er LYSTEN til at hjælpe vores
børn!!
Og husk: som træner har du
selvfølgelig indflydelse på træningstid samt målgruppe for holdet, og DGI har jo mange kurser
af forskellig varighed, som vi
hjælper med at finde rundt i.
Se på hjemmesiden for
kontaktinfo: oebi.dk
Lokalbladet

Håndboldafslutning
Fredag 12. april afholdte ØBIs håndboldafdeling en fælles afslutning for
alle børne- og ungdomsspillere. Kl.
17.30 væltede 72 børn og unge mennesker ind ad døren med luftmadrasser, dyner, puder og nok vigtigst af alt:
håndboldskoene.
Traditionen tro blev der udleveret blå
ØBI T-shirts, der straks blev taget i
brug. Med det samme myldrede hallen
med bolde og blå børn.
Mia stod for et lækkert aftensmåltid og
sunde snacks i Samlingsstedet, hvorefter den stod på håndboldkampe hele
natten. Kl. 24.00 var der en kort pause,
hvor vi fejrede Emmas fødselsdag med
fælles sang og flødeboller.
På håndboldafdelingens vegne vil vi
gerne sige tak for denne sæson. Vi glæder os til at se jer igen til august. Hold
øje med hjemmesiden i løbet af juni og
juli, der vil jeres trænere for sæsonen
2013/2014 blive offentliggjort.
Anne Sofie Elb

Nyt fra fodboldbestyrelsen
Forårssæsonen er i gang og omsider uden frost i jorden. Det har været koldt at komme i gang, men nu kommer
der forhåbentlig lidt varme i luften.
Vi hørte desværre ikke, trods opfordring, fra nogen, der havde mod på et U-6-7 hold, og heller ikke fra nogen
børn, der efterlyste det. Men muligheden er åben for at lave et lille hold og træne lidt.
Generelt mangler vi trænere til den nye sæson, der starter til august. Så vi vil opfordre alle, der har tiden og gejsten, om at melde sig. Husk endelig standerhejsningen i august. Dato følger og bliver slået op på hjemmesiden.
Efter sommer vil vi forsøge at få et herrehold i serie 6 igang igen. Så kom endelig, hvis lysten er der til at spille
bold.
Og endelig så mangler vi en suppleant til fodboldbestyrelsen.
Nå, men ud over alt det, vi mangler, så vil vi ønske alle spillere og trænere en rigtig god sommer og en masse sjov
på græsset.
Hilsen Fodboldbestyrelsen
Jacob (60383600) og Mia (20280581)
Lokalbladet
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Så skinner solen på Elmehøj
- men det er
stadig noget koldt
Havemøblerne er fundet frem og
pavillonen har fået sommerrengøringen.
Det er lige koldt nok udenfor, men
skønt i pavillonen i læ for den
evige blæst, der altid er her på
Bakken.
De Grå Synger
Vi har fået udvidet vores overdækkede terrasse til næsten dobbelt
størrelse. Nu kan alle være under
tag i læ for sol og vind. Det har vi
også trængt til. Beboerne spiser
ude, når vejret er til det. Vi indvier
terrassen den 22/5, hvor Per klipper snoren, og centerrådet passer
grillen. Centerrådet har givet os
flotte clematis, som skal gro
omkring terrassen, så den ser smuk
ud.
Tak til fonden for Øster Brønderslev
Sparekasse. Igen kom vi med mellem dem, der fik et beløb. Vi har
nu fået 50 nye sangbøger " De grå
synger". Der er slet ingen tvivl om,
at de nok skal blive benyttet i dagligdagen og ikke mindst til vore
mange arrangementer og fester.
Elmehøj er blevet godkendt af
Trygfonden til besøgshundeordningen.
Det forventer vi os rigtig meget af.
Vi ved, at andre plejehjem roser
ordningen, og at beboerne har så
stor glæde af at få besøg af hunde.
Vi har godt nok vores kat, Samson,
men han skal nok tage pænt imod
en hund sammen med beboerne
og medarbejderne. Dog er der ifølge Trygfonden ingen besøgshunde
i Brønderslev Kommune. Derfor vil
jeg opfordre interesserede til at
henvende sig til Trygfonden for at
komme med i ordningen.
Nordjyske har været så søde at lave
en artikel om os, og der er allerede
flere, der har henvendt sig som
mulige besøgshunde. Måske kunne
de øvrige ældrecentre komme ind
under ordningen.
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Nogle af de
arrangementer
der har været
på Elmehøj.
Forårsfest hvor
centerrådet lavede maden, og
hvor vi var knapt
60 festglade deltagere og med
god musik.
Erindringstur ud
til de steder, hvor
den enkelte
beboer har boet
eller arbejdet.
Ølsmagning for
husets mænd.
Sminkedag for
dameklubben.
Elev laver mad
fra sit hjemland
Jamaica. Det er
altid spændene
at smage nyt og
ukendt.
Fremtidige
arrangementer.
Den 27/5 kl. 14
kommer
Damernes Butik
og viser og sælger tøj. Alle er
velkomne til at
komme i vores
sal. Måske har
Damernes Butik,
lige det I mangler. Vi har kaffe
på kanden.
Tur i Rhododendronparken.
Gudstjenesterne
på Elmehøj er som vanlig åbne for
alle. Vi starter kl. 10.15. Efter gudstjenesten drikkes der kaffe. Datoer:
kan ses her i Lokalbladet under
gudstjenester.
Ligeledes tager flere af beboerne
ind i Grønningen 1-2 gange om
ugen.
Ole Jespersgaard holder i år båltalen til sankthans.
Vi er i gang med at planlægge
vores sommerfest, hvor der skal
grilles og synges til Richard
Ragnvald.

Per og Social og sundhedshjælper elev Brian

Nu er det så snart 5 år siden, jeg
startede som leder på Elmehøj. 5
år i et hus med skønne beboere,
pårørende, der støtter op om det,
vi laver for beboerne, og ikke
mindst alle de fantastiske fagligt
dygtige medarbejdere, der altid er
der for beboerne. Jeg synes også,
at det er lykkedes os at gøre
Elmehøj mere åben for byen.
Tak for det.
God sommer til alle fra os på
Elmehøj.
Jette Ramskov

KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
Næste års konfirmander
De børn, der nu går i 6. klasse på Øster Brønderslev Centralskole, vil i løbet af sommeren modtage et brev med
information og invitation til konfirmandindskrivning. Hvis man bor her i sognene, men ikke går på Øster
Brønderslev Skole, vil man ikke automatisk modtage en invitation, og jeg vil derfor bede om, at man kontakter mig,
hvis man ønsker at følge forberedelsen her i Øster Brønderslev.

Festgudstjeneste i Hallund søndag 11. august kl. 11.00
I forbindelse med byfesten i Hallund holder vi traditionen tro gudstjeneste i teltet på festpladsen. Fra klokken 10.00
byder Menighedsrådet på kaffe og rundstykker, og klokken 11.00 holder vi gudstjeneste i teltet.
På Menighedsrådets vegne

Festgudstjeneste i Ø. Brønderslev søndag 26. maj kl. 11
I dagene fredag. 24/5 – søndag 26/5 løber Øster Brønderslev Idrætsforenings byfest af stabelen.
Om søndagen serverer Menighedsrådet kaffe og rundstykker på festpladsen fra kl. 10.00, og kl. 11.00 holder vi –
ligesom sidste år - gudstjeneste på festpladsen.
På Menighedsrådets vegne
Rune Nørager Christensen

De to lysbærere fra kyndelmissegudstjenesten i Øster
Brønderslev
To af spejderne, der kom med fakler til kyndelmissegudstjenesten i Hallund
Dagplejerne kommer med jævne mellemrum i Ø.
Brønderslev kirke til salmesang med fagter og anden
musikalsk udfoldelse sammen med organist, kirkesanger
og præst. Stemningsbillede fra sidste gang vi mødtes
Kirkenyt
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Konfirmanderne
i Hallund Kirke
28/4 kl. 10.00:
Nicklas Dam,
Michael Hjørringgaard,
Andreas Philip Nielsen og
Jeppe Klæstrup Andersen
Foto: Henrik Rosenkilde

Ø. BRØNDERSLEV KIRKE

HALLUND KIRKE

9.30 Kirkekaffe
11.00
11.00 Festgudstjeneste (se
omtale)

11.00
Ingen
Ingen

9.30 Ole Skov Thomsen
Kirkekaffe
11.00
9.30
Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen

Ingen

11.00
9.30 Ole Skov Thomsen
Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen

Ingen
Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen
Ingen

11.00
Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen
11.00

Ingen
11.00 Gudstjeneste i festteltet
Ingen
9.30

9.30
14.00 Ole Skov Thomsen
Ingen

11.00
Ingen
11.00

Maj

Gudstjenester

19/5: Pinsedag
20/5: Anden pinsedag
26/5: Trinitatis søndag
Juni
2/6: 1.søn.e.trin.
9/6: 2.søn.e.trin.
16/6: 3.søn.e.trin.
23/6: 4.søn.e.trin.
30/6: 5.søn.e.trin.

9.30
Ingen
11.00
Ingen

Juli
7/7: 6.søn.e.trin.
14/7: 7.søn.e.trin.
21/7: 8.søn.e.trin.
28/7: 9.søn.e.trin.
August
4/8: 10.søn.e.trin.
11/8: 11.søn.e.trin.
18/8: 12.søn.e.trin.
25/8: 13.søn.e.trin.
September
1/9: 14.søn.e.trin.
8/9: 15.søn.e.trin.
15/9: 16.søn.e.trin.
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Husk: Kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 9881 1012

Konfirmanderne i Øster Brønderslev Kirke 5/5 kl. 9.30:
Bageste række fra venstre: Jens Søndergaard Jensen, Mathias Dissing Kristensen, Jess Søndergaard Stie,
Sofie Laybourn Jensen, Mikkel Sloth Risager, Rikke Vith Sørensen, Line Tandrup Heltoft,
Naomi Majbrit Birkemose Fredriksen, Emma Løth Svendsen, Janni Jensen.
Forreste række fra venstre: Klara Christensen, Fie Zoë Rask, Simone Lundsgaard Krüger,
Nanna Havgaard Larsen, Kia Vestergaard Jensen, Sofie Bøjgaard Thomsen.
Foto: Henrik Rosenkilde

Konfirmanderne i Øster Brønderslev Kirke 5/5 kl. 11.00:
Bageste række fra venstre: Jacob Jeff Jensen, Anders Lindberg Larsen, Jonas Holm Andersen,
Magnus Risager Christensen, Jacob Nielsen, Katrine Haages Larsen, Freja Lykkegaard Søskov,
Cariinna Natazja Vanggård, Frederik Sand Christensen, Anne Albøge Olesen
Forreste række fra venstre: Laura Rishøj Jensen, Lenette Hansen, Lise Juul Storgaard,
Anna Rosenbak Jensen, Kirstine Hellerud Hansen.
Foto: Henrik Rosenkilde
Kirkenyt
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KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
Vigtige datoer
maj-september
Søndag 26/5:
Gudstjeneste på festpladsen i Ø. Brønderslev kl. 11.00
(se omtale).
Søndag 11/8:
Gudstjeneste i festteltet i Hallund kl. 11.00 (se omtale).
Søndag 29/9:
Høstgudstjeneste i Hallund kirke kl. 11.00 og derefter
spejdernes høstmarked. Omtale følger senere, men sæt
allerede nu kryds i kalenderen.
Tirsdag 1/10:
Høstgudstjeneste i Øster Brønderslev kirke kl. 19.00.
Kirkekoret vil medvirke. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe og underholdning i Samlingshuset.
Omtale følger senere.

Kornyt

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

Kirkernes kor starter op igen tirsdag 10. sept. Vi øver i
samlingshuset hver tirsdag fra kl. 19-21. Skulle du have
lyst til at synge i kor, er du velkommen.
vh organist Inger Malgård

Kirkelige adresser
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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, Merkurvej 4, 9200 Aalborg SV, 9000 Aalborg,
tlf. 6060 2361.
Kirkesanger, begge sogne:
Poul Kristiansen, Danserhøj 33, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1169.
Graver, Ø. Brønderslev:
Charlotte Kristiansen, Fredensgade 3, 9700 Brønderslev
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:
Hans Jørgen Thomsen, Danserhøj 34, tlf. 3059 3339
Formand for menighedsrådet, Hallund:
Niels Peter Kold, Hebbelstrupvej 11, Hallund, tlf. 9883 5359.
Menighedsrådets E-mailadresse: 8419@sogn.dk
Kirkeværge, Hallund:
Kirsten Boelt, Sølvgade 26, Hallund, tlf 9883 5019.
Kirkenyt

Gudstjenester
på Elmehøj
Ældrecenter
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

16/5
13/6
4/7
15/8
19/9

Alle gudstjenester begynder 10.15

Menighedsrådsmøder
Øster Brønderslev Menighedsråd:
Torsdag 6/6 kl. 19.00
Hallund Menighedsråd:
Onsdag 12/6 kl. 19.00
Onsdag 21/8 kl. 18.00
N.B.: Menighedsrådsmøderne er
offentlige. Interesserede kan henvende sig til en af menighedsrådsformændene eller til sognepræsten
for nærmere oplysninger. (Se kirkelige adresser).

hjemmeibronderslev.dk
På denne hjemmeside lavet af
Brønderslev Kommune fortæller en
række beboere i byens byer om at
bo, hvor de nu gør, og hvorfor de
er flyttet dertil.
I sidste nummer af Lokalbladet fortalte vi kort, at Søren Christensen
fra The Blue Van var en af disse
personer, men nu er der kommet
endnu flere, lokale folk med.
Hvordan de er blevet fundet og
udvalgt, ved jeg ikke, men de gør
det rigtigt godt! Det er både sjovt
og interessant at se filmene og at
høre folks historier og oplevelser.
Her er billeder af de lokale medvirkende. Billederne er klippet fra filmene, og for hver af personerne/
grupperne er der 3 film, så gå på
opdagelse – også i filmene fra
andre byer – og blive både klogere
og underholdt.
Brønderslev Kommune præsenterede projektet og de lokale film til et
møde 2. maj i Samlingshuset, men
nu får også de, der ikke var med
her, oplysning om mulighederne.
Per Drustrup Larsen

Navnen på de medvirkende
er fra oven:
Mette og Niels Rask
Mathilde, Fie og Zakarias Rask
Chalotte og Mads Søgaard
Søren Christensen
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Hallund
Kraftvarmeværk

Øster Brønderslev
Vandværk

Der var 12 fremmødte til generalforsamlingen 4. april - heraf var de
5 uden for bestyrelsen/suppleanter. Derudover deltog revisor Niels
E. Østergård.

Bestyrelsens beretning
ved generalforsamlingen

Kim Toft bød velkommen, og foreslog Gunner Madsen som dirigent,
der blev valgt uden modkandidat.
Gunner Madsen konstaterede, at
generalforsamlingen var indkaldt
inden for gældende tidsfrist.
Kim Toft aflagde formandsberetning for det forløbne år, der bl.a.
omhandlede rettelser i forbrugernes leveringsaftaler med værket
vedr. alternativ varme, nyt EDBanlæg på værket, nye varmemålere
hos forbrugerne, værkets drift/status og varme- og strømproduktion. Varmeværkets gasaftaler, der
skal fornyes i år, blev omtalt.
Beretningen blev godkendt uden
større kommentarer.
Revisor Niels E. Østergård aflagde
regnskabsberetning for året, og
gennemgik budgettet for næste år.
Revisoren gav forklaring vedr. afgifter bl.a. en ny forsyningsafgift, der
rammer varmeværker. Regnskabet
blev godkendt uden kommentarer.
Indkomne forslag var der ingen af.
Kim Toft, Torben Christensen og
Henrik Sudergård var på valg. Kim
og Torben blev genvalgt. Henrik
Sudergård udtræder. Lars Hahn
indtræder i stedet. Der blev valgt 2
suppleanter: Tom Søbygge 1. suppleant. Henrik Sudergård 2. suppleant.
Under eventuelt spurgte Laurits til,
om de nye varmemålere og EDB
anlæg var med i regnskabet.
Revisoren konstaterede, at de var
med som udgift/fradrag/afskrivning over år.
Kim afsluttede generalforsamlingen
og takkede dirigenten, revisoren,
bestyrelsen samt suppleanter.
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Torben Christensen
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I 2012 er der tilsluttet 2 nye forbrugere, så der i alt er 563. Grundene ved
Danserhøj er vist solgt eller reserveret, og en er tilsluttet.
Der er udpumpet 100.715 m3 fra værket, og målt ved forbrugerne 98.053
m3, der er et tab på 2.662 m3 = 2,71%. (Der må være et spild på op til
10 %, inden der skal betales afgift af spildet.)
Vandkvaliteten er som sædvanlig god, alle analyseprøver, deriblandt en
lang række pesticider, ligger indenfor anførte min./max. kravværdier.
Analyseresultaterne kan ses på vandværkets hjemmeside
www.oeb-vandvaerk.dk
Økonomien: Årets resultat er på 153.680 kr. vi har drøftet i bestyrelsen at
vi eventuelt udskifter forsyningen på Buurholtvej til sommer.
Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder, og formanden, som er bestyrelses medlem af vandrådet, har her deltaget i vandråds bestyrelsesmøder samt deltaget i regionsvandrådsmøde i Tranum. Bestyrelsen har deltaget i FVD generalforsamling i Rebild, samt de to årsmøder i vandrådet.
Der kommer nogle krav til dem, som har drifttilsynet på vandværkerne.
Der er krav om hygiejnekursus samt kursus i drift af vandforsyning, og
disse kurser skal være bestået inden udgangen af 2014. Ligeledes skal der
overfor kommunen dokumenteres, hvordan vandværket drives.
Der har været sendt et parti målere til afprøvning på målerlaboratorium.
Partiet bestod og må køre i 6 år igen. Der er en del vandværker, som går
over til fjernaflæsningsmålere. Er det noget, Ø. Brønderslev vandværk skal
tænke på?
Vandværket har haft en omfordeling af jord øst for vandværket, således at
de 25 m beskyttelse fra boring til skel nu er på vandværkets jord. Der er nu
plantet en blandet beplantning. Det er anlægsgartner Kurt Thomsen,
Hollensted, som har stået for beplantningen.
Vandværket har etableret vandforsyningsledning ud på Bjergbakvej.
Brønderslev forsyning er ved at planlægge en vandforsyning ved Poppelvej
nordøst for Ø. Brønderslev vandværk. De har planer om at hente ca.
400.000 m3 vand fra fire boringer, og de skal først have lavet en prøveboring. Bestyrelsen har haft møde med Brønderslev forsyning desangående.
Hallund vandværk har henvendt sig angående en nødforbindelse på
Hallundvej til Øster Brønderslev.
Vandværket anbefaler forbrugerne at kontrollere installationen for utætheder ved at lukke alle haner i huset og kontrollere, at vandmåleren står stille.
Vandværket har også i 2012 haft besøg af børn og lærer fra skolen, som
havde vand som emne.
På generalforsamlingen
Formand
var der bl.a. valg til bestyrelsen:
Alfred Møller
Bøgevej 3, Øster Brønderslev
Telf.: 98811400
Mail: alfred-m@mail.dk

Der var genvalg til Olfert Larsen,
mens Hans Peter Hansen ønskede
at udtræde, og i stedet blev
Søren Kimer valgt.

Vindmøller på lokale hænder
Nu sker der fysisk opstart i forbindelse med vindmølleprojektet ved
Ø. Linderup. Jysk Vindenergi
opstarter anlægsarbejderne til sommer, men allerede nu sker der
opmålinger og geotekniske undersøgelser i området. Vindmøllerne
idriftsættes sidst på året.
Alle andelene, som har været
udbudt i forbindelse med køberetsordningen i Ø. Linderup, er blevet
udsolgt. Der er købt andele for
over 19 mio. kr. i vindmølleprojektet, som derved er kommet ud til
rigtig mange lokale hænder og
naboer.

Fra start var der stor interesse fra
lokalbefolkningen for at investere
og købe andele i projektet ved
Øster Linderup, så det er selvfølgelig rigtig godt, at der så faktisk blev
udsolgt siger Jens Vagnsø og
Casper Mikkelsen fra Jysk
Vindenergi. Vi synes det er rigtig
godt, at lokalbefolkningen køber
andele i projekterne, for derved sikres der også en bred ejerkreds,
som er lokalforankret i vindmøllerne.
Andelene, som er solgt til lokalbefolkningen, er stiftet i et lokalt
”Øster Linderup Vindmøllelaug”,
hvis formål er at administrere driften af vindmøllerne. Andelshaverne
vil få yderligere information i forbindelse med etableringen og

igangsætningen af projektet.
Møllerne, som opstilles, har en
generatorstørrelse på ca. 2.0 MW,
hvor der på de helt store normalt
er en effekt på 3 MW.
Nejst-projektet er i fuld gang i øjeblikket med færdigmonteringen af
de 4 stk. 3 MW vindmøller. Også
på dette projekt har lokalbefolkningen købt rigtig mange andele, og
den er således en stor integreret
del af projektet. Der er på de to
projekter solgt andele til lokalbefolkningen på ca. 45 mio. kr.
Vindmøllerne ved Nejst forventes
at kunne begynde at producere
grøn strøm om 1-2 måneder.

Ny skyline
I løbet af ugen, der afsluttede april og indledte maj måned, ændrede skylinen ved Øster Brønderslev sig markant.
Først blev de sidste højspændingsmaster ved motorvejen pillet ned. Samtidig begyndte tårnene til de 4 nye, høje
vindmøller ved Nejst at blive rejst, og de skulle gerne være klar til rejsegilde tirsdag 14. maj kl. 16.
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GadeVelkommen til
Engvej 126/Dannevirkevej 2
Her er der sket et generationsskifte. Merete og Mathias Hanghøj har overtaget Mathias' barndomshjem Engvej 126 efter hans forældre Helle Hanghøj
og Lars "Bålhøj" Pedersen her i vinter.
Mathias Hanghøj Pedersen, 25, arbejder som landmand hos Knud Thing og
har gjort det i ca. 1 1/2 år. For ham var det en helt naturlig ting at skulle bo
i sit barndomshjem. Merete Hanghøj Libak, 26, er pædagog i børnehaven
Lærkereden, Parkvej i Brønderslev. Merete er ansat i en orlovsstilling, men
håber på at det bliver til en fast stilling, eller at der kommer noget andet,
da hun lige er startet efter barselsorlov. Hun blev færdig med sin uddannelse, mens hun var højgravid, så hun har rigtig meget mod på at få brugt sin
uddannelse. Merete er fra Klæstrup, så egnen er jo ikke helt fremmed for hende. Hun synes, hun er faldet rigtig
godt til i huset sammen med sin lille familie. Husets vigtigste person er lille Mille. Mille er 10 måneder og er en rigtig mild lille grinebider. Mille er lige startet i dagpleje hos Mona på Bålhøj og er allerede faldet godt til. Her i indkøringsperioden har far Mathias barselsorlov, så det hele kan gå stille og roligt. Med i handlen fik de "farmors funpark". Farmor Helle er nemlig dagplejer og havde sin egen lille dyrepark med geder, høns, ænder og kreaturer. Alt
det nyder Mille godt af nu, for farmor kunne ikke tage det med til Dannevirkevej 2, hvor hun og farfar Lars er flyttet ind.

Hallund Kro

Gravhøje frem i lyset

Trine Molin har med sin mand Jan Christensen som medhjælper til
november drevet Hallund Kro i 10 år! Det fejrer de med en stor jubilæumsfest lørdag 2. november, så de opfordrer alle, der har holdt fest
på Kroen i løbet af årene samt husets venner til at reservere datoen,
så de kan være klar til en festlig dag med musik og god mad.
De vil blive portrætteret mere i næste nummer af Lokalbladet, og her
vil de også fortælle mere om jubilæumsfesten.

Ved ejendommen Hallundvej 301 har
nogle gravhøje i mange år været skjult
bag træer og buske, men nu har beboerne fældet og ryddet, så der for de forbipasserende på Hallundvej bliver et flot kik
ind til de gamle gravhøje. Fint arbejde!

LAG-Brønderslev – sidste frist
Så nærmer slutningen sig for muligheden af at få støtte til lokale projekter fra LAG-Brønderslev, der i perioden 2007-2013 hvert
år har haft ca. 1,5 mio. kroner at støtte projekter med. Lokalt har 4 projekter fået i alt 1.480.427 kr.: Øster Brønderslev
Borgerforening (130.000 til pladsen for Bålhøjfestivalen) Kraghede Borger- og Idrætsforening (62.952 til Klubhuset) samt
Østsidefonden/Samlingshuset (975.000 kr. til byggeriet og 312.475 kr. til køkken og café).
MEN der er stadig penge tilbage i LAG-Brønderslevs kasse! Afhængig af forskellige faktorer er der mellem 500.000 og 1 million
kroner at dele ud af.
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Det haster dog med at få lavet ansøgninger, da pengene skal være brugt inden udgangen af juni!
Fristen for at ansøge om støtte er torsdag 6. juni kl. 16, og bestyrelsen for Lag-Brønderslev skynder sig med at behandle ansøgningerne. Det sker allerede på deres møde onsdag 12. juni.
Se hjemmesiden www.lag-b.dk for flere oplysninger. Her kan alle de nødvendige (og komplicerede) regler samt ansøgningsskemaer hentes.
Per Drustrup Larsen
Lokalbladet

spejlet
Kraghede Borgerforening
Sommeren nærmere sig med hastige skridt, og vi har allerede haft et par
arrangementer i klubhuset.
I april har vi gjort klubhuset rent, så det er klar til dem, der har lejet klubhuset. Vores nye bænke er blevet samlet og stillet frem, og legepladsen er
gjort forårsklar.

Kaltrina
Steffen Westmark fra The Blue Van
blev inspireret til at skrive en sang
af et nyhedsindslag om en familie,
der stod over for en hjemsendelse
til Kosovo på trods af, at alle tre
børn var født og vokset op i
Danmark. Sangen hedder
"Kaltrina" efter navnet på den ældste pige, hvis fortælling gjorde
stort indtryk på Steffen, da han så
indslaget. Steffen spillede sangen
live i en morgenudsendelse på
DR2 som del af en serie morgensange, og udsendelsen kan opleves
på www.youtube.com ved at søge
på ordene kaltrina westmark.
Sangteksten kan ses herunder:
Samtidig dukker et link op til sangen ”The Ballad Of Sparrow
Parker”, der er en akustisk version
fra Steffens kommende solo-CD
"Deserter".

Kaltrina

I maj skal herrerne på besøg hos Jan Ulrich til jagt- og trofæaften. Vi håber,
at de får en hyggelig aften. Til efteråret vil vi lave et tøsearrangement.
Til sankthans holder vi bål og spiser helstegt pattegris. Årets båltaler er
Arne M. Jensen. Pris 100 kr. + drikkevarer som købes i klubhuset.
Tilmelding til Anders Svendsen - tjek vores hjemmeside
www.kraghede-borgerforening.dk.
Hvis der er interesse for at leje vores klubhus, er I velkommen til at kigge
på vores hjemmeside, hvor der er oplysninger om priser og kontaktperson.
Vi håber, at de nye og gamle herude vil deltage i vores arrangementer, så
vores sammenhold på Kraghede bliver bevaret. Alle er meget velkommen,
både store og små.
Charlotte Egebak Jensen

Skraldeindsamling i Ø. Brønderslev
Søndag 21. april var der skraldedag, og den blev også afholdt i Øster
Brønderslev.
Vi startede kl.10.00 ved SPAR-købmanden, og der var mødt 15-20 friske
borgere op til at hjælpe med at gøre Øster Brønderslev lidt renere.
Der blev samlet affald ind på alle indfaldsvejene. Desværre nåede vi ikke
rundt til alle gaderne inde i byen, men der blev vist taget det meste.
Der blev indsamlet 15 affaldssække med div. cigaretpakker, dåser, kapsler,
slikpapir og hvad der ellers er blevet tabt i vinterens løb.
Da alle var færdige ca. kl.13 var Borgerforeningen vært for pølser med
brød samt øl eller vand til dem, der havde lyst, i cafeen i Samlingshuset.
Vi havde en rigtig god dag med godt vejr og humør. Vi håber på lidt flere
deltagere næste år, så vi kan komme hele vejen rundt i vores by.
På vegne af Borgerforeningen
Jesper Albrechtsen

Why can't we just stay right here?
I don't understand why they want us to disappear
I wake up crying every single day
The place I call home is beginning to slip away
I hold my breath and pray that they'll stop
I pinch my arm to see if I'll wake up
It seems that nightmares do come true
Daddy has dead rabbit's eyes
'Cause the war is inside him
He tells me:" Honey, don't cry"
"Don't tell your mother that we have to leave
Her heart is too heavy from seeing
Things you would not believe"
I hold my breath and pray that they'll stop
I pinch my arm to see if I'll wake up
It seems that nightmares do come true
I wish that we could stay here
But they'll ship me off to somewhere
I don't belong

Lokalbladet
Lokalbladet har i lang tid kunnet ses – også en del af de gamle
numre – på Øster Brønderslev Borgerforenings hjemmeside,
men nu kan de også findes via hjemmesiden for HallundHollensted Borger- og Idrætsforening
www.hallundhollensted.dk/info.aspx

Bukkejagt
Årets jagt på råbukke nærmer sig, og efter et par år uden
mulighed for at komme på bukkejagt, er mit ønske om at få
mulighed for igen at komme på bukkejagt blevet stort! Kan
der på en eller anden måde blive en lokal mulighed for det enten et par gange eller med en fast aftale - så kontakt
Per Drustrup (2826 1453).
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Kommunalvalg 2013
I sidste nummer af Lokalbladet fik de 2 lokale kandidater fra Venstre plads til at komme med deres synspunkter på lokal- og kommunalpolitik. Til dette nummer har vi givet ordet til de 2 sidste lokale kandidater, vi har kunnet opspore: Ole Jespersgaard fra Socialdemokratiet og Bente Kristensen fra Liberal
Alliance.
I næste nummer, der er det sidste inden kommunalvalget 19. november, får de alle 4 igen lejlighed til at
komme til orde.
Har I nogle spørgsmål, Lokalbladet skal stille dem alle, så fortæl det til redaktionen. Er der kommet nye
kandidater til fra Lokalbladets område, eller har vi overset nogle, så kontakt også redaktionen.

Ole Jespersgaard - Lokal tillidsmand i Byrådet
Goddag
Hermed nogle ord om mig selv:
Jeg hedder Ole Jespersgaard, er 48
år og medlem af byrådet. Jeg er
gift med Birgit, og vi har to børn:
Rasmus på 20 år og Ida på 17 år –
vi har boet på Engvej i 20 år. Jeg er
uddannet lærer og arbejder til daglig i Det blå Hus, som er et værested i socialpsykiatrien. I min fritid
laver jeg billeder og skulpturer. Jeg
er formand Parkfestivalen i
Brønderslev, og mange mennesker
kommer hvert år til rododendronparken for at se på kunst, høre på
musik og hygge sig.
Jeg har arbejdet med politik, siden
jeg var 16 år, og sidder i byrådet
på 16. år. Jeg har de seneste 10 år
været udvalgsformand. Jeg var
socialudvalgsformand i en periode
på to år og har de øvrige år været
formand for børne- og skoleudvalget – et udvalg, der også de første
år favnede kulturområdet.
Tilbage på sporet
Politisk vil jeg værne om vores velfærdssamfund. Jeg mener, at de
bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Jeg tror på fællesskabet og den nordiske velfærdsmodel. Vi som socialdemokrater skal
sikre, at samfundet sikrer alle mennesker nogle ordentlige livsforhold.
Vi skal skabe et tillidssamfund, der
gør op med at alt det, der kan
måles, vejes og betale sig har
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værdi, mens det der ikke kan
måles, vejes og betale sig ikke har
værdi. Vi må gøre op med det voksende bureaukrati og i stedet lave
et samfund, der sætter mennesker i
centrum.

Erhvervsmæssigt bør området med
blandet bolig og erhverv udbygges, gerne på det område, der ligger tættere på motorvejen, da det
klart er et aktiv for vores område,
at vi ligger så tæt på motorvejen.

Socialdemokratiet skal igen tilbage
- med hjertet til venstre – og sikre
solidaritet, frihed og fællesskab.

Det er vigtigt at sikre lokal repræsentation i byrådet, så vi er nogen
til at repræsentere vores lokalsamfund, så uanset hvor du sætter din
stemme, så skal opfordringen herfra lyde: Stem lokalt og personligt.

Lokal styrke
I Ø. Brønderslev er byudvikling,
skole, børnehave, dagplejere og fritids- og kulturlivet vigtige faktorer.
I min tid i lokalpolitik har vi blandt
andet lokalt fået bygget ny børnehave, renoveret vores skole, og det
næste skridt er at få bygget til
Grøftekanten, så børnehaverne kan
samles fysisk. Myretuen er i dag i
en stand, hvor det er billigere at
bygge nyt ved Grøftekanten end at
renovere det eksisterende.
Der er udstykket mange nye byggegrunde, og der kommer flere til.
Jeg mener, vi skal fortsætte udstykningen ved Danserhøj og Lindevej,
inden vi bevæger os mod nye
områder i byen – grundene er
attraktive med god udsigt, og det
vil ligge i god sammenhæng med
det nyeste boligområde ved Bålhøj
og Danserhøj.
I fremtiden kunne man måske lave
nye grunde på den anden side af
Bålhøj mod Hallund eller grunde
med udsigt over Daalen.

Jeg håber, at I igen vil vise mig tillid, så jeg får mulighed for igen at
blive jeres tillidsmand i byrådet.
Venlig hilsen
Ole Jespersgaard

Bente Kristensen - Gang i væksten og mindre bureaukrati
Vi ser og hører hver dag, at
arbejdspladser lukker ned, regler
og atter regler bliver trukket ned
over hovedet på folk/ virksomheder. Befolkningen får mere ondt i
sindet end de nogensinde har haft
og ja jeg kunne blive ved.

Jeg vil gerne hermed præsentere
mig selv, ganske kort:

I Liberal Alliance vil vi gøre noget
ved det, og ikke kun komme med
tomme løfter. Derfor er vi enige
om, at vi skal have gang i beskæftigelsen.

Jeg har 4 voksne børn fra mit tidligere ægteskab og har fået et
bonus barn.

Indenfor offentlige sygehuse, spildes der en masse penge på forældede systemer, og arbejdsgange,
penge som kunne bruges langt
mere fornuftigt.
Landbruget lider også på grund af
regler, som hele tiden bliver strammere og svære at finde ud af.

Jeg hedder Bente og er 53 år og
flyttede til Hallund for kort tid
siden sammen med min mand
Michael.

Jeg har arbejdet som sygeplejerske
i mange år, men stoppede og har
så taget uddannelsen til advokatsekretær og er nu i gang med
mere uddannelse.
Det, som jeg gerne vil kæmpe for,
er vores børn /unge og ældre, som
skal have de bedste betingelser i
kommunen.

Vi skal sørge for at skoler og gymnasier, giver den bedste undervisning, og har de bedste lærerkræfter.
Vore børn i kommunen, skal have
gode daginstitutioner og dagpleje
tilbud, men igen på forældrenes
og børnenes præmisser. En udlicitering kunne være godt.
Fritiden skal også fyldes op, med
gode oplevelser. Derfor er frivillig
arbejdskraft et “must”. Sammen
kan vi gøre mange ting.
Lad os også hjælpe de ældre, på
deres præmisser. Vi kan ikke være
andet bekendt.
Bente Kristensen
Sølvgade 76
9700 Brønderslev

To andre kandidater
Billederne her til venstre viser de to
kandidater fra Venstre, som havde
skrevet i det sidste nummer af
Lokalbladet.
Dengang havde vi ikke plads til at
bringe billederne af dem, men det
har vi nu - og så får I dem at se.
Vi ville også gerne have bragt et
billede af Bente Kristensen fra
Liberal Alliance, der har skrevet
teksten herover, men det har ikke
været muligt og må vente til
næste nummer.
I dette nummer vil ALLE lokale
kandidater komme til orde i tekst og få deres officielle billeder med.

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

SERVICE
OG FORSYNING
Spar Øster Brønderslev
(9881 1003)

Daginstitutionen Myretuen
Øster Brønderslev (9881 1475)

Bibliotek
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030).

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)
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Hallund Kraftvarmeværk
Kim Toft (98835071 - 23322364)
Postadresse: Jørgen Jensen,
Sølvgade 83, Hallund
9700 Bønderslev
Hallund Vandværk,
Jan Christensen (9883 5388)

Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne,
Per Drustrup Larsen (9881 1453)
Nordjyske Stiftstidendes
lokalmeddelere:
Hallund-Hollensted:
Lis Marrup (9883 5049)
Sportsskriver:
Kjeld Christensen (9881 1040)
Sponsorklubben
i Hallund-Hollensted
v/ Kim Toft (98835307)

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

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

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk
(9881 1441)

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

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

Øster Brønderslev Hyggeklub,
Ingrid Andersen (9881 1271)

DIVERSE
Ejerlauget Bålhøj, Peter Madsen
(9645 9035)

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

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

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

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 BrønderslevHallund området
(se side 3 i dette blad)

Husk at fortælle,
hvis din forening
skifter kontaktperson
eller formand

W.J. MASKINSERVICE
Reparation af entreprenørog landbrugsmaskiner
Bøgildsmindevej 9, 9400 Nørresundby
Tlf. 9883 5249 Mobil 40964249

Hallund Kro
Sølvgade 74, Hallund
Telefon 9883 5388

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

Vil du både reklamere
for din virksomhed
OG støtte Lokalbladet,
så er denne palds ledig.

Ostemandens lokale åbningstider:

DUO’en
Karsten & Ib

Altid glad musik
98910519 - 9881 1466

40 år med
festmusik
Poul Erik Jensen
www.pejmusik.dk
9881 1458

Vil du både reklamere
for din virksomhed
OG støtte Lokalbladet,
så er denne palds ledig.
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Skal du

KØBE
eller

SÆLGE
bolig - så tag en

PETER STECHER
Statsaut. ejendomsmægler
Birkevej 4

snak med din lokale ejendomsmægler!

Jesper Hardahl

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

Selvstændige & statsautoriserede ejendomsmæglere · MDE

Bredgade 107 · 9700 Brønderslev · 9882 4066

HER
ER
DER
PLADS
TIL EN
ANNONCE
MERE
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Lokalbladets kontonummer
til frivillige indbetalinger er:
Lokalbladet

9024 - 0000045934

Kontakt
redaktionen

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

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

Hallund Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer,
bil, båd og campingvogne
Tlf. 9883 5300

Vil du både reklamere
for din virksomhed
OG støtte Lokalbladet,
så er denne plads ledig.

HALLUND AUTO- OG
TRAKTORVÆRKSTED
v/ Svend Andersen
Sølvgade 114, Hallund
(telf. 9883 5227)

Hallund
Kraftvarmeværk
Formand Kim Toft
Tlf. 9883 5071 - mobil 2332 2364

INFOLINK
v/ Jette Rasmussen
Sølvgade 84, Hallund
Tlf. 7020 0903 - www.infolinkkurser.dk
Kurser for erhvervslivet.
Iværksætterkurser og karriererådgivning.

Hallundvej 38 - 48 9700 Brønderslev

Tryksager
Skilte
Fotoopgaver
Firmatøj
Arbejdstøj
info@clausen.dk

9645 0030

C lausen Graphic

Plakater
Bannere
Etiketter
Reklamegaver
-og meget mere
www.clausen.dk

Tømrerarbejde udføres
Speciale: Træhuse, helårshuse og sommerhuse.

www.woodhome.dk

e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk

Kim Toft, Søndersig 27 tlf. 9883 5071 / 2332 2364
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Mad ud af huset
CL. Partyservice
v/ Christian Schmidt
Elmevej 47
9700 Brønderslev
9881 1024 / 2826 5526

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

MIDTVENDSYSSEL
DYRLÆGER
Nøragervej 3 - 9740 Jerslev
tlf. 98 831010
Konsultation efter aftale.
www.midtvendsysseldyrlaeger.dk

Kontor- og regnskabsservice
www.bvn-bogfoering.dk

BVN-BOGFØRING
Kærmindevej 19
9700 Brønderslev
(2362 0224)

Tlf. 9646 7009
Mobil: 2043 1797

BRØNDERSLEV
EL-TEKNIK
Håndværkervej
telf. 9881 1212
Alt i elinstallationer
Hvidevaresalg/service

Hallund Auto- og
Karosseri

ØSTER BRØNDERSLEV
SMEDE- OG VVS
FORRETNING

Mercedes

Elmevej 73, Ø. B.
9881 1038

• Service
• Reparation
• Reservedele

v/ Niels Jensen
Ørumvej 127
Hallund
(9883 5202)

VVS-arbejde, alm. smedearbejde og reparation af
landbrugsmaskiner

Alt el-arbejde udføres
Godkendte tyverialarmer

Tlf. 98 81 11 11

Taksvej 6, Ø. Brønderslev

Lille Nejst
Bondegårdsdagpleje
v/ Birgit Jacobsen &
Allan Mosbæk Larsen
Tlf. 98260259/30518947

BALANCEHUSET
v/ Birthe Christiansen
Birkevej 8, 9700 Brønderslev
FDZ ZONETERAPI
REG. ALTERNATIV BEHANDLER
Tidsbestilling bedst kl. 8-9 og 18-19

98 81 12 24

www.lillenejst.dk

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

www.filtestedet.dk

Kraghedevej 116, Kraghede
(9826 1803 - mobil 3096 0482)
Vognmandskørsel og kranarbejde,
gummiged, minilæsser.

Ahornvej 16
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v/ Jan Jæger - Sundeved, Øster Brønderslev - (Tlf.: 98811003)
Supermarked med tips og lottoforhandling
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Aktiviteter

17. maj kl. 19.30-22.30:
Diskotek for 4. - 6. klasserne i
Samlingshuset i Øster
Brønderslev. (Se side 7)
24.-26. maj:
ØBI afholder byfest.
(Se de næste sider)
26. maj kl. 11:
Festgudstjeneste i Ø. Brønderslev
i forbindelse med Byfesten i
Øster Brønderslev.
(Se midtersiderne)
25.-26. maj:
Fremtidsværksted på festpladsen
for Byfesten i Øster Brønderslev
(Se side 11)
3. juni kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Hallund
og Øster Brønderslev Sogne er
åbent under ”Elmehøj” i Øster
Brønderslev
6. juni:
Frist for ansøgninger til LAGBrønderslev. Se side 22.

23. juni:
Sankthansfest på Bålhøj. (se side
11 og hold øje med opslag)
Sankthansfest på Kraghede
(Se side 23)
Sankthansfest i Hallund
(Hold øje med hjemmesiden)
31. juli kl. 18:
Flugtskydning i Hallund
Jagtforening. Mødested Skarnvad
5. august kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Hallund
og Øster Brønderslev Sogne er
åbent under ”Elmehøj” i Øster
Brønderslev
10. august:
Bålhøjfestival (Se side 4-5)
11. august kl. 11:
Festgudstjeneste i Hallund i forbindelse med Sommerfesten

17. august kl. 13-17:
Børneloppemarked i
Samlingshuset i Øster
Brønderslev. (se side 7)
1. september:
Frist for ansøgninger til
Sparekassefonden. (Se side 2)
2. september kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Hallund
og Øster Brønderslev Sogne er
åbent under ”Elmehøj” i Øster
Brønderslev
2. november:
Jubilæumsfest på Hallund Kro.

Se desuden
Kirke-Nyt
for endnu flere arrangementer

15.-17. august:
Sommerfest i Hallund
(Se side 8)

Hyggeklubben
Så er efterårets program for
Hyggeklubbens aktiviteter klart.
Ingrid Andersen er kontaktperson
til arrangørgruppen, så er der
nogle spørgsmål, kan hun kontaktes på 9881 1271.
Alle pensionister og efterlønnere
er velkommen til møderne, der
holdes i Samlingshuset, og bortset fra til udflugten og julefrokosten er det ikke nødvendigt med
tilmelding.
Mød bare op og hyg jer.
15. august kl. 14:
Efterårssæsonen i Hyggeklubben
indledes med bankospil om
medbragte pakker til 20-25 kr.
22. august kl. 9:
Hyggeklubben tager på udflugt.
Kontakt Ingrid Andersen om flere
oplysninger
12. september kl. 14:
Frank Wognsen fra Dronninglund
fortæller om ”Mit liv som jægersoldat”

26. september kl. 14:
Efter kaffen i Samlingshuset kører
alle ned til Thorkild Lykke Larsen
på Hvilshøj Mark for at se på
hans granitkunst.
10. oktober kl. 14:
Bitten Laubjerg fra Løkken fortæller om ”Et spændende liv på
godt og ondt”.
24. oktober kl. 14:
Ragna og Knud Jensen fra Asaa
fortæller om en tur til De
Vestindiske Øer.
7. november kl. 14:
Hyggeeftermiddag
21. november kl. 14:
Peter Hinsch fra Brønderslev
underholder sammen emd nogle
flere
5. december kl. 12:
Julefrokost – med det hele

LOKALBLADET udkommer næste gang 3. september
Sidste frist for indlevering af stof til nummer 70 af LOKALBLADET er 19. august 2013

Byfest

Velkommen
Ø. Brønderslev

Igen i år inviterer ØBI til Byfest for alle i lokalområdet,
og igen er festen en blanding af gode traditioner
og nye ideer, så der er mulighed for
underholdning, oplevelse, deltagelse, fællesskaber,
udfoldelse og hygge for folk i alle aldre.
Velkommen til 3 hyggelige og festlige dage!
Festudvalget i ØBI

www.oebi.dk
24.-26. maj

Alle dage
Tumlingelegeplads – for de 0-3 årige
Hoppeborge – for alle børn
Guldgraveri – for alle børn
Spillebule - for børn
Slikbod
Kaffebod
Madbod
Bar
Slå søm i
Tombola
Natteravnene laver sjov og spas

Øster Brønderslev - v/ Jan Jæger
Supermarked med Tips- og Lottoforhandling
telf.: 9881 1003
ØSTER BRØNDERSLEV
SMEDE- OG VVS
FORRETNING
Elmevej 73, Ø. B.
9881 1038
VVS-arbejde, alm. smedearbejde og reparation af
landbrugsmaskiner

www.hvilshoejauto.dk
Telf.: 2228 2020
Hvilshøjvej 164
Kenneth Christensen
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Fredag 24. maj
15.00:
Festpladsen og alle boder åbner
17.00- 19.00:
Sommerhåndbold på Festpladsen
17.00:
Grillen tændes
Hvad er en byfest uden gang i grillen?
Fredag aften er der dømt
familie grillhygge.
Køb billet til grillbakke
inkl. tilbehør hos SPAR.
75 kr. for voksne
og 25 kr. for børn u. 16 år.
Vi tænder op i grillen kl. 17.00,
og vi glæder os til at se en masse
grilllystne ØB familier.
Grillmaden leveres af Bondestuen.
18.30:
Musik i teltet
Lokale musikere underholder:
Daniel Jul, Sanne C, John,
Amanda og Tobias
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Mad ud af huset

HALLUND AUTO- OG
TRAKTORVÆRKSTED
v/ Svend Andersen
Sølvgade 114, Hallund
(telf. 9883 5227)

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

MIDTVENDSYSSEL DYRLÆGER
Jens Holm
Cedervej 6
9700 Brønderslev

Nøragervej 3 - 9740 Jerslev
tlf. 98 831010
Konsultation efter aftale.

Tlf.:
96460088
Fax: 96460077
E-mail: jh@jh-auto.com

www.jh-auto.com

www.midtvendsysseldyrlaeger.dk

BRØNDERSLEV
EL-TEKNIK
Håndværkervej
telf. 9881 1212
Alt i elinstallationer
Hvidevaresalg/service

Øster Brønderslev - v/ Jan Jæger
Supermarked med Tips- og Lottoforhandling
telf.: 9881 1003
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Lørdag 25. maj

15.30-17.00:
ØB Factor 2013 for børn
Har DU ØB-factor? – så kom og vis os
dit talent til dette års byfest!

11.00:
Festpladsen og alle boder åbner

Kan du danse, trylle, synge, spille et
instrument, eller er du sej til hullahop,
tyggegummibobler, yoyo eller noget helt
andet, så meld dig til talentshowet.
Du kan optræde alene, men I kan også
optræde flere sammen.

11.00 - 12.00: Zumba
Rikke Dunker byder op til dans.
Tilmelding fra fredag i baren.
11.00 – 17.00: Trailermarked
Medbring selv bord eller andet.
Det er gratis at være med, så mød bare
op med dine ting

Uden for konkurrencen optræder også
de lokale ”Funky Stars”, som deltog i
finalen i Årets Barnestjerne!

11.00-17.00: Fremtidsværksted ”Udkantsdanmark og den rådne banan
eller verdens navle?”
Hvad skal der ske med Øster
Brønderslev i fremtiden, og vil DU være
med til at sætte kursen? Byggegrunde
eller bøgeskov? Tegn, skriv eller fortæl
om dine ønsker og gode ideer.
Borgerforeningen og andre engagerede
ildsjæle er klar til dialog.

Der er præmie til 1. pladsen – og der er
gratis slush-ice til alle deltagere.
Tilmelding sker ved at kontakte Mette
Frejlev på tlf. 22 44 59 20, mail:
mette@10mb.dk eller Facebook.
Tilmeldingsfrist: 17. maj.
Dommere er: Anne Sofie ”Håndbold Fut”
Elb, Simon ”Tjøwenhavner” Reedtz og
Steen ”The skoleinspektør” Jensen.

13.00-15.00: Crossfit
Regina Aarup Thomsen og Erik
Pedersen fra ØBIFitness arrangerer
utraditionelle konkurrencer, hvor du kan
prøve dine “muller” af.
Tilmelding på seddel i motionscenteret
eller i baren på pladsen.

18.30-02.00:
Borgerbal
- festen for alle byens borgere
Lad os fylde teltet i år! Tag familie,
venner og naboer med til Borgerbal.

13.00-15.00:
LadyWalk på Hjertestierne
Få pulsen op sammen med Mette Boye
m.fl. og prøv hjertestierne omkring Øster
Brønderslev

Musik: Helikoptermyg
(gå på Facebook-gruppen
”Helikoptermyg spiller i teltet – sommerfest ØBI” og ønsk dit yndlingsnummer).

14.30-15.30:
ØB-mesterskabet i kagebagning
Aflever din kage med dit navn på mellem
kl. 14.30 og 15.00 i teltet. Kl. 15.30 kåres
kagemesteren.

Mad: lækker buffet fra Bondestuen til
130 kr. pr. person
Billetter til festlig-hederne købes hos
SPAR.

15.00:
Fodboldturneringen
”ØB Bold 2013”
(SE MERE PÅ NÆSTE SIDE)

Der er mulighed for at reservere bord på
forhånd - kontakt Mette Frejlev på mail
mette@10mb.dk eller SMS 22445920
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FIRMA-GADE-VENNER
FODBOLDTURNERING
Lørdag 25. maj
Fodboldturnering på festpladsen i Øster Brønderslev,
og den er for alle over 15 år.
Det er en turnering, hvor der er plads til alle uanset niveau og ambitioner.
Det vigtigste er, at alle får en god og hyggelig dag.
REGLER:
Hvert hold består af max 8 spillere.
Det er ikke et krav, men gerne 1 pige/dame på hvert hold
Mål scoret af pige/dame samt mål ved hovedstød tæller for 2 mål
Der må kun være 2 aktive herresenior-spillere (17 år og op) på banen af gangen
Der spilles med 5 spiller på banen af gangen
Der er fri udskiftning ved spilstop
Der må kun spilles i kondisko (INGEN FODBOLDSTØVLER)
Hvis et hold er bagud med 3 mål, må der indsættes en ekstra spiller
Frispark og farlige tacklinger giver udvisning til næste mål
Gult kort giver udvisning resten af kampen, men efter næste mål må der indsættes ny spiller
Rødt kort giver udvisning resten af kampen, og der må ikke indsættes ny spiller
Målmanden må kun parere bolden og ikke holde den
Kampene dømmes af sorte dommere.
Dommerne skal selvfølgelig respekteres og snakkes ordenligt til hele dagen
Der spilles om en 1. præmie!

Der vil være stemning på sportspladsen i løbet af dagen
med aktiviteter for børn og voksne.
Der kan købes mad, øl og vand på pladsen, og det er ikke tilladt selv at
medbringe øl, sodavand og alkohol.
Tilmelding skal ske senest 15. maj til Mads Holm på telf. 2381 1001 eller på
mads@holm-rosenkilde.dk. Ved tilmelding skal holdnavn angives.
Vel mødt til en god dag med fodbold, hygge og socialt samvær i fokus.
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Søndag
26. maj
10.00:
Festpladsen og alle boder åbner
10.00-14.00
Fremtidsværksted ”Udkantsdanmark og
den rådne banan eller verdens navle?”
Hvad skal der ske med Øster
Brønderslev i fremtiden og vil DU være
med til at sætte kursen? Byggegrunde
eller bøgeskov?
Tegn, skriv eller fortæl om dine ønsker
og gode ideer.
Borgerforeningen og andre engagerede
ildsjæle er klar til dialog.
10.00-11.00: Gratis kaffe og rundstykker
– Menighedsrådet er værter
11.00-12.00: Gudstjeneste v/ præst Rune
Nørager Christensen
Kirkekoret medvirker. I godt vejr foregår
det fra scenen, men ellers foregår det i
teltet.
12.00-13.00:
Gratis pålægs- og sildebord
Et godt tilbud til byens borgere.
Sponsor: Bondestuen.
14.00-15.00 Banko
Jan Jæger fra SPAR i Øster Brønderslev
har igen arrangeret stort bankospil
for hele familien.
15.00-15.30:
Nittegevinster udtrækkes
15.30: Byfesten slutter
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Nejst Rideclub
Skovengvej 8
9382 Tylstrup

www.nejstrideclub.dk
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