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EU - og min bare ...
Sådan vil nok de fleste tænke om
det europæiske fællesskab i dagligdagen. Og historisk set fra tidligere
valg kan man også aflæse det tydelige tegn, at interessen er ringe.
Med en stemmeprocent på 52,7 i
Brønderslev Kommune fra det forrige Europa-parlamentsvalg 7. juni
2009, bliver der nu mulighed for at
ændre det fakta ved et frit demokratisk valg, som afholdes den 25.
maj.
I Øster Brønderslev-Hallund
Venstrevælgerforening vil vi også
her følge afstemningen og vægte
tendensen.
Et er sikkert: på baggrund af den
økonomiske uro, som for alvor
ramte Sydeuropa, samt krisesituation imellem Rusland og
Europa/Vesten, har det både splittet og samlet fællesskabet.
Med de største overskrifter, kan
man vel forstå EUs berettigelse.
Men hvor skal EU hen? Og hvor
vidt skal EU ellers blande sig i vores
gøren og laden her i Ø.
Brønderslev, Hallund og
Nordjylland.
Øjeblikkets varme emner er børnecheck på tværs af landegrænserne
samt en EU-patentdomstol, som
skal gøre livet nemmere for danske
virksomheder at opretholde deres
ophavsret på deres produkter.
Vinteren 2014 bød på 3 hårde
måneder, som udfordrede de danske fiskere, som lå underdrejet i
egen havn - ikke pga. is eller en
hård sø, men grundet EUs fiskekvoter, som først lige skulle forhandles
på plads. Her så vi for alvor hvor
tungt et apparatur, erhvervet var
oppe imod.
Men også landbruget er prøvet
med et kludret regelsæt. En overfortolkning af EU-reglerne fra ministeriet sætter de danske landmænd i dårligere konkurrencesituation end det øvrige Europa.
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Vi husker fra tidligere, hvor højt
bølgerne kan gå bl.a. med mærkelige sanktioner mod danske gartneLokalbladet

re pga. alt for krumme agurker, og
nogle mere spøjse som gav lakridspiben en anden lyd, der kunne
høres langt ud over de ellers
meget, meget åbne grænser..
Fredag 23. maj prøver vi at sætte
fokus på de forskellige problematikker. Vi har inviteret EU-parlamentarikerne og kandidater Rikke
Karlsson (DF) og Ole Christensen
(S) samt vores egen Jens Rohde
(V), til at give deres syn på EU.
Meningen med aftenen er at fastholde momentum på EU frem til
valget 2 dage senere og at få en
god debat.
Aftenen bliver styret neutralt af
Venstres folketingskandidat i

Brønderslev og Jammerbugt,
Anders Broholm (V).
Det hele løber af staben på
Hallund Kro, hvor det er muligt fra
kl. 18 at købe "valgflæsk" til en fornuftig pris. Dog er det en god ide
at bestille bord direkte på
hallundkro@nordfiber.dk eller telf.:
9883 5388.
Panelet er klar til debat fra kl. 19,
hvor der vil blive mulighed for at
købe øl, vand, kaffe og kage
undervejs.
Vel mødt.
Søren Lauritsen
Øster Brønderslev - Hallund
Venstrevælgerforening
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FOWLI - Bålhøjfestival 2014
Ranchen

Bålhøj Festival klar med
årets musikprogram

De GRATIS aktiviteter på Fowli
Ranchen udfolder sig på pladsen nord
for festivalpladsen. I år sker der en del
ændringer i indretningen af pladsen,
så de besøgende børn og voksne bliver ledt rundt på pladsen til de forskellige beboere og aktiviteter.

Gensyn med de lokale helte, en nordjysk troubadour og en af
Danmarks mest karismatiske sangerinder, er nogle af ingredienserne i
årets musikprogram på Bålhøj.
Billetsalget til Bålhøj Festival 9. august 2014 er i fuld gang, og nu er
det samlede musikprogram på plads.

Ved trinbrættet kan man stå af og på,
når man skal ud og køre i hestevogn,
og diligencen kører så forbi de steder,
man kan besøge.
Ved saloonen kan man smage nymalket mælk fra koen/køerne udenfor, og
inde i saloonen er der gratis "whisky".
Den syngende cowboy underholder
gæsterne i saloonen. I rideområdet
kan man få lige så mange rideture,
som man har rumpe til, og derefter
kan man besøge Hallundspejderne,
der tilbyder udfordringer, bålhygge
og sanselige oplevelser.
I indianerlejren kan man blive optaget
i Bålhøj-stammen, deltage i stammedans, lave sit eget spyd og gå på jagt
efter præriens dyr og lave høvdingens
drik med kraftige urter fra skoven.
Deltag også i konkurrencen "Gæt-enskalp", hvor de skalpe, Bålhøj-stammen har taget gennem tiderne, er
udstillet. Hvem mangler i den grad
hår....?
Man kan også prøve at indfange den
eftersøgte Gun-Man, hvor dusøren er
en pose guld.
Vi hygger os så meget, at de faste
beboere på Ranchen allerede er gået i
tænkeboks med hensyn til
Bålhøjfestivalens 10 års-jubilæum,
hvor der arbejdes på en indianer- og
cowboylejr for børn op til selve
Bålhøjfestivaldagen, og hvor vi sover
på Ranchen: Så bliver der tid til at
leve sig ind i denne verden i længere
tid med optagelsesritualer, rakubrænding, svedehytte, lassokonkurrencer,
bison over bål, dueller, ridning og
meget mere.
Birgit Dinesen
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Nabiha
Tilbage i 2011 dukkede en ukendt
pige op på scenen på Bålhøj og sang
et par sange sammen med The Blue
Van. Dengang var der ingen, der
kendte til pigen, og det var hendes
første tur nord for Limfjorden. Siden
da har alle hørt om Nabiha og hun
har slået sig fast som en unik kunstner i dansk pop. Hun har høstet hits
og international anerkendelse af sin
livsbekræftende popmusik. 2013 var
et fantastisk år for Nabiha med både
guld og platin for hitsinglerne ’Mind
The Gap’ og ’Ask Yourself’, to DMA nomineringer og modtagelsen af
den prestigefyldte EBBA Award. I 2014 har hun allerede markeret sig
med den officielle sang til EM i herrehåndbold.
Hun er dansk stenbro. Hun er vestafrikansk musikalitet. Hun er et
stjerneskud, som de hiver i fra Europa og USA. Nabiha er kort sagt en
af de mest særegne, smittende og kreative sangere og sangskrivere,
som er dukket op i Danmark de seneste år. Nabiha er et af de største
navne, der nogensinde har stået på festivalens scene, så glæd jer til et
brag af en koncert.
Allan Olsen
Rygterne har været mange, og ja, det er rigtigt – dén Allan Olsen
gæster Bålhøj Festival 2014.
Han behøver vel nærmest ingen yderligere introduktion. Allan Olsen
er absolut et af de allerstørste nordjyske musiknavne. Født og opvokset i Frederikshavn, og netop dette faktum har sat sine spor i hans
sangunivers med sange som ”Bette-Liverpool”, ”Taberens søn” og
”Mergelgraven”.
Allan Olsen har gennem mere end
30 år cementeret sin position som én
af landets mest respekterede, succesfulde og hyldede sangskrivere. Hans
karriere er karakteristisk ved den
skarpt opdelte solo / band form,
samt ved stilmæssigt vidt forskellige
pladeudgivelser. Hans seneste plade
”Jøwt”, hvor halvdelen af sangene er
på dialekt, og som først blev udgivet
udelukkende i Vendsyssel, har dannet
grundlag for en yderst succesfuld og
totalt udsolgt tour rundt til små spillesteder. Det er derfor en fornøjelse
at byde Allan Olsen velkommen til
Bålhøj Festival 2014.

The Blue Van

Mary May Love

Vintage Affair

”The boys are back in town” – Det
er efterhånden 3 år siden, at heltene fra ØB og omegn stod på scenen på Bålhøj. Derfor er det tid til
et gensyn. Det bliver ikke større,
end når The Blue Van tager Bålhøjs
publikum med ind i deres rock ’n
roll univers med alle de kendte
sange som ”Silly Boy”,
”Dreamers”, ”Man up” og mange,
mange flere.
Vi kender nok alle historien om,
hvordan Allan, Steffen, Søren og
Per har kendt hinanden siden barndommen, fået pladekontrakt i USA,
haft store hits og rejst Europa tynd
med deres musik. Alligevel får vi
aldrig nok af The Blue Van, og det
er en fornøjelse, at det er lykkedes
at få drengene til at spille på deres
hjemmebane. Det bliver et brag,
som ingen bør gå glip af.

Mary May Love med det borgerlige navn Annemarie Jensen er en
singer/songwriter med rødder i det
nordjyske – nærmere bestemt i
Pandrup-området. Hun siger selv,
at hun er vokset op helt derude,
hvor det altid blæser, og ens nærmeste venner er køerne på markerne. Måske var det derfor, hun i
barndommen mest gemte sig bag
klaveret og sang. I dag satser hun
på musikken og udgav i 2011 sit
debutalbum ”Melodies”. Fra dette
album blev sangen ”Mystery” et
radio hit på bl.a. DR P4. For tiden
arbejder Mary May Love på sit
tredje album i Austin, Texas, så
glæd jer til helt nyt materiale fra
den talentfulde sangerinde, når
hun går på scenen på Bålhøj.

De lokale rockhelte er for Bålhøj
Festivalen som god, fransk årgangsvin – de bliver bare bedre og
bedre med årene. Vintage Affairs er
festivalens husorkester og er derfor
selvfølgelig også på plakaten i
2014.

The Blue Vibes
Traditionen tro stiller vinderen af
”Byens Bedste Band” op på Bålhøj
Festivalen. Årets konkurrence i Den
Runde Pavillon blev vundet af The
Blue Vibes. Bandet er et dansk
rock/bluesband med både egne
sange og fortolkninger. Der er
både gamle klassikere, fortolkninger af nyere blues sange, moderne
rocksange og ikke mindst egne
sange.

Kejser Larsen

Det er altid glæden ved musikken,
det folkelige og samspillet i bandet
og med publikum, der er i centrum, når Kejser Larsen optræder.
Bandet, der stammer fra
Hjørring/Sindal området, spiller
deres egen musik, der primært skrives af gruppens frontmand
Christoffer Kejser Larsen. Gruppen
spiller pop, rock og folk music.
Teksterne er på dansk og tager
udgangspunkt i hverdagens små
og store fortællinger med både
humor og eftertanke.

Ford T

Der er garanti for god gedigen
rock fra Brønderslev-drengene i
Ford T. Det er efterhånden over 10
år siden, rock ’n’roll bandet Ford T
blev dannet i Brønderslev. Ford T,
der består af Kristian Clausen (guitar, vokal), Lasse Lehm (Bas, vokal)
og Lars Møller (trommer), har gennem det sidste årti spillet utallige
koncerter i både Danmark og
England, og sidste år kunne man
opleve drengene fyre den af til
Nibe Festival.
John’s bedste

De 5 gutter fra Brønderslev spiller
sange af John Mogensen. John’s
bedste sørger for fest på Lille
Scene, når de med humor, selvironi
og med sikker stil leverer de kendte
John Mogensen sange, som vi alle
kan synge og rocke med til.
Anders Bang Andersen
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i DR-programmet ”De unge landmænd”. Line fortæller, at hun trives bedst i gummistøvler, men at
hun tager pænt tøj på til byrådsmøderne! Stiletterne kan hun skam
også styre, når der er byture på
programmet.
Vi på Ranchen er spændt på, om
Line fortsat får tid til at give børn
og familier et godt indtryk af et
hjørne af det danske landbrug.
Birgit Dinesen

Bag om Bålhøj
At det kan give et skub til karrieren
at optræde på Bålhøjfestivalen, er
der efterhånden mange eksempler
på.
Tænk f.eks. på Nabiha, som i 2011
gæsteoptrådte med et par numre
sammen med Blue Van sidst på
aftenen og satte temperaturen
endnu mere i vejret hos publikum.
Derefter bragede Nabiha igennem
alle vegne og blev kendt også i
den bredere befolkning.
Også på Ranchen, hvor der er gratis aktiviteter for alle børn om eftermiddagen, har vi en ung pige, der
har opnået større ”kendis-faktor”.

Fra Ranchens start har Line
Vangaard Pedersen fra Jerslev sat
sit positive præg på børneaktiviteterne.
Line har trådt sine barne- og ungdomsår i 4-H i Jerslev, og som
landmandsdatter – og senere
uddannet landmand – er hun i sit
es med børn og dyr. Line har leveret søde fjordheste til rideturene på
Ranchen, og hun har år efter år
medbragt en tålmodig jerseyko,
der kunne håndmalkes af alle. Line
har i dag såvel egen gård som
arbejde på sine forældres gård.
I november 2013 blev Line som
24–årig valgt til Byrådet for Det
Konservative Folkeparti.
Her i foråret har Line kunnet følges

På det øverste billede ses Line yderst
til højre, og på billedet herover er hun
ved at vaske kolort af benet på en
komalkende gæst fra Dall V.

Bustransport til og fra Bålhøjfestival
Der bliver følgende busafgange og busruter:
Kl.13.30: Afgang fra Brønderslev Banegård til Øster Brønderslev Skole
Kl.14.00. Afgang fra Hvilshøj 14.05 Hallund Kro -14.15 Jerslev Plejehjem - 14.20 Klæstrup Skole - 14.25
Brønderslev Banegård og ankomst 14.35 Øster Brønderslev Skole.
Kl.01.30 Afgang fra Øster Brønderslev Skole til Brønderslev Banegård
Kl.02.00 Afgang fra Øster Brønderslev Skole – Hvilshøj – Hallund – Jerslev – Klæstrup - Brønderslev Banegård.
Prisen er 20 kr. pr. tur – og der betales i bussen.
Der vil kunne opsamles/afsættes mellem stoppestederne, men kun på ruten.
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Marathon nummer 100
Jeg hedder Per Esbensen og er 48
år. I min ungdom spillede jeg meget
håndbold og løbetrænede lidt.
Nåede at løbe nogle lidt længere
ture på omkring 15-16 km den
gang og tanken om marathon
nåede da også kortvarigt at strejfe
mig, uden at det dog blev til noget.
Jeg kan bare huske, jeg havde stor
glæde ved det. Efter nogle lidt inaktive år i mine 30’ere begyndte jeg
for 7 år siden med at løbe igen. Lidt
for mange kilo gjorde det lidt svært
i starten, men efterhånden fandt jeg
den gamle glæde frem igen. Jeg
begyndte at tabe mig og begyndte
også at ændre på min kost.
Inden længe begyndte den gamle
tanke om marathon at spøge lidt
igen. Dengang føltes det dog stadig, som om at målet var noget
langt væk. Jeg satte mig dog i 2007
et mål om at ville løbe en halvmarathon i 2008 og begyndte at lege
med tanken om et marathon i
2009. I sensommeren 2008 gik det
nu så godt med træningen, at jeg
turde tilmelde mig Havstryger-løbet
i Hirtshals i oktober måned. Det
blev en kæmpe oplevelse. Selvom
det foregik i regn og blæst gik det
over al forventning og et første lille
mål var nået. 2009 gik med mange
løbeture, men modet til at tilmelde
mig en hel marathon havde jeg ikke
i starten af året. Sidst på året løb jeg
en træningstur på knap 35 km, så
nu var jeg snart klar til mit andet
mål. Godt støttet af L´ØBI, som jeg
var kommet med i og støtte fra specielt Taus (Jensen) og Rene (Dahl
Jeppesen), fik jeg tilmeldt mig
Copenhagen Marathon 2010, som
skulle foregå i maj. Formen var god,
og jeg oplevede stadig en god støtte igennem L´ØBI. Flere fra klubben
skulle deltage i Brutal Marathon i
Aalborg, og jeg fik også tilmeldt
mig dette løb. Det skulle foregå
Langfredag, som det altid gør. Så
den 2. april 2010, stod jeg klar til at
deltage i mit første marathonløb.

eller 4 fra L’ØBI med i løbet. På
turen nåede jeg at stifte bekendtskab med et par løbere, der kunne
fortælle om en Marathonklub 100,
de var medlem af. Det var fascinerende, og jeg følte mig tiltrukket af
deres beretninger fra løb, de havde
deltaget i. I 2010 nåede jeg at løbe i
alt 10 marathonløb.
I 2011 blev det til 17 marathonløb,
hvor specielt Berlin står som en
kæmpe oplevelse.
I 2012 løb jeg 23 marathonløb,
men året husker jeg bedst for min
første Ironman (3,8 km svømning,
180 km cykling og til sidst 42,195
km løb), som jeg lavede i juni
måned i Hannover.
I 2013 gennemførte jeg igen en
Ironman. Denne gang i Glücksburg
ved Flensburg. Det var et rigtig
godt stævne, som blev afviklet på
en kanon sommerdag i august
måned. I 2013 fik jeg også løbet 37
marathonløb. Løbene foregik rundt
omkring i hele Jylland.
I år har jeg til dato deltaget i 16 løb.
Bl.a. var jeg i Kiel i februar og skal i
maj måned til bl.a Hamburg og
igen København.

skud, da jeg skulle løbe igen i Grenå
dagen efter.

I starten af året kunne jeg se, at jeg
begyndte at nærme mig 100 marathonløb. Jeg begyndte at overveje,
hvor jeg kunne løbe dette jubilæumsløb. Det faldt naturligt, at hvis
jeg kunne slippe for skader, kunne
det være sjovt at løbe det i Aalborg
på Brutal Marathon ruten, hvor det
hele startede i 2010. Det var med
sommerfugle i maven, at jeg tog af
sted sammen med min kæreste,
Lenette, der også løber og Rene fra
L’ØBI. Løbet havde deltagelse af
knapt 300 glade og forventningsfulde løbere. Det blev en fantastisk
dag, hvor jeg gennemførte, som jeg
havde håbet på og med fint over-

Ellers kan jeg bare sige, at jeg elsker
løb. Alt fra den korte træningstur,
over marathon til ultra. Nyder at
løbe alene, men også sammen med
andre. Løb kan være utrolig socialt
med masser af hygge før, under og
efter træning eller til løb. Derfor vil
jeg tro, at løb er kommet for at
blive i mit liv og ja, mon ikke marathon nummer 200 bliver et mål på
et tidspunkt, hvis jeg kan slippe for
skader.

Det var dejligt, at nå dette mål, som
jeg har så småt blev sat for 4 år
siden, men jeg nok ikke havde
drømt om, at nå allerede. Den
samme dag gennemførte også min
kæreste, René og Lars Tornøe, der
også er L’ØBI’er. Ellers stod en hel
del gode løbevenner også klar til at
tage imod mig med lykønskninger,
da jeg kom i mål. Jeg fik en vandrepokal, der vist er mere speciel, end
den er køn, men et dejligt trofæ.
Sidste år løb jeg mit første ultraløb
(løb over 50 km). Det var
Mariagerfjord Rundt. Et løb på 57
km. Havde det fint i kroppen og det
har givet mod på mere. Derfor var
det heller ikke svært for mig at
sætte nye mål. Jeg har derfor tilmeldt mig et 50 miles løb (80,5 km)
til juni i Thy og et 100 miles (160,9
km) til september på Mors. Sidst i
juni skal jeg, sammen med min
kæreste til Fyn, hvor vi sammen skal
køre Ironman. Lidt specielt, da det
bliver min kærestes første store
udfordring på Ironmandistancen.

God løbelyst til alle
Per Esbensen

Der var en helt fantastisk stemning,
og jeg havde masser af sommerfugle i maven. Jeg fulgtes i starten med
Rene og fik styr på nerverne. Vi
kunne ikke følges hele vejen, men vi
kom vist fornuftigt i mål ganske kort
tid efter hinanden. Jeg tror, vi var 3
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GadeVelkommen til
Faldensvej
Mette og Jess Svennum flyttede 15. februar ind i deres nedlagte landbrug, efter at de har boet på Søndersig 5 i en del år.

Søndersig 5
15. februar flyttede familien Jensen ind i Søndersig 5. Familien består af
mor, Henriette, på 37 år, som er sygeplejerske på Sygehus Nord i
Aalborg, far, Per, på 37 år, der er gårdmand ved Boligforeningen PM,
hvor han har været i 4 år, Karoline på 6 år, som går i Grøftekanten og
skal starte i 0 klasse i Øster Brønderslev, og Ludvig på knap 2 år, der er
i dagpleje i Øster Brønderslev. Familien består også en 10 år gammel
hund og 2 katte. Henriette er oprindelig fra Thy og Per fra Aalborg. De
kommer fra et nedlagt landbrug på Nibstrupvej. Grunden, til de gerne ville
flytte, er, at de manglede fortov og havde for meget grusvej. Samtidig
håber de på, at børnene har lettere ved at finde legekammerater.

Danserhøj 10
Lige midt i den gamle hulvej, der i gamle dage forbandt Øster Brønderslev
og gårdene nordøst for byen, ligger Danserhøj 10. Her bor den lille familie,
der består af børnene Mille på 2 år og Malthe på 4 1/2 år, samt deres mor,
Helene Andersen og far, Niels Hatt Sørensen. Både Helene og Niels er barnefødt i Øster Brønderslev og har kendt hinanden fra barns ben. De startede med at købe hus i Tylstrup, men det blev hurtigt klart for dem, at det
var Ø.B., de ville bo i, så de solgte huset for så at bo i lejlighed på Elmevej,
indtil de kunne komme i gang med at bygge på Danserhøj. Niels arbejder
hos PM Energi i Brønderslev, mens Helene arbejder på specialbørnehjem i
Nørresundby. Børnene passes begge i Ø.B. Mille hos Mona på Bålhøj og
Malthe i Grøftekanten. Alle er glade for at bo i det børnerige kvarter, hvor
de hurtigt har fundet sig til rette med gode naboer og legekammerater.

Kastanjevej 35
Lidt længere nede ad hulvejen og kun med en ubebygget grund imellem,
men på en anden vejadresse, bor familien Bøgsted, der består af pigerne
Emma på 4 1/2 år, Nynne på 2 1/2 år, mor, Karina og far, Henning.
Familien kommer fra Hvilshøjmark, hvor de har boet i nogle år, inden
Henning, der er murer, byggede det nye hus. Karina er købmand i købmandsbutikken i Vrensted. Begge piger bliver passet i Ø.B. Emma går i
Myretuen, og Nynne er i dagpleje hos Stine. De nyder, at der er jævnaldrende legekammerater lige i nærheden.

Smedegård i Hallund
- en efterlysning
Lokalhistorisk Arkiv er blevet kontaktet af en, der gerne
vil i forbindelse med sin barndoms venner fra Hallund.
Kontakt mig på 2826 1453 eller per@drustrup.dk, hvis I
ved, hvor Knud og Birte fra Smedegård i Hallund er
henne. Så vil jeg skabe kontakt mellem dem og
Sundbæk Sonnesen, som eftersøger Knud og Birte, der
efter hans oplysninger må være cirka midt i 70’erne.
Per Drustrup Larsen
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Ny forening
på vej
Der skal dannes en ny forening,
der hedder ”Samlingshusets
Venner”.
Tanken bag foreningen er at finde
forskellige mennesker til udvikle
ideer om, hvad Samlingshuset kan
bruges til. Vi håber, at alle aldre vil
deltage.
Udover en generalforsamling vil
der være 4 møder om året, og
bestyrelsen skal bestå af 7 personer.
En selvstændig forening vil også
have lettere adgang til at søge
fonde og kommunale midler.
Der er stiftende generalforsamling
torsdag 14. august kl. 19.00 i
Samlingshuset.
ALLE ER VELKOMNE !
Spørgsmål vedrørende den nye
forening kan stilles til Henrik Hald
mobil nr. 23347169
Vel Mødt!
Henrik Hald

spejlet
Velkommen til
Dannevirkevej 14
Efter at have boet i huset siden de byggede, har Kirsten og Henning
Agesen valgt at flytte til lejlighed i Nørresundby, og dermed overladt forpligtigelserne til deres velholdte hus og have til de nye ejere.
De nye ejere hedder Cathrine Christiansen (33) og Anders Johansen (30),
og sammen har de datteren Liv på 2 år. Anders, der lige er blevet fejret
som pebersvend, har i skrivende stund (næsten) fået ja til, at Cathrine vil
være hans hustru, så et bryllup er på vej på Dannevirkevej.

10 år!
26. april havde Jan Jæger 10-års
jubilæum, men han venter med at
fejre det til 14. juni - selvfølgelig
med drikkevarer, mad, musik og
ekstra gode tilbud.
Hold øje med den ugentlige lokalpresse og i butikken.
Sæt hele dagen af!

Anders og Cathrine stammer begge fra Frederikshavn, men det var først,
mens de begge studerede i Århus, at de blev kærester. Anders var uddannet tømrer og tog til Århus for at læse til bygningskonstruktør, og Cathrine
har læst til læge. Efter at have boet i Aalborg, fandt de det mere hensigtsmæssigt at flytte til Øster Brønderslev, hvor der ikke er langt til hverken
Aalborg eller Hjørring. Cathrine er lige startet på en halvårlig ansættelse på
medicinsk afdeling på Hjørring Sygehus, og det er hendes hensigt at blive
praktiserende læge på en mindre klinik i nærheden. Anders arbejder for
Abekatten i Nørresundby, som er et firma, der laver og designer klatrevægge i hele Danmark, et fag hvor man har brug for sine kreative evner og
skal tænke anderledes. Han ville dog også være interesseret i at spille fodbold, hvis der er oldboyshold her i byen. Liv går i vuggestue i Brønderslev,
men skal til sin tid starte i Grøftekanten. Parret har ikke lavet det store om
på huset ud over lidt maling hist og her..

Planerne for Spar
I sidste nummer af Lokalbladet skrev vi om de planer, Jan Jæger gennem længere tid har haft afprøvet for at udvikle og udvide butikken. Siden er der arbejdet videre med planerne, og Jan har fra Købmandsforeningen fået hjælp
til at folde planerne lidt mere ud, samtidig med at Supergros har arkitekter i gang med at tegne. Desuden har pengeinstitutter og kreditforeninger været på banen, og det er især finansieringen, der er lidt problematisk for projektet. Bl.a. vil kreditforeningerne kun udlåne maksimalt 20 % af projektets budget.
Projektet er Kommunen meget positive overfor og vil arbejde velvilligt med lokalplaner og andre tilladelser, så Jan
er fortrøstningsfuld mht. projektets gennemførelse i løbet af det næste års tid.
Økonomien har fået Jan til at overveje alternative måder at finansieret det hele på, og der er flere muligheder,
hvoraf nogle er kommet fra kunder. Han arbejder bl.a. med disse ideer, som han meget gerne vil have folks reaktioner på.
Borgerlån
Hvis folk vil låne f.eks. 10.000 kroner til projektet, og der oprettes et gældsbevis, vil Jan kunne betale lånet tilbage i
form at, at hver långiver får en konto i SPAR. Her vil Jan så sætte f.eks. 1.200 kr. ind en gang om året i 10 år, og så
kan folk handle for beløbet. På den måde vil alle parter få noget ud af lånet.
Borgerkøb
Hvis lokale borgere vil skyde penge i selve byggeriet, kunne de f.eks. i form af en forening eje bygningerne og leje
dem ud til Jan/SPAR. Lejeindtægterne vil over tid kunne forrente byggeriet, og bygningernes værdi vil være lokalt
ejet i årene fremover.
Det er bare et par af mulighederne, som Jan gerne vil have respons på - så kom frem med dem til ham i butikken!
Lokalbladet
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Nyt fra HHBI
Sommerfesten

fest med lokal underholdning.

Siden vores generalforsamling er
festudvalget gået i gang med vores
traditionelle sommerfest. Med
Trine i spidsen kommer festudvalget ikke til at ligge på den lade
side.

Søndag 17. skal teltet pakkes ned,
og igen er alle velkomne til at hjælpe.

Her er programmet indtil videre:

Da sommerfestudvalget stadig
arbejder på at finde på spændende
ting, henviser vi til sommerfestbladet, der udkommer omkring juli.
Til sidst en stor tak til alle vore
sponsorer samt frivillige hjælpere.

Lørdag 9. august skal teltet rejses,
og det kræver hver en ledig hånd i
området, for det er et stort arbejde, så alle er velkomne.
Festen begynder med teltgudstjeneste 10. august med kaffe og
rundstykker.
Torsdag 14. august er det blevet
en tradition, at der er fællesspisning af frikadeller med tilbehør
samt jordbærgrød til dessert.
Fredag 15. om aften spilles der
krolf, og der vil være mulighed for
at lave sine egne bolsjer.
Lørdag den 16. er der slangeopvisning med mulighed for at få sit
eget slangetæmmerbevis. Der serveres gratis kaffe og kage lørdag
eftermiddag. Lørdag aften er der
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Der vil alle dage være mulighed for
at vinde fine præmier i lotteri.

Andre aktiviteter
Søndag 27. april deltog vi, som
mange andre, i Naturfredningens oprydningsdag, hvor vi gik
langs grøfter og vejkanter for at
samle affald. Som tidligere samledes vi på terrassen ved Klubhuset,
hvor vi startede med rundstykker
og kaffe. Som altid er spejderne friske til at hjælpe til, og desto flere
man er, desto lettere er det. Men
næste år vil vi gerne, at flere fra
byen vil give en hånd med.
Af arrangementer har vi planlagt et
par havearrangementer. 12.juni kl.
19.00 hos Knud Erik og Jørgen. Vi

mødes i Knud Eriks indkørsel. Hvis
der er godt vejr, starter vi med fuglene og ser Jørgens have bagefter,
og drikker vores medbragte kaffe i
haven. Hvis der er dårligt vejr, starter vi hos Jørgen og drikker kaffe i
Knud Eriks lade.
Sankthansaften har vi den varme
grill klar kl. 18.30. Det er lidt senere i år, men det skyldes vores båltaler, som i år er Line Pedersen fra
Jerslev, og som sidder i byrådet for
de Konservative. Hun kan først
være hos os og holde talen kl.
20.15. I år skal man selv have al
maden med, da vi tidligere år har
solgt kartoffel- og alm. salat, men
det er svært at beregne. Så husk
det i år.
3. juli kl. 19.00 er der rundvisning
hos Jens og Bente og deres park.
Bagefter hos Lis og Laurits og ser
deres køkkenhave. Der er flere
muligheder for at søge ly oppe ved
Laurits i tilfælde af dårligt vejr til
kaffedrikningen.
Krolfholdet starter op her i maj
måned, og hvis der går nogle og
gerne vil prøve spillet, er man velkommen til at møde op tirsdag
enten kl. 9.30 eller kl. 18.30.

Endvidere har Krolf’erne arrangeret
en ”åbent hus dag” hvor alle kan
komme og prøve spillet, det foregår 21. maj kl. 18.30.

overe legepladsen, og derefter vil
vi forskønne P-pladsen gerne med
asfalt, men også gerne nogle buske
rundt om.

Her i foråret har vi været heldige
med vores ansøgninger. Vi har af
Sparekassefonden fået penge til en
opvaskemaskine, der gør arbejdet
hurtigt: ca. 17 min for en omgang.
Landsbyfonden har bevilliget os
25.000 kr. til legepladsen.

Doktorpladsen har vi forsømt i et
stykke tid, men i år bliver pavillon
og stakit malet af nogle friske personer i byen, som brænder for at
svinge penslen.

Krolfholdet har også fået penge af
Sparekassefonden til nye polo’er.
Sponsorklubben har sponseret
penge til sommerfesten og legeplads. Så vi er godt tilfredse med
resultatet af vores ansøgninger.
Hallund Vandværk har sponseret en
hjertestarter, som vil blive anbragt
på Kroens lagerbygning ved postkassen (og flaskeboblen - som alle
ved hvor er).
Vi har lavet en ”ansøgningsplan”,
hvor vi først vil have køkkenet færdigt (det er det nu), så vil vi ren-

Til efteråret er der planer om en
”Drengerøvsaften”. Den foregår på
varmeværket, hvor man kan
komme med sin boremaskine, som
ikke virker mere, eller køkkenmaskinen, der trænger til eftersyn.
Måske er der nogen, der kan hjælpe og som har forstand på det.
Mere kommer på www og i vores
opslagsbokse.
Vi har i vinter også fået en syge
plejeklinik i Klubhuset. Borgere kan
komme og få skiftet en forbinding,
få talt piller op, eller noget helt
andet. Så det er op til borgerne at
få det til at køre.

Husk også at vi har en logo
konkurrence kørende. Vi skal have
lavet et logo til HHBI, som fortæller
hvad foreningen står for. Så fat blyanten og lad os se nogle forslag.
Det bedste forslag bliver præmieret
til sommerfesten. Sidste frist for
aflevering er den 10. august. Send
forslag til civersen@post5.tele.dk.
Men som altid, så kan I altid se
hvilke aktiviteter, vi har på vores
hjemmeside: www.hallundhollensted.dk. Den prøver vi at holde
opdateret.
I år kommer vi rundt og opkræver
passivt kontingent, når vi uddeler
vores sommerprogram, og som
altid koster det 150 kr. for husstanden og 75 kr for enkeltpersoner.
Claus Iversen
Hallund-Hollensted
Borger- & Idrætsforening

Herrefrokost og
hattefest i Hallund
Der er blevet holdt herrefrokost i
Klubhuset, og der var ca. 20 herrer.
Der blev valgt et nyt udvalg til
næste år, hvor datoen er
7. februar.
Igen i år var der hattefest i
Klubhuset, og der var 23 damer
alle med mere eller mindre fantasifulde hatte. Der var præmie til den
sjoveste hat. Der blev valgt et nyt
udvalg til at arrangere festen næste
år. Datoen er sat til
28. februar 2015.
Begge fester gav et pænt overskud
til foreningen.
Der er ingen billeder fra herrefrokosten, men jeg blev gjort op
mærksom på, at jeg vist havde
taget billeder til hattefesten - og
her er et par af dem
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Hyggeklubben
Hyggeklubben
blev fejret
Hyggeklubben har haft 20 års fødselsdag. Det blev fejret i
Samlingshuset torsdag 3. april. Der
var mødt mange op for at sige tillykke og hygge sig i vante rammer.
Hyggeklubben blev startet op af
ØBI med Henrik Jensen i spidsen.
Meningen var at danne rammerne
til socialt samvær for folk i deres
bedste alder. De har et forår- og
efterårsprogram og mødes ca. 12
gange om året. Der bydes på
mange forskellige indslag så som
foredrag, koncerter og banko. Der

indledes altid med en sang, og
som tradition er der kaffe og et flot
kagebord senere på eftermiddagen. Der er også plads til et slag
kort sidst på eftermiddagen.
Hyggeklubben har også haft tid og
lyst til at hjælpe andre. Hvert år til
julefesten i hallen, er det
Hyggeklubben, der bager æbleskiver.
Vi håber, at Hyggeklubben har
mange runde fødselsdage til gode.
Tillykke!
Henrik Hald

Program for
efteråret 2014
14. august kl. 14:
Banko. Vi tager en pakke til
ca. 25 kr. med. (Der er tilmelding til udflugten)
28. august:
Udflugt med afgang fra
Samlingshuset
11. september kl. 14:
Petra Skovholm fra
Flauenskjold: “Livet bag jerntæppet”.
25. september kl. 14:
Asger D. Jensen: Livet som
synshandikappet
9. oktober kl. 14:
Syngepigerne underholder
23. oktober kl. 14:
?
6. november kl. 14:
Poul Balslev Sørensen: Fra
Bondedreng til vejfotograf.
20.november kl.14:
Paw Gosmer (Dyrepasser i
Aalborg Zoo): Om at passe
elefanter. (Der er tilmelding til
julefrokosten)
4. december:
Julefrokost
Møderne holdes i
Samlingshuset
Alle pensionister og efterlønsmodtagere er velkommen
Lisbeth Christensen

Øverst- Bestyrelsen med Ingrid, Ebba,
Lisbeth og Edith
Nederst- Ingrid Andersen byder velkommen
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Øster Brønderslev Vandværk
Bestyrelsens
beretning
Der er i 2013 tilsluttet to nye forbrugere, en forbruger er ophørt,
da ejendommen er nedlagt, i alt er
der 564 forbrugere.
Der er fra værket udpumpet
100.015 m3, og afregnet med forbrugerne 97.350 m3, et spild på
0,97 %
Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder,
bestyrelsen har deltaget i FVDgeneralforsamling i Rebild, samt to
årsmøder i vandrådet for Brønder
slev Kommune. Formanden, som
er bestyrelsesmedlem i vandrådet
har deltaget i bestyrelsesmøder
her, samt deltaget i Regions vandrådsmøde i Tranum.
Der har været tilsyn fra Brønderslev
Kommune, der var et par enkelte
ting, som vi retter på.
Vandkvaliteten er som sædvanlig
god. Alle analyseresultater ligger
indenfor anførte min./max. krav
værdier. Analyseresultater kan ses
på vandværkets hjemmeside:
www.oeb-vandvaerk.dk. Klik på
link til alle vandværkets analyserap-

Referat fra generalforsamlingen
9. april 2014
Valg af dirigent
Vi ordnede det selv da der slet
ingen forbrugere var mødt op.
Beretning
Formand Alfred Møller aflagde en
fyldestgørende beretning.
Regnskab
Dette blev forelagt og viste et overskud på kr. 45.173 kr. og generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Budget
Budgettet blev gennemgået, og
der budgetteres med et underskud
på kr. 73.073, og dette fandt generalforsamlingen OK og vedtaget.

porter klik på HER. Fra laboratoriet
er der udtaget 6 prøver i 2013.
På Buurholtvej blev der i oktober
måned etableret ny forsyningsledning med nye stik ind til forbrugerne samt målerbrønde til dem, som
ikke havde i forvejen. Kommunen
har reetableret med nyt fortov.
Der er en del af de nye planter ved
vandværket, som er gået ud. Der
bliver plantet efter her i foråret
samt fræset igen. Der er nogen,
som siger, at det ligner en græsmark, og at det kunne se anderledes ud, hvis vi tillod sprøjtning,
men det gør vi ikke.
Der er en del ting, som bliver på
lagt vandværket fra myndighederne. Der er hygiejnekursus, og det
har formanden bestået. Certifikat
hænger på vandværket. Der er
ledelsessystemer, og der har FVD
udviklet et system (Thetys), som
bestyrelsen synes er fremtidssikker.
Driftskursus forlanges der også til
den driftsansvarlige, og alt sammen koster og tager tid.
Vi har haft et parti målere sendt til
kalibrering. Det bestod prøven og
må køre videre i 4 år.

get for 2014 er der beregnet et
underskud på grund af forskellige
foreslåede tiltag, der er ting, som
skal være i orden ved tilsyn.
Kortlægningen er nu tilendebragt,
og derfor ved man mere om, hvor
evt. indsatsplaner skal sættes ind.
Der har været to møder i Hjallerup
Kulturhus omkring dette. BNBO
hvor sårbar er vores område, hvad
er der af forureningskilder.
Hallund og Øster Brønderslev
Vandværker er nu koblet sammen i
en stor brønd med måler og ventiler, således at vi kan hjælpe hinanden med vand i nødsituationer.
Forbrugere med målerbrønd, som
har problemer med evt. sne og is
ved juletid (aflæsningstid), kan evt.
aflæse lidt før hvis der meldes om
sne, for aflæsningen reguleres over
tid.
Vandværket vil anbefale forbrugerne at orientere sig om, hvor deres
stophane befinder sig. Det er for
sent, når man står pludselig og skal
lukke for vandet.
Alfred Møller

Årets resultat er 45.173 kr. I budIndkomne forslag
Fra bestyrelsen er der forslag om at
den faste årlige afgift pr. bolig stiger fra 400 kr. til 450 kr. pr. 1/1
2015. Dette blev vedtaget.
Herudover har bestyrelsen forslag
om:
Tilbygning ved vandværket med
depotrum, veldfærdsrum med et
lille toilet.
Solcelleanlæg på det nyindkøbte
jordstykke bag ved vandværket.
Overvågningsanlæg på vandværket
til imødegåelse af f.eks. for lav
vandstand på værket m.m.
De sidste 3 forslag kigges nærmere
på, og vi indhenter tilbud på forslag 1. Solcelleanlæg indhentes der
også tilbud på.
Beslutning på disse 2 forslag tager
bestyrelsen på et senere tidspunkt.
Mht. til overvågningsanlæg har

bestyrelsen kigget på mindre
anlæg hos Grundfos til rimelige
penge, og dette tages der også
beslutning om senere.
Valg til bestyrelsen
Der var genvalg til Alfred Møller,
Kjeld Andersen og Poul Erik Jensen.
Konstituering fandt sted samme
aften og forblev uændret.
Suppleanter til bestyrelsen
Lars Juul og Kim Sloth blev genvalgt.
Valg af revisor
Jens Poulsen var på valg og blev
genvalgt.
Revisor suppleant
Her blev Anders Larsen genvalgt.
Eventuelt
Her var der løs snak og generalforsamlingen sluttede med et par
stykker smørrebrød og øl/vand.
Referent Poul Erik Jensen
Lokalbladet
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GadeUddeling 8 fra Sparekassefonden
Sparekassefonden støttede ved sin uddeling 24. april 2014 disse 14 ud
af 26 indsendte projektansøgninger med i alt 296.863 kroner
Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening – opvaskemaskine:
34.000 kroner
BI Håndbold – genoptræningsudstyr: 20.000 kroner
Øster Brønderslev Borgerforening - bænke og borde: 20.000 kroner
Brønderslev Tandemklub - nye refleksjakker: 6.000 kroner
Red Barnet Brønderslev - kikkerter til naturture: 4.000 kroner
Hallund B70 - trøjer til krolfspillerne: 6.800 kroner
Påskeudstillingen Brønderslev Gymnasium - nye podier: 10.000 kroner
Brønderslev Svømmeklub – baneadskillelsestove: 52.000 kroner
Gigtforeningen Brønderslev Hjertestarter: 15.000 kroner
Hyggeklubben ØB – arrangementer: 8.000 kroner
Kraghede Idræts og Borgerforening - varmepumpe og vinduer: 44.000 kr.
ØBI Fitness redskaber: 17.813 kroner
ØBI - færdiggørelse af klublokaler - skillevæg og glasdør: 51.250 kroner
Elmehøj - 4 sæt terrassemøbler: 8.000 kroner
Fonden er etableret med det genererede overskud i Øster Brønderslev
Sparekasse efter fusionen med Nordjyske Bank. Der er ansøgningsfrister for
støtte 2 gange om året: 1. marts og 1. september.
Se mere på hjemmesiden www.sparekassefonden.dk – og her hentes også
et ansøgningsskema.

Kraghedeområdets
udvikling/afvikling
Knud Thing, Gl. Hvilshøj, har gjort
sig nogle tanker om Kraghedes
fremtid i sidste nummer af
Lokalbaldet. Det er tanker, som jeg
ikke kan tage seriøst, da det er planer, manden har udtænkt med dollartegn i øjnene for at redde sin
egen økonomi, da alle jo ved, at
landmænd bliver forgyldt i hoved og
r-- for at stille jord til rådighed for
vindmøller.
Der er ikke flere huse til salg på
Kraghede, end der er andre steder,
rent procentvis, og der er et naturlig
flow i til- og fraflytning. Så den
påstand holder ikke.
Folk, der flytter på Kraghede, gør
det jo for at komme ud i den frie
natur, hvor man kan have husdyr og
”nyde den dejlige lugt af gylle”. Skal
vi tvangsforflyttes til et af bysamfundene her i området, kan vi ikke have
husdyr. Men vi slipper ikke for lugten af gylle, den har alle jo selv inde
i Brønderslev.

Billedet er fra uddelingen og viser repræsentanter fra 13 af de 14 modtagere med formanden for bestyrelsen, Karsten Sørensen, yderst til højre og yderst til venstre filialdirektør Thomas Møller Petersen fra Nordjyske Bank i Brønderslev.

Aktiviteter på Kraghede forår 2014
Virksomhedsbesøg i maj: Mere info senere.
Rundbold: søndag 18. maj kl. 14.00 – 16.00
Kage, sodavand og kaffe 5,- kr..
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Sankthansfest: 23. juni kl. 18.00
Menu: Helstegt pattegris med tilbehør.
Pris: 115 kr. for voksne og 60 kr. for børn under 12 år. Børn under 3 år gratis. Rundbold for børn og barnlige sjæle. Båltale kl. 20.00
Tilmelding senest 15. juni til Charlotte på 6146 6306
eller mail: egebak0106@gmail.com
Vi glæder os til at se jer
Bestyrelsen v/ Charlotte Egebak Jensen
Lokalbladet

For at stoppe alle de her kreative
tanker fra landbruget, foreslår jeg, at
man fremover ved etablering af
vindmølleparker kun betaler for den
jord, man vitterlig skal bruge måske ved ekspropriation - og kun
den pris pr. hektar, som landbrugsjord i området bliver handlet med.
Så vil landbrugets interesse for vindmøller være pist væk, og prisen for
vindmøllestrøm vil komme ned på
samme pris som almindelig strøm.
Men såfremt Knud Thing ønsker at
opkøbe ejendomme på Kraghede, så
kom med et seriøst bud. Alt er jo til
salg, hvis prisen er rigtig.
Otto Ziegler
Kraghedevej 216, Kraghede

spejlet
Forårsparty 2014 og 2015
Som vi skrev i sidste nummer, blev Forårsfesten en succes, og næste år bliver den endnu bedre, siger Jan Jæger og fortæller om planerne, som de ser
ud nu.
Overskuddet fra årets fest blev på i alt 59.925 kroner, og en del heraf er
det planen at uddele til de foreninger, der melder sig ind i landsbygruppen. Vedtægterne er under revision, og når de er færdige indkaldes foreningerne til møde, hvor der orienteres om planerne, og hvor en gruppe
skal nedsættes.

Visioner for ØBI
Vi vil være en velfungerende klub
med en sund økonomi.
Vi vil have en god sportslig ånd.
Vi vil have tilbud til alle medlemmer uanset alder og niveau.
Vi vil give trænere og ledere
mulighed for at udvikle deres kompetencer.
Vi vil give forældrene lyst til at deltage i foreningslivet.
Vi satster på breddeidræt.
Vi skal alle føle forpligtelse overfor
hinanden, vores hold og klubben.

Næste år holdes der Forårsparty 7. marts, og der er allerede forudbestilt
400 billetter, selv om kun navnene på 2 af de 3 orkestre er afsløret: Østre
gasværk og Fame. Der forhandles fortsat om det sidste topnavn.
Som noget nyt sælges billetterne ved en event, der foregår allerede 14.
juni, og her skal også de forudbestilte billetter hentes og betales – ellers
sælges de til andre. Hvordan, det præcist skal foregå, er under planlægning, men godt bliver det, siger Jan og lover, at det bliver noget med
musik og fest i gaden.
Per Drustrup Larsen

Som formand I ØBI vil jeg de
næste 2 år arbejde med fokus på
at:
Styrke sponsorafdelingen i ØBI.
Styrke ungdomsafdelingene i alle
sportsgrene.
Styrke vores hjemmeside.
Sidst men ikke mindst vil jeg gerne
prikke lidt til tankegangen, ”hvad
kan jeg få?”, så den ændres til
”Hvad kan JEG bidrage med?”
Jacob Frejlev

Fra tårnets top
En af de nye møller i Øster
Linderup var en flot solskinsdag i
marts åben for besøg på den
måde, at man kunne komme op i
møllehatten og endda op at gå
ovenpå møllehatten – hvis man
havde mod på det. Der var fuld
fokus på sikkerheden helt fra første
trin på trappen op til møllen og
hele vejen op til toppen i den trange 2-personers elevator, men alligevel skulle jeg som Lokalbladets
udsendte ikke nyde noget af en
gåtur i den højde og uden rækværk. Udsigten var formidabel!
Fascinerende flot tur og her er et
par billeder.
Per Drustrup Larsen
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Stemninger fra Elmehøj
kæmpe potion popcorn og cola
som hører sig til. Også her træder
Centerrådet til som hjælpere.
14. maj kl. 14 kommer Damernes
Butik og viser det nyeste tøj til
damer og herrer. Det foregår i
salen. Vi har kaffe på kanden, så
kom endelig på Elmehøj, måske er
der lige den ”bluse”, I lige mangler.
4. juni drager nogle beboere og
hjælpere til OL i Flauenskjold for
ældre i Brønderslev Kommune. Det
bliver en lang og sjov dag med
masser af konkurrencer, god mad
og gensyn med gamle naboer og
venner.
Så er der igen koncert i haven med
Brønderslev Harmoniorkester. Det
foregår 10. juni kl. 18.30. Kom og
nyd 30-45 min god og glad musik.
Kommende gudstjenester på
Elmehøj er 15. maj og 12. juni. Vi
starter altid kl. 10.15. Vi har kaffe
på kanden bagefter så kom endelig
en tur på Elmehøj.

Solen er fremme, ligeledes er vore
havemøbler, som så småt er i brug.
Centerrådet kommer snart og gør
vores skønne pavillon forårsklar.
Der er plantet ærter i beboernes
minidrivhus, og som skal videre ud
i deres højbed. De små rabarbere
fra vores have koges af vores beboer Ruth til den dejligste kompot,
som beboerne nyder.
Centerrådet er nu klar til at lave
ture ud til skov og strand med
beboerne. Ja, foråret er kommet på
Elmehøj også.
Jeg vil på alle beboernes vegne
sige tak for gaven fra Øster
Brønderslev Sparekassefond. Der
står nu nogle gode havemøbler på
de terrasser, der er udenfor begge
afdelinger. De er allerede taget i
brug.
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Vi har nu 2 hunde fra Trygfonden,
Oscar og Inka, og de kommer
jævnligt og hilser på beboerne. Det
er til stor glæde for alle at få lov til
at give godbider, lege og gå tur
Lokalbladet

med disse dejlige, godmodige og
rolige hunde.
Vi har holdt en fantastisk påskefrokost for beboere, pårørende og
medarbejdere, hvor vi startede
med gudstjeneste. En dejlig frokost
leveret fra Nordjysk Mad. Inger og
Poul sang og spillede før, under og
efter maden. Sjældent er der blevet
sunget så meget. Centerrådet gav
påskeæg til alle beboerne, og som
altid sørgede de for, at vi bare skulle nyde dagen.
Centerrådet holder forårsfest for
beboerne. De laver en dejlig menu
og har bestilt festlig sang og
musik, som alle kan synge med på.
Hvor er vi heldige og taknemlige,
at have så aktivt et centerråd.
Cirkus Arena kommer til
Brønderslev, og så kører Elmehøjs
bus afsted med glade beboere og
deres hjælpere. Alle har en oplevelse, som der snakkes meget længe
om bagefter. Det er om de dygtige
artister, men bestemt også den

Heksen skal jo også sendes til
Bloksbjerg fra Elmehøj, som den
plejer. Vi tænder bålet kl. 10.30.
Båltaler er i skrivende stund ikke
helt på plads, men tales skal der.
Kom endelig på Elmehøj og nyd,
at vi sammen tænder bålet, hører
tale og synger Midsommervisen
sammen.
Centerrådet vil meget gerne, at vi
får oprettet en vennekreds på
Elmehøj med et meget billigt årligt
kontingent på 50-100 kr. Vi er ved
at undersøge procedure og regler i
forhold til en vennekreds. De
penge, som vi vil få ind i kredsen,
vil altid gå til beboernes glæde.
Det kunne være ture, musik og
sang, fester, grill og en ekstra god
kage til kaffen.
Igen i år var der beboere, der skulle til Byfest. Tak for hjælpen til at få
beboerne kørt frem til festpladsen.
Det er så hyggelig en dag for
beboerne på Elmehøj
Jette Ramskov

KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
Ny gravermedhjælper på Øster Brønderslev kirkegård
1. april i år fik graver Charlotte Kristiansen en ny gravermedhjælper. Hun hedder Heidi
Hansen, og selvom hun er et nyt ansigt på Øster Brønderslev kirkegård, er hun sikkert allerede et kendt ansigt for mange. Heidi har nemlig i flere år arbejdet i Daglig Brugsen i
Jerslev, hvor hun bor sammen med sin mand og sine to børn.
Velkommen Heidi!

Sangaftner i de mørke måneder
Netop nu udfolder foråret sig på smukkeste vis, og vi har måske allerede pakket det varme
tøj væk. Men alt imens vi nu nyder den danske sommer (hvordan den så end bliver), så er
der faktisk noget at glæde sig til, når vi igen kommer til de mørke måneder.
For i den kommende efterårs- og vintersæson inviterer menighedsrådene til 4 sangaftner i
Samlingshuset, hvor vi (især) vil synge fra Højskolesangbogen. Mere information følger senere,
men datoerne kan jo lige så godt komme i kalenderen nu:
2/10, 6/11 i år og 8/1, 5/2 i 2015. Alle dage er torsdage kl. 19.30-21.00.
På menighedsrådenes vegne
Rune Nørager Christensen

Forårskoncert tirsdag 13/5 kl. 19.30
13. maj er der forårskoncert med kirkens kor i Øster Brønderslev Kirke. I år medvirker desuden mandskoret
”Frejdig” under ledelse af Poul Erik Jensen.
Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af lejligheden til at høre koncerten. Der vil også blive mulighed for at
synge med på fælles forårssalmer. Det er gratis at deltage.

Lokalhistorisk sogneudflugt søndag 24. august
Søndag 24. august arrangerer menighedsrådene i samarbejde med Per Drustrup
en lokalhistorisk sogneudflugt!
Program:
9.30: Gudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke
10.30: Afgang med bus fra Øster Brønderslev Kirke
10.45: Opsamling ved Hallund Kro
10.50-14.00: Per Drustrup guider bussen rundt til lokalhistoriske steder i området.
Vi kommer vidt omkring – både i historien og lokalområdet – og Per vil fortælle om det,
vi ser. Nogle steder skal vi ud af bussen, men gåafstandene vil være overkommelige.
Undervejs vil der blive serveret en let frokost.
14.00- ca.15.00: Vi runder dagen af med kaffe i Samlingshuset
Af hensyn til fortæring koster det 50 kr. at deltage,
ligesom det er nødvendigt med tilmelding.
Man kan tilmelde sig i Spar i Øster Brønderslev eller ved henvendelse
til mig på tlf.: 98811025 eller mail: rnc@km.dk
Sidste frist for tilmelding er fredag 15. august.
På menighedsrådenes vegne
Rune Nørager Christensen
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Hallund Kirke
søndag 4/5
Konfirmanderne er
fra venstre:
René Hammer Christensen
Kristoffer Holm Jensen
Mathias Ritmann Bertelsen
Jonas Vadsager
Patrick Ritmann Bertelsen
Cecilie Sørensen
Ø. BRØNDERSLEV KIRKE

HALLUND KIRKE

19.30 Forårskoncert (se omtale)
11.00
9.30 Kirkekaffe
14.00 Ole Skov Thomsen
Ingen

Ingen
Ingen
11.00
Ingen
11.00

Juni
1/6: 6. søn. e. påske
8/6: Pinsedag
9/6: Anden pinsedag
15/6: Trinitatis søndag
22/6: 1.søn.e.trin.
29/6: 2.søn.e.trin.

11.00
9.30 Kirkekaffe
11.00
Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen
11.00

Ingen
11.00
Ingen
11.00
Ingen
9.30

Juli
6/7: 3.søn.e.trin.
13/7: 4.søn.e.trin.
20/7: 5.søn.e.trin.
27/7: 6.søn.e.trin.

11.00
9.30 Ole Skov Thomsen
Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen

Ingen
Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen
Ingen

August
3/8: 7.søn.e.trin.
10/8: 8.søn.e.trin.

11.00
Ingen

Ingen
11.00 Gudstjeneste i festteltet. Se
omtale.
Ingen

Maj
13/5:
16/5:
18/5:
25/5:
29/5:

Gudstjenester
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Tirsdag
Bededag
4. søn. e. påske
5. søn. e. påske
Kristi himmelfarts dag

17/8: 9.søn.e.trin.

31/8: 11.søn.e.trin.

9.30 Ole Skov Thomsen
Kirkekaffe
9.30 Efter gudstjenesten tager vi på
lokalhistorisk sogneudflugt. Se
omtale.
Ingen

September
7/9: 12.søn.e.trin
14/9: 13.søn.e.trin.

9.30 Ole Skov Thomsen
11.00

24/8: 10.søn.e.trin.

Ingen

11.00

Ingen
9.30

Husk: Kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 9881 1012

Øster Brønderslev Kirke søndag 27/4 kl. 9.30
Bageste række fra venstre: Gregers Vestmark Vith Jensen, Johan Vestergaard, Kasper Abildgaard Pedersen,
Mikkel Krogh Bistrup, Anders Frederik Hartmann, Anton Holm Jensen, Jonatan Reedtz, Steffen Vestergaard,
Maria Toft og Emma Jensen.
Forreste række fra venstre: Kristine Kjeldsen, Amalie Høgh Jørgensen, Sarah Isaksen Jensen, Astrid Lindgaard Sloth
og Stine Cecillie Hasselbalch Rosenkilde.

Øster Brønderslev Kirke søndag 27/4 kl. 11
Bageste række fra venstre: Liva Helvig, Casper Ollerup Christensen, Jacob Stavad, Thomas Hartmann Christensen
og Emma Bjørnstrup Madsen.
Forreste række fra venstre:
Maiken Kazimierz Larsen, Julie Søndergaard Stie, Lise Nørlev og Caroline Amalie Jørgensen.
Kirkenyt
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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 ikke har gået på Øster
Brønderslev Skole i 6. klasse, 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.
De næste tre år er konfirmationsdatoerne :
2015: Hallund søndag 26. april og
Øster Brønderslev søndag 3. maj.
2016: Øster Brønderslev søndag
24. april og Hallund søndag 1.
maj.
2017: Hallund søndag 30. april og
Øster Brønderslev søndag 7. maj.

Festgudstjeneste
i Hallund
søndag 10. august kl. 11
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.

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
Provstiets hjemmeside: www.broenderslevprovsti.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

Minikonfirmander
Billede fra minikonfirmandernes
afslutning søndag 9/3 i Øster
Brønderslev Kirke.

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

Gudstjenester på
Elmehøj
Ældrecenter
Alle gudstjenester begynder 10.15
Torsdag 15/5
Torsdag 12/6
Torsdag 3/7
Torsdag 7/8
Torsdag 18/9

Menighedsråds
møder
Øster Brønderslev Menighedsråd:
Onsdag 14/5 kl. 19.00
Hallund Menighedsråd:
Tirsdag 3/6 kl. 19.00
Tirsdag 19/8 kl. 19.00
N.B.: Menighedsrådsmøderne er
offentlige. Interesserede kan henvende sig til en af menighedsrådsformændene eller til sognepræsten
for nærmere oplysninger. (Se kirkelige adresser).

Nyt fra byrådet
Lige nu er den sag, der vedrører
Øster Brønderslev mest, udvidelsen
af en minkfarm lige øst for byen på
Hallundvej.
Byrådet diskuterer netop nu, om vi
kan sige nej, eller loven pålægger
byrådet at vedtage en tilladelse.
Jeg håber, vi kan give afslag på
ansøgningen, da jeg mener, at
udvidelsen vil lukke af for udviklingen af vores by i dette område. Jeg
så meget hellere, at minkavleren fik
lov til at bygge, hvor han selv bor,
da jeg mener, at det er mest rigtigt, at de, der skal leve af udvidelsen, også får de gener, der måtte
følge med. Embedsfolkene undersøger netop nu, om vi juridisk har
hjemmel til at sige nej.

En ny skolestruktur er igen til
debat, idet politikerne i det nyvalgte børne- og skoleudvalg har bedt
embedsmændene om beregning
på den økonomiske konsekvens af
at nedlægge fire små skoler og flytte overbygningselever fra tre skoler.
Vi venter spændt på, hvad byrådets nuværende flertal vil foreslå,
da de har overtaget serveretten.
Samarbejdet i det nye byråd går de svære vilkår taget i betragtning
- godt. Og det er vigtigt for et
byråd, at de store beslutninger
træffes i enighed.

I ønskes alle en god sommer, og
har I holdninger og betragtninger,
som I mener, jeg skal have med i
byrådsarbejdet, er I altid velkommen til at henvende jer - uanset
politisk ståsted.
Jeg kan træffes på mail:
olejespersgaard@gmail.com
eller personligt eller på telefon:
25268379
Ole Jespersgaard

Fokus i byrådet er generelt rettet
på besparelser over hele linien.
Besparelserne er dels følger af krisen, dels de voldsomt stigende
udgifter til anbringelser og meget
dyre enkeltsager på voksenområdet. Vi skal og bør efter min
mening gøre mere for at bremse
udgifterne på enkeltsager, der nærmest eksploderer mellem hænderne på os. Hvis ikke vi får bremset
op, kommer besparelserne til at
ramme den generelle service hårdt,
og kerneområderne som for
eksempel skoler, børnehaver, plejehjem og hjemmehjælp kommer
hermed til at lægge skuldre til
besparelserne - igen. Den private
foretagsomhed på anbringelsesområdet har gjort det sværere for
kommunerne at styre udgifterne.
På Social- og sundhedsområde,
som jeg er politisk formand for,
venter der også store, drastiske
besparelser. Byrådet har lavet en
flere års aftale, som betyder, at vi
gennem de næste 3 år skal spare
18 millioner kroner. Det tidligere
socialudvalg skulle have udpeget
hovedparten af disse besparelser,
men har blot overladt samtlige til
det nye udvalg.
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Øster Brønderslev Borgerforening
Udvikling
af Øster
Brønderslev
Torsdag 20. marts i forbindelse
med Borgerforeningens generalforsamling var en god flok igen samlet i Samlingshuset for at snakke
om ØBs udvikling.
Rummet var endnu engang fyldt
med god energi og virketrang. Der
blev brygget videre på tankerne
om at forskønne Elmevej og skabe
nye stiforbindelser. Der blev diskuteret markedsføring af byen og
nye, spændende arrangementer.
Sidst men ikke mindst blev der
snakket om, hvordan vi får alle de
gode tanker visualiseret, så I allesammen kan se dem og forholde
jer til dem.
Det pusler vi stadig med! Tankerne
rumsterer, og idéerne har haft tid
til at modnes, mens der i dén grad
har været højsæson for møder,

Beretning for
2013 til generalforsamlingen
20. marts 2014
2013 blev endnu et aktivt år i
Borgerforeningen.
Der er holdt møder i bestyrelsen
ca. hver måned. Derudover en del
mødevirksomhed i forbindelse med
Bålhøjfestivalen. Der har været
brug for alle kræfter til alle arrangementerne.
Borgerforeningen har i løbet af året
stået for Ladywalk med deltagelse
af ca. 30 piger / damer. Der trænes
sammen hver mandag frem til finalen i Frederikshavn. En god aktivitet, der holder.
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generalforsamlinger, planlægning
af arrangementer, fødselsdage og
konfirmationer.
På Borgerforeningens hjemmeside
www.oesterbroenderslev.dk kan
man se alle de ideer, folk er kommet med, og som arbejdes videre
med.

Der var i april den årlig landsdækkende skraldeindsamling. En gruppe på ca. 10 borgere deltog i forskønnelser af byen og indfaldsvejene. Det pynter hver gang.
Fastelavnsarrangement holdes sammen med Menighedsrådet. I år var
der ca. 80 deltagere. Sidste år var
der nogle flere, så det kan svinge.
Det er et par gode timer med tøndeslagning og flotte udklædninger.
Årets sankthansaften blev som vanligt holdt på Bålhøj. Årets båltaler
var skoleleder Steen Jensen.
Deltagerantallet svinger fra år til år,
alt efter vejr og dag, men der er
altid pæn tilslutning.
Bålhøjfestivalen blev en succes på
trods af en lidt våd start. Der kom
rigtig mange mennesker, som fik
en dejlig musikalsk familiedag. Det
er en kunst, hvert år at få lavet en
dag med forskellige musikgenrer,
der både samler og udfordrer tilhø-

Vi får brug for hænder til en masse
praktiske opgaver, når vi kommer
længere i forløbet, og lige nu
kunne vi rigtig godt bruge assistance til visualisering af idéer (digitalt
eller håndtegning). Kontakt mig på
5120 4095, hvis du har lyst til at
hjælpe.
Sara Tornøe

rerne. Ranchen er unik for vores
festival og udvikles for hvert år
med nye og børnevenlige aktiviteter. Mange frivillige gav nogle
timers arbejde, og uden den kæmpehjælp var der ingen festival.
For bestyrelsen ligger der også rigtig mange timers arbejde forud, og
på dagen gerne skal det hele gå op
i en højere enhed og give et overskud, der kan konsolidere os til
næste år. I år var det økonomisk
bedste hidtil, og det er en lettelse.
Vi har fået penge fra
Sparekassefonden til en container
og til fliser ved scenen så bl.a.
instrumenter står bedre.
Julebelysning og lygtetænding:
Borgerforeningen står for julebelysningen, og vi har fået midler fra
Sparekassefonden til vedligehold af
lyskæder. Mange tak for det. Der
skal hvert år nye kæder til, og vi vil
gerne forbedre nogle steder.

I lygtetændingsarrangementet sidst
i november deltog ca. 60 personer.
Der blev klippet, klistret og pyntet
træ og sunget. Ved 16 tiden gik
turen ud for at se byens lys blive
tændt. Næste år skal arrangementet rykkes lidt, da der var for lyst.
Grøn ordning, vindmøllepengene,
har vi søgt og fået bevilget ca.
60.000 til forbedring og lav belysning af hulvejen til Bålhøj. Projektet
er bevilget, men skal gennem forskellige instanser, før vi kan gå i
gang. Vi vil holde et møde med
ejerlaugene inden den endelige
planlægning.

Borgermødet i februar var en udløber af fremtidsværkstedet, som vi
havde til byfesten. Her kom en del
forslag til, hvad fremtiden kan
byde på for Ø.B. Der var snestorm,
så kom der nogen til borgermøde
for at drøfte, hvad vi skal arbejde
på fremover? Jo, der kom 70
spredt over alle aldre. En dejlig god
tilslutning. Der blev inviteret til
gruppesal ved bordene indenfor
forskellige emner. Det kom der en
masse input og gode forslag ud af.
Samarbejdet med kommunen om
byfornyelse/forskønnelse kommer
forhåbentlig et skridt videre, så vi
kan få byen til at fremstå pænere
og grønnere. Karsten Frederiksen
har helt frivilligt henvendt sig
angående et møde med

Borgerforeningen om at drøfte
ovenstående. Der er planlagt nye
byggegrunde på Danserhøj, og
næste område skal vi allerede se på
nu, så vi ikke kommer bagefter. Vi
har potentiale til at være en af
Kommunens udviklingsområder
takket være en aktiv befolkning.
Vinsmagningerne holdes i
Borgerforeningens regi, og der var
55 deltagere tilmeldt de 5 hyggelige vinaftner. Tak til vinsmagningsgruppen for de fine arrangementer.
Så er vi vist nået året rundt.
Birgit Søndergaard
formand

Sankthans på Bålhøj

Skraldeindsamling 2014

Sankthansaften på Bålhøj er en mangeårige midsommertradition. Også i år håber
vi, at mange af byens borgere vil slutte
op om arrangementet.

Vi havde flyttet fra den nationale skraldedag til 26. april pga. konfirmationssøndagen her i byen.
Der var desværre begrænset tilslutning med 4-5 voksne og 5 børn.
Vi tog vejen ud til hovedvejen og Hvilshøjvej. Heldigvis er der en lykkelig tendens til, at folk smider lidt mindre skrald end tidligere. Men
jeg tror måske, vi samlede et par tusind skodder eller deromkring.
Hold op med at smide de skide skodder ud af bilen.
Tag dit eget affald med dig hjem!
Bortset fra det var det en dejlig solskinsdag, og vi sluttede af
med pølser i Lis og Oves have.

Årets båltaler bliver Jette Ramskov, der er
leder af Elmehøj og medlem af
Regionsrådet. Hold øje med plakater og
hjemmesiden når vi nærmer os.

Lokalhistorisk Arkiv lukker ikke, men…
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev-Hallund har haft
endnu et år med en meget stille
eksistens.
Folk besøger stadig arkivet, men i
begrænset omfang, der kommer
stadig henvendelser pr. mail og
telefon om især slægtshistorisk
hjælp, og arkivet indgår stadig i
det lokale samarbejde arkiverne
indbyrdes.
MEN der er fortsat kun 2 i bestyrelsen Holger Dahl Hansen, der nu
bor i Brønderslev, og undertegnede.
Tilsammen har vi 2 hverken kræfter
eller tid til at organisere og drive
arkivet, sådan som det burde

gøres, så derfor har vi bestemt, at
arkivet indtil videre fortsætter på
helt lavt blus - og indtil videre skal
forstås sådan, at det er indtil, der
er kommet nogle flere med i det
praktiske arbejde og gerne folk fra
hele arkivets område. En enkelt har
meldt sig som interesseret, men
det er slet ikke nok – så kom frit
frem!

Vigtigere er det at være grundlæggende historisk interesseret og
have interesse for at vide mere og
fortælle om den helt lokale historie
og sammenhængen med den større historie.

Det praktiske arbejde, der er brug
for at indgå i, er indsamling, registrering og formidling af alle slags
arkivalier, og det er arbejde med
det fælles edb-system, Arkibas.

Arkivet holder indtil sommerferien
åbent som sædvanligt dvs. mandag 2. juni kl. 19.

Decideret lokalkendskab er ikke
nødvendigt, for det læres med
tiden, men det vil selvfølgelig være
en fordel.

Kontakt mig på 2826 1453 eller
per@drustrup.dk og få en guidet
tur i arkivet og en snak.

Efter sommerferien afhænger
åbningstiden af interessen fra jer
alle, men vi vil som minimum
holde åbent efter aftale.
Per Drustrup Larsen
Lokalbladet
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Fonden Møllehuset og Forsamlingshuset
Det er jo Fonden Møllehuset, der købte det gamle forsamlingshus og nu er godt i gang med at renovere det og
sætte det i stand til at bruge i deres aktiviteter.
Fonden Møllehuset driver 3 steder i Brønderslev: Møllehuset, Smørhullet og Møllebo, og det er planen at
Forsamlingshuset skal indgå som fælles møde- og aktivitetssted for såvel beboere som personale.
Fra hjemmesiden www.moellehuset.com har Lokalbladet sakset denne formålsparagraf for Møllehuset, og den ligner formålet bag fondens 3 steder og forklarer, hvad det er:
Møllehuset er et midlertidigt bo- og fritidstilbud til 8 unge mennesker over 18 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Tilbuddet har en varighed af ca. 3 år, og vi henvender os til unge handicappede, som har brug for at få styrket sit selvværd og udvikle større selvstændighed i hverdagen.
Den unge vil efter endt ophold være i stand til at kunne klare en mere selvstændig voksen tilværelse evt. i et bofællesskab.
Møllehuset er under konstant udvikling og har eksisteret siden 1990 med godkendelse fra GOT (Den tværkommunale
godkendelse og tilsynsafdeling) og vi drives i henhold til Lov om social service § 107. stk. 1 jf. § 144 stk. 1.
Fonden Møllehuset udgiver med jævne mellerum en avis - Mølleavisen – og i nummeret fra marts 2014 har vi sakset disse 2 artikler og et par billeder.
I et kommende nummer af Lokalbladet vil Møllehuset fortælle om deres planer med Forsamlingshuset.
Per Drustrup Larsen

Ø.B.
Henning fortæller, ”Vi er ved at
rive vægge ned. Der er stadig
meget, vi skal i gang med at isolere gulvene og lægge fjernvarme
ind”. De gamle gulvbrædder, dem
smider vi over til naboen, så kan
de lære det”. …..
“Nej, vi kører dem ud til en Kurt
kender, så brænder han dem for
os,” siger Steffen.

Jonas, ”Det er ok, det er dejligt at
arbejde derude. Vi skal høre efter
hvad Kurt, Lars og Peter siger. Vi
arbejder sammen derover og spiser
frokost”.
Steffen, ”vi snakker lidt om hvordan vi skal løfte de forskellige ting,
så vi undgår at få ondt i ryggen. Vi
skal helst bøje ned i knæene for at
bruge benmusklerne også”.

Jonas, ”altså vi snakker om mange
piger, når vi holder kaffepause.
Ellers må vi ikke snakke, men skal
arbejde. ….og så er der altså
nogen der pjatter engang imellem.
Men jeg siger ikke hvem”……..
Steffen, ”Det lille hus” er mellem
træerne.
Jonas, ”Vi bliver forkælet lidt
engang imellem, så får vi småkager.”
Steffen, ”jeg springer over, da jeg
tænker på min vægt”.
Henning, ”jeg tænker lidt på min
vægt. Hvor meget frugt jeg må
spise om dagen. Jeg vil gerne
holde en kaffepause.
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En spøjs lille
historie fra det
virkelige liv i
Mølledag fra
vores ØB-hold
eller

Da Hitler
dukkede op i
Øster
Brønderslev
Rene fortæller: ”Jeg var ved at
rydde op i nogle aviser, der lå
under gulvplankerne. Så fandt jeg
noget, og undrede hvad det var
for noget, da jeg foldede det ud,
kiggede Adolf Hitler stift på mig.
Jeg blev noget forskrækket”.

Steffen: ”Vi kan måske finde falske
penge og guld”.
Rene fortsat: ” Jeg er glad for, at
det var mig, som fandt det, hvis
det havde været en af mine venner, tror jeg ikke de kunne genkende Hitler, eller ikke havde tænkt
over, hvem det var.”
Jonas: ”Jeg ville have givet det til
dig Rene”
Rene: ”Hitler havde bunkere fra
Nordjylland til Frankrig, og lidt i
Norge.”
Steffen: ”Ja, helt til Norge”.

Henning; ”Jeg gik ned i kælderen,
hvor jeg hjalp med at rydde op, så
fandt vi nogle varmvandsbeholderrør og en varmvandstanke. Vi vidste ikke, om det var en bombe,
den var tung, vi måtte løfte den op
af trapperne, den var virkelig tung.
Så fik vi frokost, så fortsatte vi nede
i kælderen. Så fandt vi noget gammelt maling”.
Rene: ”Det var det eneste, der ikke
var gennemblødt, vi fandt også en
gammel værktøjskasse, den var lidt
rusten, der var ikke ret meget
værktøj tilbage”.
Henning: ”Olietanken var helt
fuldt”

Jonas: ”Og et andet sted, ikk? ”
Rene: ”Nej, den var tom”.
Steffen: ”Nej, nej, nej.”
Rene: ”Olsenbanden i Jylland blev
optaget i Hanstholm, og Yvonne
troede det var et fremmede land”.

Mig og Christian
Jensen gik ned og viste
det til de andre håndværkere.”
Rene: ”Hitler var en af
vores værste tyranner i
verdenshistorien han
og hans nazis-bande.
De myrdede mange
jøder.”
Rene: ”Vi kan hænge
ham op på wc’et og
kalde det for Buster
Larsen toilettet.”
Jens Ole fortalte, at
han havde hørt, at
tyskerne havde haft
nogle til afhøring, altså
at de blev tortureret, i
vores forsamlingshus
under krigen. Der blev
lavet lidt sjov med det
ovre i ØB, de snakkede
om at der måske var
guldbarrer under gulvbrædderne.
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GadeDen kommunale dagpleje på plejehjem
Vi kommunale dagplejere samarbejder med Plejehjemmet Elmehøj.
Dagplejebørnene og plejehjemsbeboerne har gensidig glæde af vores månedlige besøg/hygge/gymnastik formiddag. Ved vores ankomst hilser børnene
pænt på ved at gå rundt og give beboerne hånden. Vi starter med fælles sang
fra sangbøgerne og børnesange. Derefter er der til stor glæde for alle fælles
dans/gymnastik.
Vi blæser sæbebobler sammen, spiller ballon til hinanden og leger med stor
faldskærm. Selv de svageste beboere deltager og lyser op ved vores besøg.
Det er super godt for alle aldre. Desuden kan oldemor/oldefar være blandt
beboerne :o)
Til sidst har vi fælles farvel sang, hvorefter der er saft og småkager samt kaffe/the. De børn, der har lyst, følger beboerne
op i deres lejligheder.

Vores formål med besøgene er at lære børnene at
have et naturligt forhold til ældre/syge/demente/kørestolsbrugere, som f.eks. beboerne på Elmehøj. Det er
ikke alle børn, der har berøring med ældre/svage
mennesker. Enten fordi de ikke har bedsteforældre længere eller måske bare ikke geografisk har dem i nærheden.
Vi føler os meget velkomne, og skulle der være fravær, bliver der spurgt efter os af beboerne.
De kommunale dagplejere i Øster Brønderslev

Kvinde Krea Klub – Ø.B.
Så er vi kommet MEGET godt i gang med vores KREA KLUB.
Mødested: Samlingsstedet i Samlingshuset, Øster Brønderslev- og Krea-klubbens
møder er altid kl. 19-22.
Pris: Det koster 25 kr. pr. gang. Beløbet dækker for kaffe, the og hjemmebag. Du medbringer selv dine ”nørklerier/små sysler”.
Tilmelding: Der er ingen tilmelding – man møder bare op på de nævnte datoer, hvis
man kan.
Hvem kan komme: Alle kvinder er velkomne – om du er ung eller ældre, er ligegyldigt.
Har du en moster, tante, mormor eller bare en veninde, der også gerne vil med, så tag
hende i hånden og kom afsted.
Hvad skal vi lave: Alle former for kreativt håndværk – strikke, hækle, klippe-klistre m.m.
Måske kan du slet ikke nogle af tingene, men har et ønske om at lære det, så er der sikkert nogle tilstede, som er villige til at hjælpe dig i gang med et eller andet.
Håber vi ses til nogle hyggelige aftener fremover i Samlingsstedet.
Der er oprettet en gruppe på Facebook ”Kvinde Krea Klub – ØB”, her bliver der
opdateret med diverse nyheder/info. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte mig på tlf. 23 43 29 17 eller på mail: familien@moehlenberg.dk.
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Helle Søe Møhlenberg
Lokalbladet

ALLE er velkomne
på de kommende
datoer:
Torsdag 24.04.2014
Onsdag 07.05.2014
Torsdag 22.05.2014
Onsdag 04.06.2014
Torsdag 19.06.2014
SOMMERFERIE
Torsdag 21.08.2014
Onsdag 03.09.2014
Torsdag 18.09.2014
Onsdag 01.10.2014
Torsdag 23.10.2014
Onsdag 05.11.2014
Torsdag 20.11.2014
Onsdag 03.12.2014

spejlet
øKO-dag
Igen i år der fuld fart ud
over markerne, da de økologiske køer hos Anette og
Mogens Skjølstrup Larsen
på Hebbelstrupvej blev
sluppet ud i forårsluften og utroligt mange tilskuere. Her er et billede og
den flyer, der blev uddelt
på dagen.

Hallund-Hollensted
Sponsorklub
Årsmødet 24. april startede med, at formand Hans
Henrik Thomsen foreslog, hvad vi skulle donere pengene
til. Sommerfesten i Hallund havde søgt 4.000 kr. til en
slangetæmmer, som blev bevilliget, og resten af beløbet
blev givet til etablering af ny legeplads ved klubhuset.
Hans Henrik havde valgt at stoppe pga. tidsnød, så
nyvalgt blev Helle Thing, og der var genvalg til Jette
Rasmussen og Kim Toft. Desuden består bestyrelsen af
Trine Molin og Mikael Kristensen.
Vi havde bedt Torben Christensen om at fortælle om et
langt arbejdsliv med grusgrav, mørtelværk og vognmandsforretning. Det var et meget interessant indlæg,
som vi har bedt Torben om at skrive ned, så mange flere
vil få glæde af det. Det vil så blive bragt i det næste
nummer af Lokalbladet. Derfor vil jeg ikke referere fra
det.
Næste indlæg var fra et af vores nye medlemmer, Mads
Trier, som har etableret minkfarm på Kjølskevej. Farmen
skulle have startet op for et år siden, men en indsigelse
fra Økologisk Råd havde bremset det. Mads havde valgt
at placere minkfarmen 60 meter fra de bestående bygninger, dels for at få den længere væk fra de nærmeste
naboer og dels for at undgå at fælde en masse træer,
som den forrige ejer havde plantet. Indsigelsen fra
Økologisk Råd gik udelukkende på, at farmen var længere væk fra de bestående bygninger end de 20 meter,
som man foreskriver. Hvis interesser er det så lige, det
Økologiske Råd varetager. I hvert fald ikke naboernes,
som får farmen tættere på. Man har ikke set stedet og
takker nej til Mads’ invitation (med rejsen betalt) til at
komme og se stedet. Lugter det lidt af chikane? Men
Mads gav ikke op, og sammen med Brønderslev
Kommune fandt man en løsning, så han kunne komme i
gang. Mads er udlært lastvognsmekaniker, og under
uddannelsen passede han mink på en farm, som forældrene havde lejet. Han købte så halvdelen af avlsdyrene
på farmen og begyndte så at kigge efter et godt sted at
etablere sin egen farm. Det han så fandt på Kjølskevej,
og kender man stedet, kan man bifalde placeringen.
Vi havde inviteret Mikael Klitgård til at fortælle om sagen
set fra kommunens side. Mikael synes generelt, der er for
mange instanser, som kan blande sig, og kunne godt
ønske sig, at kommunen bestemte noget mere. Han fortalte, at man har sat fokus på en hurtigere sagsbehandling og især inden for VVM-ansøgningerne var der fremskridt. Der vil blive mere fokus på erhvervspolitikken
generelt, da man gerne vil have flere arbejdspladser og
flere iværksættere i vores kommune.
Til sidst var Hallund Kro vært med nogle af Trines lækkerier, bl.a. ølkage med koldt smør, og vi synes, vi havde
en rigtig interessant og hyggelig aften.
Referent: Kim Toft
Lokalbladet
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Øster Brønderslev Ungdomsklub
Sæsonen
2013/2014
Sæsonen startede midt i september
2013, hvor der var stort opmøde af
unge mennesker, og medlemstallet
endte på 52, som må siges at være
OK. Vi, i klubben, håber på opbakning fra forældre og de unge, så
klubben i Ø. Brønderslev kan bestå
i mange år endnu.
I oktober blev der afholdt VIP-aften
for alle 4.-klasser, og der var stort
fremmøde idet 32 udaf 34 fra 4.
klasserne mødte op. Der blev lavet
en rundvisning i lokalerne og snakket omkring det, at gå i klub.
Derefter var der kage og sodavand,
og 4. klasserne kunne prøve de forskellige ting, klubben havde indkøbt.
Der vil blive afholdt VIP-møde for
de nye 4. klasser torsdag 11/92014. Sedler vil blive delt ud i skolen ugen før. De nye ting, der blev
indkøbt til klubben, var:
Bordfodbold, Playstation 3, nyt tvLaser til diskoteket, ny dug til poolbord, slushice maskine og airhockeybord. Alle tingene er blevet
brugt meget, og ungerne har
været glade for de nye ting.
I weekenden 28.-30. marts gik
turen til Grønhøj feriecenter, hvor
der var 15. der deltog.
Turen er beskrevet nedenfor både
fra klubben og de unge. Vi i klubben håber på en god sæson, når vi
starter igen efter sommerferien.
God sommer alle sammen
Ø.B.U.

Weekendtur til
Grønhøj
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Fredag 28. marts tog Øster
Brønderslev Ungdomsklub på
weekend tur til Grønhøj Strand
Feriecenter.
Forventningen var høj for de 15
børn, der havde meldt deres
ankomst. Der var 8 børn fra 4. klasse og 7 fra 6. klasse.
Ungdomsklubbens personale glædede sig så meget, at vi alle 6 blev
Lokalbladet

nødt til at tage med, da vi var
spændte på at komme til Grønhøj
Strand Feriecenter. De foregående
år har turen gået til Rødhus
Feriecenter.
Vi havde 3 huse ved siden af hinanden, hvor de voksne boede i den
midterste af disse.
Vi har været i badeland i alt 5
gange, 1 gang fredag og 4 gange
lørdag. Alle både børn og voksne
var i vandet mere end én gang.
Ingen børn må selv gå i badeland,
så der er altid min. 2 voksne med,
en i vandet og en på kanten.
Vi kunne rigtig godt tænke os at få
flere børn med, men vores erfaring
siger os, at mange forældre er
bekymret for, om deres børn selv
kan klare madlavningen. Bare rolig
forældre…det kan de sagtens.. og
der er hjælp at hente.
Efter hjemkomst har vi erfaret, at
det var en god tur, og de unge har
hygget sig.
Vi har haft en rigtig god tur med
to homogene grupper.

Børnene skriver
om turen
Fredag ankom vi til Grønhøj vi pakkede ud, lige der vi havde pakket ud
kiggede vi os omkring, vi gik lidt
rundt på legepladsen og bagefter
smuttede vi i svømmehallen. Der vi
kom hjem fra svømmehallen gik vi
amok i slik og chips og så en gyser
film. Der var ikke mange der ville se
den for den var dårlig.
David var så kreativ og fandt på at
vi skulle lave en test og se om det
blev akavet at snakke to personer i
et rum i 10 min.
uden mobil eller
noget andet, vi
kunne ikke rigtig
finde på noget så
lille David blev
træt og ville sove
men det fik han jo
ikke lov til, så Fie
kom ind på værelset og tog hans
dyne og hans
kanin bamse og
hoppede i hans

seng, senere fik han lov til at sove og
fik sin bamse. Vi larmede inde på
pigernes værelse som lå lige op de
voksenes værelse, så de sov først da
vi sov klokken fire. Vi vågnede igen
klokken 7 og nogen af os var vildt
trætte.
Lørdag morgen besluttede David sig
for at lave mad, det gik lige som
andre troede, næsten alt sort så han
lavede ikke mad igen. Efter morgenmaden gik vi i svømmehallen igen.
Bagefter gik nogle over i legeland og
andre spiste frokost, så gik vi i legeland igen og var der i noget tid og
legede fangeleg. Det blev aften og
Oliver og Jonas lavede en lækker
aftensmad. Pigerne så film og drengene så tv og sov, og alle var trætte
og men Victor ville lave en ’’fest’’
men der Fie og Jana gik i badekar og
der de kom ud sov nogle af dem og
der var ingen ’’fest’’.
Søndag morgen kom der en voksen
ind til os og sagde at det var tid til
at gøre hytten flot igen. Folk sagde
farvel og tog hjem.
Vi synes alle det er et rigtig hyggeligt
sted, og der er meget og lave. Alle
hyggede sig og havde en god tur.
David, Oliver, Jana & Fie
6. klasse
Det var godt fordi man kunne
komme i svømmehallen og man selv
skulle lave mad og man kunne gøre
lige hvad man ville. Der var også et
stort legelang og en legeplads. Det
var en rigtig god tur, og jeg glæder
mig til næste år.
Julius
4. B

Foreningsvejviser
BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund,
Tommy Johansen (3068 2674)
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)

Hallund Kraftvarmeværk
Kim Toft (9883 5071 -2332 2364)
Postadresse: Jørgen Jensen,
Sølvgade 83, Hallund
9700 Bønderslev
Hallund Vandværk,
Jan Christensen (9883 5388)
Kraghede Vandværk - øst,
Lars Melsen, Rolighedsvej 7
(9826 1876)

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

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

DIVERSE
Ejerlauget Bålhøj, Mette Andersen
Bålhøj 22.

Ejerlauget Danserhøj,
Morten Dissing Sørensen,
Danserhøj 40 (2550 7017)

Hallund Jagtforening,
v/ Erik Christensen (2184 8490)

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

Østsidehallen,
Anders Bentsen (9881 1493)

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

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

SPORT OG FRITID
Hallund - Hollensted Borger- og
idrætsforening, Claus Iversen
(4019 7421 / 9882 2422)

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

Sponsorklubben
i Hallund-Hollensted
v/ Kim Toft (9883 5307)

Øster Brønderslev Hyggeklub,
Ingrid Andersen (9881 1271)

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

Øster Brønderslev Idrætsforening,
Gitte Kristiansen (5129 9474)

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

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk
(9881 1441)

Menighedsrådet Hallund,
Niels Kold (9883 5359)

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

Lokalbladet for Øster BrønderslevHallund området
(se side 3 i dette blad)

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

Elmehøj Ældrecenter (9945 4960)

Hvilshøj Borgerforening ”Støkke”:
v/ Lars Larsen
(9881 1373)
Kraghede Idræts- og
Borgerforening,
v/ Charlotte Egebak

Husk at fortælle,
hvis din forening
skifter kontaktperson
eller formand
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30

501.-
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CLUBSPORTIGAN.DK
GRATIS MEDLEMSSKAB. EKSTRA FORDELE
OG SKARPETILBUD TIL DIG OG DIN SPORT

FØLG OS PÅ FACEBOOK

CLUBSPORTIGAN.DK
GRATIS MEDLEMSSKAB. EKSTRA FORDELE
OG SKARPETILBUD TIL DIG OG DIN SPORT

SPORTIGAN BRØNDERSLEV

SPORTIGAN BRØNDERSLEV

ALGADE 78 I 9700 BRØNDERSLEV I TLF.: 9880 1020

ALGADE 78 I 9700 BRØNDERSLEV I TLF.: 9880 1020

Lokalbladet

Sportigan – Brønderslev
1. august 2013 åbnede Sportigan i
Algade i Brønderslev – lige på hjørnet
ved Torvet. De 2 ejere, Rasmus
Mogensen og Kurt Poulsen, er meget
tilfredse med butikkens beliggenhed.
”Det er meget centralt og med gode
udstillingsvinduer – og så er der oven i
købet gode parkeringsfaciliteter lige
udenfor. Vi synes, vi har fået en meget
flot og hyggelig butik, hvor der hersker
en god atmosfære”, siger de samtykkende.
Rasmus Mogensen, som er født og
opvokset i Ø. Brønderslev, bor nu i
Brønderslev. Kurt Poulsen er oprindelig
fra Frederikshavn, men har boet i
Brønderslev de sidste 27 år. Begge har
stor berøringsflade med det lokale liv
og de lokale klubber, hvorfor de netop
også vægter samarbejdet med de lokale meget højt.
I forretningen træffes også bestyrer
Dennis Madsen og Jess Philipsen.
Herudover assisterer 2 unge piger på
skift – Signe Dahl og Cecilie Esbensen.
Alle 4 bor i henholdsvis Brønderslev og
Ø. Brønderslev og dyrker deres fritidsinteresser lokalt.

Sportigan vil gerne markere sig som en
sportsforretning, der gør en forskel og
vil være et godt alternativ til konkurrenterne – som eksempelvis nethandel.
God service og professionel rådgivning
skal være med til at sikre dette. ”Hos
os får du gaven pakket ind, byttet med
et smil – alt sammen uden omkostninger.
Derudover har vi i vores brede sortiment mulighed for lige netop, at
ramme dit behov!”, siger Rasmus og
Kurt. Vi har bl.a. investeret i et løbebånd,
som står i et tilstødende lokale til forretningen, hvor man kan
afgive løbetest, som filmes og lægges ind i
profilprogram, hvorefter man kan få at vide
præcis, hvilken type
løber man er, og hvilken sko, der vil være
den mest optimale.
Oplysningerne kan
efter kundernes ønske
gemmes, så vi til hver
en tid kan levere den

helt rigtige løbesko. Vi er i forretningen
uddannede til netop at give løbevejledning, og det synes vi er seriøs betjening – og et godt bud på, hvorfor man
skal vælge at komme ind til os.”
”Hvis du endnu ikke har oplevet, at
Sportigan gerne vil gøre en forskel, så
kig ind og gør en handel med os”,
siger de to.
Vibeke Hatt

Vil du både reklamere
for din virksomhed
OG støtte Lokalbladet,
så er denne plads ledig.
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NU kan alle annoncer trykkes i FARVER - kom med din annonce i farver til næste nummer!

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

Hallund Kro
Sølvgade 74, Hallund
Telefon 9883 5388

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

Skal du

KØBE
eller

SÆLGE
bolig - så tag en

PETER STECHER
Statsaut. ejendomsmægler
Birkevej 4

snak med din lokale ejendomsmægler!

Jesper Hardahl
Selvstændige & statsautoriserede ejendomsmæglere · MDE

Bredgade 107 · 9700 Brønderslev · 9882 4066
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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!

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

e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk
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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

www.lillenejst.dk

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

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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13 maj kl. 19.30:
Forårskoncert i Øster Brønderslev
Kirke

Aktiviteter

14. maj kl. 14:
Damernes Butik viser det nyeste
tøj på Elmehøj.
18. maj kl. 14.00 – 16.00:
Rundbold: Kraghede Borger og
idrætsforening

23. juni kl. 18.00:
Sankthansfest i Kraghede
3. juli kl. 19.00:
Rundvisning i Hallund hos Jens
og Bente og deres park. Bagefter
hos Lis og Laurits i deres køkkenhave. (se side 10)
9. august:
Bålhøj Festival (se side 4-6)

11. september kl. 14:
Hyggeklubben:
Petra Skovholm fra Flauenskjold:
“Livet bag jerntæppet”.
(Se side 12)

23. maj 19- 21.30:
EU-møde i Hallund (Se side 2)
2. juni kl. 19:
Lokalhistorisk arkiv på Elmehøj
holder åbent

25. september kl. 14:
Hyggeklubben
Asger D. Jensen: Livet som synshandikappet. se side 12.

4. juni:
Nogle beboere fra Elmehøj og
hjælpere drager til OL i
Flauenskjold for ældre i
Brønderslev Kommune.

9. oktober kl. 14:
Hyggeklubben
Syngepigerne underholder
(Se side 12)

10. juni kl. 18.30:
Brønderslev Harmoniorkester
spiller på Elmehøj

14. juni:
Billetsalg starter til Forårsfesten
2015. Kan købes i Spar Øster
Brønderslev
14. juni:
Jan Jæger 10-års jubilæum i SPAR
23 juni kl. 10.30:
Heksen sendes til Bloksbjerg fra
Elmehøj.
23 juni kl. 18.30:
Sankthansaften i Hallund.
Båltaler er Line Pedersen fra
Jerslev

28. august:
Hyggeklubben tager på udflugt
med afgang fra Samlingshuset
(Se side 12)
11 september:
VIP-møde for de nye 4. klasser
ØB-Ungdomsklub. (Se side 28)

21. maj kl. 18.30:
Krolf’erne i Hallund arrangerer
”åbent hus dag” hvor alle kan
komme og prøve spillet.

12.juni kl.19.00:
Havearrangementer hos
Knud Erik og Jørgen i Hallund
(se side 10)

24. august:
Menighedsrådene holder i samarbejde med Per Drustrup en
lokalhistorisk sogneudflugt!
(Se side 17)

23. oktober kl. 14:
Hyggeklubben:
Se næste nummer

10. august:
Sidste frist for aflevering af forslag til logokonkurence.
(Se side 11)
10. august kl. 11:
Festgudstjeneste i Hallund
14.august kl. 19.00:
Stiftende generalforsamling
Samlingshusets Venner
14. august kl. 14:
Hyggeklubben holder Banko.
Tag en pakke til ca. 25 kr. med.
(Der er tilmelding til udflugten)

6. november kl. 14:
Hyggeklubben
Poul Balslev Sørensen:
Fra Bondedreng til vejfotograf.
(Se side 12)
20.november kl.14:
Hyggeklubben
Paw Gosmer (Dyrepasser i
Aalborg Zoo): Om at passe
elefanter. (Der er tilmelding til
julefrokosten) (Se side 12)
4. december:
Hyggeklubben
Julefrokost. (Se side 12)

14 -17 august:
Sommerfest i Hallund.
(Se side 10)

23 juni:
Sankthansaften på Bålhøj
Båltaler Jette Ramskov

ADVARSEL - FARLIG LEG!
LOKALBLADET udkommer
næste gang 2. september.
Sidste frist for indlevering af
stof til nummer 74
er 1. august2014

Et par gange har nogle (formodentligt børn) lavet hærværk ved det
el-skab, der styrer strømmen til Vandværkets trykforøgerstation lige
overfor ØB Skole, så der ikke kommer vand nok til alle forbrugere.
Det er både uovligt, FARLIGT og decideret dumt, så hold øje med
dine (og andres) børn og advar dem mod at pille ved el-skabet!

