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– eller noget om
Lokalbladets
økonomi
Det endelige regnskab for
Lokalbladets økonomi i 2015 kan vi
først lave færdigt, når vi har fået
overblik over dette nummer, som
du nu har i hånden, men allerede
nu kan vi se, der i 2016 bliver brug
for flere penge. Vi har før meldt
ud, at det er galt, og at ”ulven
kommer”, og hver gang er
Lokalbladet på bedste vis blevet
reddet af jer gode menneskers vel-
vilje.

Det håber vi på igen, og imens kig-
ger redaktionen både på mulighe-
der for at spare og for at få flere
penge ind.
Spare vil vi gerne, men vi vil på
den anden side heller ikke (ret
gerne) gå på kompromis med kva-
liteten, og så længe antallet af
sider i Lokalbladet er styret af den
store mængde tekst og billeder,
der bliver sendt til os, er det svært
at skrue ret meget
på udgiftssiden,
men vi prøver. 

Dette nummer er
nemlig trykt på
lidt tyndere papir,
og på årsbasis
giver det også en
god besparelse på
både tryk og
uddeling.

Vi havde også
overvejet helt at
udelade billeder i
dette nummer for
at spare lidt ved
bl.a. at komme
ned på færre sider
og for at markere
behovet for flere
penge. Det drop-
pede vi for ikke at
ødelægge oplevel-
sen af et godt
blad. 

Der skal flere penge i kassen for at
producere et gratis uddelt blad, og
vi er glade for alle bidragene fra
annoncører, Menighedsrådet, for-
eninger og private folks indbetalin-
ger. MEN alt bliver dyrere, så der
skal flere penge i kassen, og i ste-
det for at pylre mere, har redaktio-
nen i stedet valgt at være offensi-
ve.

I det første nummer efter nytår
indlægges som sædvanligt et beta-
lingskort, men derudover vil vi
gerne skabe en nemmere mulig-
hed for, at alle kan komme til at
bidrage med flere penge.

Vi vil:
Tilbyde at kunne give bidrag på
Swipp og Mobile Pay. 
Se hvornår i kalenderen på 
bagsiden, men send også allerede
nu penge til Lokalbladet 
på 2826 1453

Desuden vil vi:
1) Forsøge at samle bidrag ind
hver gang et nyt nummer er
udkommet.

Det kan ske, hvis frivillige vil hjælpe
redaktionen med at markere udgi-
velsen ved fredag/lørdag at stå
nogle timer ved SPAR-butikken i
Øster Brønderslev.

2) 
Forsøge at samle bidrag ind ved en
dør-til-dør aktion én gang om året.

Det kan ske, hvis frivillige vil hjælpe
redaktionen med at tage en tur
rundt i alle områdets byer med
sedler og sparegrise. 

DERFOR: 
Vil du hjælpe nogle timer med at
samle ind til Lokalbladet enten ved
Spar eller rundt i området, kan du
kontakte en fra redaktionen. 
(Se næste side 2). 

Ideen er kommet fra flere af vore
læsere, så nu siger vi tak for ideen
og tilbuddet, og vi vil gerne tage
folk på ordet!

Redaktionen

Kommer ulven ???
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LOKALBLADET udkommer
næste gang 15. marts.

Sidste frist for indlevering
af stof til næste nummer er

1. marts.
Tryk: Basis-Tryk, Dronninglund -  oplag: 1400

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

Chalotte Søgaard
Birkevej 5 (2868 0271) 
(e-mail: chalottesogaard@hotmail.com)

Gitte Hviid Christiansen
Bålhøj 15 (3050 4744)
(e-mail: kasserer@oebi.dk)

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

Lis Jørgensen
Kjølskevej 11(244 5005) 
(e-mail: lauritslis@10mb.dk)

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

Mads Søgaard
Birkevej 5 (2280 0477) 
(e-mail: mads.sogaard@gmail.com)

Maria Holm Hansen
Elmevej 73 (9881 1038)
(e-mail: mariaholmhansen@gmail.com)

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

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

Per Drustrup Larsen 
Buurholtvej 47 (2826 1453)
(e-mail: drustrups@mail.dk) 

Støt vore annoncører - se annoncesiderne bagest i bladet

Leder
Næste nummer af Lokalbladet bliver nummer 80. Det betyder, at
Lokalbladet nu er udkommet i 20 år! Vi synes selv, det er imponerende!

Vi har gennem tiden fået utroligt mange gode ideer til emner, der skal
skrives om, og færdige artikler samt masser af billeder – og vi har kun fået
konstruktiv kritik og rigtigt mange positive kommentarer om Lokalbladets
fortræffeligheder.

Den ros har redaktionen været enig i! 

Er det for os selv, vi i redaktionen laver bladet? Eller er det for læserne? Det
er for læserne, og derfor vil vi gerne fortsætte med at lave Lokalbladet. 

Det har vi mandskabet og maskinerne til – for med 4 nye medlemmer i
redaktionen fra dette nummer og en helt ny maskine med programmer
sponsoreret af Landsbygruppen og Sparekassefonden (TAK for den!) er
redaktionen klar til at tage fat på (mindst) de næste 20 numre frem mod
25-års jubilæet og de 100 numre. 

Se side 2 om, hvordan DU og I kan hjælpe med at nå de 100 numre.

God jul og godt nytår til jer alle fra

Redaktionen

9024 - 0000045934Lokalbladets kontonummer 
til frivillige indbetalinger er: 

Lokalbladet har tidligere bragt billeder med samme udsigt som dette taget fra et vindue
på 1. sal af det gamle forsamlingshus, men nu er udsigten blevet markant forbedret i
forhold til tidligere. Tillykke med den nye SPAR-butik!



Nedrivning, 
genopbygning,
indvielse og 
den første uge
Lokalbladet har fulgt ideerne, pla-
nerne og udviklingen af den nye
SPAR-butik, så selvfølgelig skal vi
følge den gode historie til dørs
med denne korte, aktuelle reporta-
ge.

Billedet af butikken under nedriv-
ning er taget 7. juli, og billedet af
Jan ved at flytte reoler i den gamle
butik er taget 30. september – og
da den nye butik åbnede 21.
november, var den helt færdig. Der
manglede kun at få ordnet lageret
og kontoret samt at få fjernet skur-
vognen og
de containe-
re, som
havde været
anvendt i
byggeperio-
den. 

Da først for-
malia var på
plads, og
byggeriet
kunne gå i
gang, må

man sige, det er gået utroligt hur-
tigt med at rive ned, bygge op og
indrette! Billedet med reolflytnin-
gen viser slet ikke hvor kaotisk, det
var i nogle uger, indtil den nye
butik var så langt fremme, at noget
kunne flyttes derind. 

Det var ikke nemt at komme til at
handle, fortæller Jan, men han er
rigtig glad for, at kunderne var så
trofaste, at det ventede fald i
omsætningen ikke var så stort som
forventet eller frygtet.

SPAR
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Rejsegilde i Spar
Jan bød velkommen til alle, der var mødt
op. I sin tale sagde han, at han var en
glad mand i dag, nok ØB’s gladeste. Det
er dejligt endelig at stå her efter 3 lange
år. Han takkede byens borgere, håndvær-
kere, personale og ikke mindst de trofa-
ste kunder, der stadig kommer i forret-
ningen, selvom de roder. Han takkede
også medierne for deres dækning gen-
nem det lange forløb. Det her er den
største dag i mit liv.
Jan sagde også, at han selv vil tage ud til
hver enkelt med gældsbeviset og få en
snak med dem, men det tager tid, for de
vil jo gerne snakke.
Efter velkomsten var der pølser til alle
sponsoreret af Jyske Bank. Der var også øl
og vand og lidt til den søde tand.

Grethe Christensen



De sidste (næsten) fortovsfliser blev
lagt om aftenen før åbningen, så
det hele var klart til lørdag morgen
klokken 9, og det var folk også.
Køen foran butikken var lang og
bestod af mange, der ville lykønske
Jan og se den nye butik samt af
folk, der var lokket til af de mange
gode tilbud. 

Jan fortæller, at handelen den dag
var over indeks 500 i forhold til
samme dag sidste år – altså mere
end 5 gange så stor, og i de næste
dage fortsatte omsætningen på et
højt niveau et godt stykke over
indeks 200, så da der var gået en
uge, var den mistede omsætning
fra byggeperioden allerede stort
set indhentet. 

Det tror pokker, når nu resultatet
er blevet så flot, servicen så god og
tilbuddene rigtigt lokkende. Nu
handler det bare om at fortsætte
opbakningen og udviklingen, så
butikken bliver endnu et bevis og
symbol på, at vi kan stå sammen
om fælles projekter, for selv om
butikken primært er Jan Jægers, så
er den også vores fælles projekt.

Tak til Jan og Anita, til de ansatte,
alle involverede i byggeriet – og
alle, der har bidraget til finansierin-
gen.

Per Drustrup Larsen
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Den nye butiks første kunde ved kassen var
Peter Andersen fra Hvilshøj, der hentede mor-

genbrød til familien, der ventede utålmodigt
derhjemme på, at butikken fik lukket op. 

På åbningsdagen skete det først klokken 9,
men fremover er det muligt 

at handle kl. 7-21. 



Brødrene Price i
Hallund

Som Per Drustrup Larsen nævnte i
sidste nummer af Lokalbladet,
havde Brødrene Price planlagt en
udsendelse om egnsretter i
Nordjylland. Udsendelsen skulle
være et indslag om fulling, og Per
og jeg har været i kontakt med DR
med hver vores opskrift på fulling.

Efter en månedstid, hvor vi vente-
de på nyt, gik det lige pludselig
stærkt. Så mandag 26. oktober
havde jeg besøg af en journalist fra
DR om optagelser til et indslag i
brødrene Price om egnsretter. Ret
hurtigt blev det afgjort, at der skul-
le optages den efterfølgende man-
dag. Så jeg nåede ikke at fortryde
mit ja, selv om jeg ikke sov så
meget natten til mandag. 

Søndag før optagelserne havde jeg
besøg af min søster Karen, så vi
kunne få lavet en omgang fulling

og stege en gang ribbensteg, som
vi kunne tilberede om mandagen,
så brødrene kunne smage fulling. 

Mandag 2. november kl. ca. 13.
kørte DR ind på Dyndgaard med 2
kassebiler, en Landrover med cam-
pingvogn og diverse andre biler.
James og Adam Price var ankom-
met sammen med kamerafolk, lyd-
folk, assistenter, scenograf, produk-
tionsleder og journalist/instruktør. 

Der blev flyttet om og regeret i
køkkenet med ekstra borde, kame-
raer, lys og kabler, inden vi kunne
komme i gang med optagelserne. 

James og Adam var rigtigt søde og
sjove, som man oplever i program-
merne, og da først optagelserne
kom i gang, glemte jeg helt, at der
var kamera på og lavede fulling
sammen med dem. Det var dog
lidt sjovt at stå bagved røremaski-
nen for at betjene den, i stedet for
foran, som jeg normalt gør. 

Samtalen gik om, hvad fulling er,
om traditionen med fulling i vores
familie, og om hvor min opskrift
stammer fra og om andre måder at
lave fulling på. 

Der var en del ventetid mellem
optagelserne, hvor der var tid til at
snakke med brødrene og de andre
medarbejdere. Der var i alt 7- 8
folk med ud over brødrene for at få
optagelserne på plads. Omkring kl
18 var alt pakket i bilerne, og der
var klar til afgang igen.

Det var en rigtig god oplevelse at
være med til optagelser til et tv-
program, og nu er jeg så spændt
på, hvor meget tv der bliver ud af
det. Det finder jeg ud af til foråret,
når DR sender programmet. 

Hilsen 
og glædelig jul

Kirsten Boelt

Fulling
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Fulling (gl. opskrift)
4 pund kogte kartofler 
2,5- 3 pund mel 
3 poser bagepulver (á 15 g)
1 l mælk
25 æg
4 - 5 kg ribbensteg evt. let saltet.

Opskrift brugt 
i optagelserne 
(passer til min røremaskine)
1,5 kg kogte kartofler
16 – 18 æg
900-1200 g mel
30 g bagepulver
Ca. 3/4 l mælk
3 - 4 kg ribbensteg 
Kog de skrællede kartofler i let saltet vand.
De afkøles lidt og køres gennem kødhakke-
ren. Røres med æg, mel, bagepulver og mælk i røremaskinen.
Hold lidt af melet tilbage, for dejen må ikke blive for fast (konsistens som tyk æbleskivedej. Skal kunne glide ned i
poserne).
Dejen fyldes i lagenposer på ca. 8 cm i diameter (længden afpasses efter diameteren på gryden eller brug en fiske-
gryde), men fyldes kun 3/4 del op og bindes godt. Poserne simrer i letsaltet vand 1- 1,5 time og må ikke koge. 
Poserne hænges til afkøling og opbevares koldt og tørt.
Ribbensstegen steges dagen før.

Juledag tilberedes fullingen på følgende måde:
Posen trækkes af fullingen, der skæres i skiver (ca. 1 cm tykke), som brunes på panden i rigeligt svinefedt (bedst
med fedt fra
stegning af rib-
benstegen).
Ribbenene skæ-
res i tykke skiver
og brunes.
Panden koges af
med sirup til
sovs. 
Det hele serveres
med sovs af
fedt/sirup og
kold sirup til.
Serveres med
hvidtøl eller en
god julebryg.

Portionen rækker
til 15-20 perso-
ner.

Andre måder
Trods snak og aftale sprang brødrene og/eller DR fra at vise flere versioner af fulling. På min hjemmeside er der
fortalt om flere måder, og min udgave - den rigtige siger jeg - skulle også have været med i udsendelsen, men
sådan gik det ikke. Deltagerne i fællesspisningen 10. december (2 dage efter dette blad er uddelt) kan smage
den, og alle andre kan finde min opskrift og læse mere her www.drustrup.com/Fulling.html

Per Drustrup Larsen
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Gade-

VELKOMMEN TIL
Nørrebro 3-5
Familien består af Christina Kallehauge på 37 år, Peter Jensen på 36 år,
Anna på 2 år som er deres fælles barn og Christinas søn Carl Emil på 13 år.
Peter har derudover 2 drenge, Zakarias på 10 år og Zilas på 12 år, som bor
i Odder, men som er flittige gæster i huset. 

Familien har 2 hunde, 1 skildpadde, 3 små boa-slanger og en kakerlak i
bur. Familien har boet i Hallund i ca. 2,5 år. Først boet til leje på Kjeldslund
på Nørrebro og senere på Nørrebro 3-5. Familien fandt ud af, det var her i
Hallund, de ville bo og købte derfor huset i februar 2014. De har begge
familie i Brønderslev og Østervrå-området, og Christinas veninde Anja bor i
Nørrebro nr. 12. Christina udtaler, at de har et godt netværk i Anja og hele
hendes familie, så derfor var det ikke svært at tage beslutningen om at
bosætte sig i det lille samfund. Christina er født i Hirtshals, opvokset i
Løkken og har gået på gymnasie i Brønderslev. Er uddannet kok, men
arbejder pt. som sosu-assistent på Psykiatrisk Sygehus i Ålborg. Et job som
hun er meget glad for, men hun kunne godt drømme om et job på
Psykiatrisk afdeling i Brønderslev. I sin fritid tager hun ud som kogekone til
alt lige fra barnedåb til begravelse. Hun elsker at stå i et køkken og lave
mad. Peter er født i Værløse, har sejlet med ”Fulton” og er nu hjemmegå-
ende handy- og havemand. Han er i gang med at renovere deres store
hus. 
Anna havde travlt med at komme til verdenen. Hun meldte sin ankomst på
bagsædet af deres bil, da de kørte på Kjølskevej, og veninden Anja, der
kørte bilen, måtte bistå ved fødslen. Den lille dame er i dagpleje hos Inger
i Øster Brønderslev. Carl Emil går på Skolegade skole og er spejder i
Hallund, hvilket han er meget glad for. Han var ikke så glad for spejderlivet
i Brønderslev, men her i Hallund har han fået mange venner. Carl Emil
synes, det er meget hyggeligt, når de skal på spejderlejr. Han hjælper
nogle gange sin bedstemor med havearbejde og tjener derved også en
skilling. Når Zakarias og Zilas er på besøg, bliver familiens store have og
naturen i området flittigt brugt til diverse fritidsaktiviteter. Hele familien er
glad for naturen og dens muligheder i området og føler sig godt tilpas.
Deres slutreplik var, at de ikke har ikke tænkt at flytte fra Hallund lige med
det samme. 

Julegaveværksted
Julegaveværkstedet blev i år
afholdt for 17. gang. Det fatter vi
ikke rigtig. Nogen af os har jo
været med i alle 17 år, og det er
en fornøjelse, at børn vokser til og
vender tilbage som hjælpere. Vi
havde en rigtig dejlig weekend
med masser af koncentration og
arbejdsglæde.

Nogle børn drog hjem med
mange gaver, nogle med få. Fælles
er dog stoltheden over det pro-
dukt, der er i pakken.
Antallet af deltagende børn har
været ret konstant gennem årene,
nemlig ca. 100 børn hver dag.
Heldigvis melder der sig også
mange voksenhjælpere og kageba-
gerne. Uden jer intet julegave-
værksted! Mange tak for i år.

Bente Børjesson
Hanne Hartmann

Birgit Søndergaard
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spejlet
VELKOMMEN TIL
Sølvgade 125
For ca. 3 måneder siden flyttede familien Cordes ind i det, vi i på
Hallundsprog kalder ”Huset ved åen”. Familien består af Valentina 33 år,
Radu 36 år og David 7 år. Familien er flyttet til Danmark fra Rumænien for
5 år siden pga. usikkerhed i landet. Efter 4 1/2 år inde i Ålborg havde de
lyst til at komme lidt ud på landet, og da huspriserne her i byen passede
dem, valgte de at flytte hertil. 

Valentina arbejder som rengøringsassistent hos Daarbak og kører rundt til
deres forretninger i Brønderslev, Ålborg og Svenstrup. Valentina er uddan-
net biolog i sit hjemland, men vil gerne lære at tale lidt bedre dansk, inden
hun søger nye udfordringer. Selvom om hun er uddannet biolog, tjener
hun ca. 5. gange så meget som rengøringsassistent her i Danmark. Radu
arbejder på Café Vito inde i Ålborg og er ved at uddanne sig til kok på
Food College i Ålborg. Han er uddannet anlægsgartner i sit hjemland, men
har lyst til at prøve kokkefaget. David går på Øster Brønderslev Skole og
har allerede fået lidt bekendtskaber i byen. Han vil gerne lære at svømme,
hvilket er en god ide, da familien godt kan lide at tage til stranden i
Blokhus, når de skal slappe af. De elsker den smukke natur i byen, og med
husets placering er der rig mulighed for udsigt til skov og vand, som de
siger. Myggene tager de ikke så tungt, for det er de  vant til fra Rumænien,
hvor der er meget varmt og fugtigt om sommeren. 

De har haft det lidt svært med at blive integreret pga. sproget. Begge har
de deres familier i Rumænien, men både Valentina og Radu havde lyst til at
der skulle ske noget nyt i deres liv, og så blev det det lille land højt mod
nord de landede i. 

Byfest ØBI 2016
Så går planlægningen snart i gang til næste års byfest. Men vi har allerede
sat datoen. 
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen 20.-22. maj 2016!!!
Som de tidligere år holder vi fast i nogle traditioner og fornyer andre.

Har du/I nogle gode ønsker, ideer eller andet til arrangementet, så kontakt
en fra Byfest-udvalget.
Har du lyst til at hjælpe med planlægningen, afholdelsen eller oprydnin-
gen, kan du også allerede nu kontakte os.
Vi håber, at du/I igen i 2016 har lyst til at støtte Byfesten på den ene eller
anden måde, for overskuddet går jo til vores alle sammens ØBI!!

Byfestudvalget består p.t.
af Cecilie Wacher, Anna
Sofie Bro Simoni, Lars
Tornøe, John Overgård
og Annitta Baun - og
nogle unge mennesker,
bl.a. Astrid Sloth, Emil
Sloth og Lise Storgaard

Festlige hilsner fra 
Byfestudvalget 

Sjov lørdag
Sjov lørdag arrangementet i
Østsidehallen, der er et årligt tilba-
gevendende arrangement den før-
ste lørdag i oktober, blev igen i år
en kæmpe succes. Arrangementet
startede kl. 10.30 og sluttede kl.
21.30. Hele dagen igennem sum-
mede hallen af glade børn og
unge mennesker. 
Hallen var denne dag fyldt med
masser af glade børn, som flittigt
benyttede sig af den kæmpestore
hoppeborg og en oppustelig fod-
boldbane. De to attraktioner fyldte
næsten hele hallen. 

Der var samtidig med etableret et
voksenhjørne, hvor forældre og
bedsteforældre kunne nyde en kop
friskbrygget kaffe og nybagt kage. 
ØBIs Venner takker for den store
opbakning. 

Dorte Dybro



Nu nærmer vi os igen jul, og fra
Borgerforeningen vil vi gerne ønske
alle en rigtig glædelig jul og et
godt nytår.
Her i julemåneden kan vi glæde os
over byens lys, som blev tændt
midt i november, så vi kan nå at få
glæde af dem. Igen i år havde vi et
hyggeligt lille lygtetændingsarran-
gement, hvor juletræet fik sin pynt,
og Poul Erik spillede til julens kend-
te sange.

Jan Jæger og Øster Brønderslev er
blevet landskendte, og vi vil gerne
ønske Jan, Anita og alle vi andre til-
lykke med den nye butik. Det er en
fornøjelse at gå på handel, og det
kan tage lang tid, inden der bliver
snakket af.

Borgerforeningen har givet Jan og
os alle en indflyttergave i form af
en informationsskærm ved indgan-
gen i SPAR. Skærmen skal vise,
hvad der foregår i byen, og for-
eninger kan få deres arrangemen-
ter lagt ind.
Vi håber, at vi på den måde kan
forbedre alles muligheder for at
følge med i, hvilke arrangementer
der kommer, så du ikke går glip af

noget spændende. I skrivende
stund er skærmen ikke på plads
endnu, men hold øje.

Samlingshuset bliver i januar malet
indendørs og dermed frisket op af
Håndværksrådet. Scenen og scene-
forkanten har længe set træls ud
og er svær at holde pæn. Derfor
hjælper Borgerforeningen med at
etablere ny sceneforkant og belæg-
ning på scenen - både praktisk og
økonomisk. Vi satser på at finde en
løsning, der er lettere at holde.

Vi har haft flere kontakter til kom-
munen, til teknik og miljøudvalg
og borgmester Klitgård for at drøf-
te byens udvikling og byforskøn-
nelse specielt i bymidten.
Forhåbentlig kommer der skub i
planerne. 

Fastelavn holder vi, som vi plejer,
sammen med Menighedsrådet.
Fastelavn falder tidligt næste år,
nemlig allerede 7. februar. Se pro-
gram på siderne med Kirke-Nyt. Vi
glæder os til at se rigtigt mange
forældre og børn i flotte udklæd-
ninger.

Generalforsamlingen i
Borgerforeningen bliver torsdag
17. marts. Hold øje med opslag til
den tid.

Måske skulle du overveje, om det
ikke er nu, du skal stille op til
bestyrelsen og bruge nogle gode
kræfter på din by og egn. Intet
kommer af sig selv, og Øster
Brønderslev og omegn skal gerne
med i front, hvad udvikling og
aktivitet angår. Vi må og skal løfte i
flok.

Birgit Søndergaard
Formand

Øster Brønderslev Borgerforening 
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General-
forsamling i
Borgerforeningen

Torsdag 17. marts kl 19 i
Samlingshuset. 

Se opslag på hjemmesiden 
senere.



Som et led i de tidligere afholdte
møder om “Fremtidens Øster
Brønderslev”, blev der lavet en
gruppe, som arbejdede med trafik,
sikker skolevej og parkeringsmulig-
heder på Elmevej. Der arbejdedes
med strækningen fra krydset ved
Engvej til og med krydset ved
Børnehaven Myretuen.

Første skridt var en trafiktælling på
Elmevej, som nu er gennemført.
Denne viste, at der i snit kører
3.100 biler i døgnet med en gen-
nemsnitsfart på 42 km/t på den
omtalte strækning. Der er ofte par-
kerede biler, da flere huse ikke har
mulighed for parkering på egen
grund. Endvidere er der en del
landbrugsmaskiner og cyklister,
som benytter vejen. I fremtiden
skal der være plads til alle brugere,
hvilket vanskeliggøres af bredden
af vejen.

Efter denne undersøgelse, ønskes
en løsning, som så vidt muligt til-
godeser:
- at gadebilledet får et grønnere
præg.
- fortsat mulighed for parkering i
gaden.
- forbedrede forhold for cyklister
- fortsat plads til landbrugsmaski-
ner.

Arbejdsgruppen, med Sara Tornøe
og Mette Mandrup i spidsen, vur-
derede, at ovenstående bedst tilgo-
deses, hvis:

- der etableres længdeparkering på
udvalgte og markerede stræknin-
ger, med et parkeringsbånd skifte-
vis i højre og venstre side.

- det resterende vejareal opstribes
efter 2-1 vej’s princippet med
brede kantbaner i begge sider.

- der plantes vejtræer til markering
af start og slut på hvert parkerings-
bånd.

Løsningen, som er sendt til
Brønderslev Kommunes tekniske
forvaltning, vil tilgodese behovet
for parkering på en måde, hvor
parkeringen er tydeligt markeret,
og hvor cyklisterne ikke skal køre
ud og ind mellem parkerede biler. 

Cyklisterne benytter de brede kant-
baner, hvilket giver dem en god
fremkommelighed, og de bliver
synlige i gaden og langs parke-
ringsbanen. Kantbanen langs par-
keringen giver cyklisterne en for-
nuftig afstand i forhold til åbne
døre ved parkerede biler.

Kantbanerne foreslås markeret med
brede punkterede kantbaner, som
giver bilister mulighed for at bruge
arealet ved passage af modkørende
trafik. Det gælder også ved passa-
ge af store køretøjer inkl. bustrafik.

Kantstensparkeringen etableres
som et parkeringsbånd i en bredde
på 1,5-2 m i den ene side. 
Parkeringsbåndet afmærkes ved
hjælp af en stribe eller ved en afvi-
gende belægning.

I Brønderslev Kommune er der alle-
rede etableret en 2-1 vej igennem
Stenum.

I skrivende stund afventer alle med
spænding om kommunen ønsker
at igangsætte ovenstående projekt
til trafiksanering af midten af
Elmevej, således at alle vi borgere
kan færdes mere sikkert og i køn-
nere omgivelser i vores midtby.

Det skal lyde en stor tak til Mette
Mandrup og Sara Tornøe for ind-
satsen og det professionelle arbej-
de i denne proces.

Chalotte Søgaard

Forskønnelse af Elmevej
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Nyt fra skolebe-
styrelsen
Skolebestyrelsens arbejde i den
seneste tid har været meget præ-
get af den kommende ændring af
skolestrukturen i Brønderslev
Kommune. Fra august 2016 ophø-
rer Øster Brønderslev Centralskole
med at have sit eget skoledistrikt
og bliver formelt en del af det nye
skoledistrikt Brønderslev syd, der
også består af Søndergade og
Skolegade Skoler i Brønderslev.
Formelt bliver alle tre nuværende
skoler fra august 2016 til undervis-
ningssteder, der tilsammen udgør
den nye skole. 
Der følger en masse ting med i
sådan en omlægning af strukturen.
Bl.a. får det nye distrikt en fælles
skoleleder, en fælles SFO-leder, en
fælles skolebestyrelse og en fælles
økonomi. 
I processen frem mod byrådets
beslutning i september 2015 om
den nye struktur, har vi i skolebe-
styrelsen afgivet høringssvar om
vores holdninger og evt. bekymrin-
ger i den henseende. Vi har i skole-
bestyrelsen haft og har stadig et
fokus på at sikre den lokale repræ-
sentation i det nye distrikt, og at vi
ikke bliver overset. 
Skolebestyrelsen har i den forbin-
delse været involveret i ansættelsen
af den nye fælles skoleleder for det
nye distrikt og var i
ansættelsesudval-
get repræsenteret
af Søren Lauritsen
og Peter Stecher.
Derudover deltog
skoleleder Claus
Jørgensen og med-
arbejderrepræsen-
tant lærer Palle
Mortensen i udval-
get.

Ansættelsesproceduren er netop
blevet afsluttet, og fredag 27.
november blev det offentliggjort,
hvem udvalget har peget på. Vores
nye skoleleder hedder Carl-Otto
Borup, bor i Hjørring og har en del
erfaring med fælles ledelse af
undervisningssteder.
Næste led i processen, hvor skole-
bestyrelsen er involveret frem mod
august 2016, er udarbejdelsen af
en ny styrelsesvedtægt, der bl.a.
regulerer forældrerepræsentationen
i den nye fælles skolebestyrelse.
Det vil for mig være vigtigt, at vi
lokalt får den samme repræsenta-
tion som de to øvrige skoler i den
nye skolebestyrelse, således at alle
tre nuværende skoler bliver sidestil-
let i sammenlægningsprocessen.

Ny formand
Skolebestyrelsen foretog ny konsti-
tuering på det seneste skolebesty-
relsesmøde, da formanden gen-
nem det seneste 1,5 år, Betina
Hofmann, grundet en kommende
flytning ønskede at træde tilbage.
Som ny formand blev valgt Peter
Stecher og som ny næstformand
Søren Lauritsen. En stor tak skal
lyde til Betina, der har gjort en rig-
tig stor indsats for Øster
Brønderslev Centralskole, og hun
og familien ønskes alt mulig godt i
fremtiden.

Juleklippedag på
Skolen
Fredag 27. november havde skolen
inviteret forældre og bedsteforæld-
re til den årlige Juleklippedag.
Dagen blev indledt i aulaen, hvor
eleverne i indskolingen (0.-3. klas-
se), efter velkomst af skoleleder
Claus Jørgensen og Claus Holm fra
indskolingsteamet, opførte en skøn
musical med udgangspunkt i
Juleevangeliet og fortællingen om
Jesu fødsel. Forestillingen markere-
de afslutningen på indskolingens
emneuge og var en blanding af
musikalske indslag, dans, teater og
videofilm.  Det var en fornøjelse at
se den indlevelse i forestillingen,
som eleverne lagde for dagen, og
der er ingen tvivl om, at mangen
en fremtidig stjerne er født.
Efter musicallen gik elever, foræl-
dre, bedsteforældre, lærer og
pædagoger ud i klasserne for at få
klippet julepynt, hygge sig og få
pyntet skolen op til jul. Skoledagen
blev afsluttet for alle elever kl.
11.20, og mon ikke julehyggen
fortsatte enten i SFO eller hjemme
hos familien for mange?

Peter Stecher

Øster Brønderslev Centralskole
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Der var ingen billeder fra julemusical eller juleklippedagen, 
så her er et fra julegaveværkstedet, for det er jo også skolebørn.



Trivselsmåling
Ugebrevet A4 har fået aktindsigt
hos Undervisningsministeriet for
hver enkelt skole fra den første
nationale trivselsmåling i folkesko-
len. Undersøgelsen blev gennem-
ført i foråret 2015 og er et øjebliks-
billede af trivslen. Her deltog cirka
470.000 elever, og A4 har analyse-
ret svarene for 4. til 9. klasses-ele-
verne. Ud fra 28 spørgsmål kan A4
udpege, hvilke skoler der har den
bedste og værste trivsel fagligt og
socialt.
Placeringen bygger på, hvordan
eleverne selv bedømmer trivsel ud
fra 13 spørgsmål om faglig trivsel
og 15 spørgsmål om social trivsel.
A4 har analyseret, hvordan skolen
klarer sig for hvert spørgsmål.
Klarer skolen sig bedst, får den pla-
ceringen nummer 1, mens værst
giver placeringen nummer 1238.
Til sidst lægges placeringerne fra
hvert spørgsmål sammen. På den
måde udregnes den samlede fagli-
ge og sociale trivsel. 
Generelt er det sådan, at eleverne
på de mindre folkeskoler er gladere
for deres klasse end på store skoler.
Hvis der er larm, skaber læreren
hurtigere ro, og børnene føler i
større omfang, at det lykkes at lære
dét, de gerne vil i skolen. På en
lang række områder, er eleverne
bare mere tilfredse.
Samlet set får de mindste folkesko-
ler med under 200 elever topplace-
ring, når det gælder faglig trivsel,
elevernes medbestemmelse, de
fysiske rammer på skolerne samt ro
og orden. Mens de mindste skoler
er næstbedst, når det gælder social
trivsel.

Hvordan gik det
så med Øster
Brønderslev
Centralskole?
Rigtigt flot!! Kun Øster Brønderslev
Skole og Hedegårdsskolen i
Brønderslev ligger i det fine selskab
af skoler med grøn prik på kortet –
dvs. mellem de 200 bedste samlet
set. Placeringen var sådan:

Øster Brønderslev:
Samlet placering i social trivsel:
Nummer 79 ud af 1238 skoler.
Samlet placering i faglig trivsel:
Nummer 428.

Hedegårdsskolen:
Samlet placering i social trivsel:
Nummer 94 ud af 1238 skoler.
Samlet placering i faglig trivsel:
Nummer 278.
Går man lidt dybere ned i tallene
imponerer Øster Brønderslev aller-
mest, idet den på 2 punkter var
Danmarks bedste skole!
De positive svar på
spørgsmålene ”Er du
glad for din skole”
og ”Er du glad for
din klasse” kom ØBC
ind på en flot plads
nr. 1 – også på
landsplan!

Svarene på ” Hjælper
dine lærere dig med
at lære på måder,
som virker godt?”
placerede ØBC på en
4.-plads, mens svare-
ne på ”Hvor tit har
du ondt i hovedet?”
gav en landsdækken-
de 9.-plads.

Hedegårdsskolen har
slet ingen så fine pla-
ceringer, men ligger
flot til ved generelt
at klare sig godt,
mens ØBCs toppla-
ceringer samlet set
rykkes lidt ned af
især svarene på disse
spørgsmål:
”Møder dine lærere
præcist til undervis-
ningen?”, hvor sva-
rene gav en plads
som nr. 1018, og 
”Er det let at høre,
hvad de andre elever
siger i timerne?”, der
gav en plads som
865. 

Kort sagt: 
Med mere ro i klasserne og med
lærere, der møder i klassen til
tiden, vil Øster Brønderslev Skole
rykke endnu højere op mod top-
pen.

Per Drustrup Larsen

Kilde: Ugebrevet A4, med analyse
af trivselsdata for folkeskolen fra
Ministeriet for Børn, Undervisning
og Ligestilling.

Skolen og trivsel 
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Så har de fleste krolfere lagt kugler
og køller på hylden for vinteren.
Vi har haft en god sæson 2015
med 35 tilmeldte spillere tirsdag
formiddag og otte tirsdag aften -
og med rigtig flot fremmøde.

Vi har i år udvidet spilledagene
med torsdag eftermiddag og aften,
hvor man bare kunne møde op. 
Vi har endvidere udvidet med en
ekstra bane, så vi nu råder over fire
baner.

Vi har afholdt to åbne stævner. Det
første i slutningen af april en
såkaldt ”Krolffestival”, og så holdt
vi ”Hallund Open” i forbindelse
med sommerfesten - og begge
stævner med stor succes.

Vi har haft tre hold tilmeldt krolf-
turneringen i regionen i år, men
ingen nåede videre til slutspillene.
Endvidere har mange spillere fra
Hallund deltaget i krolfstævner
rundt om i regionen med blandede
resultater. Vi har nydt at komme
rundt, for krolfspillere er meget
hyggelige mennesker, og vi kan
kun opfordre alle, der ikke allerede
spiller, til at møde op og prøve
spillet.

Som vanligt afsluttes året med jule-
frokost og hyggeligt samvær.

I Hallund begynder vi igen 2. tirs-
dag i marts, men vi har en stående
aftale om, at hvis man ikke kan
vente, er det OK at begynde tidli-
gere, men formiddagskaffen er
først på bordet efter vores møde i
marts.

Tak for i år
Dorthe Christensen

Tovholder

Nyt fra Hallund Krolf
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Billedet er fra et stævne på stranden i
Rødhus, hvor Hardy blev den heldige
vinder af havelågekonkurrencen. 
Det vil sige, han var den herre, der har
lavet flest slag på 5 eller derover.

En omgang krolf kan også
sende folk på skovtur.

Gunnar Madsen, Torben
Christensen og Birthe
Jørgensen med fortjente
medaljer.
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Den 7. oktober gentog vi succesen
for 6. gang med modeshow i
Hallund Klubhus. Der var dækket
op til 80 personer, som hvad de
selv gav udtryk for, igen i år fik en
hyggelig og munter aften i godt
selskab. De dygtige modeller gav
den hele armen på catwalken. Der
blev flittigt mærket på og spurgt
ind til kvalitet til det tøj, modeller-
ne bar under showet. Udvalget var
lige fra hverdagstøj, aftendress, sel-
skabsdress og som noget nyt blev
der i år også vist et enkelt sæt
bestående af hjemmedragt og nat-
tøj.

Tøjet og tilbehøret, der blev vist,
var også denne gang fra Nikoline i
Dronninglund. Derudover bar
modellerne briller fra Louis Nielsen,
tasker fra Arne J´s efterfølger, og 2
konsulenter fra Gade og Juul sørge-
de for, modellerne blev pyntet
med smykker. Gunnar Madsen sør-
gede for forfriskninger under sho-
wet og stod også for kaffebrygning
og lun kringelkage bagt af Kirsten
Madsen. Else Jensen havde igen i
år kreeret lækre lagkager. Grethe
sørgede for forplejning til model-
lerne, så nerverne kunne holdes i
ro (selv om det ikke så ud til at

være nødvendigt). De er jo ved at
være garvede i faget. Nogle har
været med fra starten, så de ken-
der rutinen. 

Udover modeshowet var der også
mulighed for at se strikkede model-
ler og købe garn fra HH-Garn i
Nørresundby. Helle (datter af Else
og Jørgen Jensen) og Gitte Nielsen
solgte fine hjemmelavede kort til
enhver lejlighed. Trine Nielsen
solgte juleting i håndmalet porce-
læn, og Filtestedet udstillede filtede
futter, tasker og tøj. I pausen og
efter showet var der mulighed for
at vinde fine sponserede gevinster
på indgangsbilletten. 

Vi vil endnu engang gerne takke
sponsorerne for de fine gevinster.
Under og efter showet fik vi megen

ros og tilkendegivelser om, at det
forventes, vi gentager arrangemen-
tet igen til næste år. Nikoline har
sagt ja til at være med igen, så
skulle det komme på tale, vil det
blive en onsdag aften i starten af
oktober måned 2016. 

Alt i alt var vi godt tilfredse med
aftenens forløb. Kald os bare for
Udkantsdanmark, men hvis man
lægger lidt energi i, kan mange
ting lade sig gøre. 

Vi er stolte over at kunne trække
gæster ud til vores lille samfund fra
vores ”hovedstad” Brønderslev,
samt nabobyer som Øster
Brønderslev, Ørum, Hjallerup,
Klokkerholm, ja sågar helt fra
Ålborg kom der gæster.

Hilsen 

Modeshow i Hallund



Maj 2012 blev jeg ansat som leder
af Samlingshuset, og september
samme år havde vi vores første
udlejning. Vi har derfor lige fejret 3
års fødselsdag.

Østsidefonden havde fra starten
visse forventninger til, hvad mit job
skulle indeholde, og hvordan
arbejdstiden skulle bruges. Selv
havde jeg også forventninger/pla-
ner hertil.

Jeg startede med at skulle lære en
masse mennesker/institutioner at
kende. Det var ØBI, skole, kirke,
borgerforening samt alle de men-
nesker, der havde en hverdag i
huset. En medhjælper, Simon
Reedtz, var på det tidspunkt ansat
og var en stor hjælp fra starten.
Alle tog godt imod mig.

I sommeren 2012 var huset ikke
helt færdigt, og der var mange
ting at sætte sig ind i og lære. Min
baggrund som smed i 26 år og
meget aktiv i kulturlivet i
Nordjylland gjorde husets mange
tekniske installationer el/lys, venti-
lation, vvs og andet til en stor
udfordring.

Henover sommeren
blev huset færdigt
indendørs, også tak-
ket være en impo-
nerende indsats af
mange frivillige.
Udenfor ventede de
næste udfordringer,
etablering af ny vej,
lys på p-plads og
skolesti, ny asfalt på
skolestien og
beplantning af vol-
dene. I løbet af
efteråret 2013 var vi
nået i mål med det
meste, igen efter
stor frivillig indsats
af lokale.

Omkring september
2012 begyndte så
udlejning af
Samlingshuset, og

huset blev hurtigt populært blandt
både lokale og folk udenbys fra. Vi
fik mange og får stadig mange
rosende ord fra gæsterne.

Jeg begyndte også at lave indslag
af forskellig karakter; rockkoncert,
foredrag og børneunderholdning
osv. Selve arrangementerne fejlede
ikke noget, men ofte fik jeg at
vide, at der var rigeligt med aktivi-
teter, som folk kunne deltage i,
hvorfor der blev skruet ned for
denne type indslag.

Forpagtningen af kiosken blev i for-
året 2013 overtaget af Mia Reedtz,
samtidig med at hun overtog med-
hjælperjobbet fra Simon. En stor
opgave der betød arbejde på
mange forskellige tidspunkter af
døgnet, hvilket også senere viste
sig at være for meget, og Mia
stoppede i efteråret 2014.

Mia havde dog fået sat gang i en
masse dejlige tiltag som krea-aften
og fællesspisninger. Der var så
behov for ny kioskbestyrer og servi-
cemedarbejder, som blev
Bondestuen og Helene Andersen.

I denne periode blev jeg selv ramt
af en diskusprolaps og var syg i 3
måneder. Østsidefonden bakkede
mig op ved, at der blev hyret et
antal vikarer til dagligdagens gøre-
mål, mens jeg fra sygesengen
kunne klare udlejningen af
Samlingshuset.

Helene Andersen er vores service-
medarbejder og tager sig af rengø-
ringen. Derudover har hun mange
ideer vedrørende arrangementer
og deltager gerne i planlægningen.
Helene yder en stor og flot indsats,
og hun er altid smilende og hjælp-
som overfor vores brugere.

Vi har også praktikanter, der er i
jobtræning. I øjeblikket John Braun.

Mit eget job er en livsstil, hvor en
normal arbejdsdag ikke findes. I
perioden september til og med
maj er der mange daglige timer og
en arbejdsuge på 6-7 dage. Jeg
møder gerne tidligt ved 6-tiden 4
dage om ugen og arbejder frem til
middag. Møder så igen ved aftens-
tid for at deltage i møder, arrange-
menter og rundvisninger for nye
kunder.

De faste aktiviteter 
i Samlingshuset er: 

Mandag aften: yoga

Tirsdag: 2 kor

Onsdag: konfirmander om formid-
dagen og crossfit om aftenen 

Torsdag: hyggeklubben eller dan-
seaften

Fredag: dagplejere

Lørdag: fest i huset og søndag
afleverer vore kunder huset igen. 

Derudover har vi møder fra f.eks.
fjernvarmen, borgerforeningen
eller kirken.

3 år i selskab med
Samlingshuset/Østsidehallen
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Hallen har skolen hver dag fra kl. 8
til 15, hvorefter ØBI overtager frem
til kl. 22.
Lørdag morgen er der familiegym-
nastik, og ca. hver anden søndag
et stort håndboldstævne.

Alt dette kræver planlægning med
hensyn til rengøring og placering
af aktiviteter og hensyntagen til
hinanden.
Vi prøver hele tiden at holde en
meget høj standard, hvilket også
kræver stor forståelse fra vores bru-
gere om at vise hensyn.

I tidens løb har vi, som ansatte,
også fået kritik. Det modtager vi
gerne, så vi kan lære af vore even-
tuelle fejl og mangler, og dermed
blive dygtigere til vores arbejdet.
Det, vi ikke kan bruge til noget, er
sladder og rygter bag vore rygge.
Sidstnævnte synes vi også at have
oplevet.
Fejl er begået og vil nok også ske
igen. Det kan ikke undgås, men
dialog er bedre end sladder.

Konkurrencen på udlejninger er på
det seneste blevet skærpet med
åbning af Hotel Phønix, nye aktivi-
teter i Jerslev, Sterup og Stenum,
hvorfor vi skal sikre et højt niveau
og være meget serviceorienterede
for at fastholde og tiltrække nye
brugere.

I 2015 har vi haft fuld booking af
samtlige weekends af året. En ten-
dens vi gerne ser fortsætte.
Fremtiden bliver spændende. Jeg
håber, vi fortsætter vores store
udlejning og finder nye kunder og
initiativer til Samlingshuset og
Hallen.

I januar måned skal der males i
Samlingshuset. Jeg er utrolig heldig
at have ”Håndværksrådet”. Uden
deres hjælp og støtte var vi aldrig
kommet så langt. De støtter i alle
praktiske tiltag og vedligehold.
Kridtholdet maler vores fodboldba-
ner fra marts til oktober og er en
stor hjælp og ganske enkelt uund-
værlige.

Jeg håber, at endnu flere vil vise
interesse for huset. ØBI har lige
overtaget kiosken og mangler frivil-
lige til at tage nogle vagter. Man
skal huske på, at et eventuelt over-
skud går direkte tilbage til børne-
ne.

Jeg har sikkert glemt noget eller
nogen, men min hverdag i huset
er fyldt med glade børn og dejlige
brugere.
Tak for 3 dejlige år til Øster
Brønderslev, Helene,
Østsidefonden, Østsidehallen, ØBI,
Kirken, Borgerforeningen, Rune,
Skolen, Inga-Lill, SFO og mange
andre.

Henrik Hald
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Fællesspisninger
Vi fik succesfuldt sat gang i vores fællesspisninger igen fredag 6. november.
40 mennesker deltog i denne dejlige aften. Vi fik serveret vildt. Kokken bag
var Susanne Pedersen, og jægeren var hendes mand, Per Pedersen. Vi fik først
serveret 3 forskellige forretter og derefter 3 hovedretter og til sidst dessert.
Det smagte fantastisk!!! 5 kokkehuer til Susanne.

Torsdag 10. december, fortsætter vi med den kendte juleegnsret fulling med
dessert. Dertil skænket en god øl og en porsesnaps til. Kokken er Per
Drustrup, som mener, at hans udgave af retten er den bedste.

Fredag 12. februar næste år skal vi på en kulinarisk tur til Thailand og
Vietnam. Per Sørensen fra Elmevej er kok på denne aften. Menuen er;
Rispapir-wrap m. grønsager og rejer. Kokos/kyllingesuppe m. galanga. Skinke
i sur/sød sauce m. ris. Serveres med Singha Beer og Samsong. Per har boet
og rejst i Asien og vil forsøge at lave retterne så originale som muligt.

Tilmelding senest mandagen før arrangementet. Pris 100 kr.
leder.samlingshuset@nordfiber.dk eller 23347169.

Henrik Hald

Danseaften ved juletid
Der bydes op til dans igen torsdag 17. december kl. 19.00.
Byorkesteret og Samlingshuset danner rammerne for den sidste danseaf-
ten i 2015. Vi vender tilbage igen i det nye år.
Entre er 50 kr. som også indeholder kaffe og en bid brød i pausen. 
Alle er velkomne.

På vej:
Kommende arrangementer er
undervejs:
Ungdomsdiskotek 7-9 klasse
Ladies-only – en fest for byens
kvinder
Loppemarked
Tivoli i hallen for små børn
Børnediskotek 3-6 klasse
Pinsebanko
Messe
Der er på nuværende tidspunkt
ingen datoer på arrangementer-
ne, men de bliver meldt ud, så
snart vi har dem.



Gennem 17 år har skiftende borge-
re i Øster Brønderslev arrangeret
vinsmagninger i Forsamlingshuset
og Samlingshuset, og hvert år er
det lykkedes at samle nok deltage-
re til at gennemføre serien af
underholdende og interessante vin-
aftener. 

Også i år står Borgerforeningen
som arrangør med en arbejdsgrup-
pe som praktisk ansvarlige.

Her kan I se program-
met for den helt nye
sæson, og der tilbydes
5 spændende aftener
med gode muligheder
for både nye og tidli-
gere deltagere til at
lære nyt og få nogle
gode oplevelser, og vi
glæder os til alle afte-
nerne.

Der skal være mindst
50 deltagere, for at
arrangementerne gen-
nemføres, og det gæl-
der om at være hurtig
med tilmeldingerne, så
vi kan få et overblik.

Brug evt. en tilmelding som julega-
ve til en du holder særligt af!

SIDSTE FRIST ER 21. december

Prisen er igen i år kun 250 kr. pr.
deltager i startgebyr, der indbetales
ved tilmeldingen og dækker brød,
borddækning og husleje, m.v. der-
udover betales ca. 150 kr. pr. per-
son, hver gang man deltager, til
dækning af udgifter til vin og fore-
dragsholder – samt bidrag til

maden den sidste gang.

Tilmelding skal ske til Lis
Pedersen, Klovborg – tlf.:
9881 1354 - Mobil: 3032
6734 – mail: lis@klovborg.dk
. 
Det kan også ske ved at ind-
betale startgebyret på 250
kroner pr. person online til
Nordjyske Bank reg.nr.: 9024
og konto 1000500. 
Husk at skrive navnene på
deltagerne ved indbetaling.
Pengene kan også afregnes
direkte til Lis Pedersen,
Klovborg.

Arrangørgruppen er:
Lis Pedersen
Lis Dam 
Ove Dam
Kim Sloth
Per Pedersen
Birgit Søndergaard 
Per Drustrup Larsen

Vinsmagninger
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Program:
Vin fra nord og syd for
Pyrenæerne
Tirsdag 12. januar kl. 19
Karsten Jakobsen fra Supervin i
Hjørring er guide på en rundtur
til det sydlige Frankrig og det
nordlige Spanien med et
udvalg af gode vine fra f.eks.
Languedoc

Portvin af alle slags
Fredag 22. januar kl. 19
Den erfarne kok og rejsearran-
gør (bl.a. til Portugal) m.m.m.
Uffe Nielsen præsenter de for-
skellige typer portvin og serve-
rer lidt og passende dertil - for
portvin passer bestemt også til
mad. 

Californien – Napa og
Sonoma
Tirsdag 2. februar kl. 19
Tag med Birgit Søndergaard og
Per Drustrup på tur til
Californien og hør om deres
oplevelser sommeren 2015 i
Napa Valley og Sonoma Valley
med besøg på flere vingårde -
og smag vine derfra.

Vine fra Gobi
Torsdag 3. marts kl. 19
I den nye Spar-butik er udbud-
det af vin blevet større, så der
nu også tilbydes et bredt
udbud af de gode vine fra fir-
maet Gobi. De vil blive præsen-
teret samt skænket op af vin-
handler fra Gobi, og Jan Jæger
vil sikkert supplere med nogle
gode tilbud på vinene.

God mad og gode vine
Fredag 11. marts kl. 18
Som sædvanligt afsluttes serien
af vinsmagninger med en
aften, hvor udsøgt mad serve-
res til passende og lige så
udsøgte vine - og I kan godt
glæde jer til en helt særlig ople-
velse.

Billederne på siden er af
vægudsmykning på
vingården Robert
Mondavi i Napa Valley
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Sangaftner 
Efter nytår fortsætter denne vinter-
sæsons sangaftner i Samlingshuset. 
Menighedsrådene byder undervejs
på kaffe og småkager, men man er
naturligvis velkommen til selv at
medbringe kage.

Det er gratis at deltage, og tilmel-
ding er ikke nødvendig.

Sangaftnerne ligger på onsdage
klokken 19.30-21.00, og i 2016 er
datoerne 6. januar, 10. februar og
2. marts. 

Hvis nogen har behov for befor-
dring til og fra sangaftnerne,
bedes man kontakte Rune på tlf.
9881 1025.

Kornyt for børne- og 
voksenkor
Børnekoret har været til stævne i Hasseris
Kirkearrangeret af FUK (Folkekirkens Ungdomskor).
Det var en fantastisk dag med 105 børn og 20 korle-
dere. Instruktøren var Martin Kjeldgård, som til daglig
er organist i Vodskov Kirke. Dagen sluttede med en
koncert med en næsten fyldt kirke. En betagende
oplevelse at se og høre så mange dejlige sangglade
børn synge sammen.
Voksenkoret deltog ligeledes i et af FUKs stævner i
Jerslev Kirke. En dejlig dag med sange og tekster af
Arne Andreasen arrangeret af Joachim Hejslet.
Arne Andreasen er til daglig lærer ved Haslev
Udvidede Højskole, og Joachim H. er komponist og
producer. Vi havde en super dag med masser af skøn
musik.
Efter jul starter begge kor på nye ting, og hvis nogen
skulle have lyst til at synge i kor, så ring til mig.

Inger Malgård
Mobil 60602361.

Julekoncert i Hallund Kirke 
8. december kl.19
Igen i år vil korene hjælpe os med at komme i julehu-
mør! 

Såvel voksen- som børnekoret vil synge for os, og der
vil naturligvis også være fællessang.
Deltagelse er gratis.

Fastelavn 2016
Både børn og barnlige sjæle er vel-
komne til at komme i udklædning,
når vi fejrer fastelavn i
Samlingshuset søndag den 7.
februar klokken 10.30. Der vil blive
serveret kaffe og fastelavnsboller.
Og så skal katten naturligvis slåes
af tønden!

Denne dag arrangeres af Øster
Brønderslev Borgerforening og
menighedsrådene i Hallund og Ø.
Brønderslev. Deltagelse ved arran-
gementet i Samlingshuset koster
20 kr. for voksne, men det er gratis
for børn 



20

G
u
d
s
tje

n
e
s
te

r

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

December
6/12: 2. søn. i advent
8/12: Tirsdag
13/12: 3. søn. i advent
20/12: 4. søn. i advent
24/12: Juleaftensdag
25/12: Juledag
26/12: Anden juledag
27/12: Julesøndag
31/12: Nytårsaftensdag
2016
Januar
3/1: Helligtrekongers søndag
10/1: 1. søn. e. H3K
17/1: Sidste søn. e. H3K
24/1: Septuagesima
31/1: Seksagesima
Februar
3/2: Onsdag
7/2: Fastelavn
14/2: 1. søn. i fasten
21/2: 2. søn. i fasten
28/2: 3. søn. i fasten
Marts
6/3: Midfaste
13/3: Mariæ bebudelses dag
.

Ø. BRØNDERSLEV KIRKE

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Ingen
Ingen (men se omtale)
Ingen
Ingen
Ingen

Ingen
Ingen

HALLUND KIRKE

11.00
19.00 Julekoncert
11.00
9.30 Ole Skov Thomsen
15.30 og 16.30
11.00
11.00
11.00
13.30 (Se omtale)

11.00
11.00
11.00
11.00
9.30 Ole Skov Thomsen

19.00 Kyndelmisse (se omtale)
9.30
11.00
11.00
9.30 Ole Skov Thomsen

11.00
11.00 Familiegudstjeneste med
afslutning for minikonfirmander

Kirkenyt

Anna Bojsen-Møller:
Tro og menneskeværd
Foredrag på Hallund Kro 
onsdag 13. april kl. 19.00 

I oktober måtte Anna Bojsen-Møller desværre
aflyse det planlagte foredrag på grund af syg-
dom. Heldigvis har vi nu fået aftalt en ny
dato, så sæt allerede nu kryds i kalenderen
13. april kl. 19.

Billeder fra høstguds-
tjenesten i Hallund
Kirke.
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Istandsættelse af
Øster Brønderslev
Kirke 
Nu er istandsættelsen af Øster
Brønderslev kirke godt i gang, og
arbejdet skrider planmæssigt frem.
Som man kan se på billederne, er det
et større projekt.
I den periode, hvor kirken er lukket,
har Øster Brønderslev menighedsråd
sat kirkebil ind alle søn- og helligdage.
Kirkebilen kører fra Øster Brønderslev
kirke til Hallund kirke med afgang fra
Øster Brønderslev kirke 15 minutter
før gudstjenesten i Hallund begynder. 

Dåbsjubilæum
Billeder fra dåbsjubilæet for 
de 5-årige, hvor børnekoret 
også medvirkede.
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Kirkelige adresser
Sognepræst, Ø. Brønderslev og Hallund sogne: 

Rune Nørager Christensen, Elmevej 85, Ø. Brønderslev, 
tlf. 9881 1025.
Fax-nr. 9881 1525. E-mailadresse: RNC@km.dk 
Ugentlig fridag: Mandag.
Øster Brønderslev Kirkes hjemmeside: www.oeb-kirke.dk
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. 2963 2981.

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 
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne

Gudstjenester på
Elmehøj
Ældrecenter

Torsdag den 24. december kl. 10
Torsdag den 21. januar kl. 10.15 
Torsdag den 25. februar kl. 10.15 
Torsdag den 17. marts kl. 10.15 

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

Rune Nørager Christensen

Julegudstjenester
Juleaftensdag plejer vi at være dejligt mange til gudstjenesten i både
Hallund kirke og Øster Brønderslev kirke. Da Øster Brønderslev kirke jo i år
er lukket hen over julen, holder vi i stedet to gudstjenester i Hallund kirke
på de sædvanlige tidspunkter klokken 15.30 og 16.30. Kirkebilen vil køre
fra Øster Brønderslev kirke klokken 16.15, så alle i Øster Brønderslev kan
komme til julegudstjeneste i Hallund kirke. 

Nytårsgudstjeneste
Traditionen tro holder vi nytårsgudstjeneste nytårsaftensdag, og
alle er velkomne til at deltage i gudstjenesten i Hallund kirke klokken
13.30. Kirkebilen vil naturligvis som vanligt køre fra Øster Brønderslev kirke
et kvarter før. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår over et
stykke kransekage og et glas vin i kirken. 

Kyndelmissegudstjeneste
Kyndelmissegudstjeneste i Hallund kirke onsdag den 3. februar kl. 19.00.
Onsdag den 3. februar er der kyndelmissegudstjeneste i Hallund.
Spejderne går i fakkeltog gennem byen og op til kirken, hvor de medvirker
i gudstjenesten. Kom og tag børnene med til en stemningsfuld lysgudstje-
neste!

Menighedsråds-
møder
Øster Brønderslev menighedsråd:
Onsdag den 13. januar kl. 19.00
Torsdag den 17. marts kl. 19.00

Hallund menighedsråd:
Tirsdag den 12. januar kl. 19.00

Fælles menighedsrådsmøde:
Torsdag den 10. marts kl. 17.00

N.B.: Menighedsrådsmøderne er
offentlige. Interesserede kan hen-
vende sig til en af menighedsråds-
formændene eller til sognepræsten
for nærmere oplysninger. (Se kirke-
lige adresser).



hvor der er mas-
ser af glæde
Så er efteråret kommet med et
smukt rød/brunt tæppe af blade
foran og ikke mindst inde i indgan-
gen på Elmehøj. Så der skal fjernes
masser af blade hver dag, men så
er vi i øvelse til sneens komme.

Efteråret bød på høstfesten, hvor
beboerne og pårørende havde en
rigtig god dag med en flot menu,
sang og musik af Poul Erik og som
vanlig Centerrådet, som var dem,
der opvartede alle, så de bare
kunne nyde nogle timer i godt sel-
skab.

Også Halloween er sneget sig ind
på Elmehøj. Der blev udhulet store
græskar og tegnet på de mindre.
For nogen var det første gang,
men alle gik til opgaven. Der blev
snakket om baggrunden for
Halloween, som jo er en nyere tra-
dition i Danmark. Alle er enige om,
at de pynter fint med lys udenfor
og inde i huset.

Krondiamantbryllup er der også
holdt: Gerda kunne fejre sin store
dag med sin mand Søren. Gerda
bor på Elmehøj, og Søren kommer
hver dag og er en stor del af vores
hverdag.  Det var en dejlig dag i
salen, hvor vi havde pyntet op i
smukke lyngfarver med lilla horten-
sia på bordene. Borgmesteren kom
omkring og hilste på, og der var
brev fra Dronningen. Søren og
Gerda inviterede alle beboere og
personalet på rundstykker. En rigtig
hyggelig formiddag.

Vi har haft tøj- og skoparty. Det
trækker altid mange til, for så skal
efterårs- og vintergarderoberne for-
nyes. Hele salen er fyldt op med tøj
til unge og ældre. Personalet kan
så også lige få shoppet, og det gør
de. Der drikkes altid kaffe med
noget sødt til, så kan der nemlig
snakkes og hygges samtidig.
Nøjagtig som hvis vi andre er ude
at shoppe og lige vil slappe af med
en kop kaffe på en café. 

Ombygningen i SPAR har været et
stort samtaleemne i længere tid,
men nu skulle den flotte store
butik jo være klar til åbningen. Så
er det igen lettere for beboerne at
komme en tur på handel med
plads til kørestole. Vi siger et stort
tillykke til Jan Jæger med den flotte
butik.

Centerrådet har holdt valg: Alle i
rådet blev genvalgt. Tillykke med
valget til Kirsten Rasmussen, Karen
Nielsen, Frank Nielsen, Mette
Larsen, Bjarne Damkjær, Gert
Henriksen, Helle Kjær Jensen og
Poul Rasmussen. 

Julemarkedet 28. november på
Elmehøj har været under forbere-
delse over flere måneder. Der skulle
sorteres i alle vore ting til loppe-
markedet. Der skulle bages småka-
ger, koges marmelade/gele af
havens frugter, laves mandler,
handles ind, spørges efter sponsor-
gaver til lotteriet, og der skulle
snakkes med dem, som vil have en
bod. Ja, listen er uendelig. Så vi må
håbe, at der har været rigtig
mange besøgende til vores jule-
marked, som der plejer.
Overskuddet går jo til arrangemen-
ter og ture til glæde for beboerne.
Det er Centerrådet, der står for
julemarkedet. Utroligt, hvad de
lægger af kræfter for os alle. De
skal have den største ros og tak fra
os alle.

Julen er under forberedelse. Vi hol-
der julefrokost for beboere og
pårørende. I år underholder
Tyrolerklang med 8 mænd/kvinder,
der synger, jodler, spiller og fortæl-
ler os igennem ”Jul i Tyrol”. 

Vi skal have en god frokost leveret
fra vores dygtige køkken.
Centerrådet varter os alle op. Det
er dagen, hvor de fine klæder skal
frem, og stemmebåndet skal smø-
res, for der er masser af fællessang.
Mon nisserne igen kommer, som
de plejer???

Hele december skal der julehygges,
pyntes, julebages, juleklippes, snak-
kes om julen, julebanko og ikke
mindst skal der synges og spilles
masser af julesange. Julestemning
er også kommet til byen, hvor der
er lys i juletræet udenfor Elmehøj
og igennem hele byen. Så smukt
det er.

Som en dejlig tradition kommer
der Luciaoptog, hvor de fine
Luciabrude går rundt på Elmehøj
med lys og sang, og hvor der bag-
efter hygges med lidt godt og sødt
til alle.

Kirkekoret kommer og synger og
hygger med beboerne. Det er altid
en aften, som alle ser frem til, en
aften hvor pårørende og andre
interesserede dukker op til sang og
kaffe.

Efteråret bød også på nye foran-
dringer på ledelsesfronten. Der er
besluttet, at Elmehøj og
Hellevadlund i Klokkerholm slåes
sammen ledelsesmæssigt. Alle
beboere, pårørende, medarbejder-
ne og ikke mindst jeg var meget
spændte på, hvordan det ville se
ud den 1. oktober. Skulle Elmehøj
have ny leder? Jeg blev rigtigt
glad, da jeg blev bedt om at være
den fremtidige leder for de 2 skøn-
ne plejecentre. Det giver dog en
mindre tilstedeværelse på Elmehøj
end hidtil, men jeg håber og tror
på, at det nok skal blive rigtig
godt. Jeg tror, at beboerne og
medarbejderne vil få glæde af hin-
anden.

Vi vil fra Elmehøj ønske alle en
glæde jul og et godt nytår. 

Hilsen 
Jette Ramskov

Nyt fra Elmehøj
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Gade-

Nye dådyr på Kirkegård
Den 11. september modtog Lisbeth og Knud-Erik med stor bevågenhed fra
naboer, familie og venner en ny flok dådyr bestående af 1 herre og 5
damer. Det var Lisbeth og Knud-Eriks yngste barnebarn, der havde det
ærefulde hverv at åbne lågerne, så dyrene kunne komme ud i det fri. Det
var ikke alle, der var lige interesserede, og især èn hind måtte næsten
”hældes” ud af transportkassen. 

Der har i flere år været stor aktivitet af dådyr på farmen, men efter bukken
fra det tidligere kuld døde, valgte Knud-Erik at sælge de resterende dyr.
Dyrene har stor værdi for hele byen, så derfor er det en stor glæde igen at
kunne nyde de smukke syn af dem. 

De må gerne fodres, men Knud-Erik
opfordrer til, at man smider plastikpo-
ser i det opstillede skraldestativ, så de
ikke blæser ind til dyrene. Hvis de spi-
ser det, dør de simpelthen. Så pas på
og saml op hvis der ligger noget og
flyder omkring folden.

Lis Jørgensen

Julelysene blev tændt 
i Øster Brønderslev 
Godt og vel 50 mennesker mødte op i Samlingshuset i
Øster Brønderslev søndag 15. november kl. 15 for at klippe
julepynt til Samlingshusets juletræ, drikke gløgg/saftevand,
spise æbleskiver og hygge sig med julesange, som Poul Erik
Jensen spillede til. 
Et par timer senere fulgtes alle af ud i byen for at beundre
byens juleudsmykning, der i mellemtiden var blevet tændt. 
Borgerforeningen havde arrangeret en rigtig dejlig eftermid-
dag, hvor vi sammen fik taget hul på de hyggelige julefor-
beredelser.

Bålhøjfestivalen
2016
Bålhøjfestivalen 2016 finder sted lør-
dag 6. august, og planlægningen af
denne 9. festival er godt i gang. I kan
godt glæde jer! Følg med på hjem-
meside og Facebook – og i
Lokalbladet. 
Reserver allerede nu dagen – og invi-
ter venner og familie til byen den
weekend!
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spejlet
VELKOMMEN TIL
Bålhøj 10
Hej. 
Vi hedder Helene og Martin Mejlvang. Vi flyttede ind i vores nye hus i juni
måned. Vi kommer inde fra Brønderslev, men efter vi fik børn, ville vi gerne
ud i en mindre by. Så vi solgte vores hus på Ingemannsgade og flyttede
ind her på Bålhøj. 
Vi har to piger. Astrid på 4 år og Agnethe på 1,5 år. 
Martin er vicevært ved ejendomsselskabet Sønderbo i Hjørring, og Helene
er pædagog på Nordstjernen inde i Brønderslev.
Martin holder meget af at løbe og cykle, mens Helene mest holder sig
indenfor med at strikke, hækle, sy o.a. 
Astrid går i børneklub inde i Brønderslev, hvor Helene og Martin nogle
gange hjælper til som ledere. 
Vi valgte, at Astrid og Agnethe skulle fortsætte i deres børnehave og dag-
pleje inde i Brønderslev, og ved et naturligt skift, til skole for Astrid og bør-
nehave for Agnethe, kommer de til Øster Brønderslev. 
Vi er også så småt gået i gang med vores anden store passion nemlig at
renovere hus. Indtil videre er det dog kun blevet til indgangen. Planen er,
at det meste af huset skal have turen, men det tager vi stille og roligt,
mens vi nyder vores små børn. 
Vi er faldet rigtig godt til og nyder hver dag udsigten fra vores stue og spi-
sestue ud over naturen og stadion.

Sparekassefonden
Til bestyrelsesmødet 10. september 2015 var der kommet 26 ansøgninger
om støtte på 1.008.733 kroner til projekter med et samlet budget på
1.470.603 kroner.

Vi valgte bl.a. at støtte disse helt lokale projekter:
Elmehøj - Salmebøger (6.950 kr.)
Hallund-Hollensted Borgerforening - asfalt på P-plads (77.975 kr.)
ØBIs Venner - stillads og projektører (7.200 kr.)
Lokalbladet - ny iMac og programmer (12.603 kr.)
KFUM-spejderne i Hallund - 8 stk. GPS til orienteringsløb (13.600 kr.)
Østsidehallen - vej og lys til hallen (66.000 kr.)
Hyggeklubben ØB - rekvisiter til bankospil og plastbokse (4.000 kr.)
Samlingshuset ØB - nyt bestik (16.000 kr.)
ØB Idrætsforening - slushicemaskine, kaffemaskine (16.550 kr.)

Bestyrelsen fremover: 
Ifølge vedtægterne skal 3 af bestyrelsesmedlemmerne gå af med udgangen
af 2015. Karen, Kurt og Keld havde på sidste møde tilbudt at gå af, og de
erstattes af: Per Taagaard (Brønderslev), Per Jørgensen (Hollensted) og Mai-
Britt Bering (Kraghede).

Per Drustrup Larsen

Øster
Brønderslev
Vandværk
Meddelelse til vandforbrugere
under Øster Brønderslev Vandværk
Amba.
Så er det snart tid for aflæsning af
de blå vandure.
Vi udsender aflæsningskort i uge
50 med aflæsningstidspunkt
omkring den 15. til 20. december,
hvor vi udover m3- tallet også
ønsker jeres mail adr. og det er
vigtigt, da vi fremover vil varsle
driftstop samt udsende måleraflæs-
ningskort m.m. den vej.
Indberet via internet på www.oeb-
vandvaerk.dk senest 20. december.
Hvis der er problemer med aflæs-
ning, bedes I kontakte vandværket
på tlf. 9881 1400 eller 9881 1403 
Ved for sent indberettet efter 20.
december pålægges 150 kr. i
gebyr.

Med venlig hilsen
Kjeld Andersen

Kasserer

Næste ansøgningsfrist i Fonden
Sparekassefonden er 1. april. 
Se mere på www.sparekassefonden.dk 



Nu nærmer vi os julen i Hallund, så
nu kan vi tænke tilbage: Nåede vi
det hele?

Programmet for foreningen er stort
set ens hvert år. Vi afholder arran-
gementer for alle borgere i områ-
det, Vi vil gerne holde flere, men
da det er frivillige, der driver HHBI,
så må I have tålmodighed med os.

Tårnet i skoven er nu fjernet, og vi
har åbenbart været dybt kriminelle
i lang tid. En gravhøj er fredet, og
uanset om et udsigtstårn har stået
på denne høj i meget lang tid, så
berettiger det ikke til, at det må stå
der for altid. Tårnet blev nedtaget
af kommunen, og de har også
repareret de ”store slidskader på
højen”, som årelang trafik havde
forårsaget. P. E. Møller har en plads
til tårnet på Skarnvad. De søger
penge til nyt træværk, så det kan
holde i mange, mange år. Pladsen
til udsigtstårnet giver en rigtig flot
udsigt ud over en tidligere boplads
på Sdr. Lundens marker. Jeg tror,
tårnets fremtidige plads bliver god
lige op af Vendsysselruten, hvor
mange cyklister kommer.

Årets ølsmagning er nu overstået.
Denne gang i Klubhuset hvor det
oprindeligt startede. Maden var
lagt i hænderne på nogle kompe-
tente herrer, som dog fik maden
leveret udefra. Øllet, der blev ser-
veret denne aften, vil jeg ikke kom-
mentere. Bryghuset var Ugly Duck
på Fyn, og køb kun hvis I virkelig
trænger til en smagsfornyelse.
Vi har fået pladsen asfalteret takket
være Sparekassefonden. Det er vir-
kelig lavet pænt, og det er dejligt
at kunne stige ud af bilen uden at
blive våd om fødderne. Fremover
behøver vi ikke tænke på, at hele
Klubhuset ser beskidt ud, når alle
slæber sand ind.

På terrassen er der kommet nye
borde/bænke-sæt, så alle Krolfere
m.fl. kan få sig et tiltrængt hvil
efter dagens anstrengelser på
græsset.
Læbæltet mod øst bliver fornyet

her i vinter/forår. Det gamle er ble-
vet fjernet, snart bliver der rod-fræ-
set, og til sidst bliver der plantet
nye træer.

Til foråret vil vi igen prøve at lave
et besøg hos Badeanstalten i
Brønderslev. Sidst vi prøvede, var
der ikke tilstrækkeligt med tilslut-
ning, så nu prøver vi igen. Se mere
på vores hjemmeside om dato og
tid.
Vi har generalforsamling i foråret,
nærmere bestemt den 8. februar.
Der bliver arrangeret fællesspisning
samme dag. Vi håber at se så
mange som muligt denne dag. Vi
vil her prøve at slå et slag for vores
planer om flere udvalg og en min-
dre bestyrelse. Jeg har været for
dårlig til at fortælle om de fordele,
vi kan se i planen, men kom til
generalforsamlingen og hør hvad
det går ud på.

Vores kasserer, Lone
Sudergaard, fortæl-
ler, at der er ledige
tider til badminton
i Ø. Brønderslev.
Mandag er 1 bane
ledig fra kl. 19-20,
og 2 baner ledige
onsdag fra 20-21,
så hvis nogen træn-
ger til at røre sig, så
ring hende og hør
mere.

Vi har planer om
en BMX bane øst
for sportspladsen,
og i den forbindel-
se vil vi gerne høre
fra vores borgere,
om der er grundlag
for det. Det kræver
faktisk ikke de store
investeringer, der
skal ”bare” flyttes
lidt jord. Så kom
ud af busken og
lad os høre, om der
er et grundlag for
dette.
Af planlagte arran-
gementer i 2016 er

der: Herrefrokosten 5. februar,
Damefrokosten 27. februar.
Affaldsdag bliver den 17. april, så
vær klar denne herlige forårsdag.

Som alle husker, er der præmie-
whist hver onsdag kl. 18.30 i klub-
huset. Det koster 50 kr. at deltage,
så har man betalt for alle de beter,
man kan få på én aften. Jeg har
vist rekorden. Betalingen dækker
også kaffe og en lækker kage, så
bare mød op. Du behøver ikke
være en ørn til whist – det er der
ingen, af de fremmødte der er…..

Men som altid kan du se, hvad vi
går og laver på 
www.hallundhollensted.dk

Claus Iversen

Sidste nyt fra Hallund Hollensted
Borger- & Idrætsforening

26
Lokalbladet



Hallund Kraftvarmeværk er ved at
etablere en ny kedel, der primært
skal bruges til halm, men kan også
anvendes til andre typer biomasse.

Historik
Hallund Kraftvarmeværk blev 
etableret i 1994 med en gasmotor
med generator og en gaskedel.
Ideen var, at man skulle lave strøm,
og kølevandet skulle bruges til at
varme byen op. Kølevandet blev
pumpet over i en 340 m3 stor
akkumuleringstank, hvor man så
tappede varmen fra efter behov.
Ved opstart var man lovet en
strømpris på 90 øre/kw, hvilket var
en fornuftig forretning. Det blev
dog hurtigt ændret til max. 60
øre/kw med højere varmepriser til
følge. Da man startede værket,
aftalte man, at vi var bundet til
gassen i tyve år. På et tidspunkt
ændrede folketinget så lovgivnin-
gen, så vi var forpligtiget til at lave
strøm. Derfor havde vi ikke mulig-
hed for at stoppe med gasmotoren
til strømproduktion, selv om der
var billigere måder at lave varmen
på. Det gjorde folketinget, fordi
man manglede en reserve, når
vores vindmøller stod stille, og sol-
panelerne ingen sol fik. Gasprisens
himmelflugt og forskellige grønne
afgifter gjorde, at varmeprisen steg
og steg. Vi har igennem vores for-
ening klaget over gasbindingen
igennem flere år, og sidste år kom
der en lovændring, som fritog de
små værker for deres forpligtelse til
at lave strøm. Det gjorde så, at vi i
bestyrelsen kunne gå i gang med
at regne på alternativer. 

Processen
Vi allierede os med rådgivende
ingeniør Ib Hansen fra JPH-rådgiv-
ning. Ib´s opgave blev at lægge
nogle alternativer frem, der også
var økonomisk fornuftige. Vi endte
ret hurtigt med, at det skulle være
enten træpiller eller halm.
Oplægget var, at begge anlæg
skulle være med automatisk indfy-
ring, enten et stokeranlæg til træ-
piller eller en opriver til halmen. I
bestyrelsen fik vi så ideen med at
købe en kedel, hvor man fyrede
manuelt med en teleskoplæsser.

Varmemesteren er så fri for at skal
af sted, hvis opriveren er gået i stå
f. eks. i weekenden. Vi bliver ved
med at bruge vores akkumulerings-
tank, så vi sparede en tank ved
kedlen, og den store tank gør, at
varmemesteren er rimeligt frit stil-
let med fyringerne, når bare der er
varmt vand i tanken. Vi har købt en
kedel fra Faust, der kan rumme 4
bigballer ad gangen. Kedlen kan
også bruges til anden biomasse, da
den har en avanceret luftstyring.
Det gør, at eksempelvis træpiller
eller flis brænder lige så godt som i
et stokeranlæg. I bestyrelsen var vi
indstillet på at etablere et halmla-
ger, så vi kan få alt halmen leveret i
høst. Så undgår vi halmtransport
gennem byen hele året. Vi endte
med at købe Poul Møllers den
store kornhal, og fyret med skor-
sten er stillet op nord for hallen.
Der er så etableret en rørledning
ned til det nuværende værk, hvor
varmen oplagres i tanken og sen-
des ud i byen. Når Lokalbladet
udkommer, skulle vi være i gang
med at fyre. Ud over halm har vi
noget afrensning fra raps og noget
flis fra trærødder, vi skal afprøve. 

Det nuværende værk ændres der
ikke på. Gaskedlen vil stadig starte,
hvis der skulle blive et driftsstop på
den nye kedel. Vi får et beløb de
næste 3 år for at holde
motoren klar, hvis der
skulle blive akut mangel
på strøm. Så motoren
skal startes op minimum
en gang i kvartalet, så
energinettet kan se, vi
kan producere strøm. I
bestyrelsen synes vi, at vi
har fået lavet en fornuftig
og bæredygtig løsning
med halm fra lokale land-
mænd og samtidig en
fleksibilitet, hvor vi kan
brænde andet biomasse
af, hvis det er rentabelt.

Pris og nye forbrugere
Vores nuværende varme-
pris er på 84 øre pr kw.
Og den forventer vi at
sætte ned til 55 øre pr.
kw. fra nytår. Som forbru-

ger skal man være opmærksom på,
at det fra nytår er Brønderslev
Forsyning, der opkræver varme for
os, da Nyfors har frasagt sig opga-
ven. På generalforsamlingen fik vi
opbakning til at lave en kampagne
for at få nye forbrugere med. Vi
har lovet et tilskud på 10.000 kr. til
husinstallationen og har aftale med
7 nye forbrugere, mens 5 mere er
interesserede. Kampagnen løber til
1. december, men bestyrelsen har
besluttet at forlænge tilbuddet
frem til generalforsamlingen. Vi har
lovet at sætte den faste afgift ned
fra 6.500 kr. til 6.000 kr., når vi har
10 nye forbrugere koblet til, og det
mål ser det ud til vi når.

Indvielse
Vi har planlagt at holde indvielse af
den nye kedel 23. januar kl.11.00
på adressen Dalgårdsvej 2.
Borgmester Mikael Klitgård vil
komme og være med. 

Efter indvielsen går vi ned på
Hallund Kro, hvor varmeværket er
vært ved noget spiseligt. 

Vi håber at se rigtigt mange.
Pbv. 

Kim Toft

Ny biomassekedel i Hallund
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Nyt fra de private
dagplejere i
Øster
Brønderslev
I denne mørke tid håber vi private
dagplejere, at vi ved at fortælle om
nogle af de stjernestunder, vi har
haft med børnene hen over som-
meren, kan sprede lidt lys. 

Ud over de faste fælles aktiviteter
som gymnastik, bogbus og salme-
sang arrangerer vi også andre akti-
viteter. I maj gik turen til Klovborg.
Her fik børnene mulighed for at se
køerne blive malket, og efterføl-
gende fik de smagsprøver af den
friske mælk. Kalvene blev der også
hilst på, nogle af børnene havde
modet til at klappe dem, mens
andre hellere ville lege i halmen.
Som sædvanlig var dette besøg
med til at give børnene en god
oplevelse, som på hyggeligvis blev
afsluttet med at spise vores med-
bragte madpakker.

I juni besøgte vi sammen med
andre private dagplejere Lille Nejst
Bondegårdsdagpleje. Vi mødtes kl.
09.00 til fælles formiddagsmad, og
herefter blev der leget lystigt i den

store sandkasse, hoppet på tram-
polin, kørt på diverse køretøjer og
hilst på bondegårdens dyr. En god
formiddag som var fyldt med leg,
glæde og hyggeligt samvær, hvil-
ket bidrog til at skabe nye relatio-
ner mellem de børn og voksne,
som ikke kendte hinanden i forve-
jen.

I september mødtes nogle af os i
Løkken. Vi startede med at spise
formiddagsmad i et sommerhus,
og så gik turen til stranden. Der
var en god vestenvind, som gav
godt med bølgebrus, men det
kunne ikke holde børnene fra at
lege i sandet, cykle eller samle
strandskaller. Da vi syntes, at alle
havde fået godt med frisk luft, gik
vi tilbage til sommerhuset, hvor
der igen blev leget, indtil vi skulle
spise frokost. Det var endnu en
hyggelig og oplevelsesrig dag,
hvor alle sanserne blev sat på
prøve. Der var ikke meget sang fra
bagsædet, da turen gik hjem.
Trætheden havde helt naturligt nok
meldt sig.

Der er hen over sommer og efterår
startet nye børn i den private dag-
pleje, og vi ønsker børn og foræl-
dre hjerteligt velkomne. Står I som
forældre og skal vælge pasning til

jeres barn, og har lyst til at vide
eller se mere om, hvad vi hver især
kan tilbyde, er I meget velkomne
til at kontakte os: Ellers vil vi opfor-
dre jer til at besøge vores hjemme-
sider el. Facebook. Her kan I se bil-
leder fra vores hverdag, og nogle
af de aktiviteter vi hver især laver
med børnene. 

Hermed ønsker vi alle en glædelig
jul og et lykkebringende nytår.

Venlig hilsen

Bondegårdsdagplejen Kærvang v/
Mette Brønbjerg Holst
www.123hjemmeside.dk/mettes-
bondegaard

Lille Nejst Bondegårdsdagpleje v/
Birgit Jakobsen – www.lillenejst.dk

Conny`s Pasning v/ Conny Jensen
www.connypasning.dk

Puslegården v/ Stine Dam Jensen –
www.puslegaarden.dk

Bålhøj Private Dagpleje V/ Lone
Svendsen – www.baalhoejprivate-
dagpleje.com

Dagplejere

28
Lokalbladet



Børne-OL 
I efteråret 2015 har den kommuna-
le dagpleje haft fokus på børns
motoriske udvikling.
Vi har valgt at lave et Børne-OL
med forskellige sværhedsgrader, så
børnene igennem leg/bevægelse
får lyst til at bruge deres krop
motorisk på en ny sjov spændende
bane, som giver det enkelte barn
mere selvtillid, selvkontrol og
glæde ved at bruge kroppen/san-
serne. Igennem Trygfondens kam-
pagne for uge 41 bestilte vi Bobles
Tumleblokke.

Børne-OL holdt vi i Samlingshuset
med vores nye, store motorikbane
med balancebomme, som afsluttes
med at hoppe ned på en madras.
Børnene skulle lige have støtte de
første runder, så blev de rigtige
dygtige og modige. Børnene skulle
også kaste farverige bolde i en
spand. De syntes, det var lidt
svært, men så er det godt, dagple-
jemor kan hjælpe til. Hjemme
malede de skyrbøtter, som blev

stablet og forsøgt ramt med en
bold. Uha det var lidt svært at
vente på ens tur, når det er så
sjovt.

Herefter var der (Hilltops) bjergtop-
pe med forskellige størrelser, som
børnene gik på med bare tæer. Alle
børnene var hurtige til at finde
balancen og til i det hele taget at
bruge deres kroppe til at hoppe,
gå, løbe, springe, snurre, kravle og
kaste med bold. Der skal kun arbej-
des lidt mere med at vente på tur.
Deres glæde og ivrighed var så
smittende, at alle kun kan blive
glade. 

Børnene var så dygtige, at der var
guldmedalje til alle. En efter en fik
de overrakt en guldmedalje efter-
fulgt af en klapsalve, så deres stolt-
hed lyste ud af deres ansigter (og
dagplejernes).

Bagefter var der sund hjemmelavet
mad til alle de sultne OL-børn.
Menuen var hjemmelavede pizza-
snegle, gulerodssalat med granat-
æble og saft. Der afsluttedes med
frisk frugt.

De kommunale dagplejere
Solstrålerne

Helle Hanghøj Pedersen
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Gade-
VELKOMMEN TIL
Elmevej 65 
Sommeren 2014 blev huset (Sjællænders hus) overtaget af
Adrian (36) og Doina (35) Vasilesco. Parret kommer fra
Rumænien, og er flyttet herop med deres datter Emma på nu
6 år. Emma går i Grøftekanten og spiller badminton i ØBI.
Siden de overtog huset, har de for nu 3 mdr. siden fået en
søn, der hedder Cassian. De har renoveret overetagen lidt,
men ellers beholdt underetagen, som den var ved købet.
Adrian arbejder for et byggefirma, hvor han er specialist i at
bore huller med vådboremaskine, og han har derved opgaver i
hele Nordjylland. I sin fritid er han lige begyndt at træne i ØB
Fitness sammen med sin svoger. Doina arbejder for et rengø-
ringsfirma og kører rundt og gør rent på forskellige institutio-
ner. Familien kan godt lide at tage ud og fiske og elsker at
spise fangsten selv.

Elmevej 57
Efter en overraskende hurtig handel måtte Børge og Sonja
Bang flytte til lejlighed i Brønderslev. Huset var kun til salg i et
par uger, da Lennart Ravn (36) fra Ajstrup købte det. Lennart
er lastbilchauffør hos Post Danmark, hvor han kører til Sverige
og Norge på nogle 3-dages ture og så har fri i 4 dage. Lennart
har sine 4 børn hver anden weekend, og ellers har han planer
om at renovere garagen, hvor han vedligeholder sin gamle
MG, som kun kommer ud om sommeren. Lennart har ikke
lavet de store ændringer på huset ud over at male væggene.

Åbent Landbrug på Klovborg
Et kæmpe stort forarbejde lønnede sig, da Klovborg slog
dørerne op til Åbent Landbrug søndag formiddag, 20.septem-
ber. Det strømmede ind med voksne og børn, der var interes-
serede i at se landbruget. Nogle kom endda med madkurv og
tæpper, så de benyttede lejligheden til at lave en familieud-
flugt. Så bedre kunne det da heller ikke være. Solen stod højt
på himlen, og der var næsten ingen vind. Desuden var der en
kolossal masse muligheder for oplevelser. Det var f.eks. at klap-
pe en ko eller en kalv, sidde i en kæmpe traktor, få kørekort til
en minitraktor, lege i en kæmpe halmstak, lede efter guld, lave
smør, smage jerseykød stegt på grillen, smage produkter fra
Arla, tage på skattejagt, blive væk i labyrinten i majsmarken og
meget, meget mere. 

Da den sidste gæst gik hjem, havde der været godt 4.000
mennesker igennem gården. Et par fortalte, at da, de så de
mange biler på p-pladsen, fortrød de, for så at komme igen
senere på eftermiddagen, da de troede menneskemængden
var taget af.

Vibeke Hatt

ØB Herreklub
Herreklubben er et ”græsrodsinitiativ” fra en
række herrer i ØB og omegn, som opstod under
en vinsmagning, da vi så det fine lokale med
poolbord i Samlingshuset. Vi tænkte, at det
kunne være rart med lidt hyggeligt samvær over
en øl eller to med mulighed for at spille lidt
poker, pool eller dart. Det sker også, at man
planlægger et par herrearrangementer uden for
mødekalenderen – sidst var vi nogle stykker
afsted til laserkino og lege storvildtsjægere.
Herreklubben er åben for alle (herrer), der er
intet nævneværdigt kontingent, og næste gang
er 21. januar kl. 20 i Samlingshuset nær poolbor-
det. Hvis du er interesseret, kan du enten bare
kigge op eller med fordel koble dig på Facebook
gruppen ”ØB Herreklub”.

Mads Søgaard

Rom
Hvis du tror, Bacardi er smagen af rom, er det
dig, vi skal se til romsmagning.
Hvis du mener at have forstand på den gode
smag af lagret rom er, det dig, vi skal se til rom-
smagning.
Det foregår 23. januar klokken 19 i Hallund i
klubhuset på Søndersig. Nærmere vil fremgå af
vor hjemmeside og opslag i Hallund og
Hollensted.
Du kan forvente, at vi har en smagning klar, og
hvis du vil tilmelde dig og måske bidrage med
forslag til, hvad vi skal smage, hører vi gerne fra
dig. Kontakt Eddy på marrup@gmail.com.
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spejlet
The Boys were back in Town
Stemningen var sat, lørdag 19. september, hvor BAS lagde scene til en
akustisk koncert med det lokale
band The Blue Van. Mens publi-
kum satte sig med specialøl ved
de runde borde, viste den
beskedne opsætning af instru-
menter, at der ikke var tale om
en almindelig rockkoncert, hvor
speederen er i bund, men en
mere udtryksfuld koncert, hvor
de fire bandmedlemmer; Steffen
Westmark, Søren Christensen,
Allan Fjeldgaard Villadsen og Per
Mølgaard Jørgensen leverede
sange af høj teknisk karakter kryd-
ret med 
anekdoter.

Koncerten bestod af to set, hvor
første set bestod af flere nyere
numre, der er udkommet som
singler gennem det seneste år. I en
af de hyggelige stunder, hvor der
blev snakket og fortalt anekdoter fra bandets turné og selvfølgelig opvækst
i Øster Brønderslev og Hallund, blev det røbet, at alle de nye singler bliver
samlet og udkommer som et vinyl box-set 4. december kaldet The Letters.

Andet set bød på flere af de tidligere hits, som alle blev fulgt op af en lille
historie. Traditionen tro blev det et centralt samtaleemne, hvad drengene
havde fået til aftensmad, nu de var hjemme ved mors kødgryder igen. 

Det er selvfølgelig ikke let at afslutte en så stemningsfuld og intens musi-
kalsk oplevelse, som de fire musikere på scenen tydeligt nød ligeså meget
som publikum i salen. Således blev det også til flere ekstranumre, inden
vakuumet blev brudt og folk sad tilbage med det sidste øl og en god følel-
se i kroppen over en musikalsk oplevelse ud over det sædvanlige.

Chalotte Søgaard

Samlingshuset
Årsmødet i Samlingshuset Østsidefonden blev holdt 16. november.
Formandens beretning og regnskabet for 2014 blev fremlagt og taget til
efterretning.
Hvert år er der valg til en af de 2 folkevalgte pladser i fondsbestyrelsen.
Kurt Thomsen har været med fra starten for 4 år siden, men valgte at stop-
pe i bestyrelsen. 
Mange tak til dig, Kurt, for din indsats i bestyrelsen og for din store hjælp i
forbindelse med etablering af udeområderne. Vi ved, at vi kan kalde på
dig, hvis og når der er behov for din hjælp, og det er dejligt.
Claus Iversen fra Hallund blev valgt til bestyrelsen. Velkommen til det
spændende arbejde i bestyrelsen.
Bestyrelsen består at en repræsentant for hver af de 4 stiftende foreninger
samt 2 valgte medlemmer. Bestyrelsen ser således ud:
Gitte Christiansen (ØBI), Susanne Pedersen (Menighedsrådene), 
Ole Jensen (Østsidehallen), Birgit Søndergaard (Borgerforeningen),
Bente Børjeson (valgt medlem), Claus Iversen (valgt medlem)

Hjertestarter - nu
på nordsiden af
Kraghede
Klubhus
LIONS Brønderslev og
Landsbygruppen, Øster
Brønderslev har velvilligt sponsore-
ret en professionel hjertestarter
med tilknyttet udendørs opbeva-
ringsskab til Kraghede Idræts- og
Borgerforening.

Hjertestarteren er netop opsat på
nordsiden af Kraghede Klubhus til
rådighed for samtlige borgere på
Kraghede med nærmeste omegn
samt brugere af Kraghede
Klubhus.

Kraghede Idræts- og Borgerfore-
ning har samtidig tilkøbt en
demonstration af hjertestarteren,
hvor en uddannet instruktør prak-
tisk demonstrerede, hvordan star-
teren fungerer, herunder tænd/sluk
– elektrodens placering – hvordan
man afgiver stød – diverse sikker-
hedsprocedurer m.m. 
Demonstrationen blev gennemført
torsdag 19. november i Kraghede
Klubhus 

Vi indbyder alle borgere på
Kraghede og omegn til at blive
fortrolige med din lokale hjerte-
starter!!

Med venlige hilsner 
Bestyrelsen for Kraghede 

Idræts- og Borgerforening

Forårs Party 5. marts begynder kl. 17.30



Grøftekanten
Fredag 20. november havde vi
klippe-klistre dag i børnehaven
Grøftekanten. Det var en rigtig
hyggelig dag, hvor børnene fik
besøg af enten bedsteforældre,
naboer, venner eller deres foræl-
dre.
De havde den dag mulighed for at
lave deres egen juledekoration i
pavillonen, og der blev lavet
mange rigtig flotte dekorationer.

Inde i huset var der rig mulighed
for at få afprøvet finmotorikken
ved lave forskelligt julepynt, og der
blev klippet, klistret og tegnet
mange forskellige ting, som enten
kunne hænges op i børnehaven,
eller tages med hjem og pynte
med. Der blev også lavet en masse
rigtig flotte perleplader, som blev
strøget.
Der blev i løbet af dagen budt på
kaffe, the og saftevand. Man kunne
også få småkager og æbleskiver. 
Vi vil fra børnehaven sige tusind
tak for en rigtig hyggelig dag og
tak for det flotte fremmøde. Det er
dejligt, at I støtte op om det, vi
laver.

Kasper W.G. Jakobsen

Myretuen
I Myretuen har vi alle nydt det dej-
ligt, milde efterår. Der har været
efterårsture ud i det blå på jagt
efter efteråret. Her var vi heldige at
finde brombær, hyldebær, frugter
og visne blade. Hyldebærrene lave-
de vi dejlig suppe af på bålet. Alle
hyggede sig og smagte den dejlige
suppe, der gav flotte, røde munde.
Vi har haft projekt om høsten.
Hvordan høster vi nu, og hvordan
var det i gamle dage? Vi har talt
om de 4 almindelige kornsorter:
hvede, rug, byg og havre, og hvad
vi bruger kornet til. Vi har været
ude på marker og fundet korn,
smagt på det og har prøvet at
male kornet til mel mellem 2 sten.
Til sidst gav det en grov mel, som
vi bagte boller af.

Myretuen ligger et perfekt sted,
har vi måttet sande her i efteråret.
Vi har alle både børn og voksne

fulgt nys-
gerrigt
med i byg-
geriets
fremgang
hos SPAR.
Det har
vrimlet
med store
maskiner,
og især
drengene
har drømt
sig hen til,
at når de
bliver voks-
ne, så skal
de køre de
store
maskiner.
Ind imel-
lem har vi
også måt-
tet indrøm-
me, at det
har givet
trafikale
udfordrin-
ger, men
nu står det flot færdigt, og vi kan
glæde os over det færdige resultat.

I efteråret er vi begyndte at arbejde
med ”Fri for mobberi”. Det er
Mary Fonden og red barnet, der
står bag antimobbeprogrammet,
der henvender sig til børn i 3-8 års
alderen. Hjælpebamsen Asa er flyt-
tet ind i Myretuen. Dens opgave er
at hjælpe til, at alle børn har det
godt. Hver uge deltager Asa sam-
men med en voksen i et børnemø-
de, hvor vi tager forskellige emner
op som f.eks.: ”Der skal være plads
til alle” og ”At hjælpe en god
ven”. På disse børnemøder ser bør-
nene et billede, og så byder de ind
med, hvad de ser på billedet. De
kommer med gode ideer til, hvor-
dan vi kan hjælpe og være gode
ved hinanden. Til sidst laver børne-
ne massage sammen 2 og 2.

December står for døren, og nu
begynder vi at glæde os til julen. Vi
er allerede begyndt. Vi har haft
julehygge-klippe-dag, hvor huset
var fyldt med forældre eller bedste-
forældre, der klippede julepynt

sammen med børnene. Det var en
rigtig hyggelig dag, og børnene
var glade og stolte over at få
besøg. Der blev lavet juledekoratio-
ner udenfor i det dejlige solskins-
vejr. Flere forældre og bedstefor-
ældre havde taget madpakker
med, som blev spist sammen med
børnene. Til dessert fik vi alle æble-
skiver.

I denne tid øver vi julesange. De
mindste øver ”På loftet sidder nis-
sen” og ”Der bor en lille nisse-
mand”. De store øver
”Luciasangen”. Alt skal vises for
forældrene 26. november i
Samlingshuset, hvor Myretuen og
Grøftekanten har fælles julespis-
ning. Undervejs optræder de små
med deres to sange, og de store
går Lucia-optog.

Vi er spændte i den kommende tid.
Flytter nisserne ind, som de plejer?
Jo, børnene kan godt huske, hvor-
dan det plejer at være, hvor nisse-
boet er osv, så det er spændende.

Børnehaverne
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BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund, 
Tommy Johansen (3068 2674) 
tommy.johansen@kfumscout.dk

Daginstitutionen Myretuen 
Øster Brønderslev (9881 1475)

Børnehaven Grøftekanten
Øster Brønderslev (9945 4984)

Skolefritidsordningen, 
Øster Brønderslev  (9945 4770)

Øster Brønderslev Centralskole
(9945 4890)

Øster Brønderslev Ungdomsklub,
Peter Raal (9882 1983)

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

Graver i Øster Brønderslev 
Charlotte Kristiansen (3057 1276)

Graver i Hallund, Gitte Sørensen
(2331 0628)

Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Pia Christensen (9881 1352)

Menighedsrådet Hallund, 
Niels Kold (9883 5359)

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

Hallund Jagtforening, 
v/ Flemming Bolmgren 9154 1985

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

Øster Brønderslev Idrætsforening, 
Jacob Frejlev (60383600)

Øster Brønderslev Idrætsforenings
Venner, Lars Juul, Bålhøj 2, 
tlf. 40 99 83 41

Østsidehallen, 
Villy Bertelsen (9881 1406)

SERVICE 
OG FORSYNING
Spar Øster Brønderslev 
(9881 1003)

Bibliotek 
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030).

Hallund Kraftvarmeværk
Jørgen Jensen, Sølvgade 83,
Hallund (98935082)

Hallund Vandværk, 
Jørgen Jensen, Sølvgade 83,
Hallund (98935082)

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

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk 
(9881 1441)

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

DIVERSE 
Ejerlauget Bålhøj, Mette Andersen
Bålhøj 22.

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

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

Elmehøj Ældrecenter (9945 4960)

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

Hvilshøj Borgerforening ”Støkke”:
v/ Egon Kristiansen, 
Hvilshøjvej 317 
(98811426)

Kraghede Idræts- og
Borgerforening, 
v/ Charlotte Egebak Jensen
(6146 6306)

Landsbygruppen
Gitte Kristiansen (5129 9474)
www.landsbygruppen.com

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

Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne, 
Per Drustrup Larsen (2826 1453)

Samlingshusets Venner:
Kontakt Henrik Hald (2334 7169)

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

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

Øster Brønderslev Hyggeklub,
Ingrid Andersen (9881 1271)

Øster Brønderslev og Omegns
Borgerforening, 
Birgit Søndergaard (3013 1453)
www.oesterbroenderslev.dk

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

Foreningsvejviser

Husk at fortælle, 
hvis din forening 
skifter kontaktperson
eller formand



34
Lokalbladet

SPORTIGAN BRØNDERSLEV
ALGADE 78 I 9700 BRØNDERSLEV I TLF.: 9880 1020

DIN LOKALE

LØBEBUTIK!

 Vi giver råd og 

vejledning om 

dine nye løbesko
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Her er der plads til din annonce!
Lokalbladet bringer meget gerne annoncer for lokale firmaer og for “udensogns” firmaer med lokale folk bag.
Kontakt redaktionen (se side 3) og aftal nærmere.

Annoncepriser pr. år
Visitkort-størrelse: 480 kr.
1,5 x visitkort-størrelse: 720 kr.
2 x visitkort-størrelse: 960 kr.
1/3 sides-størrelse: 2400 kr.
Halv side: 2900 kr.
Hel side: 3600 kr.

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

Kenneth Christensen

Annoncestørrelser:
Visitkort: 35 x 62 mm
Halv side:135 x 185 mm
Helside: 185 x 270 mm
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W.J. MASKINSERVICE
Reparation af entreprenør- 

og landbrugsmaskiner
Bøgildsmindevej 9, 9400 Nørresundby

Tlf. 9883 5249    Mobil 40964249 Hallund Kro
Sølvgade 74, Hallund
Telefon 9883 5388
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e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk

Hallund Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer, 
bil, båd og campingvogne

Tlf. 9883 5300

Hallund
Kraftvarmeværk

Formand Kim Toft
Tlf. 9883 5071 - mobil 2332 2364

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 AUTO- OG 
TRAKTORVÆRKSTED

v/ Svend Andersen
Sølvgade 114, Hallund

(telf. 9883 5227) 

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



Lille Nejst
Bondegårdsdagpleje
v/ Birgit Jacobsen 

Tlf. 98260259/30518947
www.lillenejst.dk

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

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

BRØNDERSLEV 
EL-TEKNIK
Håndværkervej 
telf. 9881 1212

Alt i elinstallationer 
Hvidevaresalg/service

Alt el-arbejde udføres
Godkendte tyverialarmer

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

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

Vognmandskørsel og kranarbejde,
gummiged, minilæsser.

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

Ahornvej 16

Kontor- og regnskabsservice
www.bvn-bogfoering.dk

BVN-BOGFØRING
Kærmindevej 19

9700 Brønderslev
(2362 0224) 

MIDTVENDSYSSEL
DYRLÆGER

Nøragervej 3 - 9740 Jerslev
tlf. 98 831010

Konsultation efter aftale.
www.midtvendsysseldyrlaeger.dk

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

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

Vil du både reklamere 
for din virksomhed 

OG støtte Lokalbladet, 
så er denne plads ledig.
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8. december kl. 19.00:
Julekoncert i Hallund Kirke

17. december:
Danseaften i Samlingshuset.
Arr: Samlingshuset

21. december:
Sidste frist for tilmelding til vin-
smagning i Samlingshuset.

2016
1. januar:
Du har lige fået løn, giv en skærv
til Lokalbladet. (se side 2)

2. januar kl. 9.00:
Fællesjagt – også i
Kommuneskoven, Hallund. 
Arr.: Hallund Jagtforening

4. januar kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund er åbent
i lokalerne på Elmehøj.

6. januar kl. 19.30-21:
Sangaften i Samlingshuset. Arr.:
Øster Brønderslev Menighedsråd.
(se siderne med Kirke-Nyt)

7. januar kl. 14:
Bankospil. Vi tager en pakke til
ca. 25. kr. med
Arr: Hyggeklubben

21. januar kl 14: 
Ole Nørgård fra Vendsysselgildet
underholder med sang og musik
på vendelbomål. 
Arr: Hyggeklubben

21. januar kl. 20:
Møde i ØB-herreklubben. 
(Se side 30)

1. februar:
Du har lige fået løn, giv en skærv
til Lokalbladet. (Se side 2)

1. februar kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund er åbent
i lokalerne på Elmehøj.

4. februar kl. 14:
Søren Hoff Brøndum: Når sviger-
far er hovedjæger. Et foredrag
om Amazonas.
Arr: Hyggeklubben

5. februar kl. 13:
Herrefrokost i Hallund Klubhus

LOKALBLADET udkommer
næste gang 15. marts.

Sidste frist for indlevering af
stof til næste nummer 

er 1. marts

7. februar kl. 10.30:
Fastelavn i Samlingshuset. Arr.:
Øster Brønderslev Menighedsråd.
(se siderne med Kirke-Nyt)

10. februar kl. 19.30-21:
Sangaften i Samlingshuset. Arr.:
Øster Brønderslev Menighedsråd.
(se siderne med Kirke-Nyt)

12. februar kl. 18:
Fællesspisning i Samlingshuset.
Arr.: Samlingshuset.

18. februar kl 14: 
Fysioterapeut Jørgen Larsen fra
Brønderslev Rygcenter fortæller
om sit arbejde. 
Arr: Hyggeklubben

27. februar kl. 13:
Damefrokost i Hallund Klubhus

1. marts:
Du har lige fået løn, giv en skærv
til Lokalbladet. (Se side 2)

2. marts kl. 19.30-21:
Sangaften i Samlingshuset. Arr.:
Øster Brønderslev Menighedsråd.
(se siderne med Kirke-Nyt)

3. marts. kl 14:
Grethe Hagensen og Bent
Jakobsen: Vadehavet i ord bille-
der og musik. Arr: Hyggeklubben

5. marts kl. 17.30:
Forårsfest i Hallen. Arr.:
Landsbygruppen. 

7. marts kl. 19: 
Åbent i Lokalhistorisk Arkiv for
Øster Brønderslev og Hallund
Sogne under Elmehøj

17. marts kl 14:
Rune Nørager Christensen for-
tæller om påske og påske tradi-
tioner. Arr: Hyggeklubben

17. marts kl. 19:
Generalforsamling i Øster
Brønderslev Borgerforening. 

31. marts kl 14:
Kaj Bertelsen underholder med
harmonika og sang.
Arr: Hyggeklubben

1. april:
Du har lige fået løn, giv en skærv
til Lokalbladet. (Se side 2)

1. april:
Sidste frist for ansøgning til
Sparekassefonden

4. april kl. 19: 
Åbent i Lokalhistorisk Arkiv for
Øster Brønderslev og Hallund
Sogne under Elmehøj

13. april kl. 19:
Anne Bojsen-Møller. Arr.: Hallund
Menighedsråd. (se Kirke-Nyt)

14. april kl. 14:
Thomas Mølgård: 2. del af cykel-
eventyr i Sydamerika..
Arr: Hyggeklubben

27. april:
Affaldsindsamling i Hallund og
omegn og i Øster Brønderslev.

6. august:
Bålhøjfestival

Program for Hyggeklubben
Januar – April 2016
Alle pensionister og efterlønnere er velkommen til hygge 
i Øster Brønderslev Samlingshus. 

7. januar kl. 14: Bankospil. Vi tager en pakke til ca. 25. kr. med

21. januar kl 14: Ole Nørgård fra Vendsysselgildet underholder med
sang og musik på vendelbomål. 

4.februar kl. 14: Søren Hoff Brøndum: Når svigerfar er hovedjæger. 
Et foredrag om Amazonas.

18. februar kl 14: Fysioterapeut Jørgen Larsen fra Brønderslev
Rygcenter fortæller om sit arbejde

3. marts. kl 14: Grethe Hagensen og Bent Jakobsen: Vadehavet i ord 
billeder og musik.

17. marts kl 14: Rune Nørager Christensen fortæller om påske og
påske traditioner.

31. marts kl 14: Kaj Bertelsen underholder med harmonika og sang.

14. april kl. 14: Thomas Mølgård: 2. del af cykeleventyr i Sydamerika.
Kaffe 20 kr: Brød medbringes.


