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Forårsfesten
Igen i år var Forårsfesten en forrygende
succes med mere end 600 deltagere,
supergod musik, høj stemning, godt
gang i dansen - og i det hele taget en
ualmindelig godt organiseret aften, siger
Lokalbladets udsendte medarbejder,
der ikke kunne deltage i den følgende
dags redaktionsarbejde ud over et kort
telefoninterview.
Tak til Landsbygruppen for initiativet!
www.landsbygruppen.dk
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Redaktionen

Lokalbladets redaktionen, der står
bag produktionen af dette blad:
Chalotte Søgaard
Birkevej 5 (2868 0271)
(e-mail: chalottesogaard@hotmail.com)

20 år!

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 (2444 5005)
(e-mail: lauritslis@10mb.dk)
Vibeke Hatt Sørensen
Bålhøj 30 (2971 3034)
(e-mail: vibekefuzzy@hotmail.com)

Ja, det er rigtigt! Så mange år har Lokalbladet
været en aktiv del af de lokale aktiviteter.

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

Gennem alle årene har Lokalbladets redaktioner bestræbt
sig på både at rapportere om store og små begivenheder i
hele lokalområdet og i at bringe debatemner frem.

Maria Holm Hansen
Elmevej 73 (9881 1038) (2048 1038)
(e-mail: mariaholmhansen@gmail.com)
Ove Dam
Husumvej 7 (9881 1414) (4256 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)

Begge dele er vigtige for at bevare det lokale
sammenhold og gode samarbejde og for at
finde retningerne for den fremtidige udvikling.
Vi har dækket alle emnerne bredt, men har bevidst
undgået stof om helt personlige og private forhold,
og vi har bragt alt det stof, vi har fået indsendt.
Lokalbladet er således et talerør for hele lokalområdet,
og den måde at kunne kommunikere lokalt og direkte på
er noget, mange andre små samfund misunder os - også i
en digital tid. På den kommunale østkyst har Lokalbladet
netop inspireret til at der laves et blad der. Velkommen til!
Vi kan forhåbentlig inspirere hinanden fremover, ligesomvore mange læsere også fremover vilk bidrage med stort
og småt og vil holde redaktionen både til ilden opg i ørene.
Redaktionen er netop udvidet med flere friske kræfter,
og den nye maskine er kommet i luften,
så rammerne er sat for, at Lokalbladet
fortsat kan spille en vigtig rolle i det lokale liv.
Godt forår og god fremtid til jer alle

Redaktionen

Tryk: Basis-Tryk, Dronninglund
Oplag: 1400
Støt vore annoncører
- se annoncesiderne bagest i bladet

En praktisk detalje: Se side 2 om Lokalbladets økonomi

LOKALBLADET

Nummer 81 udkommer 31. maj.
Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er 15. maj
Lokalbladet nr. 80

3

Bålhøjfestivalen 2016
Forberedelserne til
Bålhøjfestivalen 2016
er godt i gang
Årets Bålhøj Festival finder sted
lørdag 6. august i skoven på Bålhøj
i Øster Brønderslev. For mere info
kan man følge med i avisen, på
www.fowli.dk eller på festivalens
facebook-side.
I styregruppen har der været lidt
udskiftning på nogle positioner, og vi
har fået flere opgaver uddelegeret til
andre personer udenfor styregruppen. I takt med at festivalen bliver
større og større, kræver det også
flere og flere kræfter at stille den på
benene, så det er vigtigt for festivalens overlevelse på langt sigt, at der
kommer endnu flere hænder til at
løfte planlægningsopgaven.
På selve festivaldagen kræves der
også rigtigt mange frivillige hænder.
Hvis man gerne vil være med at
stille op i dagene før, tage en vagt i
bar eller boder i løbet af dagen eller
være med at rydde op, kan Borgerforeningen kontaktes. Det er vores
erfaring, at det frivillige arbej-de i
forbindelse med festivalen er med
til at knytte mange nye kontakter og
bekendtskaber på tværs af byens
borgere. Især nye tilflyttere opfordres derfor til at melde sig og på
den måde lære nye mennesker at
kende.
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På musikfronten arbejdes der på
mange spændende navne til årets
program. Både store, kendte bands
og små upcoming bands fra det
nordjyske vil som vanlig præge
plakaten. Tidligere har vinderen af
kommunens konkurrence ”Byens
Bedste Band” åbnet en af scenerne
på Bålhøj Festival, men i år blev
konkurrencen desværre aflyst, og
en gammel tradition ender dermed.
Dette giver på den anden side plads
til at prøve noget nyt, og musikgruppen er gået i tænkeboks om,
hvordan man på en
anden måde kan
støtte unge, lokale
bands.

På Ranchen er planlægningen også
godt i gang. I 2016 vil der ikke ske
de store revolutioner på pladsen,
men der er altid plads til forbedringer, og der dukker også altid lidt nye
kreative ideer op hos cowboys og
indianere. De kan slet ikke lade
være…
De allerbedste ideer bliver dog gemt
i skuffen til at fyre et brag af en fest
af ved 10-års jubilæet i 2017.
Anders Bang Andersen

Der er endnu ikke
underskrevet nogle kontrakter med
navne til årets
festival, men inden
1. april vil det første
navn blive afsløret.

Køb billet i god tid og spar penge
Årets billetsalg starter 1. april. I år vil der være mulighed for at købe billet i
SPAR, Øster Brønderslev og i Børneshoppen i Brønderslev.
Hvis man er hurtig, kan man i løbet af april købe billetten med rabat til kun
150 kroner. Fra 1. maj stiger prisen til 200 kroner, og billetsalget lukker
søndag 31. juli. Eventuelle overskydende billetter kan købes ved indgangen for 250 kroner.
Husk at børn under 12 år kommer gratis ind.

Øster Brønderslev Borgerforening
Infoskærm

Så er indflyttergaven til vores nye
SPAR butik fra borgerforeningen
kommet op.
Det er en 48” info skærm, der i
første omgang styres med hård
hånd af byens førende “it nørd”.
Det er planen den med tiden skal
kunne styres af flere, men i første
omgang er det Per Drustrup, der er
udnævnt til posten.
Den kan bruges af alle Øster
Brønderslev og omegns foreninger,
til reklame for deres arrangementer
mv. Der skal dog ikke for mange opslag på af gangen, da der helst ikke
skal blive for lang kø, for at se hvad
der sker i byen, så vi satser på max.
1 opslag pr. forening, men meld
endelig ind til Per, når I har noget.

Skrald
Der er i år
skraldeindsamling
17. april kl 10-13.

Fastelavn

Menighedsrådet og Borgerforeningen afholdt fastelavn 7. februar i
Samlingshuset.
Det blev igen i år en kæmpe succes.
130 voksne og ca. 140 børn mødte
op i masser af fine kostumer. Det
var flere, end vi havde regnet med,
så det blev hurtigt trængt i Samlingshuset. Da vi havde fået slået
tønderne ned, som i år var sponsoreret af SPAR, kunne vi heldigvis låne lidt plads i Samlingsstedet/
cafeteriet, så alle kunne sidde ned
og få deres kaffe/sodavand og
fastelavnsboller, og slikposer til
børnene. Alt i alt en rigtig god dag,
dejligt med den store tilslutning.

Byfornyelse

Foråret er lige om hjørnet, også selv
om det ikke lige føles sådan lige i
dag. Det spirer og gror omkring os,
smukt og livsbekræftende.
Vi har også i Borgerforeningen taget
godt hul på 2016 og ser frem til et
spændende år, hvor vi meget gerne
- om alt går vel - skulle få gang i den
byforskønnelse, vi har ønsket så
længe.
I sidste nummer af Lokalbladet
skrev vi om et projekt, der gerne
skal forskønne Elmevej og gøre den
mere sikker for bløde trafikanter.
Siden sidst har vi søgt penge fra

Hold øje med opslag,
vær med og gør en
god gerning.

Grøn Ordning (vindmøllepenge), og
Teknik og Miljøudvalget har reserveret 200.000 kr til os.
Vi har i Borgerforeningen
som vist i tidligere Lokalblad hjulpet med ideer
og tegninger, så det ville
være dejligt med lidt skred i
tingene.
I skrivende stund ligger
vores skitser til vejprojektet
hos kommunens vejafdeling
og hos det konsulentfirma,
som de samarbejder med.
Vi venter spændt på at
høre, hvad de tænker om
vores forslag.
Vi vender selvfølgelig
tilbage med flere informationer, når vi ved mere.
Øster Brønderslev er en by,
der er værd for kommunen
at investere i, så lad os
komme i gang.
Lokalbladet nr. 80

5

Sidste nyt fra Hallund Hollensted
Borger- & Idrætsforening
Så kom vi over nytåret i Borger- & Idrætsforeningen.
Det sidste arrangement i 2015 var den traditionelle juletræstænding på Doktorpladsen,
hvor vi først er til gudstjeneste, så går vi til
juletræet, hvor vi synger et par salmer og
tænder lysene på træet. Så går turen til Klubhuset, hvor gløgg og æbleskiver venter på os.
Som sædvanligt er de sponseret af menighedsrådet, og Ida og Britta er altid flinke til at
varme dem. Og så har vi det store bankospil,
hvor mange af de erhvervsdrivende og private
har sponseret fine præmier. Der er altid kamp
om de bedste plader og præmier.
6. februar havde vi generalforsamling med et
flot fremmøde, hvor vi var tæt på 40 personer.
Generalforsamlingen var hurtigt overstået og
efter denne kunne vi nyde Ida og Brittas gode
mad. Som altid er de flinke til at hjælpe til.
Nu vil vi i 2016 prøve at få vores medlemmer
til at påtage sig en lille opgave i vores udvalg.
Vi har hængt lister op i Klubhuset, hvor man
kan tilmelde sig, og der er altid brug for frivillig
hjælp.
Æbleplantagen er rykket tættere på. O. B.
Johansen vil give jorden til Borger- & Idrætsforeningen, men det er ikke bare lige sådan
at gøre, når man er en forening. Vi har nu fået
alle dokumenter på plads, men det har krævet
nogle besøg hos advokaterne, som forlanger
at ens vedtægter og referater fra generalforsamlinger er underskrevet af alle. Det er nu
på plads, og når jorden er overdraget, kan
Energistyrelsen give endelig tilsagn om penge
til vores æbleplantage. Så vi håber, vi kan
starte med at forberede jorden i år.
Vi har arrangeret førstehjælpskursus i Klubhuset. Det foregår den 19. marts eller den 3.
april fra kl. 13.00 til ca. 16.00. Kom og få lært
at give førstehjælp, for du ved aldrig, hvornår
der er brug for det. Samtidig får vi undervisning i brug af vores hjertestarter. Se på vores
hjemmeside mht. tilmelding. Der er kaffe og
kage til alle, der møder op.
Men som altid kan du på vores hjemmeside
se, hvad vi går og laver: www.hallundhollensted.dk
Claus Iversen
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Kraghede Idræts- og Borgerforening
Referat af generalforsamling torsdag
11. februar 2016 i
Kraghede Klubhus
Generalforsamlingen startede kl.
19:45 - umiddelbart efter forårets
lokale fællesspisning. Fællesspisningen startede med en sang og
formanden bød velkommen til ca. 35
deltagere. Leder af madholdet, Rita
Melsen, havde endnu engang skabt
et veldækket bord. Tak!
Dagsorden:
1. Valg af dirigent:
Otto Ziegler blev valgt til dirigent
og styrede generalforsamlingen
gennem dagsordenen med vanlig
myndig- og behagelighed.
2. Formandens beretning:
”Her er lidt om årets gang i Klubhuset. Der blev afholdt arbejdsweekend lørdag 28. februar, hvor
der blev arbejdet hårdt på, at
få vores nye tilbygning færdig.
Ligeledes blev der monteret nye vinduer og renoveret depotrum - rummet hvor vi opbevarer vores stole
og borde. Der var et stort fremmøde
af frivillige, og der blev arbejdet
flittigt og med godt humør – så der
skal herfra lyde en stor tak til alle for
hjælpen.
8. maj var der Åbent Hus med
indvielse af tilbygningen m.m. ved
formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Karsten Frederiksen.
Repræsentanter fra de mange
forskellige fonde, der har bidraget
med tilskud, håndværkere og lokale
borgere fra Kraghede deltog – så
det blev en hyggelig og dejlig dag.
Sankt Hans 2015 blev endnu engang en succes. Der blev som de
sidste mange år serveret helstegt
pattegris med tilbehør, og der deltog
ca. 90 personer til spisning. Årets
båltaler var byrådsmedlem og landmand Line Vanggård Pedersen.
Der er i efteråret opsat en udvendig
hjertestarter på Kraghede Klubhus.
I den forbindelse blev der afholdt
en aften i november med instruktion og undervisning i anvendelse af
hjertestarteren. Vi takker her Lands-

bygruppen fra Øster Brønderslev og
Lions Club Brønderslev for donationen på henholdsvis kr. 16.500,og kr. 7.000,-.
Der blev igen i oktober afholdt fællesspisning med ca. 30 deltagere,
og 5. november blev det traditionsrige Kraghede Andespil afholdt.
Til slut skal der lyde en stor tak for
til alle frivillige.
På bestyrelsens vegne
Lars Melsen

pleanter og revisor:
Arnold Jakobsen og Helga Sørensen blev genvalgt som suppleanter
og Otto Ziegler som revisor.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Afholdelse af veterandag for biler og
traktorer (vi har jo pladsen) kombineret med aktiviteter i Klubhuset.

3. Forelæggelse af revideret
årsregnskab 2015:
Kasserer Preben Thomsen
gennemgik regnskabet. Godkendt
og accepteret uden bemærkninger
4. Behandling af indkomne forslag:
Der var kun ét indkommet forslag.
Bestyrelsen fremlagde et ændringsforslag til § 9 stk. 1 i vedtægterne
for Kraghede Idræts- og Borgerforening. Ændringsforslaget blev
godkendt.
Bemærkning:
Indkaldelse til generalforsamlingen via husstandsomdelte sedler må gerne ske tidligere end
i indeværende år
af hensyn til mulighederne for forberedelse af forslag.

8. Eventuelt
Etablering af (ny) moderne og
professionel hjemmeside med
oversigt over kommende aktiviteter,
tilmeldingsfrister og kontakt- og
bestyrelsespersoner som tillæg til
Kraghede på Facebook.

Bestyrelsen orienterede om kommende projekt 2017 med udvidelse
af køkken med koldrummet (positiv
udfordring), herunder køb af nyt
inventar (opvaskemaskine m.m.).
Mulighederne for finansiering via
Fonde og Landsbyrådet vil blive
afsøgt løbende gennem året.
På Bestyrelsens vegne
Jesper Bering

5. Valg til bestyrelsen:
Lars Melsen og
Preben Thomsen var
på valg. Begge blev
genvalgt.
Bestyrelsen består
herefter af følgende
personer: Lene
Nørgaard Madsen,
Lars Melsen, Preben
Thomsen, Mikkel
Sacher og Jesper
Bering.
Konstituering
foretages på næstkommende bestyrelsesmøde i marts
2016.
6. + 7. Valg af supLokalbladet nr. 80
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Kvinde Krea Klub i Øster Brønderslev
Et nyt år er godt i gang, og det
samme er vi også i vores dejlige
Kvinde Krea Klub, men vi vil så gerne have nogle flere deltagere med i
vores lille krea klub – så derfor vil vi
gerne invitere ALLE til et åbent hus
arrangement i vores Krea Klub på
følgende datoer:
Onsdag 6. april kl. 19.00 til ca. kl.
21.30 samt torsdag 28. april kl.
19.00 til ca. kl. 21.30, og vi ses i
Samlingshuset (Cafeteriaet) i
Østsidehallen.
Vi vil i denne anledning gerne byde
jer velkommen, og vi vil servere kaffe, the og hjemmebag til alle fremmødte. Tag endelig jeres kreative
sysler med – det kan være alt fra
hækling, strikketøj, smykkeproduktion, syning, sælskind, klippe-klistre
m.m. - intet er for stort eller småt
her hos os, og vi vil så gerne have
noget nyt inspiration :-)
Det er selvfølgelig GRATIS at møde
op de nævnte datoer, og man kan
få en fornemmelse af om det er
noget, der har interessen, og så er I
selvfølgelig HJERTELIG velkommen
til at deltage fremover i Krea Klubben.
Vi kan oplyse, at vi mødes ca. 2
gange pr. måned, og man møder
blot op de dage, man har mulighed
for det, og prisen pr. møde er sat
til 20 kroner, som dækker for leje/
rengøring af lokale – man betaler
kun for de gange, man er til stede.
Lidt generel info omkring klubben.
Klubben startede februar 2014, og
vi er ved at være en god forsamling
af glade kvinder, der ser frem til at
mødes over alverdens nørklerier,
hvilket giver masser af inspiration til
de andre, der sidder omkring bordet.
Har du brug for hjælp til at komme
i gang med f.eks. en strikkeopskrift
eller lignende, er der ALTID en i
Krea, der står klar til at give råd og
vejledning. Ønsker du at starte helt
fra bunden af med at lære f.eks. at
hækle, har vi også ”eksperter”, der
står klar til at hjælpe dig godt i gang.
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Vi har en Facebook-gruppe,
som alle er velkomne til at
melde sig ind i – den hedder
”Kvinde Krea Klub – ØB”,
og her bliver der løbende
lagt inspiration, events, fotos
m.m. ind. Her kan man altid
holde sig ajour med, hvad
der foregår i klubben.
Såfremt der er spørgsmål til
og omkring klubben, så kan
der rettes henvendelse til en
af følgende personer:
Helle Søe Møhlenberg,
tlf. 23 43 29 17 eller mail
familien@moehlenberg.dk
Anne Lauritsen,
tlf. 24 91 57 89 eller mail
slap2008@live.dk
Anna Madsen,
tlf. 30 59 32 77 eller mail
annamadsen@nordfiber.dk
Klubbens fremtidige vision
er, at vi kan afholde en årlig
forårsevent, sommerafslutning, efterårs-/juleevent samt
juleafslutning.
Som eksempler på events
kan vi med stor succes sige,
at vi har lavet juledekorationer i fællesskab sidst i
november, så de var klar til
1. søndag i advent. Her har
vi haft besøg af forskellige
undervisere, som inspirerede os til nogle flotte og
anderledes dekorationer.
Dette arrangement er ved at
være et must hvert år.
Vi kan også ”prale” af en
fælles tur til Tårs Garn, hvor
der blev lavet specialtilbud
på diverse garn for de fremmødte, og Tårs Garn bød på
kaffe/the og kage.
Vi håber på, at DU er blevet
fanget af dette, og vi ser
frem til at hilse på dig
onsdag 6. april eller
torsdag 28. april 2016.
På Kvinde Krea Klubs vegne.
Helle Søe Møhlenberg

Datoer i 2016 for
Kvinde Krea Klub

(Alle dage kl. 19.00 til ca. kl. 21.30)
Onsdag 6. april (åbent hus – gratis adgang)
Torsdag 28. april (åbent hus – gratis adgang)
Onsdag 11. maj
Torsdag 26. maj
Onsdag 1. juni
Torsdag 16. juni (herefter sommerferie)
SOMMERFERIE
Torsdag 25. august
Onsdag 7. september
Torsdag 22. september
Onsdag 5. oktober
Torsdag 27. oktober
Onsdag 9. november
Torsdag 24. november
Onsdag 7. december (herefter juleferie)

Samlingshuset
Beatlesmiddag

Lørdag 9. april arrangerer Samlings-huset frokostbuffet med efterfølgende koncert med “The Beattrio”. De har specialiseret sig
i at spille Beatles-musik og hører til landets bedste orkestre til at
indvie os alle i den herlige musik med Liverpool-kvartetten.
Vi begynder med en dejlig frokost, inden første del af koncerten
med “The Beattrio”. Det bliver med akustisk musik og gode historier, mens anden afdeling bliver mere elektrisk og flere af de
Beatles-sangen, vi alle kender.
Arrangementet begynder klokken 12 og varer til klokken 17. Der
kan ikke købes billetter ved døren. De skal købes inden i SPAR
Øster Brønderslev, og de koster kun 200 kroner.
Henrik Hald

Pinsebanko

Traditionen tro afholder vi igen i år pinsebanko i Samlingshuset
2. Pinsedag. Det er i år mandag 16. maj, og det foregår klokken
14-17.
Sidste år var spillet rigtigt flot besøgt af folk i alle aldre og det
gør det helt sikkert også i år, hvor vore sponsorer har været
ekstra gavmilde og har skruet op for gaverne. Der er mulighed
for at købe kaffe, kage og sodavand, og hele overskuddet går til
Samlingshuset.
En plade koster kun 10 kroner, og de kan få 3 plader for 25 kroner. Alle er velkomne!
Henrik Hald

Fællesspisninger

Der har nu været 3 fællesspisninger i Samlingshuset, og det har
været store successer.
Vi begyndte med en vildtaften, og derefter var der en aften med
julerelateret fulling, inden vi sluttede med et besøg i det thailandske køkken. Det var en udsolgt aften, hvor Per Sørensen lavede
en spændende 4-retters menu, der gav mange deltagere nye
smagsindtryk.
Det har været flotte præstationer af alle kokkene, der har givet
spændende oplevel-ser, og vi vil gerne fortsætte med flere fællesspisninger.
Har du lyst til at lave noget mad og præsentere andre for en
familieret eller en ny, anderledes smagsoplevelse, så kontakt
mig på 2334 7169.
Henrik Hald

Per Sørensen
i gang med
at snitte de
mange grøntsager til den
thailandske
fællesspisning
sammen med
Rikke Møller

Ny scene

Samlingshuset har fået en ny scene som en flot gave af Borgerforeningen. Vores gamle scenetæppe viste sig at være svært at
holde, og lågerne til lagerrummene under scenen var af dårlig
kvalitet.
Med Jesper Albrechtsen i spidsen gik Håndværksrådet i gang
med at lave nyt trægulv og ny konstruktion til fronten.
Samtidig fik vi malet i Samlings-huset, så nu er huset klart til de
næste mange år.

Håndværksrådet i aktion
Lokalbladet nr. 80
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Lokalhistorisk Arkiv
2 lokale bøger

Der er de seneste par år udkommet 2 bøger med lokal tilknytning
på forskellig vis, men som vi på
Lokalbladet først omtaler nu, fordi
vi først nu er blevet opmærksomme
på dem.

I solskyggen

De to lokale sognes forrige præst,
Stig Günther Rasmussen, fik i slutningen af 2015 udgivet en lille roman på 182 sider. Den er udgivet på
Dronninglund-forlaget Queenswood
med titlen “I solskyggen : en roman
fra reformationstiden”.
I Dansk Bogfortegnelse får den
denne korte beskrivelse: “En ung
munks beretning fra reformationsårerne. Han bliver tvunget ind i en
efterretningsopgave, som fører ham
tæt på fyrster, konger og ikke mindst
den reformkatolske teolog Poul
Helgesen”
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På www.litteratursiden.dk er bogen
anmeldt af Svend Thomsen, og der
står bl.a. sådan:
“Pastor og mag. art Stig G. Rasmussen har taget livtag med et stykke
interessant Danmarkshistorie.
Handlingen er henlagt til 1542
- seks år efter Christian den 3.s
reformation er gennemført. Historien
fortælles ud fra det tabende parti,
nemlig fra katolikkerne, der ikke
længere måtte praktisere deres tro
Lokalbladet nr. 80

i offentlighed og heller ikke mere
havde adgang til kirker. I en sådan
fortælling er det en forudsætning for
læseren, ikke blot at se religion som
et fænomen over en bred kam, men
også at have en vis forståelse for
kristendommens væsen.”
“Hovedpersonen i ”I solskyggen”,
den fiktive Jacob Vognsøn (født
1509) har opholdt sig mange år i
samme kloster i Helsingør som Poul
Helgesen, og ser op til ham som
et intellektuelt og teologisk fyrtårn,
sendes på hemmelig mission i Halland (den gang dansk på samme
måde som Skåne og Blekinge). Her
skal han finde ud af, hvad der blev
Poul Helgesens endeligt. Undervejs
må han både i fængsel og også
hjælpe en nyindsat luthersk præst
med at få sine sognebørn til at høre
på ham; de har ellers spærret ham
inde og foretrækker at gå til ulovlig
messe hos omrejsende katolske
præster.”
“Jacob Vognsøn bevæger sig mellem historiske og fiktive personer i
et godt fortalt drama, der når man
først har vænnet sig til fortællestilen, er gribende og fortalt i et rigt
og nuanceret sprog. Man kan ellers
let komme galt afsted, når man
prøver at anvende et sprogbrug, der
ikke længere er vores egen. Kun få
gange er sproget for polstret, men
det tilgiver man let.”

Som jeg husker det

At den næste bog er udkommet, er
vel ikke helt korrekt, for forfatteren
og udgiveren, Poul Larsen, har bag

i sin bog fra 2014 “Som jeg husker
det : Hallund - min barndoms by”
skrevet sådan:
“Denne bog er ikke udgivet, men
produceret alene til privat brug”, og
bogen er også udgivet som printon-demand, der betyder, at der kun
printes det antal, der bestilles. Den
teknik bruges gerne ved private
udgivelser i små oplag, men bogen
kan alligevel lånes på et par biblioteker via www.bibliotek.dk, og den
kan også ses i Lokalhistorisk Arkiv.
Bogen er en fotobog med især Poul
Larsens egne billeder suppleret
med oplysninger om motiver og
typisk om folkene i husene og på
stederne. Poul Larsen er opvokset
i Sølvgade 88 og fortæller kort og
klart om det, han kan huske fra sin
barndom i byen.
Bogen indledes sådan her (suppleret af fotos):
“Kommer man fra øst og passerer
Ryå på dette sted, hvor åen nærmest kun er en bæk - er man straks
i Hallund by.
Rækværket er det samme, som jeg
husker det.
Hele området ved åen var et spændende sted med mange legemuligheder. Om vinteren var det lave
engarealer, der hører til gården,
Broen, desuden et sted med gode
skøjtemuligheder, da der lidt tilbage
var et godt vådområde.
Åen og broen var gode vejvisere og
pejlemærker, når man i skumringen
eller i snevejr skråede over markerne på vej hjem fra en dag sammen med skole- og legekammerater
på Højvang.
Selv om der er bygget nyt, og
noget er fjernet eller ændret,
så er byen ikke særlig forandret. Mange af stederne ser ud
som dengang. De væsentligste
forskelle er omgivelserne og
beplantningen, der jo naturligt
må reguleres.”
Per Drustrup Larsen

Hallund Jagtforening - www.hallundjagt.dk
Generalforsamling

Kommuneskoven. Hvis nogen har
kendskab til tyverierne, modtager
vi gerne henvendelse. Vi er altid at
finde på www.hallundjagt.dk

Dagsordenens punkter blev kyndigt
styret af Henrik Christensen.

Tilskadekomne dyr

Foreningen afholdt generalforsamling 2. februar 2016 i klubhuset
Hallund.

Formanden aflagde sin beretning,
hvorunder han blandt andet nævnte,
at vildtudbyttet i Kommuneskoven
Hulknøse Plantage i den forgangne
jagtsæson havde begrænset sig til
en fasan og en due, men der var
dog set både harer og råvildt, men
uden at de var kommet på skudhold.
Der var valg til bestyrelsen, hvor
Finn Eriksen og Michael Hvedegaard blev genvalgt med applaus.
Generalforsamlingen sluttede med
almindelige meningsudvekslinger
over en kop kaffe med kage.

Vildtfodring

Hallund Jagtforening arbejder
kontinuerligt for at skabe de bedste
betingelser for vildtet. Det gælder
såvel remisepleje med henblik på at
skabe de rette betingelser for vækst
og yngelpleje, som fodring af vildtet
gennem hele vintersæsonen. Derfor
er det sørgeligt, at foreningen må
konstatere, at de foderanordninger,
som bliver sat på revirerne, ikke kan
stå i fred.

Sidst i januar kunne man møde
dette syn, hvis man gik en tur ad
Hulknøsevej.

Det var et fodermæssigt pænt dyr,
hvor enten ræven, løse hunde eller
musvågen havde fået sig et ordentligt måltid. Men det var ikke noget
kønt syn.
Så hermed en opfordring, hvis du
står med et sygt eller skadet vildt
dyr.
Hvad enten det er forårsaget af en
påkørsel, en anskydning eller andet
(så som løse hunde), så gør sådan:
• Ring til Dyrenes Vagtcentral på tlf.:
1812. Vagtcentralen kan instruere
dig i, hvad du bør gøre og kan sætte
dig i forbindelse med f.eks. nærmeste vildtplejestation. (Det er en
gratis service)

• Marker stedet, hvis du eller andre
har påkørt et rådyr, som efterfølgende er flygtet.
• Rekvirer en frivillig schweisshundefører gennem Dyrenes Vagtcentral. (En schweisshund er en sporhund, som kan spore det flygtede
dyr.)
Flemming Bolmgren

Kommende aktiviteter
Der er fjernet både fodertønder og
en korntønde som vist på billederne fra henholdsvis Ørumvej og

8. april kl. 10: Arbejdsdag med mødested Skarnvad.
Denne dag udtrækkes også bukkelodder.
Betaling skal ske ved udtrækningen. Pris 500 kr. pr. bukkelod.
Onsdag 13. april kl. 18: Flugtskydning. Mødested på Skarnvad
Onsdag 20. april kl. 18: Flugtskydning. Mødested på Skarnvad
Onsdag 27. april kl. 18: Flugtskydning. Mødested på Skarnvad
Lokalbladet nr. 80
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Gade

Krolf
Hej fra Hallund Krolf
Så har vi støvet køller og kugler af og startet op for sæson 2016. Vi spiller
tirsdag formiddag og torsdag eftermiddag.
Om tirsdagen begynder vi kl 09.30 med kaffe og brød, om torsdagen er det
kl. 13.30 og her med ”høflig selvbetjening”.
Når vi kommer længere hen på året spilles også tirsdag aften med start kl
18.30.
Mød op på vores dejlige stadion og prøv det….
Vi har udstyr du kan låne, og det er slet
ikke nødvendigt at have eget udstyr til
denne sport……
Med venlige krolfhilsener
Dorthe Christensen
Hallund Krolf

Onsdags
motionisterne
genopstår
Lille Nejst Bondegårdsdagpleje
Efter flere henvendelser og ønsker
forsøges det igen med gåtur onsdage
fra Doktorpladsen i Hallund. Vi mødes
kl. 18.30 og aftaler en rute i området.
Varighed ca. 1 time. Der vil også
som tidligere år være tur ”ud af byen”
den første onsdag i måneden. Dertil
pakkes en lille picnickurv som efter
endt gåtur kan nydes i forhåbentligt
godt vejr. Der vil være fælleskørsel til
et sted i omegnen, så dem uden bil
kan stadig deltage. Første gåtur er
onsdag den 27/4-2016 kl. 18.30.
Lis Jørgensen
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Lille Nejst Bondegårdsdagpleje ligger på Tylstrup landevej lige uden for Tylstrup på vej mod Aalborg. Den har eksisteret siden år 2000.
Der er dyr på gården, og udelivet prioriteres meget højt, hvor børnene er
med i de daglige gøremål med dyrene, og hvad der eller skal gøres.
Vi spiser ude så ofte som muligt og leger i den store, dejlige have, hvor der
er mange mugligheder for gemmelege, stor sandkasse, klatretårn, rutsjebaner, trampolin, cykler m.m.
Indendørs har vi et helt hus kun til dagplejebørnene. Det er på 100 m2 med
et tumlerum kun med bløde ting, madrasser, puder og tøjdyr.
I det daglige lægger jeg stor vægt på nærvær, forudsigelighed, rytme og ikke
mindst en masse kærlighed/ omsorg.
Lidt om mig selv:
Jeg er 55 år og gift med samme mand
i 36 år. Vi har 3 voksne piger, som bor
lige i nærheden af os. Vi har 6 børnebørn mellem 1 og 11 år.
Vi har et landbrug, som vi har haft 23
år. Jeg var kommunal dagplejer i 4 1/2
år, før jeg blev privat dagplejer.
Man er altid velkommen til at besøge
min dagpleje, hvis man synes, det
lyder spændende og overvejer privat
pasning til sit barn. Ellers kan I følge
os på Facebook - lille nejst bondegårdsdagpleje - eller www.lillenejst.dk
Venlig hilsen
Birgit Jakobsen
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spejlet

Hattefest i Hallund

23 damer var lørdag den 5/3 mødt op i Hallund Klubhus til den årlige
hattefest. Adgangskrav var hovedbeklædning af den ene eller anden
slags. Alle må siges at have været i det kreative hjørne.
Der var hat med friske blomster, comboyhat, Freddy Fræk hat, hat
lavet af engangsklude, hat med halm og mus, påskeæg og fjer, ja
selv politiet var repræsenteret. Vinderen blev Elsebeth Damkjær som
havde kreeret en hat af gryde- og skuresvampe. (Billedet til venstre)
Alle morede sig fra start til slut ud på den sene aftentimer. Der var festlige indslag med sange og konkurrence med at finde navne på hovedsteder rundt om i verdenen. (Vindergruppen ses på billedet nederst)

Blomstertur
til Butik LL

Under festen blev der også udnævnt 4 personer til at forestå næste
års hattefest som bliver lørdag den 11/2-2017. Så med mulighed/risiko
for en hyggelig og morsom eftermiddag, sæt da kryds i kalenderen
allerede nu.

På opfordring vil der igen i år
forsøges med at arrangere en
blomstertur til Butik LL i Mølholt,
forhåbentlig med efterfølgende
spisning i forsamlingshuset ved
siden af butikken. Skulle det ske
det ikke er muligt med spisning
der, vil der blive arrangeret spisning i Klubhuset efter hjemkomst
fra blomsterturen. Der er i skrivende stund ikke nogen klar aftale
på plads med Butik LL. Men der
forsøges om det kan blive tirsdag
den 3/5 med afgang fra Hallund kl.
16.30. Der vil blive annonceret på
www.hallundhollensted.dk og de
sædvanlige opslagssteder i byen
hvis arrangementet kommer på
plads.
Lokalbladet nr. 80
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Øster Brønderslev Centralskole
Skolestruktur i
Øster Brønderslev

Fra 1. august 2016 skrives der
ny historie for Ø. Brønderslev
Centralskole, idet skolen bliver
omdannet til et såkaldt undervisningssted sammen med de øvrige
skoler i Brønderslev Kommune, hvis
skolevæsen fremover kommer til
at bestå af udelukkende undervisningssteder.
Omdannelsen af skolerne til undervisningssteder er et led i skolestrukturen, der endvidere betyder, at den
enkelte skole ikke længere udgør
et selvstændigt skoledistrikt, men
bliver en del af noget større, nemlig
en del af distrikt Brønderslev Syd,
som udover Ø. Brønderslev Centralskole, udgøres af Skolegades
og Søndergades Skole. Foruden
Brønderslev Syd vil skolevæsenet
fra 1. august komme til at bestå af
i alt kun fire distrikter, hvilket igen
betyder, at der kun bliver én samlet
økonomi for hvert skoledistrikt.
Hvad betyder dette så i praksis for
Ø. Brønderslev Centralskole, og
hvordan vil elever, personale og
forældre i hverdagen opleve de nye
tider?
Rygraden i det nye skoledistrikt er
styrelsesvedtægten, som netop
har været i høring hos de lokale
skolebestyrelser og MED-udvalg, og
en af de største ændringer er, at der
bliver én samlet skolebestyrelse for
de tre skoler. Skolebestyrelsen på
ØBC er meget tilfreds med oplægget fra skoleforvaltningen i forhold
til fordeling af repræsentanter fra de
nuværende tre skoledistrikter, idet
det indstilles til det politiske udvalg,

at der skal vælges tre forældrevalgte fra hvert undervis-ningssted
i Brønderslev Syd, ligesom der
skal være én medarbejder- og
elevrepræsentant fra hver af de
nuværende matrikler.
Nogle af de andre vigtige områder
inden for styrelsesvedtægten er flytning af elever fra det ene undervisningssted til det andet, og her er det
afgørende element i oplægget, at
en elev ikke kan flyttes uden forældrenes samtykke, ligesom reducering af klassetrin på et undervisningssted skal godkendes politisk,
før det kan realiseres.
Endvidere kan et undervisningssted
heller ikke nedlægges uden om
politisk behandling, ligesom et barn
ikke kan indskrives på et bestemt
undervisningssted uden forældrenes tilladelse.
Skolebestyrelsen på ØBC stiller sig
yderst tilfreds med de foreslåede
værn, der forhindrer, at et undervisningssted således kan blive drænet
for elever, uden at forældrene og
politikerne får det sidste ord.
I det daglige vil skolestrukturen
ikke medføre den store omvæltning
på Ø. Brønderslev Centralskole,
og indtil videre skal vores elever
efter 6. klasse stadig fortsætte på
Søndergades Skole. På sigt er
det planen, at overbygningerne på
Søndergades og Skolegades Skole
samles på ét undervisningssted, og
det er ikke vedtaget endnu, hvor og
hvornår det bliver.

Skoleledelse i
Øster Brønderslev

Indførelse
af ny skolestruktur får
også indflydelse på den
kommende
udformning af
ledelsesopbygningen,
idet der i de
fire distrikter
kun skal være
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én skoleleder og en række afdelingsledere.
For Brønderslev Syds vedkommende er Carl-Otto Borup blevet
ansat som skoleleder/distriktsleder,
og på ØBC skal der fortsat være
to faste ledere, som vi kender det i
dag, men distriktslederen vil således
også være en del af ledelsen i Ø.
Brønderslev, men mere i en slags
konsulentfunktion i forhold til den
daglige ledelse.
På SFO-området er der også udpeget fire ledere med én i hvert
distrikt, og her bliver Jane Mortensen, der tidligere har været SFOleder på Søndergades Skole,
overordnet SFO-leder i Brønderslev
Syd. Vi kan glæde os over, at Bente
Børjesson stadig vil være daglig
leder i SFO’en i Ø. Brønderslev,
hvor hun fra 1. august 2016 vil få
udvidet sin ledelsesressort med
en førskolegruppe og dermed en
gruppe pædagoger fra Grøftekanten
under sig (se nedenfor).
De nye ledelser er tiltrådt den 1.
marts 2016, og det var oprindelig
planen, at skolelederen på Klokkerholm Skole, Helle Faber, skulle
afløse undertegnede og dermed
udgøre den ene halvdel af ledelsen
sammen med nuværende viceskoleleder, Henrik Sparvath, men
det er i uge 7 blevet ændret, så at
Helle Faber fortsætter på Klokkerholm Skole. Planen er således nu,
at jeg fortsætter som skoleleder på
Ø. Brønderslev Centralskole, og at
der i løbet af foråret skal ansættes
en ny leder på ØBC til at lede skolen sammen med Henrik Sparvath.
Når den nye leder kan tiltræde, vil
jeg således flytte til Dronninglund
Skole, som det oprindeligt var
planlagt i forhold til den nye ledelsesstruktur.
Jeg kan kun sige, at jeg glæder mig
til fortsat arbejde på ØBC, hvor jeg
er særdeles glad for at være leder,
idet skolen er fyldt med dejlige
elever og et dygtigt personale,
ligesom skolebestyrelsen og forældrene udgør en stærk og konstruktiv
ramme om skolen og SFO’en.

Årets fest i
Øster Brønderslev

Der var glade børn overalt i hallen, da skolen traditionen tro holdt
skolefest i uge 7 med skolekomedien som et af de store højdepunkter.
6. årgangs elever leverede en flot
finale torsdag aften med komedien
”Hvem Grethe?” foran godt 200
elever og ca. 400 forældre, og det
veloplagte publikum kvitterede hyppigt med velfortjente klapsalver og
højlydt latter, der gjorde, at eleverne
gav den ekstra skalle på de skrå
brædder.
Assisteret af gæsteinstruktør,
Jørgen Bing, fra Vendsyssel Teater
var det klasselærerne for de to
6. klasser, Svend Stokbro og Dot
Hyldgaard Hjulskov, der styrede
elevernes strabadser på scenen,
og det havde de gjort fantastisk flot,
ligesom scenografien havde nået
den digitale tidsalder med en stor
fladskærm på 2 x 4 meter, hvilket
gav helt nye muligheder for skift af
kulisser.
Et velspillende elevorkester under
ledelse af musiklærer, Sanne Johansson, sørgede for masser af hits
fra en af de største danske musikgrupper gennem tiderne, nemlig
Shu-Bi-Dua.
Efter skolekomedien var der dømt
kaffe og lækkert kagebord for
forældrene, mens eleverne kunne
hygge sig med masser af aktiviteter
rundt omkring i hallen, hvor bl.a.
klasseforældrerådene havde sørget
for spændende udfordringer til de
festglade elever, der også kunne
give prøver på deres mange talenter
i ”Scenen er din”.

else af Grøftekanten, da alle børn
kunne rummes i én børnehave
kombineret med en førskolegruppe
på skolen, indtil der blev plads i
Grøftekanten til alle børn. Myretuen
nedlægges således som børnehave
fra 1. juli 2016.
Faldet i børnetallet i Ø. Brønderslev har dog bevirket, at alle børn
inden for en årrække kan huses i
Grøftekanten, og derfor har byrådet
valgt at udsætte udbygningen af
Grøftekanten og i stedet lave nogle
bygningsmæssige småjusteringer
i SFO’en, så børnehavebørnene
kan rummes i St. Alf, ligesom der
skal laves en fuldstændig indhegning af den østlige legeplads, så
børnehavebørnene ikke kan forlade
området.
Bente Børjesson får det ledelsesmæssige ansvar for alle
pædagoger i SFO’en, og dermed
også i forhold til de pædagoger,
der i forbindelse med førskolegruppen flyttes fra Grøftekanten og
over på skolen. På skolen og i
SFO’en glæder vi også til at få en
ny børnegruppe i huset, da det rent
pædagogisk også vil give nogle nye
muligheder for at gøre overgangen
mellem børnehave og skole mindre,
så børnehavebørnene hurtigere kan
føle sig trygge og hjemmevante i
de nye omgivelser. Derudover får vi
også nogle nye kollegaer i SFO’en,
og dem ser vi selvfølgelig også frem
til at modtage og gøre til en del af
”huset”.

I kommende skoleår skal der i alt
være 32 børn i førskolegruppen, og i
skoleåret 17/18 er det planen, at der
begynder 30 børn. Fra august 2018
skulle der således være plads til alle
børnehavebørn i Grøftekanten.
Som det er mange bekendt, er der
pres på morgentrafikken omkring
skolen, og det bliver selvfølgelig
ikke mindre, nu hvor der i løbet af
kommende skoleår rykker 32 ekstra
børn ind på skolen, ligesom der vi
forventer, at der begynder 46 børn i
de to kommende børnehaveklasser,
hvilket er seks børn mere, end der
begyndte i indeværende skoleår.
Trafikudvalget under skolebestyrelsen har allerede planlagt nogle
initiativer med bl.a. bedre opstregning og belysning på skolens
parkeringsområde, men det giver
selvsagt ikke flere parkeringspladser, og derfor har det vores store
opmærksomhed i skolebestyrelsen,
hvordan vi får skabt rum til den
heldigvis større aktivitet på skolen
og i SFO’en.
Det er således en meget spændende tid, vi går i møde på skoleområdet, og vi vil løbende orientere om
de nye tiltag, så der bliver mulighed
for at følge udviklingen på børne- og
undervisningsområdet i Ø. Brønderslev.
Med venlig hilsen
Claus Jørgensen
Skoleleder
Ø. Brønderslev Centralskole

Førskolebørn i
Øster Brønderslev

I 2011 udarbejdede Brønderslev
Kommune en Masterplan for
daginstitutionerne med den hensigt
bl.a. i Ø. Brønderslev at sammenlægge Myretuen og Grøftekanten
ledelsesmæssigt. På grund af
faldende børnetal blev der i budget
2015 afsat 1.000.000 kr. til udvidLokalbladet nr. 80
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Elmehøj
Elmehøj er huset
med masser af
glæde og hygge
Foråret kigger frem, og Ruth finder
de små forårsblomster i vores have,
som pynter i afdelingen. De lyse
duge er fundet frem, så Elmehøj er
ikke vinterklædt mere. Der er
snakket om ture ud i det blå i bus og
på scooteren. Vi er i gang med at
planlægge forårsfesten, og påskefesten er lige op over. En skøn tid vi
ser frem til.
Så er der en tak til den flinke borger
fra Øster Brønderslev (navnet fik jeg
desværre ikke), som kom med et flot
julekaffestel til Elmehøj. Så nu kan
der til næste jul laves det fineste
kaffebord.

Det er der sket på
Elmehøj

Beboerne tog bussen til Hallund,
hvor Bjarne fra Centerrådet og
Elsebeth, der er medarbejder, bød
på stegt flæsk med det hele og
citronfromage. Det kan nok være,
der blev spist og hygget i deres
hyggelige hjem. Der bliver allerede
snakket om, hvornår den næste tur
er til Hallund, for Bjarnes mad er så
god.
Fastelavn: En dejlig tradition som
børnehaven heldigvis bakker op om.
Masser af udklædte børn møder
glade frem. Centerrådet bager
de flotteste, farvestrålende boller,
tønden er fyldt med slik, og der var
rødt saftevand i rigelige mængder,
så alle kan bare spise alt det forbudte denne dag. Men skidt - for
alle havde en god dag.
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Op til fastelavn blev der snakket
traditioner omkring denne ”højtid”.
Hjallerup Bageri har givet fastelavnsboller med fløde til beboere
og medarbejdere nogle gange op til
påsken. Tak for at de tænker på os.

Der er planer om at tage en tur
igennem Dronninglund Storskov
til Hjallerup Bageri og cafe. Denne
smukke café i gammel stil med
gamle møbler og porcelæn, og som
har de dejligste kager og kaffe.

Vores aktivitetsmedarbejder snakkede også Valentinsdag, der har
sneget sig ind som noget, man
fejrer i Danmark også. Ikke noget
som vores beboere har fejret, men
ny viden er ikke at foragte.
Tøjparty i salen, hvor alle samles,
beboere, pårørende, frivillige og
medarbejdere for at se, prøve og
ikke mindst købe forårets garderobe. Der drikkes kaffe og spises
masser af chokolade. En rigtig
smovse formiddag.

Jeg blev af Landbo Seniorer inviteret ud i den flotte, store bygning
LandboNord. Her skulle jeg fortælle
om et værdigt og omsorgsfuldt liv på
vores plejecentre. Det tog jeg meget
gerne imod, for det er for mig så
vigtigt, at man taler om vores plejecentre på en positiv måde, og ikke
fokuserer på alle de dårlige historier.
Jeg havde taget ting og sager med,
så alle kunne se, hvordan vi dækker
vores daglige borde, vores aktivitetskalendere, foldere om Elmehøj
og Hellevadlund, foldere om at være
frivillig, billeder osv. Det var nogle
rigtig spændende timer set fra min
side. Der var stor spørgelyst og interesse for det, jeg havde med. Tak
til Landbo Seniorer for invitationen.
Jeg kommer gerne igen.

Banko på Elmehøj er altid et hit med
masser af gevinster, og som reglen
noget der kan deles og spises sammen med andre.

Den kommende tid

Påskefesten er lige op over: Der
bliver serveret den dejligste frokost,
masser af pårørende kommer og
fejrer dagen sammen med alle os
på Elmehøj. Lasse kommer og
spiller på sin harmonika. Som vanligt er Centerrådet på pletten til at
varte os alle op.
Inden frokosten er der gudstjeneste ved vores lokale præst
Rune Nørager og kirkesanger Poul
og organist Inger. De deltager også
i frokosten efterfølgende. Det er så
hyggeligt.
Op til påsken snakkes der forskellige påsketraditioner, mad, pynt, og
hvad der ellers er om denne højtid.
Vi har så mange gamle ting, og det
bliver der snakket meget om. Der
bliver lavet ”gæt en ting”. Det er
noget, som alle er rigtigt glade
for at deltage i.
Forårsfesten er også på tegnebrættet: Vi har denne gang
inviteret ”Bakkesangerne”.
ikke dem fra København,
men nogle glade damer, som
synger de glade sange, der
er kendt fra Bakken. Vi har
planer om at få mad udefra
denne gang.
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Husk, at vi sagtens kan bruge flere
frivillige, som vil hygge sammen
med beboere, pårørende og frivillige.
Beboere, frivillige og medarbejdere
på Elmehøj ønsker alle et dejligt
forår.
Jette Ramskov

Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Genåbning af Øster Brønderslev Kirke
søndag 17. april kl. 11.00
Istandsættelsen af Øster Brønderslev Kirke skrider planmæssigt frem, og selv om der undervejs har været uventede
udfordringer, kommer tidsplanen til at holde!
Det skal naturligvis fejres, at vi nu atter kan tage kirken i brug, og det vil vi gøre med gudstjenesten søndag 17. april
klokken 11.00.
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til et lettere traktement i Samlingshuset. Alle er velkomne, og vi håber, at
mange har lyst til at deltage – og til at se, hvor flot kirkerummet nu fremstår!
På billedet her kan man se, hvordan arbejdet skrider frem.
Også i den resterende 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.

Lokalbladet nr. 80
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Menighedsrådsmøder Gudstjenester på
Elmehøj Ældrecenter
Øster Brønderslev Menighedsråd:
Torsdag 17. marts kl. 19.00
Hallund Menighedsråd:
Onsdag 16. marts kl. 19.00
Torsdag 16. juni kl. 19.00

Torsdag 17. marts kl. 11.00
Torsdag 21. april kl. 10.15
Torsdag 19. maj kl. 10.15

Fælles menighedsrådsmøde:
Torsdag 12. maj kl. 19.00
N.B.: Menighedsrådsmøderne er
offentlige. Interesserede kan henvende sig til en af menighedsrådsformændene eller til sognepræsten for
nærmere oplysninger. (Se kirkelige
adresser).

Jeg bliver glad for en henvendelse,
hvis man ønsker, eller ved om en der
ønsker, en samtale.
Rune Nørager Christensen

Gudstjenester

Ø. Brønderslev Kirke

Hallund Kirke

13/3: Mariæ bebudelses dag

Ingen

20/3: Palmesøndag
24/3: Skærtorsdag
25/3: Langfredag
27/3: Påskedag
28/3: 2. påskedag

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

11.00 Familiegudstjeneste,
afslutning minikonfirmander
11.00
18.00 Se omtale
11.00
11.00
9.30 Ole Skov Thomsen

3/4: 1. søn. e. påske
10/4: 2. søn. e. påske
17/4: 3. søn. e. påske
22/4: Bededag
24/4: 4. søn. e. påske

Ingen
Ingen
11.00 Genåbning af Kirken
Ingen
10.00 Konfirmation

9.30 Ole Skov Thomsen
11.00
Ingen
11.00
Ingen

1/5: 5. søn. e. påske
5/5: Kristi himmelfart
8/5: 6. søn. e. påske
10/5: Tirsdag
15/5: Pinsedag
16/5: 2. pinsedag
22/5: Trinitatis søndag
29/5: 1. søn. e. trin.

Ingen
11.00
9.30 Ole Skov Thomsen
19.30 Forårskoncert. Se omtale
11.00 Poul Kristiansens 40-års jubilæum
Ingen
11.00
9.30

10.00 Konfirmation
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
11.00
Ingen
11.00

5/6: 2. søn. e. trin.
12/6: 3. søn. e. trin.
19/6: 4. søn. e. trin.

9.30 Ole Skov Thomsen
9.30 Ole Skov Thomsen
Ingen

Ingen
Ingen
11.00

Marts

April

Maj

Juni
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Præstens besøg
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Husk kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 98811012

Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Skærtorsdag
24. marts
Igen i år vil vi fejre skærtorsdag med
en aftengudstjeneste i Hallund Kirke
klokken 18.00, og efter gudstjenesten byder menighedsrådene på
middag og kaffe på Hallund Kro.
Alle er velkomne, og det er gratis at
deltage.

Sangaften onsdag
6. april kl. 19.30-21.00

Egentlig var sangaftenen i marts den sidste i denne sæson. Men vi har i
menighedsrådene besluttet at forlænge sæsonen for sangaftener, så vi får
april med. Så kan vi forhåbentlig både mærke og synge om foråret.
Som vanligt byder menigheds-rådene undervejs på kaffe og småkager. Det
er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.
Hvis nogen har behov for befordring til og fra sangaftnerne, bedes man kontakte Rune på tlf. 9881 1025.

Forårskoncert
tirsdag 10. maj
kl. 19.30 i Øster
Brønderslev Kirke

Ved koncerten medvirker kirkens
kor.
Vi ser frem til, at mange vil sætte sig
ind og lade sindet oplade af ord og
toner, der hilser foråret velkommen.
Det er gratis at deltage.

Konfirmationer i 2016
Øster Brønderslev Kirke søndag 24. april kl. 10.00:
Kristian Voigt Kristensen, Hvilshøjvej 143, 9700 Brønderslev
Nicklas Rønn Clausen
Daniel Rishøj Jensen, Elmevej 16, 9700 Brønderslev
Ronnie Grotum Smidt, Hyldevej 8, 9700 Brønderslev
Mette Kirstine Ladegaard, Bålhøj 47, 9700 Brønderslev
Mathias Lykkegaard Jørgensen, Hasselvej 2, 9700 Brønderslev
Astrid Kondrup Andersen, Bålhøj 31, 9700 Brønderslev
Jim Søndergaard Stie, Platanvej 26, 9700 Brønderslev
Julie Frejlev, Elmevej 94, 9700 Brønderslev
Jacob Simoni Larsen, Røgelhedevej 14, 9700 Brønderslev
Laura Bjørnstrup Madsen, Danserhøj 25, 9700 Brønderslev
Rasmus Havgaard Larsen, Ahornvej 18, 9700 Brønderslev
Emma Albøge Olesen, Hvilshøjvej 192, 9700 Brønderslev
Amalie Lykkeberg, Husumvej 4, 9700 Brønderslev
Sarah Laybourn Jensen, Danserhøj 41, 9700 Brønderslev

Hallund Kirke søndag 1. maj kl. 10.00:

Nadia Hemdrup Indius Knudsen, Hallundkær 32, 9700 Brønderslev
Sandy Hemdrup Indius Knudsen, Hallundkær 32, 9700 Brønderslev
Martin Møller Thomsen, Hollenstedvej 159, 9700 Brønderslev
Lauritz Lund Damgaard
Josefine Ravn Larsen, Ørumvej 117, 9700 Brønderslev
Lokalbladet nr. 80
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Anna Bojsen-Møller: ”Tro og Menneskeværd”
Foredrag på Hallund Kro onsdag 13. april kl. 19.00

Sogne- og hospitalspræst Anna Bojsen-Møller fortæller om foredraget:
”Som hospitalspræst møder man ofte spørgsmål af eksistentiel og religiøs karakter. For psykisk syge er sådanne spørgsmål om meningen med livet og døden,
om Gud og det Onde, om skyld og skam, centrale spørgsmål, ligesom det ofte
er det for mennesker i det hele taget, ikke mindst når vi er i krise. Bønnen og i
det hele taget gudstjenesten betyder meget i denne sammenhæng.
Som præst på Århus Universitetshospital Risskov er disse spørgsmål noget, jeg
daglig bliver stillet overfor, og jeg vil derfor i oplægget komme ind herpå og også
generelt fortælle om hverdagen som hospitalspræst for psykisk sårbare mennesker.
Jeg vil også komme ind på de forskellige psykiske sygdomme og den stigmatisering, som stadig eksisterer i forhold til psykisk sårbare mennesker”.
Efter foredraget serveres kaffe og kage. Det er gratis at deltage.
Arrangeret af menighedsrådene i Øster Brønderslev og Hallund.

Kirkelige adresser
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Sognepræst, Ø. Brønderslev og Hallund sogne:
Rune Nørager Christensen, Elmevej 85, Ø. Brønderslev,
tlf. 9881 1025.
Fax-nr. 9881 1525. E-mailadresse: RNC@km.dk
Ugentlig fridag: Mandag.
Øster Brønderslev Kirkes hjemmeside: www.oeb-kirke.dk
Provstiets hjemmeside: www.broenderslevprovsti.dk
Organist, begge sogne:
Inger M. Hansen, Merkurvej 4, 9200 Aalborg SV, 9000 Aalborg,
tlf. 6060 2361.
Kirkesanger, begge sogne:
Poul Kristiansen, Danserhøj 33, Ø. Brønderslev, tlf. 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.
Lokalbladet nr. 80

40-års jubilæum

Her i 2016 har Poul Kristiansen
været kirkesanger ved Øster
Brønderslev Kirke i 40 år. Trofast,
smukt og værdigt har han passet sit
hverv, og det skal naturligvis fejres!
Fra os i menighedsrådet skal der
lyde et stort tillykke til Poul, og vi
glæder os til at fejre Pouls jubilæum
pinsedag 15. maj.
Efter gudstjenesten i Øster
Brønderslev kirke kl. 11.00 inviterer Menigheds-rådet på frokost i
Samlingshuset, hvor der vil være
rig lejlighed til at sætte ord på den
betydning, Poul igennem årene har
haft for kirkelivet i sognet.
Vi håber, at mange har lyst til og
mulighed for at komme og være
med til at fejre jubilaren.

Øster Brønderslev Idrætsforening
ØBI Badminton

Efter en enkelt omgang på det
digitale medie Facebook – ØB City
(da vi ikke nåede deadline til sidste
blad) er vi nu tilbage i Lokalbladet!
Der er sket meget i ØBI Badminton
siden sidst, faktisk har vi haft nogle af vores allerstørste og bedste
oplevelser i denne sæson.
Først og fremmest har vi desværre
mistet vores dygtige hjælpetræner
Frederik Vejrgang, men pladsen er
hurtigt blevet besat af Laila Nielsen,
som er nyt fast inventar i vores afdeling. Stor tak til Frederik for alt, hvad
han har gjort for klub og unger, og
stort velkommen til Laila!
Dernæst har vi endelig fået lavet
vores nye spillertøj, som vi er
utroligt stolte af (se gruppebillede).
I stedet for de velkendte orange
t-shirts er vi nu tilbage i klubbens
blå farve, dog denne gang med FZ
Forza produkter fra Active Sportswear Int. A/S i Brønderslev. Det har
været vigtigt for os i badmintonbestyrelsen, at vi har kunnet promovere et dansk design, og vi vil rigtig
gerne takke Active Sportswear for
at være utroligt imødekommende
overfor os ”nye” lige fra vores allerførste kontakt, og vi takker for den
fornemme kontrakt.
I samme åndedrag skal vi også af
hele vores kæmpe badminton-hjerte
takke Carlsberg Sportsfond for at
have sponsoreret dette spillertøj. De
økonomiske omkostninger for vores

spillere har været minimale, og i en
sportsgren, hvor vi ikke bruger traditionelt holdtøj med rygnumre osv,
som kan deles mellem flere spillere,
så er det en fantastisk fornemmelse
alligevel at kunne stille op i ens ”uniform” med 19 spillere + trænere til
dette års Kommunemesterskaber!
Et Kommunemesterskab, som igen
bragte medaljer hjem til klubben.
9 stk. af slagsen blev det til denne
gang, 1 guld, 5 sølv og 3 bronze.
Guldet blev hevet i land af 6-årige
Mikkel Bang Andersen (se billedet)
(i double med Viktor fra Brønderslev).

Udover rækken for de mindste var
der gevinst til os i U11 og U15. For
os trænere er det en kæmpe begivenhed at tage til Kommunemesterskaber. Det er et dags-arrangement (sommetider 2 dage), og vi er
så meget vi kan, hos så mange af
vores unger som vi kan, hele dagen,
og vi får lov til at se deres udvikling
sat op imod dem fra andre klubber,
alt imens forældrene er fantastiske
til at bakke op med godt humør,
selskab og forfriskninger! Det er en

stor oplevelse for os, og vi nærer et
lille håb om, at det er lige så stort
for vores spillere (og måske endda
også forældrene). Vi glæder os i al
fald allerede til næste sæson!
Apropos næste sæson, så vil vi
være gået i ”sommer-hi” til det kommende nummer af Lokalbladet. Det
er dog kun på den sportslige side,
da vi vil fortsætte med at lægge
grundstenene til næste sæsons
udfordringer. Vi har rigtig mange
tiltag, der kan løfte niveauet for os,
store som små, selvom det er svært
at konkurrere med de kvante-spring,
vi har foretaget i denne sæson
(tællerstole, kontrakter, sponsorater
osv.). Men vi kan afsløre, at vi har
en ambition om, at ØBI Badminton
vil være i stand til at byde ind som
vært til Kommunemesterskaberne
(gerne allerede i 2017), og vi er
ikke langt fra vores mål. Faktisk
er vi så tæt på, at vi stort set kun
mangler ”mande-timer M/K”. Så har
du en lille badminton-spiller/støtte,
som måske har ligget i dvale lidt for
længe, eller vil du gerne bidrage til
vores drøm med en arbejdsindsats
og gode idéer m.v., så er du mere
end velkommen til at komme til os.
Vi er 2 i vores lille bestyrelse, og vi
er i grunden ret flinke, synes vi selv,
men vi vil gerne være flere.
ØBI Badminton
Karsten & Allan
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Øster Brønderslev Idrætsforening
Generalforsamlinger

Øster Brønderslev Idrætsforening holder generalforsamlinger
Onsdag 30. marts i Samlingsstedet
Kl. 17.00
ØBIs Venner. Dagsorden efter vedtægterne.
Kl. 17.30
ØBIs afdelinger holder generalforsamlinger i følgende rækkefølge:
Hovedbestyrelsen - Fodbold - Håndbold - Badminton - Gymnastik/Fitness
Dagsorden efter vedtægterne
Kl. 19.00 - cirka:
Spisning. Husk tilmelding til spisning!
til Cecilie Wacher - 5366 2511 eller ceciliewacher@gmail.com

ØBI-fodbold

ØBI-fodbold holder stander
hejsning lørdag 19. marts kl
10.00 Vi starter med at hejse
flaget, derefter er der let træning,
og vi slutter med pølser i Samlingsstedet. Vel mødt!
Nyhed i foråret:
Børnebold med leg og boldspil
for 3 årige og til skolealderen.
Hanne Hartmann

ØBIs Byfest 2016 er aflyst
Vi har i Byfestudvalget, desværre, set os nødsaget til at sende Byfesten på ferie! På ubestemt tid…
Det skal forstås således, at der ingen Byfest bliver i 2016, og den genopstår kun næste år, hvis andre træder til.
Det har ikke været muligt for os at skaffe nok hjælpere, og det kan der jo være flere gode grunde til. Vi har talt om,
hvad vi kan gøre anderledes i udvalget, men vi kan desværre ikke finde anden løsning. Vi har jo mange andre gode
arrangementer i byen, som vi med rette kan være stolte af og glade for, og lad os fortsat sammen støtte op om
dem!
En kæmpe tak skal lyde til sponsorer og hjælpere gennem årene. Det har ikke været muligt uden jeres gode hjælp!
Vi har haft mange gode Byfester, og mange af os har mange dejlige minder derfra.
Hvis nogle tænker, at de på et tidspunkt gerne vil lave et arrangement for ØBI (som Byfesten eller noget andet), så
kontakt endelig hovedbestyrelsen!
På Byfestudvalgets vegne
Anna Sofie Bro Simoni, Cecilie Wacher og Annitta Baun

Crossdance-feberen
raser…
Det startede som en forespørgsel
om nogle havde lyst til at gå til
crossdance i Øster Brønderslev.

Det viste sig, at opbakningen var
der, og ØBI gymnastikafdeling
lancerede et hold til sæsonstart i
uge 36 sidste år. Charlotte Graven,
som også er uddannet instruktør i
Fitness World, skulle stå i spidsen
for holdet, der hurtigt skulle vise sig
at blive en stor succes.
Forventningen var, at der kunne
samles et hold på 15-20 piger
onsdag aften. I løbet af efteråret
voksede holdet dog, og der er nu pt.
35 tilmeldte piger, som alle danser
til Charlotte Gravens energiske
instruktion.
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Crossdance er et fitnesskoncept
baseret på moduler med Dance,
Bodytoning, Cardio og Balance.
Lokalbladet nr. 80

Modulernes rækkefølge er nøje
sammensat, så du får den helt
optimale træning, og ingen kommer igennem en time uden smil på
læben og sved på panden.
Charlotte er opfindsom, og der
danses til såvel nye som gamle
numre, men det er helt sikkert, at
man får danset til fede rytmer og
seje vibes.
Siden opstart har der været en
ekstra træningsevent, hvor der er
blevet danset penge ind til Røde
Kors, og ikke mindst er der blevet
oprettet en Facebook-gruppe, hvor
Charlotte løbende informerer og
motiverer. Der er ingen tvivl om,
at Crossdance-feberen raser over
Øster Brønderslev, og feberen
fortsætter…
I april starter et forårshold, hvor der
er planlagt træning to gange om
ugen.

Alle interesserede kan følge med
på ØBIs hjemmeside eller via
Facebook-gruppen:
crossdance i øster brønderslev.
Chalotte Søgaard

Håndbold i Øster
Brønderslev

En håndboldklub
og et fællesskab.
I efterårssæsonen 2015 rykkede
Øster Brønderslevs Idrætsforenings
herrehold tilbage i serie 1. Der var
mange i hallen den dag. Stemningen var fantastisk. Hallen var fyldt
med mennesker, der var kommet for
at støtte holdet. Der blev både jublet
og buhet. Der var dog mest at juble
over, da ØBIs hold vandt kampen.
En stor sejr for Øster Brønderslev. Det blev også fejret med
champagne, guldhår, guldtrøjer og
konfettirør. Indtil videre kan Øster
Brønderslev sagtens følge med på
niveauet i serie 1. Det er en sejr for
hele klubben at få et hold tilbage i
serie 1.
Jeg spiller selv på Øster Brønderslevs U-16 drengehold, og jeg er
træner for U-12 drenge. At spille
håndbold i Øster Brønderslev er
både en sport, men også et fedt
fællesskab, hvor der er plads til alle.
Man lærer en masse, men hygger sig også rigtig meget sammen.
Vores træner Kasper Elgaard gør

meget for at lære os en masse nye
ting og lave gode øvelser, men der
er også plads til hygge og grin til
træningen.
Nu har jeg været så heldig også at
blive hjælpetræner for U-12 drenge
sammen med min egen træner,
Kasper. Det har både været en
udfordring, men også noget jeg har
lært rigtigt meget af. Jeg har været
træner for dem i en sæson nu. Det
er fedt at kunne give nogle af sine
erfaringer videre og planlægge træningen og lave nogle både sjove og
lærerige øvelser.
Mine venner og jeg mødes også tit
i hallen om søndagen for at støtte
hinanden. Men også fordi det er et
hyggeligt sted at være. Man kender
rigtigt mange, og der er altid nogle at snakke med. Jeg bruger tit
næsten hele min søndag i hallen,
for det er et stort samlingssted for
både forældre, spillere og bekendte.
Man kan altid mærke den hyggelige
og glade stemning, når man træder
ind i hallen, og det smitter af.
Håndbold er en rigtig fed sport at
spille i Øster Brønderslev. Du kan

komme over og bevæge dig og få
sved på panden, selvom der ligger
sne udenfor. Du får kroppen holdt i
gang. At være en del af sportsklubben ville jeg ikke kunne undvære i
min hverdag.
For at vise et billede af hvordan
sammenholdet i en håndboldklub,
som ØBI er, så blev der søndag
31. januar spillet kampe i hallen
som sædvanligt. Der var en pause
i hallen mellem kampene, hvor
U-16 drenge og Herre serie 4 skulle
spille. Folk fik den gode ide at lave
en kamp bare for sjov. Så spillere
fra U-10 til U-16 både drenge og
piger stormede ind på banen. Holdene blev hurtigt lavet, og det blev
den gode gamle kamp drengene
mod pigerne. Det viste rigtig meget,
hvordan en sportsklub kan opbygge
et fællesskab, for alle spillede med
- både de store og de små. Der blev
både grint, svedt og scoret mål.
Selvom der vist ikke var helt styr på
måltavlen, hyggede alle sig.
David Stavnskær Pedersen
(Jeg er ikke selv med på billedet, for
jeg var i Frankrig, da det blev taget)
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Gade

Lokalhistorisk Arkiv
Jens Eggert Krogen

Han blev født 10. marts 1893 i Hallund sogn som den midterste af 5 søskende.
Storesøstre Margrethe Katrine (f. 1889) og Margrethe Kristine (f. 1891) samt
lillebror Christian (Johannes) Ejnar (f. 1895) og lillesøster Anna Johanne (f.
1902)
Jens Eggert havde endnu en søster Johanne Jensine som er 1 år i
folketællingen i 1890, men ikke findes i folketællingen for 1901.
Han kom i lære i Hallund i 1908, blev kommis hos købmand Chr. Hjorth i
1922 og købte i 1932 købmandsgården i Slotsgade 12 i Ålborg sammen med
en anden.
(Og han er i øvrigt far til den senere så
kendte Poul Erik Krogen).
Postkortet er fra hans far Erhard Peter Eggert Krogen gift med Berteline
Jensen, og er af barndomshjemmet med
faderen udenfor.

Hvor heldig kan man
være?!
Ja.....den dag i januar jeg cyklede
en tur til købmanden, var heldet
med mig.

På en slægtshistorieside på nettet står
der, at det er Sølvgade 92, og det er der,
hvor Doktorpladsen er i dag. Kan det
passe, at et sådan hus lå her, eller er det
måske de sammenbyggede huse, der i
dag har nummer 88 og 90?

Jeg skulle lige handle og have
indløst gevinsterne på vores julekalendere fra Danske Spil.

Vi har fra Jørgen Jensen hørt, at der
i huset Sølvgade 92, har der boet en
person ved navn Slagter-Søren. Han
skulle have haft et slagterhus på denne
adresse.

Jo, og så havde jeg også de her 2
lokale julekalender, der lige skulle
tjekkes, og jeg skal ellers love for, at
dem der står i kø efter mig får en på
opleveren, da jeg lige pludselig står
med hænderne i vejret og jubler.

Vi havde vundet 500 kr. og 2 x 50
kr., så det var jo lækkert.

Lokalhistorisk Arkiv efterlyser billeder eller oplysninger om huset på billedet
og Sølvgade 92.
Kontakt arkivet via Per Drustrup Larsen 2826 1453 eller per@drustrup.dk

I øvrigt

Der mangler fortsat lokalhistorisk interesserede og praktiske folk til at deltage
i arkivets arbejde. Vi er kun 2 aktive, så ud over den månedlige åbningstid,
er det begrænset, hvor meget andet vi kan overkomme. Med flere hænder vil
arbejdet blive både sjovere og mere spændende. Kig op på åbningsdagen
eller kontakt mig for flere oplysninger, hvis du har lyst tilat høre mere.
Per Drustrup Larsen

Jeg får nemlig at vide, at jeg har
vundet, og jeg er endda ikke helt
klar over, hvad gevinsten er, men
Jan kunne glæde mig og min familie
med et gavekort på 2.500 kr. Til
Spar......
Ja hvor heldig kan man være?!
Maja Albrechtsen, Hvilshøjvej
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Billeder:
Postkortet og bagsiden af det

Sparekassefonden
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HUSK at der 1. april er ansøgningsfrist til Sparekassefonden om støtte
til lokale projekter og ideer.
Se hjemmesiden
www.sparekassefonden.dk,
hvor du kan finde det nødvendige
ansøgningsskema og læse mere
om, hvad fonden støtter.

spejlet
Lokal stjerne i BAS

Gennem de seneste år har lokale Rikke med kunstnernavnet R. Noor spillet
sig ind i folks hjerter, og med egne sange på repertoiret åbnede hun lørdag
13. februar dørene til koncert i BAS.
R. Noor har spillet flest solokoncerter, men nu har hun samlet et band, hvor
bas og trommer supplerer Rikkes guitar og vokal. R.Noor har rekrutteret Peter Parmo Overby (bas) og Lasse Bruun (trommer), og sammen udgør de en
trio af den helt klassiske slags.

Bænkene ved
Spar
…. er resultatet fra salg af og sponsorat til ”Julekalenderen 2015” – der
blev indsamlet 22.400 kroner.

Koncerten begyndte med, at Rikke spillede akustisk og solo, hvor hendes
tekster og melodier var i centrum - godt krydret med små fortællinger og
anekdoter om det kommende nummer.
Herefter og i hele andet sæt af den næsten udsolgte koncert var der rock
for alle pengene. De tre musikere leverede et brag af en koncert. Det var en
aften med musik af højeste kvalitet i BASs hyggelige rammer.
Chalotte Søgaard

Kalendersalget gik ikke godt. Der
blev ikke solgt mere 60-70 stk. Så
det blev en fiasko.
Bænkene passer godt oppe ved
den nye Spar. De er fremstillet af
varmgalvaniseret jern, og træet er
massiv egetræ - og nej de er IKKE
ved at ruste. Det er egetræet, som
er ved at tørre op. I denne proces
afgiver det en brunlig væske, som
bare skal tørres af et par gange, og
det skulle så gerne forsvinde. Så de
burde holde i mange år.
Selve fremstillingen gik som en leg
på 6-7 aftener ovre hos KJ Service.
En lille kop øl – Så er der ingen
grænser for, hvad 1 trykker og 2
traktormekanikere kan fremstille.
”Med hensyn til næste år, er der
ingen planer. Salget af kalendere er
alt for lille til, at vi kan forsvare over
for sponsorerne, at de bliver eksponeret”, lyder det fra initiativtagerne.
Men en stor tak til sponsorerne og
initiativtagerne skal lyde fra alle os,
der vil nyde de fine bænke, og at
der nu er en lille hvileplads, når vi
kommer slæbende ud med varer fra
Spar.
Vibeke Hatt

Rustningen i
Spar
Jan Jæger har fået fingrene i en
fin rustning fra en butik, der skulle
lukke. Den var i farezonen for at
blive smidt ud. Han havde lige øje
for, at den kunne han godt bruge til
noget. Endnu ved han ikke hvad,
men den skal ikke sælges. BASbio har fået lov til at låne den til en
event, og der har også været bud
efter den fra Poulstrup. Så man kan
låne den, hvis man passer godt på
den. Det vides ikke, hvad den er
lavet til, men man kan få den på,
dog skal man have et lille hoved.
Jan mener, at den tidligere ejer har
været i den.
Lokalbladet nr. 80
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The Blue Van: “Letters”
Denne anmeldelse skulle have
været med i december-nummeret af
Lokalbladet for Øster BrønderslevHallundområdet, men udgivelsen
af det fantastiske box-sæt blev
forsinket pga. problemer med at få
lavet de tilhørende vinyl-LPer, så nu
kommer den her, for der er tale om
en oplagt gaveidé til alle fans af The
Blue Van.

For at toppe det hele er der desuden endnu en 12” vinyl LP - rød! med titlen “Postcards”, og her er der
11 numre, som introduceres i den
store bog. Den rummer en blanding
af uudgivne numre fra 2006-2015
med og af The Blue Van samt nogle
genindspilninger de har lavet af 4
numre, der har betydet meget for
medlemmerne.

Hvorfor, oplevede jeg til aftensmaden en aften i december, at jeg
pludseligt tyggede på en helt ny
måde - i en særlig takt, selv om der
ikke var noget musik?
Hør forklaringen senere.

Hvordan er alle disse
herligheder så?
Jeg har fulgt The Blue Van lige fra
begyndelsen og har med spænding fulgt deres musikalske udvikling
på CD og live på scenen. Det har
været en spændende oplevelse
med mange højdepunkter. Efter
at have haft “Letters” til at køre på
repeat hele dagen er jeg sikker på,
at de med den har opnået et nyt og
endnu højere punkt i deres musikalske udvikling.

De lokale rockdrenge i The Blue
Van - eller måske efterhånden unge
mænd - har i hele 2015 haft gang i
et meget stort og noget anderledes
projekt. I stedet for at indspille en
serie numre og udgive en samlet
CD har de gennem året indspillet
10 enkeltnumre og har løbende
udsendt dem enkeltvis til download
på alle musikplatforme. Desuden
har de til hvert nummer lavet en
selvstændig video.
De 10 numre - 1 for hvert bogstav
(derfor den engelske titel) i deres
navn - er nu sendt på gaden i en
samlet udgave og ikke nok med det!
På samme måde som tidligere, hvor
alle store rockbands med respekt
for sig selv udsendte box-sæt med
vinyl-LPer, så er The Blue Van
denne gang gået All-In og er gået
forrest på et musikmarked, der både
er på vej frem i alle retninger (ofte
i modvind), og som samtidig ser
tilbage!
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Det sker med et stort og eksklusivt
box-sæt med de 10 numre på både
CD og 12” vinyl LP. Dertil kommer
en mappe med 11 fine tryk i LPstørrelse, en flot bog på 52 sider i
samme størrelse og med alle tekster
til og oplysninger om numrene i
hele sættet, en DVD med alle de
10 film samt 5 dokumentarfilm om
hvert af medlemmerne af The Blue
Van. Et par af filmene er endda fra
Bålhøjfestivalen 2014 (ovenikøbet
også med et indslag med denne
anmelder - viste det sig).
Lokalbladet nr. 80

Selv om numrene er indspillet enkeltvis og over en lang periode, er
der en samlet god og stram linje i lydbilledet, der klæder The Blue Vans
musik godt. Energien kører stadig
på højt niveau i et lydbillede, der
står lysere og skarpere end tidligere
med vokal og guitarer forrest i et
kompakt og velklingende univers.
Teksterne og musikken er 100 %
The Blue Van med høj genkendelighed og samtidig med en god
bredde med en overvægt til effektiv
rockmusik. Det er musik, der vil
kunne underbygge The Blue Vans
gode ry som et af landets bedste
livebands, og også der vil jeg se
frem til at opleve bandets energi og
den musikalitet, de viser deres hidtil
bedste eksempler på i
dette box-sæt.
Jeg fik flere oplagte
favoritter undervejs, og alle lyttere vil
kunne finde stjernestunder undervejs. Jeg
vil især fremhæve
numrene “Divine” og
“The Beat Goes On”
som mine veloplagte
hits, og det var netop
rytmen fra det sidste,
som jeg ubevidst

fulgte, da jeg tyggede aftensmaden,
mens musikken må have kørt videre
i mit hoved. Spøjs oplevelse, men et
godt bevis på, hvordan god musik
påvirker folk!
Som tidligere nævnt kan alle numrene på “Letters” og de tilhørende
videofilm opleves på box-sættets
dvd. Filmene er meget forskellige i
deres udtryk og virkemidler, men er
generelt OK. Dokumentarfilmene på
skiven er særligt gode og rummer
mange sjove oplevelser af bandet
sammen og portrætter fra hvert af
gruppens medlemmers barndom
og aktuelle liv. Det er bl.a. muligt
at gense Allans afsløring af, hvad
Søren i sine unge dage for anden
gang så på Bålhøj.
Det har været en stor musikalsk
oplevelse at lytte til The Blue Van
mere end 3 år efter forrige CD - og
så har jeg endda stadig en hel LP
til gode, for jeg har ikke fået lyttet
til den røde vinylskive “Postcards”
endnu. Det er NU, jeg skal have min
gamle pladespiller sat til igen! Det
bliver (også) godt!
OG som om det ikke er nok med
det omfattende indhold i box-sættet,
så er der i de første 450 eksemplarer indlagt en billet til en lukket,
eksklusiv koncert med The Blue Van
i Pumpehuset i København torsdag
21. april 2016!
Hele herligheden koster kun 499
kroner og kan bestilles her:
www.recordpusher.com
THE BEAT GOES ON!
Per Drustrup Larsen

Børnehaven
Fredag 29. januar fik vi et brev i
børnehaven. Det var fra vores
bamseven Nim.
Nim skrev, at der ville komme en
pakke til os helt fra Australien, og at
pakken ville være fremme tirsdag 2.
februar.
Pakken ville blive afleveret på
Bålhøj, og vi skulle ud på lidt af en
skattejagt for at finde den.
Så tirsdag 2. februar gik vi alle fra
Grøftekanten og Myretuen til Bålhøj
for at se, om vi kunne finde pakken.
Først fandt vi et brev, hvor der stod,
at vi skulle synge nogle sange, og vi
fik en ledetråd til, hvor vi skulle finde
næste post.
Ved post nr. 2 skulle vi finde ord, der
rimede på en masse andre ord, og
da vi havde klaret det, fik vi igen en
ledetråd, men vi skulle gå baglæns
hen til den næste post.
Ved post 3 skulle vi lave en masse
strækøvelser, og vi fik igen en ny
ledetråd.
Så kom vi til post 4, hvor vi skulle
løbe 3 gange rundt om Tipien på
Bålhøj, inden vi kunne få endnu
en ledetråd. For at komme til post
5 skulle vi lade som om vi fløj hele
vejen til posten. Da vi kom til post 5,
fik vi den sidste ledetråd.
Der stod, vi skulle gå op til scenen
igen og finde et stort hul. Da vi fandt
hullet, var der 2 store papkasser.
Inde i papkasserne var der fyldt med
små trøstebamser til alle børnene.
Bamserne er til at have i børnehaven, så man altid har en trøsteven.
Alle trøstevennerne bor i børnehaven i deres egne små lommehuse, så
børnene altid kan finde dem.
Det var en rigtig hyggelig dag, og
børnene blev rigtig glade for bamserne ☺

Lola Jensen

Forældrebestyrelsen i Børnehaven ØB har fået arrangeret, at Lola Jensen, kendt fra TV 2’s “Godmorgen Danmark”,
Radioen og DR1, kommer og holder foredrag i Øster Brønderslev onsdag 25. maj 2016.
Der vil komme mere info senere om billetbestilling, sted og tidspunkt.
Lokalbladet nr. 80
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Living-By-L&K
Helene Andersen på Danserhøj i
Øster Brønderslev har 1. januar
overtaget en lille butik i Hjallerup
lige ved siden af kroen – i tankstationens forretningslokaler.
Da Helene er forretningsuddannet
og længe ikke har arbejdet som
sådan, har hun længe gået med en
lille drøm om at åbne sin egen forretning. Da muligheden viste sig her
til årsskiftet, slog hun til.
I Living By L&K sælger hun
gaveartikler fra bl.a. Nicholas Vahé
- Lakridseriet - ChiliKlaus - Housedoctor og mange andre.
Åbningstiderne er tirsdag kl. 1417.30, fredag kl. 12-17.30 og lørdag
i lige uger kl 9.30-12.
Der er mange i Øster Brønderslev
og omegn, der benytter sig af at
handle f.eks. værtindegaver ved
at ringe eller maile til Helene. De
betaler via mobilepay, og Helene
tager det så med hjem til Ø.B., hvor
man henter det hos hende, eller hun
bringer det ud.
Men butikken er altid et lille besøg
værd, da hun vil have en konstant
udskiftning af noget af sortimentet,
så der er nye ideer at gå efter.
Helene kan kontaktes på tlf. 2327
2225 eller mail: info@livingbylk.dk
Butikkens adresse er: Søndergade
3, 9320 Hjallerup
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Hvilshøj Auto
Kenneths Auto og
knallertværksted

Hvilshøj Auto ved Kenneth Christensen er nu ved at være færdig
med tilbygningen til autoværkstedet. De første biler er allerede
ved at være kørt ind, og den længe
ventede og tiltrængte tilbygning er
færdig.

Kenneths blå bog

Kenneth er opvokset på Engvej
15 sammen med sin lillebror René
hos forældrene Arne og Gunhild.
Gennem ungdomsårene havde
han altid interesse for mekanik og
motorer. Måske kom inspirationen
fra hans far Arne, der renoverede
veteranmotorcykler, samt især fra
vintersæsonen var motorlærer på
Jørgen Raals værksted på Elmevej.
Efter endt skolegang på Jerslev
Skole kom Kenneth i lære som mekaniker hos Jørgen Raal. Herefter
har han arbejdet hos flere mekanikere og sidst hos WV i Aalborg.
Derudover har han været selvstændig med bilXperten i Frederikshavn.
Efter WV i Aalborg besluttede han
sig for i 2012 at starte egen virksomhed på Hvilshøjvej.
Han har siden opstarten haft et godt
kundegrundlag, og det er steget
lige siden start. De fleste kunder er
lokale, men der er også en del, der
kører langt for at få bilen serviceret. Kenneths kunder er trofaste,
og dette skyldes sikkert den billige
timepris og de få uforudsete over-

raskelser, når han laver biler. Kenneth har for vane at ringe til kunden,
hvis noget bør skiftes ud over det
aftalte. Derved kan kunden selv
tage stilling til, om det skal skiftes.
I 2015 blev det besluttet, at det 160
m2 eksisterende værksted skulle
udvides, og der blev langt planer for
den 410 m2 store tilbygning. Tilbygningen består af 170 m2 værksted og 210 m2 uopvarmet lager/
depot. Derudover er der også et lille
velfærdsrum med bad og toilet samt
et lille kontor.
Projektet er delvis finansieret med
LAG midler, så unge knallertejere
kan komme og få hjælp til deres
knallert, en eller to eftermiddage om
ugen. Der er endnu ikke lagt helt
faste planer for, hvornår det begynder, men det bliver forhåbentligt i
løbet af forsommeren.
Kenneth har forhåbninger om, at der
skal ansættes en mand på værkstedet, da der efterhånden er en del
travlhed, men indtil videre skal han
lige vænne sig til de nye forhold i
den store tilbygning. Han forventer
også, at der skal holdes indvielse
engang i foråret
Kenneth har to børn: Caroline på
15 år og Mathilde på 12 år. Desuden har hustruen, Lone, Kasper
og Louise. Lone har lige åbnet
egen tøjbutik ”Hos Lone” på samme
adresse, og her handler hun med tøj
til kvinder.
René Dahl Jeppesen

4 gode grunde til at bruge skyen
Vores data bliver i stigende grad
flyttet op i skyen, men hvad dækker
dette mærkværdige udtryk egentlig
over, hvor forsvinder vores data
hen, og hvorfor skal vi bruge skyen?
Læs her, hvordan du får glæde af
skyen
Smartphones, tablets og bærbare
computere er for mange blevet en
uundværlig del af hverdagen, som
gør os i stand til at tage billeder på
farten, arbejde i toget eller lave en
præsentation uden at være bundet
til skrivebordet.

Hvad er skyen?

Lad os få det tekniske af vejen først.
En cloudløsning, eller skyen, som
vi kender det på dansk, er et netværk af servere, der har forskellige
funktioner. Som udgangspunkt stiller
skyens servere dataressourcer som
lagerplads, funktioner og tjenester
til rådighed via internettet. Du skal
altså som bruger ikke bekymre dig
om, hvilket device du bruger. Du kan
blot åbne en app eller gå til din udvalgte cloudtjenestes hjemmeside,
hvor du automatisk vil have adgang
til alle dine filer, der er gemt i skyen.
Hvis du stadig er skeptisk, så har
vi fundet 4 gode grunde til at bruge
skyen, som måske kan overtale dig.

1. Tilgængelighed
Du har adgang til dine data, uanset
hvor du er, så længe du kan komme
online. Det betyder, at du altid har
adgang til dine arbejdsdokumenter,
skoleopgaver, feriebilleder og videoer. Det kan især være praktisk, hvis
man ofte er på farten i forbindelse
med arbejde, eller hvis man går i
skole, hvor ens opgaver ofte har en
tendens til at blive væk.
2. Fleksibilitet
Det kræver ikke stor teknisk viden
at komme i gang med skyen, da al
opsætning og sikkerhed bliver klaret
af den leverandør, du vælger. Det er
altså let at komme i gang.
3. Arbejd sammen
Skal du og vennerne planlægge
årets fest, skal brylluppet koordineres med kæresten, eller skal den
vigtigste eksamensopgave skrives
med din studiegruppe, så kan det
være uvurderligt med et samlet
sted, hvor I kan gemme jeres dokumenter. Med skyen får I et sted,
hvor I kan lave en samlet mappe, og
dermed undgå forvirring.

4. Det behøver ikke koste noget,
MEN
Skyen er en fleksibel løsning, som
fungerer på mange forskellige devices. Du er altså ikke bundet til ét
skrivebord, men online løsninger er
selvfølgelig sjældent gratis, og det
er til dels også tilfældet med skyen.
Med det sagt, så er der stor konkurrence om kunderne, og man vil
uden problemer kunne få flere GB
data gratis, som vil være tilstrækkeligt for mange.
”DER er ikke noget, der er GRATIS
ude i skyen”. Læs altid det, der står
med småt.
Det er blevet en del af dagligdagen,
at alle, unge som gamle, bruger
skyen.
Og det uden tanke på, hvad det er,
de deler med omverdenen.
Alt der sendes ud i en sky, spredes
for alle vinde og bliver måske fanget
af nogle, der kan bruge disse data.
SÅ tænk over hvad der sendes ud i
skyen.

Artiklen er lavet af Michael Baasch,
der driver firmaet Mitcom fra sin adresse på Engvej
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Lokale foreninger - og andre gode kontakter
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)

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)

Graver i Øster Brønderslev
Charlotte Kristiansen (3057 1276)

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

Graver i Hallund, Gitte Sørensen
(2331 0628)

DIVERSE

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
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OG FORSYNING

Østsidehallen,
Villy Bertelsen (9881 1406)
Lokalbladet nr. 80

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 BrønderslevHallund 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)
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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

Annoncestørrelser:

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.

Visitkort: 35 x 62 mm
Halv side:135 x 185 mm
Helside: 185 x 270 mm

W.J. MASKINSERVICE

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

Hallund Kro

Sølvgade 74, Hallund
Telefon 9883 5388
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Hallund Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer,
bil, båd og campingvogne
Tlf. 9883 5300

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

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

Lokalbladet nr. 80
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Bente Toft

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

www.filtestedet.dk

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

Torsdag 17. marts kl 14:
Rune Nørager Christensen fortæller
i Samlingshuset om påske og påsketraditioner.
Arrangør: Hyggeklubben.
Lørdag 19. marts kl 10:
ØBI Fodbold standerhejsning.
Onsdag 30. marts kl. 17:
Generalforsamling i ØBI´s venner.
Onsdag 30. marts kl. 17.30:
Generalforsamling i ØBI´s afdelinger
i følgende rækkefølge:
Hovedbestyrelsen, fodbold, håndbold, badminton, gymnastik/fitness.
Torsdag 31. marts kl 14:
Kaj Berthelsen og underholder i
Samlingshuset med harmonika og
sang. Arrangør: Hyggeklubben
Fredag 1. april:
Ansøgningsfrist til Sparekassefonden om støtte til lokale projekter.
Lørdag 2. april kl. 9.30:
Årsmøde i Østsidehallen.
Mandag 4. april kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv har åbent i
kælderen under Elmehøj.
Onsdag 6. april klokken 19.30-21:
Sangaften i Samlingshuset:.
Arr.: Menighedsrådene.
Onsdag 6. april kl. 19.-ca. 21.30:
Åbent hus i Kvinde Krea Klubben.
Gratis adgang.
Fredag 8. april kl. 10:
Arbejdsdag på Skarnvad.
Arr.: Hallund Jagtforening.
Lørdag 9. april kl. 12-17:
Frokostbuffet med efterfølgende
koncert med “The Beattrio”.
Arr.: Samlingshuset.
Onsdag 13. april kl. 19.00
Foredrag på Hallund Kro:
“Tro og menneskeværd”.
Arr.: Menighedsrådene.

Onsdag 13. april kl. 18:
Flugtskydning på Skarnvad
Arr.: Hallund Jagtforening.
Torsdag 14. april kl. 14:
Thomas Mølgård fortæller 2. del af
sit cykeleventyr i Sydamerika
Arrangør: Hyggeklubben
Søndag 17. april kl. 11.00:
Genåbning af Ø. Brønderslev Kirke.
Efter gudstjenesten serveres et lettere traktement i Samlingshuset.
Søndag 17. april kl 10-13:
Skraldeindsamling. Vi mødes ved
SPAR i Ø. Brønderslev.
Onsdag 20. april kl. 18:
Flugtskydning på Skarnvad.
Arr.: Hallund Jagtforening.
Søndag 24. april kl. 10.00:
Konfirmation i Ø. Brønderslev Kirke.
Onsdag 27. april kl. 18:
Flugtskydning på Skarnvad.
Arr.: Hallund Jagtforening.
Onsdag 27. april kl. 18.30:
1. onsdags-gåtur fra Doktorpladsen.
Arr.: Lis Jørgensen.
Torsdag 28. april kl. 19- ca. 21.30:
Åbent hus i Kvinde Krea Klubben.
Gratis adgang.
Søndag 1. maj kl. 10.00:
Konfirmation i Hallund Kirke.
Mandag 2. maj kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv har åbent i
kælderen under Elmehøj.
Tirsdag 10. maj kl. 19.30:
Forårskoncert i Øster Brønderslev
Kirke. Arr.: Menighedsrådene.
Onsdag 11. maj kl. 19-21.30
Møde i Kvinde Krea Klubben.

Søndag 15. maj
Efter gudstjenesten i Ø. Brønderslev
Kirke fejres Poul Kristiansens med
frokost i Samlingshuset i anledning
af 40 års jubilæum som kirkesanger.
Arr.: Menighedsrådene.
Mandag 16. maj kl. 14-17:
Pinsebanko i Samlingshuset. Alle er
velkomne.Arr.: Samlingshuset
Onsdag 25. maj:
Foredrag med Lola Jensen, kendt
fra TV 2. Arr.: Forædrebestyrelsen i
Børnehaven ØB.
Torsdag 26. maj kl. 19-21.30:
Møde i Kvinde Krea Klubben.
Onsdag 1. juni, kl. 19-21.30:
Møde i Kvinde Krea Klubben.
Mandag 6. juni kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv har åbent i
kælderen under Elmehøj.
Torsdag 16. juni kl. 19-21.30:
Møde i Kvinde Krea Klubben.
Lørdag 6. august:
Bålhøjfestival 2016.
Torsdag 11. august kl 14:
Hyggeklubben begynder sine møder
i Samlingshuset efter sommerferien
med et bankospil
Arrangør: Hyggeklubben
Torsdag 25. august, kl. 19-21.30:
Møde i Kvinde Krea Klubben.
Torsdag 25. august
Hyggeklubben har planlagt en udflugt (Husk tilmelding på mødet 11.
august). Nærmere program følger.
Arrangør: Hyggeklubben
Onsdag 7. september kl. 19-21.30:
Møde i Kvinde Krea Klubben.
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