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Tema- og inspirationsdag 11. marts
I 2007/8 gik vi for alvor i gang med
planlægningen af Samlingshuset; med
aktivitetsgrupper, store indsamlinger
og massiv støtte fra hele området.
I 2009/10 blev det mere og mere
konkret, og i nov 2011 gik byggeriet
igang. Indsamling af midler fra fonde
mv fortsatte samtidig med byggeriet
tog form gennem entreprenør og
utrolig mange frivillige hænder.
I efteråret 2012 stod byggeriet færdigt
og var godkendt til brug i starten af
2013.
Baggrunden for denne dag er, at de
økonomiske forhold omkring Samlingshuset har vist sig at være meget
svære. Udfordringer, som vi ikke
umiddelbart kan spare os ud af.

Det er en dag, hvor vi vender tingene
sammen, inspireres af hinanden og
gæster, nytænker og lytter til andre
perspektiver. En dag, som gerne skal
emme af initiativ, engagement og
åbenhed.
Vi har i fælleskab været en del af
huset i 3 år med de erfaringer dette
har givet, hvilket giver god basis for
nye tanker.
Ovenstående var opstarten, som
dannede baggrund for dagen, hvor
vi i fællesskab i workshops har talt
os frem til nogle arbejdspunkter, som
skal være guidelines for det fremtidige
udviklingsarbejde.

Vores workshops endte ud i fem arbejdsgrupper, dannet på baggrund af
de fem største udfordringer:
- Overordnet organisering
- Branding
- Nye brugere ind i huset
- Daglig lederrolle
- Flere frivillige
Arbejdsgrupper mødes igen 4. april,
og I vil høre meget mere om de spændende tiltag.
Med venlig hilsen
Gitte Hviid Christiansen
formand for Samlingshuset

Derfor har det været et ønske fra
Østsidehallen, Menighedsrådet,
bBorgerforeningen, ØBI og Samlingshusfonden at lave en tema- og
inspirationsdag, hvor vi fik set på, om
det er den rigtige måde, vi har organiseret os på omkring Samlingshuset
og på nye muligheder. En dag, hvor vi
genererer nye ideer til at hente midler
hjem, lave nye aktiviteter og tiltrække/
skabe endnu mere liv i huset.

Støt Lokalbladet

Overfør penge til konto 9024 - 0000045934 eller med Mobile Pay på 2826 1453
- eller brug det indlagte betalingskort.

Regnskab for Lokalbladet 2009-2016
			2016
Indtægter
Menighedsråd		
30.000
Annoncer		
33.880
Foreninger m.v.		
26.400
Frivillige indbetalinger 18.825
Abonnenter		
390
Andre indtægter		
10.000
Renter			
0
Indtægter i alt		
119.495
Udgifter
Trykning og uddeling
Kontor og porto		
Forsikring		
Varekøb/EDB/renter
Udgifter i alt		
Driftsresultat		

2015

2014

30.000 37.500
36.580 38.490
12.400 18.900
19.825 20.120
4.840
1.330
24.201 1.500
0
53
127.846 117.893
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2012

2011

2010

22.500
40.100
15.200
18.845
820
14.277
35
111.776

27.875
35.220
14.243
21.173
1.275
40.000
0
139.786

22.000
36.225
21.400
15.250
1.570
350
500
97.014

22.000
33.500
5.000
13.500
2.000
3.000
500
79.000

2009
22.000
33.500
7.000
17.500
2.500
14.500
1.000
97.500

93.406 117.730 124.318 107.772 92.475 95.549 92.000 85.000
1.646 2.008
1.232
0 4.120
2.456 3.500
3.500
871
860
811
802
781
769
500
500
497 27.759
4.083
100
0
0
0 17.500
96.420 148.357 130.444 111.233 96.376 99.774 96.000 89.000
23.075 - 20.511 - 12.549
+543 -43.409 -2.760 -17.500 + 8.500

Kassebehold pr. 31.12. 39.985 16.910 37.421

2

2013

49.971 49.429

6.020

8.780

Redaktionen

Lokalbladets redaktionen, der står
bag produktionen af dette blad:
Chalotte Søgaard
Birkevej 5 (2868 0271)
(e-mail: chalottesogaard@hotmail.com)
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)
Mads Søgaard
Birkevej 5 (2280 0477)
(e-mail: mads.sogaard@gmail.com)
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)

Foråret og et helt nyt år
er godt i gang!
Det med foråret ser det ud ltil at ske lige nu, mens redaktionen gør dette
nummer af Lokalbladet færdigt - nummer 84. Det vil sige, at Lokalbladet
nu har været på gaden i 21 år!
Vi synes selv, det er imponerende, og samtidig har det været en god
oplevelse af samle stof sammen og formidle stort og småt fra det lokale
liv - og samtidig at være en central del af det.
Det vil vi gerne være i mange år endnu, og vi stiler i første omgang (!)
efter at runde 25 år og 100 numre!
2016 har været et godt år for Lokalbladet, idet vi har fået en bedre økonomi, som dels skyldes en ændring af papirkvalitet og oplagsstørrelse samt
lidt færre sider, men i højere grad skyldes en fantastisk flot opbakning i
form af nogle store bidrag fra nogle gode, store sponsorer. Dertil kommer
faste bidrag fra stabile annoncører. MANGE tak til jer alle!
Læs om Lokalbladets økonomi på modstående side. Her kan I se, at det
ser knapt så godt ud mht. de frivillige bidrag. Selv om indbetalingerne de
seneste år har været ret stabile, kunne den del af økonomien sagtens
blive meget, meget bedre.
Vi kan nemlig ikke hvert år regne med større bidrag, der kan redde økonomien, som vil være bedre funderet med penge fra frivillige indbetalinger.
Der er mere end 1000 husstande i lokalområdet, og kun 100 kroner fra
hver kunne alene holde Lokalbladet i luften - ellers hvis halvdelen gav
200 kr. hver, eller en fjerdedel gav 400 kroner!
Er det ønsketænkning eller realisme? Det vil vise sig!
Uanset hvad så er foråret på vej - og sommeren. Herligt!

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

Redaktionen

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

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.

LOKALBLADET

Nummer 85 udkommer 30.maj.
Sidste frist for indlevering af stof er 15. maj.
Nummer 86 udkommer 5. september
Sidste frist for indlevering af stof er 21. august
Tryk: Basis-Tryk, Dronninglund. Oplag: 1400
Støt vore annoncører - se annoncesiderne bagest i bladet
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Bålhøj Festival – 10 års jubilæum med et brag
Bålhøj Festival kan i år fejre 10 års
jubilæum, og det bliver markeret
med det største musikprogram
nogensinde. Desuden får de store
bands en helt ny scene at optræde
på, når festivalen finder sted lørdag
12. august i skoven på Bålhøj i
Øster Brønderslev.

På Ranchen
er planlægningen også godt i
gang. Også her
vil jubilæet blive
markeret med op
til flere nye tiltag.
Planerne er stadig kun på tegnebrættet, men
der er masser
ideer så glæd jer
til Ranchen slår
dørene op.

Musikprogrammet til jubilæumsfesten bliver offentliggjort 1. maj,
men eksklusivt for Lokalbladets
læsere, kan vi nu løfte sløret for de
første tre navne på årets plakat. Der
er tale om tre navne, der trækker
tråde tilbage til både festivalens historie og til de værdier, som festivalen har bygget på helt fra start.
Første navn, der indtager den nye
store scene, er Ib Grønbech. Han
gæstede også festivalen i 2015 og
spillede én af de mest minderige
koncerter i festivalens historie, og
han er derfor også et naturligt gensyn, når festivalen skal skue tilbage
på alle de forrygende koncerter, der
er blevet præsenteret igennem de
seneste 9 år.

Anders Bang
Andersen
Sangene og deres udtryk vokser ud
af barndommens landsbysmedje på
’udkanten’ af Danmark, hvor bedstefar gav den musikalske arv videre til
to, lærenemme drenge. Med Jonah
Blacksmith hylder brødrene arven i
et lige dele råt, inderligt og moderne
country-folk udtryk så autentisk, at
selv ekkoet af John Lennons korte
eksil på egnen, før de blev født,
vinder genklang.
Det lokale islæt har også altid
betydet meget for festivalen, og i
jubilæumsåret bliver dette udgjort af
dansebandet Fame Band. Bandet
har tidligere skabt fest sidst på aftenen, og det regner vi bestemt med
de gør igen, når de indtager scenen
med deres blanding af de helt store
disco-klassikere, danske og udenlandske 80’er pop/rock numre, samt
et par nyere hits.

Billede fra festivalen 2015, hvor han
havde et godt tag i publikum.
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Bålhøj Festival har også altid lagt
vægt på at kunne præsentere nye,
upcoming bands, og det bliver ingen
undtagelse i 2017, hvor Jonah
Blacksmith - ét af tidens mest roste
og spillede bands - kigger forbi. Jonah Blacksmith er opstået omkring
brødrene Simon og Thomas Alstrup,
der stammer fra Thy. De to brødre
forener deres fædrene og musikalske ophav i konstellationen, Jonah
Blacksmith.
Lokalbladet nr. 84

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
Børneshoppen i Brønderslev.
Hvis man er hurtig, kan man i løbet
af april købe billetten med rabat
til kun kr. 200. Fra 1. maj stiger
prisen til kr. 250. Billetsalget lukker
mandag 31. juli, og evt. overskydende billetter kan købes i indgangen til 350 kr.
Husk at børn under 12 år kommer
gratis ind.
For mere info kan man følge med
på www.fowli.dk, i avisen, eller på
festivalens facebook side.

Vidste du det om Bålhøjfestivalen ….

Meget er sket med festivalen igennem de ti år. Både pladsen, scener og omgivelser er udvidet flere gange og hele
planlægningen af festivalen er blevet mere og mere professionel, selvom vi stadig er nogle glade amatører.
Bare for at vise lidt af udviklingen så tænk lige på, at:
I 2008 hed hovednavnet ”Brian Tronsgaard & The Second Chance Band”. Siden da har navne som The Blue Van,
Nabiha, Anne Linnet, Rasmus Nøhr, Barbara Moleko og Allan Olsen besøgt festivalen.
The Blue Van har været spillet på Bålhøj Festival 4 gange. Første gang var i 2009.
Den lille scene startede med at være et par paller i et telt. I år vil den tidligere store scene indtage den lille scenes
plads, og en ny endnu større scene vil blive ny hovedscene.
Publikum-rekorden blev sat i 2014, hvor mere end 2.000 mennesker besøgte Bålhøj.
Ranchen har været et fast indslag i alle 10 år og er udvidet i både omfang og antal aktiviteter.

The Blue Van og Peppermint B
TBV

Det er ved at være alt for længe siden, The Blue Van
har optrådt på hjemmebane – eller i det mindste i
nærheden, så derfor benyttede vi lejligheden til igen
at høre ”knajterne” til Waterline Festivalen i februar
i Frederikshavn – og kort fortalt var de det orkester,
der var bedst. De fleste af øvrige bands var enten
ikke oplagte eller spillede for dårligt eller ligegyldigt
musik – og evt. alt for højt for at kompensere for det.
Det er ikke helt retfærdigt, for det Aalborg-baserede
orkester, Superscum, som faktisk var rigtig gode, og
dem vil jeg gerne høre på Bålhøjfestivalen, men jeg
håber også på en genhør med TBV på årets festival.
Nu må vi se! Et par af forældrene var også med i
Frederikshavn, så jeg tog dette familiefoto.

Peppermint B

I sidste nummer afslørede Lokalbladet, hvem der stod bag Peppermint B, nemlig forsangeren i TBV, Steffen Vestmark,
der dengang havde udsendt nummeret “Because We’re Together” under dette dæknavn, og det er siden blevet til flere
numre online og senest en hel CD, der har fået en rigtig fin modtagelse af anmelderne! Tillykke til Steffen. Lad os høre
disse glade melodier lokalt også!
Per Drustrup Larsen
Lokalbladet nr. 84
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Øster Brønderslev Centralskole
Den seneste tid på Øster Brønderslev Centralskole har været spændende og fyldt med både nye tiltag
og gamle traditioner.
Først og fremmest kan vi fortælle, at
alle elever på både 5. og 6. klassetrin har fået hver deres computer.
Det har været en prioritet i hele
skoledistriktet. Computerne bruges
flittigt, og lærere og elever arbejder
hele tiden med, hvordan computerne kan bidrage til mere tidssvarende undervisning med brug af digitale undervisningsmidler. Samtidig
giver det endnu bedre muligheder
for at undervisningsdifferentiere
optimalt.
Computerne vil også forventeligt
gøre det mere interessant at arbejde
med den nye læringsportal ”min uddannelse”, som vores personale pt.
eksperimenterer med.
Det øgede fokus på digitalisering
har også givet anledning til, at vi
fra januar har oprettet en side på
Facebook. Her er fokus at åbne et
vindue ind i skolens liv, elevernes
læring og hverdag for alle, der er
interesserede i at følge os. Det har
indtil nu været populært, og vi har
allerede over 200 følgere. Det er
dejligt at opleve, at lokalsamfundet
rigtig gerne vil følge med i alt det
gode, der sker på skolen. Vi kan kun
opfordre til, at endnu flere slutter sig
til.
Opbakningen og interessen fra
lokalsamfundet oplevede vi også,
da vi her i februar afholdt vores
traditionsrige skolefest. Her opførte
6. årgang, på fornemste vis, stykket ”skatteøen”. Inden aftenens
premiere var der generalprøve. Her
var alle interesserede inviteret. Vi
oplevede stor opbakning fra både
børnehave, bedster mfl.

Det er den
slags, der
virkelig betyder
noget for vores
elever.
Efter stykket
festede hele
skolen med
diskotek, boder
som vores
engagerede
forældre havde
sørget for kagebord og et rum
med plads til at
boltre sig med
fysisk aktivitet.
En anden
tradition, der
også har været
holdt i hævd,
er 100 dages
festen, som
blev afholdt for
både 0. og 1.
klasserne. Her
fejrede vi, at de
nu havde gået i
skole i 100 dage.
Det er en stor dag for
børnene, og det gik
ikke stille af. Der var
lavet pynt og hatte, og
eleverne havde arbejdet med tallet 100. En
rigtig festlig tradition.

Nu har vi lige holdt velfortjent vinterferie, og det bliver spændende at
gå foråret i møde med nyopladede
batterier og nysgerrige, glade børn,
parat til ny læring og endnu flere dejlige dage her på Øster Brønderslev
Centralskole.
Mvh. Sanja Hvolbæk
Skoleleder v. Indskolingen ØBC
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Fastelavn er mit navn…..
Torsdag 2. marts blev den lille
gymnastiksal fyldt op med 19 fantasifuldt udklædte børn. Spændingen var stor, vi skulle nemlig holde
fastelavnsfest (men hvad er det
egentlig for noget??) Vi havde en
fantastisk eventyrlig formiddag, i
de små børns tegn. Vi slog blandt
andet katten af tønden, legede med
balloner, sang fastelavnssange,
testede om elefanter kunne rutsje,
om prinsesser kunne hoppe, og så
blev vi skræmt af Spidermans farlige
spindelvæv. Der gemte sig selvfølgelig også lækkerier i tønden, som
vi nød i hinandens gode selskab…
Mmm.
Vinteren har som altid dannet grundlag for indehygge og fordybelse.
Vi i den private dagpleje værner om
den hjemmelige hverdag med dens
rutiner og gen-kendelighed. Det er
med til at give børnene den ro og
tryghed, der skal til for at kunne udforske og udvikle sig på bedste vis.

Vi ser tilbage på en skøn vinter,
hvor også nye børn er kommet
til vores grupper, og vi glæder os
nu til, at det bliver forår, så vi kan
komme noget mere ud og bruge/
mærke, hvad kroppen kan uden
store flyverdragter.
Foråret
byder
også på
endnu en
formiddag
med sang
og dans
sammen
med ”Den
skaldede
pædagog”, som
vi også
havde
besøg af i
vinter. Det
glæder vi
os til…

Julen og december bruger vi til en
masse traditionsprægede projekter
med børnene som julebag, julegaver til forældrene, dekorationer
og meget mere. Projekter hvor man
fordyber sig med det enkelte barn
på skift og derfor tilrettelægger efter
udviklings- og koncentrationsniveau.
Der blev også holdt en lille julefest
med julemenu og dans om juletræ,
hvor vi kunne ønske hinanden god
jul.

Forårshilsner fra
Bålhøj private dagpleje
v/ Lone Svendsen
Lille Nejst
Bondegårdsdagpleje
v/Birgit Jacobsen
Bondegårddagplejen
Kærvang
v/ Mette Brøndbjerg
Holst
Puslegaarden
v/ Stine Dam Jensen

Lokalbladet nr. 84
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Hallund Hollensted Borger- & Idrætsforening
1. søndag i advent, igen en tradition i byen. Gudstjeneste kl. 13,
hvor vi hilste på den nye præst, så
gik turen til Doktorpladsen, hvor
vi sang et par julesamler og hvor
lyskæden tændtes på træet, det var
så ikke lige nogen succes i år. Vi
havde også kun den halve kæde på.
Vi prøver at bruge hele lyskæden
næste år. Derefter gik turen til
Klubhuset for at indtage gløgg og
æbleskiver som Menighedsrådet
sponserede, og så havde vi det
store bankospil, som mange havde
glædet sig til. Atter en tak til de som
sponserede præmier til dagens spil,
det var også nødvendigt i år….
8. december optrådte vores lokale
TV-stjerne, Kirsten fra Dyndgård.
Hun havde tilbudt at servere fulling
for os. Det er den fulling, som Brdr.
Price var i Hallund for at lære. Samtidig kunne hendes mand servere
en udsøgt, hjemmebrygget øl til lejligheden. Jeg deltog desværre ikke,
men har af flere hørt, at det sagtens
kan gentages.
Også i år var der herrefrokost i Klubhuset. Denne gang lagt i hænderne
på Martin og Christian fra Kjølskevej, et par friske unge fyre som
havde bestilt mad fra Hallund Kro.
Det kørte som sædvanligt med de
samme løgnehistorier, sjove muntre
indslag om dem som ikke var meldt
til, men så kan de lære det. Ellers
er der referatforbud fra denne dag,
men altid en hyggelig dag.
Ugen efter havde pigerne deres
”Hattefest”, hvor der virkelig bliver
sladret om alt og alle, men det kan I
sikkert læse andetsteds i bladet.
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Langt om længe så er der nyt i
vores udsigtstårn. Det er lykkedes
for Eddy og Poul Møller at få en
byggetilladelse. Det er jo ikke bare
sådan noget, man lige får. Den skal
i høring her og der, men nu er den
på plads. Det er pengene også. SE
fonden (det er sammenlægningen
mellem Nyfors og Sydenergi, der
uddeler penge til gode formål) har
givet 63.500,- til et nyt tårn. Dette
tårn skal overholde en mængde
krav, sådan noget som byggereglementet, dog ikke mht. isolering, men
Lokalbladet nr. 84

afstand med brædder så spædbørn ikke kan stikke hovedet ud og
komme galt af sted. Så i år vil jeg
tro at vi kan indvie det nye udsigtstårn som står tæt op af cykelruten
ved Skarnvad. Det glæder vi os til.
Eddy og undertegnede har beset
udsigtstårnet ved Thise Kirke. Det
er virkelig stort, så det bliver spændende at se vores.
Vi skal i år videre med vores æblemark på Dalgårdsvej. Vi har været
heldige at få lokket Hanne Lynge fra
Havearkitektgruppen til at hjælpe
os med projektet, hun får god hjælp
af Hanne Ravn Larsen. Disse to
piger vil gerne høre fra frivillige, som
vil hjælpe til med æblemarken. Vi
søger nu de sidste penge til træer.
Som alle sikkert allerede har lagt
mærke til, så er området blevet
knust og rodfræset her i efteråret, så
nu skal der ryddes lidt op i hegnet,
så kan vi så græs i hele marken.
Der kommer også hegn op i nær
fremtid om hele området. Det er et
krav da dyr ellers vil gnave træerne
ned.

Vores generalforsamling er også
overstået. I år var vi knap 50
deltagere. Det er rigtig flot. Som
tidligere afholder vi generalforsamling først og så spisning. Så ved
alle, hvornår vi skal slutte eventuelt.
Der var genvalg til Lone Sudergaard
og Hanne Ravn Larsen. I år havde
Dorthe Christensen besluttet sig
for at stoppe i bestyrelsen. Hun
har i flere år repræsenteret vores
krolfere på en god måde. Hendes
afløser blev Karl Peter Thomsen
fra Kjølskevej, så nu må vi se, om
han kan gøre hende kunsten efter.
Vi fik også besat den ledige bestyrelsespost med en repræsentant fra
Hollensted, nemlig Martin Dunker,
som efter et årelangt pres lod sig
opstille til bestyrelsen. Dét er jeg
glad for. Vores forening hedder
Hallund-HOLLENSTED Borger- &
Idrætsforening, så de skal også
være repræsenteret. Igen i år prøvede jeg at få frivillige deltagere til
nemme poster, og det lykkedes at
få mange på listen. Noget som vi er
meget glade for, nu skal vi så huske
at bruge dem.
Efter generalforsamlingen
var der god
mad fra Hallund Kro, og
mange blev
til langt ud på
aftenen.

Første arrangement er vores affaldsindsamling, som i år foregår
sammen med spejderne. Vi mødes
hos spejderne onsdag 29. marts kl.
18.30, hvorefter vi går en tur langs
vejene og samler affald ind. Efterfølgende rister vi en pølse på vores
grill og har en sodavand klar til alle.
Vi håber, at vi får en god aften.

Henning Villadsen og KP tager sig
kærligt af dem, der har lyst at leje
Klubhuset, de sørger for alt omkring
dette. Ida og Brita er altid flinke til
at stille op, når vi mangler piger til
madlavning, borddækning, varme
gløgg osv. Jeg kunne blive ved –
der sker så meget her i byen, som vi
ikke bemærker i bestyrelsen.

En forening som denne kan ikke
fungere uden hjælp af ALLE, der bor
i området, og ALLE er faktisk flinke
til at give et nap med. Der er nogen,
der fjerner ukrudt og cigaretskodder,
hvis en ryger har været uheldig at
ramme forbi. Fam. Madsen passer
springvand og blomsterkummen.

De sidste år har vi krævet kontingent ind sammen med sommerfest
programmet – det har ikke været
den store succes, så vi vil gå tilbage
til den gamle metode: at opsøge Jer
her i foråret for at opkræve kontingent til Borger- & Idrætsforeningen.

Vi prøver i år at gøre det rigtig svært
for Jer at undgå betaling. Vi har girokort med, vi modtager, MobilePay
og kontanter. Det koster stadig kun
150,- pr. husstand og 75,- for enlige.
Når I har betalt kontingent, så kan
I jo frit låne flagstænger og grill, og
leje vores mosteri, musikanlæg og
få rabat på leje af Klubhuset.
Men som altid så kan du se, hvad vi
går og laver på vores
www.hallundhollensted.dk
Claus Iversen

Nyt fra Hallund Krolf
Vi har nu banket støvet af udstyret og er startet
sæson 2017. Dog har en lille ”hård kerne” spillet
vinteren igennem, for vejret er ingen hindring blot
en ekstra udfordring.
2016 var et godt år med masser af gode spilledage. Vi har været 35 tilmeldte spillere og har kunnet mønstre 25-30 spillere hver gang.
Vi har haft 2 hold tilmeldt turnering, men ingen af
dem nåede videre til slutspil. Endvidere har ”det
grønne hold” været repræsenteret ved stævner
rundt om i regionen med rimelige resultater.
Det mest udfordrende var nok spillet på stranden
i Rødhus i strid blæst. Her skulle vi tømme hullerne for sand, inden vi kunne
spille dem, og tørre brillerne for saltbelægninger for at kunne se hullerne.
Den hjemlige turnerings resultater blev afsløret ved julesammenkomsten i november, og i år valgte vi at hylde de tre bedste damer og de tre bedste herrer.
Vi har i det forløbne år måttet sige farvel til 2 spillere. Lisbeth Nielsen døde i
efteråret og Birte Jørgensen for ganske nylig. Æret være deres minde. Birte var
med i gruppen, der fik krolfen startet op i Hallund og meget aktiv, for at vi skulle
deltage i turneringer og stævner i regionen. Birte blev regionsmester et år og
fik i denne forbindelse overrakt en ”guldkølle” med inskription. Denne har hun
skænket til klubben, og den bliver hængt op i klubhuset.
Krolf er en hyggelig sport, som kan spilles af alle. Vi hygger os hver tirsdag
formiddag. Så er der nogen, der har lyst til at være med, så mød endelig op i
Klubhuset på Søndersig.
Denne sport kræver ingen særlig spilledragt, og udstyret har vi også. Kaffen er
klar kl 09.30 hver tirsdag.
Der er også et hold af ”arbejdsramte”, der, når vejret bliver mildere, spiller
tirsdag aften kl 18.30. Lone Sudergaard er tovholder her og kan give yderligere
oplysninger.
Med venlige krolfhilsener
Dorthe Christensen
Lokalbladet nr. 84
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Gade
SPAR-butikken – en kort status

Siden åbningen af den nye butik er det gået stærkt og godt for butikken, og udviklingen
er bestemt ikke stoppet. Jan Jæger har for nyligt allerede flyttet rundt i butikken,
så oversete varegrupper kom mere frem i lyset, og næsten samtidig har han søsat
et nyt initiativ.
Støttegruppe
Alle bidragsydere, der har støttet den nye Spar-butik, har fået mail med et tilbud om
at komme med i en støttegruppe eller bestyrelse, som Jan i samarbejde med Dagrofa
har besluttet at oprette. Det sker for at kunne sparre i et tættere samarbejde med
kunderne om det videre arbejde med at sikre vækst og udvikling for både
lokalsamfundet og Spar.
Der regnes med en støttegruppe på 5-7 personer, og ved redaktionens slutning havde 4 interesserede allerede meldt sig. (Har du været bidragyder og
ikke fået en mail, så har du måske fået ny mailadresse. Husk at give den nye
mailadresse til Jan Jæger!)
Ud over sparring til købmanden, er det planen at gruppen bl.a. skal være
med i de overordnede beslutninger samt komme med gode ideer til nye tiltag.
Det bliver spændende at følge den nye støttegruppe/bestyrelse!
Ny mand i butikken
Jan har netop ansat en ny person til butikken, og han tiltræder 27. marts som
1. mand /souschef. Det er 24-årige Morten Højstrup Jensen, der kommer
med 6 års butikserfaring bl.a. fra Meny i Aabybro, hvor han er udlært fra og
har været ansat i 3 år. Desuden har han været 3 år i SuperBest i Nørresundby. Både Jan og Morten har store forventninger til samarbejdet og effekten på
den nye butik til fordel for kunderne. Målet er, at der bliver bedre tid for Jan til
at være købmand, og at der bliver flere aktiviteter og tilbud - kort sagt mere
gang i butikken. Det bliver også spændende!
Per Drustrup Larsen

Festlig fastelavnsfejring

Traditionen tro afholdt Menighedsrådene og Øster Brønderslev
Borgerforening fælles Fastelavn i Øster Brønderslev.
Arrangementet startede med gudstjeneste i kirken, og efterfølgende
blev dørene åbnet i Østsidehallen til en stor fastelavnsfest. Festen
har de tidligere år været holdt i Samlingshusets lokaler, men antallet
af deltagere gjorde det nødvendigt at flytte arrangementet ind i hallen.
Det var de omkring 150 børn og voksne rigtigt godt tilfredse med, og
der er nok ingen tvivl om, at dette bliver traditionen fremover, således
at endnu flere kan være med til at slå katten af tønden.

Til de fremmødte blev der ved ankomst til hallen serveret fastelavnsboller, som forældrene kunne nyde
sammen med kaffe, mens børnene foretrak sodavand
og slikposer, når de da havde tid. Der var nemlig lang
kø ved de tre opsatte fastelavnstønder som feer, batmænd, vindrueklaser og andet godtfolk slog lystigt løs
på.
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spejlet
Hallund Jagtforening

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.
Generalforsamling
Den 7. februar afholdt foreningen sin årlige generalforsamling, hvilket foregik i
Klubhuset på Søndersig. Dagsordenens punkter blev gennemgået under kyndig
styring af Henrik Christensen, og der var genvalg af de valgbare bestyrelsesmedlemmer.
Forsamlingen sluttede af med hyggeligt samvær under indtagelse af kaffe og
brød.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:

Damefrokost
i Hallund

Hallund-Hollensted Borger- og
Idrætsforening afholdt 11. februar
den traditionelle hattefest. Der var
26 fest- og hatte klædte kvinder,
der var mødt op. Hallund Kro stod
for maden, og Ida Schlütter og
Britta Olsen stod for planlægning
og underholdning. Det var en rigtig
hyggelig dag.

Formand: Flemming Bolmgren, Tlf. 91541985, Mail: flemming@bolmgren.com
Næstformand: Finn Eriksen, Tlf. 24620493, Mail: finneriksen@mail.dk
Kasserer: Steffen Hessellund, Tlf. 50721472, Mail: pisth@mail.dk
Bestyrelsesmedlem: Tommy Pedersen, Tlf. 26801561,
Mail: tommy.dorte.hvedegaard@gmail.com
Sekretær & Webmaster: Michael Hvedegaard, Tlf. 28157357,
Mail: hvedegaard@gmail.com
Der er efterfølgende sket en rokade i bestyrelsessammensætningen, idet
1. suppleant Rasmus Tørholm er indtrådt i bestyrelsen som sekretær og
webmaster, og Michael Hvedegaard nu er 1. suppleant.
Hallund Jagtforenings kommende aktiviteter:
Lørdag 8. april kl. 10: Arbejdsdag med mødested på Skarnvad. Denne dag
udtrækkes bukkelodder.
Onsdag 19. april kl. 18: Flugtskydning. Mødested: Skarnvad.
Onsdag 25. april kl. 18: Flugtskydning. Mødested: Skarnvad.
Onsdag 3. maj kl. 18: Flugtskydning. Mødested: Skarnvad.
Onsdag 26. juli kl. 18.30: Flugtskydning. Mødested: Skarnvad.
Flemming Bolmgren

Årets hat blev båret af Lis Maarup,
der tog hul på påsken med kyllinger
og andet godt i hatten.
I løbet af dagen var der også en
konkurrence med en masse svære
spørgsmål. Endelig præsenterede
damerne sig for hinanden, hvilket
gav grobund for en masse snak
om lokalområdet, som mange af
deltagerne kom fra.
Til næste år afholdes der hattefest
den 10. februar, og det er damer
fra Hollensted, der står for arrangementet.
Majbritt Iversen
Lokalbladet nr. 84
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Velkommen til

Gade

Åensvej 109

Den 6.juni flyttede Peter Sejlund og Majbritt Larsen ind i “Politigården” i Hollensted i et nybygget stuehus, fordi det gamle er revet ned.
Peter er 29 år født i “Politigården” og opvokset i Hollensted. Han har gået
i skole i Øster Brønderslev og senere i Jerslev, tog studentereksamen på
Brønderslev Gymnasium. Kom på Lundbæk Landbrugsskole, hvor han blev
færdig i 2012. I 2014 blev han ansat på Lundbæk og arbejdede på Sejlegård
i sin fritid. I 2016 blev han ansat på fuld tid og er stadig tilknyttet Lundbæk på
flextid.
Fritiden går med jagt, spiller lidt tennis og badminton. Vil gerne se Amerikansk fodbold og lytter gerne til musik.
Majbritt er 28 år født og opvokset i Smersted i Serritslev. Majbritt har gået
i Serritslev Skole og kom senere til Hedegårdsskolen. Gik på Brønderslev
Gymnasium. Efter studentereksamen kom hun på sygeplejerskole og er uddannet på Aalborg Universitetshospital, hvor hun har været ansat på afd. O1
siden. Sin fritid bruger hun på jagt, crossfit. Førhen løb hun, men det er lagt
lidt på hylden, da de skal være forældre til maj. De er begge meget glade
for at bo herude på landet, det er noget helt andet end inde på Vesterbro i
Aalborg, hvor de kom fra, men det er jo ikke uvant, da de begge er opvokset
på landet.

Dannevirkevej 18

Her på kanten af Daalen er familien Holm/Rosenkilde flyttet ind i et helt
nybygget hus. Faktisk er det tredje gang, at vi i Lokalbladet kan byde familien velkommen til Øster Brønderslev. Tidligere har de boet på Engvej og
Buurholtvej 27, hvor de har haft travlt med at renovere deres huse.
Ideen om at prøve at flytte i deres eget nybyggede hus kunne pludselig
realiseres, da grunden på Dannevirkevej blev til salg. Familien var ikke i tvivl
om, at de fortsat skulle bo i Øster Brønderslev.
Familien består af Hanne Rosenkilde, der har frisørsalon Kildedal i Brønderslev, og Mads Holm der er VVS’er hos Wahlberg ligeledes i Brønderslev.
Børnene Frida, der går i 7. klasse på Søndergades Skole, og Anton, der går
i 5. klasse på ØBC, er begge aktive i idrætssammenhæng, idet de begge
spiller håndbold og fodbold. Far Mads spiller seniorfodbold i ØBI.
Næste projekt for familien her i foråret er at få anlagt en have omkring det
dejlige hus. Jeg vil absolut anbefale en meget lav hæk mod syd, sådan at
den fantastiske udsigt bevares.
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Sparekassefonden

Øster Brønderslev Sparekassefond
deler næste gang penge ud i april
måned, og der er ansøgningsfrist 1.
april.
Læs mere på
www.sparekassefonden,dk,
hvor uddelingskriterierne og
ansøgningsskemaet kan findes.

Østsidehallen

Lørdag 22. april kl. 09.30 holdes der
årsmøde i Østsidehallen.
Alle er velkommen - og der er både
kaffe/te og rundstykker.

Annoncer på ØBIs
fodboldbaner

”Som det kan ses på billedet, så
er der stadig plads til, at du via en
annonce på banderne til fodboldbanen, kan promovere dit firma helt
efter egen lyst”
Kontakt Lars Juul, Bålhøj 2, Øster
Brønderslev tlf. 4099 8341

spejlet

Ladywalk

Er du pige/kvinde og har lyst til
en rask gåtur, frisk luft og socialt
samvær, så sæt det første kryds i
kalenderen mandag 27. marts 2017
kl. 18.30.
Vi træner hver mandag de næste
7-8 uger med henblik på deltagelse i
Ladywalkarrangementet i Frederikshavn den 27.maj 2017, for de som
har lyst.

Øster Brønderslev har talent

På TV2 er konkurrencen ’Danmark har talent’ i gang med de sidste runder
frem mod finalen, og undervejs har der været 2 deltagere med lokal tilknytning! Det drejer sig om det kendte orkester, Fame Band, med lokal deltagelse (også også kendt som ”Smedens Band”) og den sydamerikanske
indianer Rene José Pancca Ayala, men desværre gik ingen af dem videre til
de endelige semifinaler.
Rene José Pancca Ayala er gift med shaman Jonnya Idskov Thulstrup, der
har boet i Øster Brønderslev, og de driver sammen Cyklus Center i Præstbro med kurser og terapi. Læs mere i en artikel, som
tidligere har været bragt i Lokalbladet (nummer 50 –
se det evt. på oesterbroenderslev.dk/lokalbladet.html),
eller på deres hjemmeside: www.cykluscenter.dk.
Orkestret Fame Band fik i den redigerede TVudsendelse en rigtig hård medfart med flere hurtige
afvisninger fra dommerne. Lige bagefter han havde
set udsendelsen, skrev smeden Lars Holm Hansen
hjemme fra sofaen denne besked på Facebook, og
den må siges at være et godt bevis på, hvordan TV
kan være en redigeret virkelighed på linje med Donald
Trumps alternative fakta!

Det er gratis at deltage i træningen, og der er ingen tilmelding. Du
møder blot op ved Samlingshuset i
Øster Brønderslev de mandage, du
har mulighed for det.
29. maj 2017 afholdes Ladywalk i 12
byer i Danmark, hvor tusinde piger/
kvinder mødes til en hyggelig gåtur i
smukke omgivelser. Der er mulighed
for at melde sig til enten en 7 km
eller 12 km rute. Pris 125 kr.
I Øster Brønderslev er det Inge
Andersen og Tina Hansen, som
planlægger ruter. Herunder ses en
foreløbig plan over de kommende
træningsdage:
27. marts kl. 18.30
i og omkring Øster Brønderslev
3. april kl. 18.30
i og omkring Øster Brønderslev
10. april kl. 18.30
i Lunken i Pajhede skov
24. april kl. 18.30
i og omkring Øster Brønderslev
1. maj kl. 18.30
i og omkring Øster Brønderslev
8. maj kl. 18.30 på Sti 100 i Saltum
15. maj kl. 18.30
i og omkring Øster Brønderslev
22. maj kl. 18.30
i og omkring Øster Brønderslev
29. maj kl.? i Frederikshavn
Ved eventuelle spørgsmål kontakt
da Inge Andersen 51 51 47 10 eller
Tina Hansen 24 49 49 75
Vi glæder os til at se dig!

Senere fik Fame Band denne besked fra TV2:
“Hermed en hilsen til jer hver fra redaktionen af Danmark har talent. Vi er
oprigtigt kede af forløbet. Som aftalt på telefonen laver vi et nyt sammenklip af jeres audition, som vil blive lagt på tv2.dk (indslaget kan også ses på
Fame Bands hjemmeside. red.).
Igen: Så er det en stor fejl begået af BLU’s medarbejdere, (produktionsselskabet bag udsendelsen. red.) og vi er godt klar over, at intet rigtig kan
godtgøre den behandling, I er blevet udsat for: det beklager vi.”
Per Drustrup Larsen
Lokalbladet nr. 84

13

R. Noor

Vi kender alle R. Noor, 26 år, bosat
i Aalborg. Hun flyttede til Øster
Brønderslev i 2007 fra Blans i
Sønderjylland og har i flere omgange optrådt i Øster Brønderslev
og omegn.
Rikke afsluttede sommeren 2016
sin uddannelse i guitar og sang på
Aalborg Musikkonservatorium. Hun
underviser i dag i guitar, klaver,
sang og samspil. Et job hun er
meget glad for, for der er stadig
meget plads i hverdagen til hendes
egen musik.
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For en måned siden udgav hun sin
første single, ”Illusionary love” med
støtte fra kulturpuljen i Brønderslev
Kommune. Singlen skulle indspilles
med hendes to trofaste ”drenge”:
Lasse Bruun på trommer og Peter
Parmo på bas og kor. Den blev indspillet i Antfarm studio i Aarhus med
Tue Madsen som producer. Tue
Madsen er kendt som producer indenfor metalgenren. Han blev valgt
pga. sin flotte vokallyd og kompakte
lyd, som Rikke havde hørt på en
anden optagelse.
Lokalbladet nr. 84

Rikke kalder selv sin stil ”skandinavisk poprock” med udspring i
traditionel songwriter-kultur.
Singlen har fået meget opmærksomhed, men måske ikke solgt så
mange som håbet. Konkurrencen
er hård, for der udgives rigtig meget
nyt musik, og derfor er udvalget
meget stort.
Nu skal musikken ud og præsenteres, og de første jobs er i kalenderen, bl.a. Red Barnet-støttearrangementer samt Gimle i Roskilde,
og vi kan også opleve hende på
TV2 Nord i en live udsendelse,
”Årets Nordjyde” fra Musikkens Hus
30 marts. Der skal hun optræde
sammen med TV2 og Ivan Pedersen med band.
Nu står den på det hårde arbejde
med at få booket nogle jobs. Hun vil
helst optræde steder, der har plads
til hendes musik og ikke et typisk job
i Jomfru Ane Gade. En ny single bør
gøre det lettere at få jobs, da der nu
er noget konkret at præsentere og
ikke kun et flot CV.

Hun håber en dag at få et solidt
gennembrud og komme til at leve af
sin musik. Det kræver hårdt arbejde
og held.
Til sommer udgives der en ny CD
med 5 akustiske numre. Den nye
single kan stærkt anbefales og kan
købes på iTunes.
(Det er hårdt at være udsendt reporter fra Lokalbladet. Dette interview blev lavet på en lækker café i
Aalborg med masser af god mad og
drikke (på egen regning. red.)
og dejligt selskab).
Henrik Hald

Nyt fra spejderne i Hallund

En hel almindelig onsdag aften
vrimler det med børn i alderen 6-16
år i Hallund i grøn uniform og klar til
aftens spejdermøde.
Vi er nu en stor spejdergruppe på
75 medlemmer. Efterårets store
tilstrømning hos de mindste bævere
og ulve har øget gruppens
medlemstal betragteligt. Det er bare
fantastisk og en stor fornøjelse for
de 12 ledere, som til hver eneste
onsdag planlægger et godt program.

På lejren møder vi en masse andre grønne KFUM spejdere og
spejdere fra DDS samt de grønne
pigespejdere. Vores lille by kommer
til at ligge i en af de 4 mindre lejre.
Tårnet hedder vores lejr.
Fra Hallund spejdergruppe er vi 32,
som skal afsted. De mindste er en
flok ulve, der tager afsted i 4 dage,
og resten er på lejr i 10 dage.

Det bliver hyggeligt, og vi glæder os
meget. Dem, som var med i 2012 på
en lignende lejr, snakker stadig om
den lejr, og spejderminder er noget
man har for evigt.
Naja Flyger, Gruppeleder

Én ting er sikkert; vi er alle
trætte, beskidte og glade, når vi
kl. 20 synger afslutningssang.
Sommerens store lejr bliver en
oplevelse, som vi allerede nu
ser frem til. Det er Spejdernes
Lejr 2017 i Sønderborg, som er
en tværkorpslig spejderlejr med
omkring 25.000 spejdere, der
i uge 30 bygger en mindre by
op på den bare græsmark. Vi
skal bo i telt, lave mad på bål og
deltage i aktiviteter rundt om på
den kæmpe store lejr.
Det hele slutter søndag 30. juli
med et kæmpe lejrbål og professionel underholdning på en
scene.
Lokalbladet nr. 84
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Elmehøj
Mon ikke foråret er på vej nu?!
Det pibler op af jorden rundt om
hele Elmehøj. Grene springer ud,
når de kommer ind og pynter i afdelingerne. Sammen med det kommende forår kommer de traditionelle
arrangementer frem fra mølposen.

Arrangementer
for beboere og
pårørende

Det er de faste tirsdag formiddag
arrangementer som Centerrådet/
frivillige afholder med f.eks. banko,
sang og musik samt hyggesnakke,
om det der lige rør sig.
Onsdag og torsdag hvor Linda og
Charlotte kommer fra Grønningen i
Brønderslev og laver aktivitet. Her
er vores dygtige elever en stor del
af planlægningen.
Vi har lige haft besøg af Børnehaven, hvor katten blev slået af
tønden og spist gode kulørte boller.
Beboerne og børnene hygger sig
rigtig sammen.
Centerrådet har serveret halve
grillkyllinger og pommes frites med
det hele for beboerne. Ikke en ret
som de er helt vant til. Dejligt at
få en sprød kylling som skal spise
med fingrene godt fedtet, men skidt,
bare alle nød det. Det var en stor
nydelse, og hele huset ”duftede” af
grillbar.
Vores lokale Møllehuset kommer
og underholder vores beboere her i
marts. Det glæder alle sig til.
Påskefrokosten inkl. gudstjeneste er
ved at blive planlagt.
Som mange har kunnet følge med
i, så har vi fået drivhus. Lidt mere
varme, så skal der plantes agurker,
tomater, og hvad beboeren nu finder
på.
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Arrangementer også
for andre

Så afholder vi også arrangementer,
hvor borgere ude fra byen kan
komme og deltage med tilmelding
på jette.ramskov299454545.dk eller
20973486 eller kom indenom, så
skriver vi jer ned.
Vores månedlige gudstjenester kl.
10.15. se i Kirkebladet eller på vores
aktivitetskalender, som hænger ved
indgangen.
28/3 kl. 18.30 i salen kommer der
musik ved Cafe C og fællessang.
Vi vil dog gerne vide, hvis i har lyst
til at komme, så der er kaffe nok til
alle.
4/4 kl. 9.30 til 11.30 i salen.
Damernes Butik kommer med
forårets og sommerens flotte rober.
Det er tøj til enhver smag og alder.
Vi giver kaffen og lidt sødt. En rigtig
hyggelig formiddag, hvor beboere,
pårørende, medarbejdere får fornyet
deres rober. Så mød endelig op og
få en kop kaffe, og måske bliver I
fristet.

1. juni bliver Elmehøj 80 år. Det skal
fejres. Vi er i gang med at planlægge dagen.
Foreløbig har vi planer om at holde
åbent hus fra kl. 14-16 med det helt
store kaffe og kagebord.
Om aftenen skal beboere,
pårørende og medarbejdere, så
spise en dejlig festmiddag og underholdes. Vi vil sætte invitationen på
Facebooksiden Øster Brønderslev,
og opslag hvor vi nu kan finde på.
Vi håber, at der kommer mange og
siger tillykke til os alle og fejrer en
smuk gammel bygning, som indeholder glæde og omsorg.
Det var så lidt fra os alle på Elmehøj. Der kunne skrives meget mere
om de mange arrangementer, der er
i huset.
Rigtig godt forår til jer alle i Øster
Brønderslev og omegn.
Jette Ramskov

Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Julekoncert i Hallund Kirke

Tirsdag 13/12 var kirken fyldt til en hyggelig koncert. Arrangementet startede som sædvanligt med Luciaoptog. Derefter
blev der sunget salmer af både børne- og voksenkor samt
fællessalmer.
Derudover var der duet med Asta Christensen og Maria
Eduardsen akkompagneret af Inger på guitar. Sangen de
sang ”Hvad er det, der gør jul til noget særligt” vandt DRs
julekonkurrence 2014.
Lis Jørgensen

Hyggelige nytårsaftensgudstjenester i
Hallund og Øster Brønderslev
Sidste års sidste eftermiddag blev fejret med gudstjeneste først i
Hallund Kirke kl. 15.00 og bagefter i Øster Brønderslev Kirke kl.
16.30.
Ved begge gudstjenester bød vi det nye år velkommen ved bla.
at synge: “Vær velkommen, Herrens år”, og efterfølgende var der
kransekage og champagne til de fremmødte.
En hyggelig og festlig afsked med året der gik og samtidig en lige
så hyggelig og festlig velkomst til det nye år, og dronningens tale
kl. 18.00 kunne også nås!

Kyndelmissegudstjenester i Hallund og Øster Brønderslev

I både Hallund og Øster Brønderslev fejrede vi i den første uge i februar lysets komme til verden, og at det nu går
imod lysere tider.
Det skete med en kyndelmissegudstjeneste i Hallund Kirke 1. februar og i Øster Brønderslev Kirke 5. februar.
I Hallund medvirkede de lokale spejdere med at bære lys ind i den mørklagte kirke. I Øster Brønderslev var det
børnekoret, som bragte lyset ind i kirken.
I Øster Brønderslev var der desuden fælles suppespisning i Samlingshuset bagefter med pænt fremmøde.
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Fællesspisning Skærtorsdag

Igen i år fejrer vi Skærtorsdag ved at spise sammen.Vi begynder med en gudstjeneste i Hallund Kirke kl. 18.00 og
efterfølgende er alle velkomne til middag på Hallund Kro. Alle er velkomne, og det er gratis at deltage.

Afslutninger for minikonfirmander

I forbindelse med gudstjenesten Anden Påskedag 17. april 2017 kl. 11.00 i Øster Brønderslev Kirke vil vi gerne invitere
minikonfirmanderne, deres forældre og søskende fra 3.A på Øster Brønderslev Skole til afslutning i kirken.
Efterfølgende er der frokost i Samlingshuset.
Tilmelding med angivelse af antal deltagere til jesl@km.dk senest torsdag 6. april 2017.
Ligeledes vil vi i forbindelse med gudstjenesten Anden Pinsedag 5. juni 2017 kl. 11.00 i Øster Brønderslev Kirke gerne
invitere minikonfirmanderne, deres forældre og søskende fra 3.B på Øster Brønderslev skole til afslutning i kirken.
Efterfølgende er der frokost i Samlingshuset.
Tilmelding med angivelse af antal deltagere til jesl@km.dk senest torsdag 25. maj 2017.

Hvornår er der
gudstjenester og
andre arrangementer?
Ønsker du at følge med i, hvornår der
er gudstjenester og arrangementer i
kirkerne?

Eller ønsker du at finde ud af, hvornår
der er andre arrangementer, som
menighedsrådene står for?
Så klik ind på sogn.dk og søg på
Øster Brønderslev Kirke eller Hallund
Kirke.
Du kan også hente app’en Kirkekalenderen til din smartphone – både
Android og iPhone – og finde det hele
her!

Kirkekaffe i Øster
Brønderslev Kirke

I Øster Brønderslev Kirke genindfører
vi traditionen med kirkekaffe, så det nu
er muligt at få en kop kaffe at “gå hjem
på” efter gudstjenesterne kl. 9.30.

Brug for en samtale?

Har du brug for at tale med en præst,
eller kender du en, som gerne vil tale
med en præst, er du meget velkommen til at kontakte mig.
Jens Staghøj Liisberg
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GUDSTJENESTELISTE
DATO

KL.

ØB
Kirke

5. april
9. april
9. april
13. april
14. april
16. april
16. april
17. april
23. april
23. april
30. april

10.15 Musikalsk legestue
9.30
11.00
18.00
11.00
9.30
11.00
11.00 Afslutning Minikonfirmander
9.30
11.00
10.00 Konfirmation

IMH
JSL

2. maj
7. maj
7. maj
12. maj
12. maj
14. maj
14. maj
21. maj
25. maj
25. maj
28. maj
28. maj

19.30
9.30
11.00
9.30
11.00
9.30
11.00
11.00
9.30
11.00
9.30
11.00

JSL/IMH
JSL
JSL

4. juni
4. juni
5. juni
11. juni
11. juni

9.30
11.00
11.00 Afslutning Minikonfirmander
9.30
11.00

Forårskoncert
Konfirmation
Konfirmation

JSL
JSL
JSL
JSL

JSL
JSL
Menighed besøger menighed JSL
JSL
JSL

JSL
JSL
JSL

HALLUND
Kirke

JSL
JSL
JSL
JSL
JSL

JSL
JSL
JSL
JSL
JSL

JSL

JSL: Jens Staghøj Liisberg - IMH: Inger Malgaard Hansen
Kirkebilen har tlf. 9882 1700 (Brønderslev Taxa). Bestil helst dagen før.

Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Vi synger foråret ind

2. maj kl 19 er der traditionen tro
forårskoncert i Øster Brønderslev
Kirke.
Alle som har lyst inviteres til at
synge foråret ind sammen med
kirkens børne- og voksenkor. Der vil
blive sunget mange fællessange, og
korene vil bidrage til at gøre aftenen
festlig for alle.

Menighed besøger
menighed

I forbindelse med gudstjenesten i
Øster Brønderslev Kirke 21. maj kl.
11.00 får vi besøg af menigheden
fra Jerslev-Hellum-Mylund.
Besøget er et forsøg på at introducere de forskellige menigheder
i provstiet for hinanden til gensidig
inspiration, og det er meningen, at
menighederne fra Øster Brønderslev og Hallund til næste år skal
besøge menighederne i Jerslev-Hellum-Mylund. Vi håber, at mange fra
både Øster Brønderslev og Hallund
vil deltage.

Studietur til Libanon

Konfirmationer i 2017
Hallund Kirke søndag 30. april kl. 10:

Frederik Østerby Albrechtsen, Hvilshøjvej 159, 9700 Brønderslev
Anne Klæstrup Andersen, Hvilshøjvej 321, 9700 Brønderslev
Andreas Lund Damgaard, Sølvgade 95, 9700 Brønderslev
Marcus Philip Nielsen, Sølvgade 43, 9700 Brønderslev
Nikolai Publico Sørensen, Zinkvej 11, 9700 Brønderslev
Kristoffer Voigt Sørensen, Bjergbakvej 25, 9700 Brønderslev
Sofie Amalie Thomsen, Kraghedevej 219, 9382 Tylstrup

Øster Brønderslev Kirke søndag 7. maj kl. 9.30:
Lasse Lund Andersen, Øster Allé 7, 9700 Brønderslev
Fredrik Løth Bodilsen, Elmevej 91, 9700 Brønderslev
Laura Kristine Christiansen, Mosbjerggårdsvej 62, 9382 Tylstrup
Søren Risager Christensen, Buurholtvej 18, 9700 Brønderslev
Astrid Holm Hansen, Elmevej 73, 9700 Brønderslev
Mathias Thomas Hartmann, H. C. Andersens Allé 2, 9700 Brønderslev
Emil Hessellund, Bålhøj 14, 9700 Brønderslev
Maj Holm, Tjørnevej 5, 9700 Brønderslev
Christine Cæsar Smed Jensen, Engvej 27, 9700 Brønderslev
Mikkel Kazimierz Larsen, Elmevej 34A, 9700 Brønderslev
Nikolaj Ringberg Møller, Dybbølvej 14, 9700 Brønderslev
Kathrine Birch Nielsen, Skarvadvej 160, 9382 Tylstrup
Mathias Sloth Risager, Husumvej 8, 9700 Brønderslev
Frida Holm Rosenkilde, Dannevirkevej 18, 9700 Brønderslev
Magnus Schøn Vejrgang, Kraghedevej 163, 9382 Tylstrup

Øster Brønderslev Kirke søndag 7. maj kl. 11:

De kristne i Mellemøsten er trængMathilde Kjeldgaard Christensen, Hvilshøjvej 164, 9700 Brønderslev
te. Mange er drevet på flugt fra
Nicoline Rønn Clausen
deres hjem og deres kirke. Nu får
Michele Jensen, Elmevej 29, 9700 Brønderslev
du mulighed for at møde dem. Det
Anne Kirkegaard Jensen, Tujavej 5, 9700 Brønderslev
sker, når Mellemkirkeligt StiftsudRasmus Krarup, Elmevej 25, 9700 Brønderslev
valg arrangerer studietur til Libanon
Emil Damsgaard Jørgensen, Nejstvej 71, 9382 Tylstrup
6.-13. november.
Silje Stoklund Lydersen, Broagervej 28, 9700 Brønderslev
Libanon har den største andel af
Anne Nørlev, Snabhedevej 23, 9700 Brønderslev
kristne i Mellemøsten, og er samtiAlexander Overgaard, Dybbølvej 9, 9700 Brønderslev
dig det land, som har modtaget flest
Christoffer Overgaard, Dybbølvej 9, 9700 Brønderslev
flygtninge fra Syrien. Førhen havde
Amalie Stavnskær Pedersen, Bålhøj 5, 9700 Brønderslev
landet, der grænser op til Syrien og
Anders Lindgaard Sloth, Danserhøj 35, 9700 Brønderslev
Israel, en blomstrende økonomi.
Henrik Chris Thomsen, Kraghedevej 168, 9382 Tylstrup
Men borgerkrig og politisk uro har
Josefine Trudslev Thomsen, Broagervej 16, 9700 Brønderslev
sat dette over styr. Hvordan er det
Line Baun Wagner, Engvej 15, 9700 Brønderslev
at være kristen i sådan et land?
Der er opvarmning til studieturen
22. maj, hvor libaneser, debattør og
menneskerettighedsekspert Hanna Ziadeh tager os med på en rejse gennem kultur, politik og religion.
Det er i Folkekirkens Hus i Aalborg kl. 19.00. Du er velkommen til at deltage uanset om du vil med på studieturen,
og der er gratis adgang.
Formålet med studieturen er at knytte kontakt mellem kristne i Danmark og i Libanon. Du kan stille spørgsmål om
turen og foredraget eller melde dig som interesseret på aalborglibanon2017@gmail.com.
Deltagerne udvælges sidst i maj måned. Læs mere på aalborgstift.dk
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Velfærdsstat i Luthersk perspektiv
Foredrag med Jørn
Henrik Petersen:

Hvad ville Luther sige til den moderne
velfærdsstat? Er der forskel på Luthers
etik og velfærdsstatens borgeres etik?
Har Folkekirken noget at sige om det?
Kom til et spændende foredrag med
Leder af Center for Velfærdsforskning
på Syddansk Universitet, professor Jørn
Henrik Petersen, og bliv klogere på
disse spørgsmål!
Jørn Henrik Petersen trækker de centrale dele af den lutherske socialetik
frem og vurderer på dette grundlag, om
der er en lighed med velfærdsstaten
som samfundsform.
Foredraget finder sted 5. april 2017
kl. 19.00 i Samlingshuset, og alle er
velkomne.

Kirkelige adresser
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Sognepræst, Ø. Brønderslev og Hallund sogne:
Jens Staghøj Liisberg, Elmevej 85, 9700 Brønderslev.
Tlf. 98 81 10 25. E-mailadresse: jesl@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
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.
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Gudstjenester på
Elmehøj
Ældrecenter
Torsdag 27. april kl. 10.15
Tirsdag 23. maj kl. 10.15
Torsdag 29. juni kl. 10.15
(Fællessang uden præst)

Menighedsrådsmøder
Øster Brønderslev Menighedsråd:
8. juni kl. 19.00, Samlingshuset,
Elmevej 124, Øster Brønderslev
Hallund Menighedsråd:
21. marts kl. 19.00, Kjølskevej 12, Hall.
9. maj (Fællesmøde m. Øster Brønderslev Menighedsråd) kl. 19.00 i Samlingshuset, Øster Brønderslev
30. maj kl. 19.00, Kjølskevej 12, Hallund
15. august NB! kl. 18.00!, Hallund Kirke
21. november kl. 19.00, Kjølskevej 12,
Hallund
Menighedsrådsmøderne er offentlige.
For nærmere oplysninger kan henvendelse ske til formanden for menighedsrådet eller sognepræsten
(Se under kirkelige adresser).

Lokalhistorisk Arkiv
Medarbejdere
ønskes!

Lokalhistorisk Arkiv dækker både

Øster Brønderslev og Hallund Sogne
og holder til i underetagen af plejecentret Elmehøj. Det har snart eksisteret i 25 år, og der er hvert år blevet
afleveret meget til arkivet, så samlingen nu rummer rigtigt mange gode
sager: billeder, avisklip, og arkivalier
af forskellig slags. Det drives af en
bestyrelse, som efter vedtægterne
består af folk valgt på generalforsamlingerne i Hallund-Hollensted og Øster
Brønderslev.
Der har været skiftende deltagere i
bestyrelsen, og aktivitetsniveauet har
været skiftende gennem tiden.
De seneste år har aktivitetsniveauet
været lavt, fordi vi kun har været 2
personer i bestyrelsen: Holger Dahl
Hansen og undertegnede. Samtidig er
der kommet en del flere sager ind, og
der er kommet nye tekniske muligheder til, så det er blevet endnu mere
nødvendigt at få arkivets samlinger
registreret elektronisk, for at endnu
flere kan få fornøjelse af materialerne.
Det har vi slet ikke kapacitet til, så
derfor er det tvingende nødvendigt
med flere aktive folk i bestyrelsen og
til det praktiske arbejde med registrering.
Alle evner og kompetencer er mere
end velkommen, og det er slet ikke en
nødvendighed at være hjemmefødt
på egnen eller at kende alle folk og
steder. Det er vigtigere med en interesse for historie og interesse for at
lære den lokale histories del heraf.
Arkivet er åbent fra kl. 19 den første
mandag hver måned samt efter aftale.
Kontakt mig med alle spørgsmål også hvis du er interesseret i at høre
mere om det lokalhistoriske arbejde!

Åbent Hus

17. januar holdt arkivet åbent hus,
hvor der var en pæn tilstrømning
af interesserede, og der blev også
afleveret nye (gamle!) sager til arkivet
– bl.a. fanen for den gamle Dansk Arbejdsmandsforbunds afdeling i Øster
Brønderslev.
Dagen sluttede med et foredrag, hvor
den arkæologiske assistent på Vendsyssel Historiske Museum (VHM),

Michael Ejstrup Nielsen, fortalte om
arkæologien i Vendsyssel især med
eksempler på, hvordan de seneste
års flittige brug af metaldetektorer har
betydet nye og spændende fund, som
har afsløret mange nye sider af den
regionale historie.
Det var rigtigt spændende at høre
hans historier fra arbejdet med metaldetektoren og arkæologien, og det
var lige så interessant at se billederne
og nogle af de interessante fund fra
området. Samtidig fik vi også fortalt
reglerne for at bruge metaldetektorer,
og det var nyttigt.

Indtil nu har vi på ganske få ture
samlet mange kilo jern sammen og
taget det med hjem, for alt samles
sammen – også øldåser, sølvpapir og
andet affald, hvis det dukker op under
eftersøgningen!
Det mest interessante er en uidentificeret klump bronze, en enkelt støberest, en delfin 1-øre fra Chr. IX og ikke
mindst et lille kors, som ingen helt
har kunnet afgøre alderen af. Korset
afleveres snart på VHM, og så må vi
se, hvad eksperterne finder ud af. Der
har været bud på, at der er tale om
et hjemmelavet kors fra 1300-tallet til
beskyttelse mod pest og andre sygdomme. Der er fundet andre lignende.
Nu må vi se!

Metaldetektor og den
lokale historie
Sagen er nemlig den, at Lokalhistorisk arkiv sidste år jo fik 6.393 kroner

fra Sparekassefonden. Mange tak for
dem! Vi har brugt dem alle sammen
og endda lidt mere end det på at købe
en rigtig god metaldetektor, og vi har
en plan med den.
Ideen er i første omgang at søge
på alle markerne langs den gamle
hovedvej mellem Aalborg og Hjørring
– Gammel Kongevej – samt den del af
vejen der gik fra Hvilshøj, hvor vejen
delte sig, og videre gennem sognet
mod Frederikshavn. Vi har været på
nogle få ture, for vejr og marker skal
være klar til det, og afgrøderne skal jo
ikke tage skade.
Erfaringerne indtil nu har været rigtigt
gode – især med den positive modtagelse, vi har fået fra de landmænd,
vi har spurgt om lov til at gå på deres
marker. Vi håber på fortsat positive
reaktioner, nå vi kommer mere i gang
og længere omkring.
Indtil nu har vi ikke fundet den store
guldskat eller andet markant danefæ,
der skal afleveres på VHM, men mindre kan også gøre det, og det er vildt
spændende at gå med detektoren, at
høre et beep-signal og at grave efter
genstanden.
Det er lidt som at være på fisketur,
hvor der heller ikke altid er fisk med
hjem! Med metaldetektoren er man
dog altid sikker på fangst, for hvor er
der godt nok tabt meget jern i markerne gennem tiden! I detektorkredse
hedder det bondejern, og det dækker dele af markredskaber, værktøj,
beslag, søm og lignende.

Kender du andre interessante steder,
som vil være oplagte at søge igennem
med metaldetektor, så kontakt mig.
Den indkøbte metaldetektor er nem at
lære at bruge på simpelt niveau, men
der er mere avancerede indstillinger,
som vi ikke har lært endnu, men har
du lyst til at prøve den, så kontakt
mig. Så finder vi et tidspunkt, hvor du
kan lære de grundlæggende teknikker
og regler – og måske kan vi følges ad.

Lokalhistorisk
byvandring

I samarbejde med Menighedsrådet er
der planlagt en lokalhistorisk byvandring i Øster Brønderslev torsdag 15.
juni kl. 18.30. Så reserver datoen og
læs mere om turen i næste nummer af
Lokalbladet.
Per Drustrup Larsen
Buurholtvej 47
mobil: 2826 1453
mail: per@drustrup.dk
Lokalbladet nr. 84
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Øster Brønderslev Borgerforening
Se her, hvad
foreningen laver:
Borgerforening - det kan måske lyde
lidt gammeldags, men det er det slet
ikke.
Som medlem af Borgerforeningen
giver du både moralsk og økonomisk støtte til foreningens meget
vigtige lokale arbejde. Det er meget
vigtigt for bestyrelsens arbejde, at
der er stor lokal opbakning.
Bliv derfor medlem, hvis du ikke
allerede er det. Det er billigt: 175 kr.
om året pr. husstand, og betalingen
kan gå automatisk via betalingsservice.
Indtil da kan du benytte oplysningerne på indbetalingskortet nederst
på siden.
Borgerforeningens bestyrelse består
af 5-7 medlemmer og 2 arbejdende
suppleanter. Derudover er der 2 aktive folk tilknyttet bestyrelsen.
På Borgerforeningens hjemmeside
www.oesterbroenderslev.dk kan du
altid følge foreningens arbejde.
Aktuelle opslag vil også altid stå
på skærmen i SPAR og ellers på
opslag i byen.
Her er lige et kort rids over nogle af
foreningens aktiviteter gennem året:

• Fastelavn og tøndeslagning i

samarbejde med Menighedsrådene.

• Generalforsamling i marts
måned, i år 23. marts.

• Ladywalk - med opstart i år 27.
marts.

• Affaldsindsamling, landsdæk-

kende aktivitet - i år den 2. april.
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• Opsætning af flagalle til konfirmationssøndag.

• Afholdelse af sankthans på
Bålhøj.

• Bålhøjfestival – et stort arrangement i år for 10. gang.

• Lygtetændingsarrangement op
til advent.

• Vinsmagning 5 aftener fra

januar til påske (i år for 19. år).

• Lokalhistorisk Arkiv (drives

til daglig af egen gruppe og i
samarbejde med Hallund-Hollensted Borgerforening)

• Aktiviteter sammen med andre.
• Støtter Lokalbladet.
• Derudover er Borgerforeningen
meget vigtig, når der drøftes
byudvikling, byggegrunde og
udvikling af områder. I gennem
mange år har vi arbejdet hen
imod en forskønnelse af bymidten og ny vejføring gennem
byen. Begge dele er nu i
gang i et samarbejde mellem
Kommune, Menighedsråd og
Borgerforening.

• Borgerforeningen er med, når

der drøftes lokalplan og har
mulighed for at komme med
vores input. I øjeblikket står vi
med grunde på Danserhøj, som
vi synes er alt for dyre i forhold
til vores område, og som derfor
ikke bliver solgt. Vi ønsker den
pris ned, så der kan komme
gang i byggeriet.

• Et stort projekt omkring den

gamle børnehave er som
tidligere omtalt her i bladet også
i gang. Planerne ligger lige nu i
Fredningsnævnet til udtalelse.
Mere om det, når der bliver
noget mere konkret.

• Borgerforeningen har også

plads i Landsbyrådet, der er en
sammenslutning af landsbyerne
i Brønderslev Kommune. Her
deltager vi i mødevirksomhed
nogle gange om året.

• Vi deltager også i møder o.l.,
som kommunen inviterer til
vedrørende kulturpolitikken.

• Samlingshuset, et stort

fællesprojekt, blev for få år
siden til i et samarbejde mellem
Idrætsforeningen, Menighedsrådene, Østsidehallen, Borgerforeningen og ikke mindst en
masse borgere, der støttede
på mange forskellige måder.
Samlingshuset drives som en
fond, hvor Borgerforeningen har
en plads i fondsbestyrelsen.

• Borgerforeningen ejer området
omkring Bålhøj Plantage, og
der er jo også noget drift og
vedligehold af området.

• Borgerforeningen søger alle

de fondsmidler hjem, vi kan, til
byens bedste.

Borgerforeningen og udviklingen i
byen er afhængig af aktive borgere.
Går du med en god ide, eller et eller
andet du har lyst til at være med til
at sætte i værk, så sig til.
Alle aktiviteter er med til at styrke
fællesskabet og er med til at give
vores lokalsamfund værdi.
Så, det er en spændende forening,
ikke?
På foreningens vegne
Birgit Søndergaard
Formand (lidt endnu)

Kvinde Krea Klub - Øster Brønderslev
Sidder du med et ønske om at
komme i gang med et eller andet
kreativt, så er du velkommen til
at komme ned til os. Vi står alle
klar til at hjælpe dig i gang. Vi har
“læremestre” inden for næsten alle
genrer.
Husk vi afholder åbent hus på
følgende datoer:
onsdag 1. marts 2017 kl. 19.00
samt
torsdag 23. marts 2017 kl. 19.00.
Tag dine nørklerier med under armen, og mød op til åbent hus.

Hos os er der ABSOLUT ingen
begrænsninger for, hvad der kan
laves. Vi mødes ca. 2 gange pr.
måned, og skifter mellem onsdage
og torsdag.

Kontakt

Er du gået fast i et eller andet problem, så er der som regel altid en
eller anden her, der kan hjælpe med
at løse dit problem. Alle hjælper alle
i vores lille klub.

Helle Søe Møhlenberg
tlf. 23 43 29 17
E-mail: familien@moehlenberg.dk

Prisen for at deltage i vores klub er
fastsat til kr. 25,00 pr. gang. Man
betaler blot ved fremmøde, og kun
for de gange man møder op. Der
er altid kaffe/the- og kagepause
indlagt i vores aftener.
Vi forsøger at lave min. 2 større
arrangementer i løbet af året - et
arrangement i løbet af foråret og
igen et arrangement i løbet af
efteråret/julen.
Vi har et par gange afholdt et
juledekorationsværksted, hvor vi
havde hentet inspiration ude fra
samt været nede i Fynbogården
for at lave dekorationerne.
Vi har også været på tur til garnbutikker, hvor vi kunne komme
efter lukketid, og købe garn til
gode priser, og selvfølgelig også
nyde en god kop kaffe med kage
til.

FAKTA om Kvinde
Krea Klub - ØB

Klubben startede februar 2014, og
er støt og roligt vokset siden da.
Vi sidder i dag en pæn flok kvinder,
som alle har gang i et eller andet
kreativt projekt, og her kan nævnes:

•
•
•
•
•
•
•

Strikke
Hækle
Smykkefremstilling
Klippe og klistre i papir m.m.
Syning
Brodere
Sælskind

Anne Krogh Lauritsen
tlf. 24 91 57 89
E-mail: slap2008@live.dk

Anna Madsen
tlf. 30 59 32 77
E-mail: annamadsen@nordfiber.dk
Vi har en Facebook gruppe, som
alle er velkommen til at melde sig
ind i - du søger blot efter gruppen:
”Kvinde Krea Klub - ØB”

Datoer

Vi mødes onsdage og torsdage i
Samlingsstedet (cafeteria), Østsidehallen, Ø. Brønderslev kl. 19.00
til kl. 22:
Onsdag 11. januar 2017
Torsdag 26. januar 2017
Onsdag 8. februar 2017
Tirsdag 21. februar 2017
(kl. 15-17 Børne Krea Klub).
Onsdag 1. marts 2017
(gratis – åbent hus).
Torsdag 23. marts 2017
(gratis – åbent hus).
Onsdag 5. april 2017
Torsdag 27. april 2017 (kreativt
arrangement med tilmelding).
Onsdag 10. maj 2017
Onsdag 7. juni 2017
Torsdag 22. juni 2017
(Sommerafslutning).
Sommerferie
Torsdag 24. august 2017
Onsdag 6. september 2017
Torsdag 28. september 2017
Onsdag 11. oktober 2017
Torsdag 26. oktober 2017 (kreativt arrangement med tilmelding).
Onsdag 8. november 2017
Torsdag 23. november 2017
Onsdag 6. december 2017
(Juleafslutning).
Juleferie
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ØBI
ØBI Bold
- gi’r sammenhold

Vi bor i verdens bedste by!! Intet
mindre!!
Tænk engang over hvad vi SAMMEN har udrettet i vores by; Samlingshus, træningssal, Bålhøj Festival og hjælp til vores Købmand.
Det er helt vildt. Vi vil også have
verdens bedste Idrætsforening! Og
det har vi også, men den kan altid
blive endnu bedre…. Sammenhold
er karakteristisk for vores by, og det
skal det blive ved med. Social kapital behøver ikke koste alverden.
Vi kan, hvad vi vil!! Støt derfor op
om vores alle sammens Idrætsforening, vi har brug for alle kræfter,
så vi kan blive ved med at tilbyde
udfordringer i flere idrætsgrene til
ALLE I BYEN.

Standerhejsning
senior

Godt 20 fremmødte spillere plus
trænere og tilskuere var mødt til en
kold og blæsende standerhejsning
25. feb for vores to senior hold. Ambitionerne fejler intet for foråret, og
vi hilser vores nye træner Mogens
Karlsen og vores alle sammens
Søren Hvidesten velkommen. Sammen skal de to nok få vores herrer
seniorer spillere klar til endnu en
spændende sæson.
Efter de havde været ude og træne
i det kolde vejr, var der en velfortjent
portion varm suppe klar til dem, og
en humoristisk og optimistisk tale fra
trænerne. Vores veteraner er også
startet op igen. De træner som altid
sammen med seniorerne.
Seniorer træner som altid tirsdag og
torsdag kl 19-20.30. Kom og vær
med. De har det tydeligvis sjovt!!

24

Lokalbladet nr. 84

Standerhejsning
ungdom

Vores ungdomsspillere er inviteret
til standerhejsning 1. april (og nej,
det er ikke en aprilsnar). Denne dag
starter kl 10 med velkomst og efter
en let træning, bliver der serveret en
pølse og brød i Klubhuset. Vi håber,
at se rigtig mange glade spillere
denne dag.

Ungdomshold
til foråret

Vi prøver at udvide holdet, og håber
på nok opbakning, så vi kan tilmelde
to hold.
U16 (årgang 2001, eller de der går
i 9. kl)
De træner tirsdag og torsdag kl
17.30-19 sammen med Niels Rask.
Det er en flok dejlige drenge, der
altid giver den max gas på banen!!
Men hold øje med hjemmesiden for
ændringer og nye ideer.
Kom og spil fodbold sammen med
os, det er så sjovt!

U5-7 (årgang 2010, 2011, 2012, det
er de ældste børn i børnehaven og
børn fra bhv. kl.)
De træner onsdag kl 16-16.45. De
får Bo, Ronni, Simon og Simon som
trænere. Børnene får snart en invitation om at komme ned og spille
fodbold sammen med børnehaven/
skolen. De starter op ugen efter
standerhejsningen. Bemærk ændret
tidspunkt for træning.
U8 (årgang 2009, eller går i 1. kl)
De træner om tirsdagen kl 16.3017.30, sammen med Michael Sørensen. Som noget nyt tilbyder vi
et hold for denne årgang. Kom ned
med dit barn og prøv!!!
Bemærk, ændrede træningstider for
U8.

Kridthold

U9/10 (årgang 2007/2008, eller de
der går i 2. og 3. kl)
De træner tirsdag kl 16.30-17.30,
sammen med Michael Haubro og
Brian Lydersen. Mulighed for mere
træning om torsdagen, såfremt
ungerne har lyst. 4. marts starter
de træningen, og ugen efter træner
de igen. 28. marts laver de noget
ekstra sjov til træningen, og så er
de klar til standerhejsningen!!
Bemærk, ændrede træningstider for
U9/10.

Der bliver også en gade/virksomheds turnering for alle interesserede, så begynd allerede nu at
danne hold. Nærmere info kommer.

U11/12 (årgang 2005/2006, eller de
der går i 4. og 5. kl) træner mandag
og onsdag
kl 16-17.30,
sammen med
Carsten og
Jakob. De er
som altid toptunede og klar
til at udfordre
ungerne!!

Efter alle fodboldkampene er slut
bliver der spisning i Samlingshuset
med mad fra vores lokale madhold.

Vi arbejder i skrivende stund stadig
på, at få de sidste pladser besat.
Indtil videre er det, Simon der
optegner banerne 1. gang, med Bo
Knøsen i oplæring. Alm. kridttegning er indtil videre Jørgen Ringberg,
Carsten Hviid og Poul Erik. Men de
vil gerne have 1-2 makkere mere.

Sommerfodbolddag

Lørdag 20. maj laver vi i ØBI fodbold sammen med Samlingshuset,
et nyt tiltag.
Vi laver en sommerfodbolddag for
alle interesserede med hjemmekampe for vores ungdomshold, så
der bliver masser af bold og se på.

Der kommer også et handicaphold
og spiller en opvisningskamp for
os. Kom og tag godt imod dem, på
holdet er der bl.a. lokale spillere fra
Oasen.
I skrivende stund arbejder vi på flere
overraskelser, men vi kan ikke røbe
noget endnu…

Efter spisningen, som er for HELE
familien, er hallen åben for børnene,
så de kan boltre sig. Imens kan vi
voksne nyde en hyggelig aften med
vores naboer eller andre venner fra
byen.
Men sæt kryds i kalenderen allerede
nu, det bliver en festlig dag og aften.

Generalforsamlinger

ØBIs generalforsamlinger holdes
onsdag 22/3 i Samlingshuset
Kl. 17: Generalforsamling i
ØBIs venner. Dagsorden efter
vedtægterne
Kl. 17.30: Generalforsamlinger i
ØBIs afdelinger i følgende rækkefølge: Hovedbestyrelsen, Gymnastik/Fitness, Badminton, Fodbold, Håndbold. Dagsorden efter
vedtægterne.
Spisning kl. 19.

Alle, der deltager i generalforsamlingen, er velkomne til at tilmelde
sig spisning. Tilmelding senest
19/3. Selv om tilmeldingsfristen er
overskredet, kan I kontakte Sanne
Williams på 21223082 eller sannewilliams4@gmail.com for at høre,
om I stadig kan nå at få mad.

ØBI Badminton

Vi er stolte af, at den store fremgang og interesse for badminton
fortsætter. Vi har stadig stigende
antal børn til træning, og det er bare
sjovere, når vi er mange. Vi træner,
hygger og leger mandag og onsdag
i hallen.
Familiebadminton
Vi har afholdt familiebadminton,
hvor vi var en masse børn, forældre
og søskende til en super hyggelig
formiddag i hallen. Vi spillede
en masse badminton på kryds

og tværs, et par omgange med
høvdingebold for store og små og
ikke mindst kaffe, saft og kage.
Endvidere havde vi juleafslutning i
samme ånd, hvor forældrene igen
var med på badmintonbanerne.
Mange forældrene gik op i spillet,
og havde dårlig nok tid til at komme
i cafeteriaet, hvor der blev serveret
aftensmad. Dejligt at se børn og
voksne med røde kinder.
Børnene får her mulighed for at
spille sammen med deres forældre,
og vise hvor dygtige, de er blevet.
Begynderstævne
Først på året havde vi på hjemmebane begynderstævne for en masse
glade nybegyndere. Vi havde
gæster fra andre klubber, som kom
og spillede jævnbyrdige kampe. Det
var en rigtig god måde, at prøve at
spille en rigtig badmintonkamp, hvor
man ikke kender sin modstander
i forvejen. En lærerig dag for nye
spille, som alle fik overrakt diplomer
efter dagens kampe.
Kommunemesterskab
Vi har i meget lang tid set frem til
at afholde kommunemesterskabet
i egen klub i Østsidehallen. Årets
mesterskab, hvor alle klubber i kommunen har mulighed for at stille op.
Det var en stor fornøjelse, at få lov
til at være på hjemmebane, og der
var mange tråde, der skulle holdes
sammen.
Vi havde stor hjælp fra frivillige
forældre mv. som
var i hallen til at
give en hånd med.
Og ikke mindst til
ØBIs Venner, som
stod for cafeteriet.
Der var tilmeldt i
alt 90 spillere lige
fra U9 til motionister. En gruppe
sammensat af trænere fra de forskellige klubber holdt
styr på tilmeldingerne, og sørgede
for et system på
computeren, hvor
alle kampe blev
spyttet ud fra.

Det var en stor dag, og en kæmpe
oplevelse for ØBI Badminton at
være vært for så stort et stævne og
så mange mennesker. Hallen var
fuld af liv og glade spillere, forældre,
søskende og bedsteforældre fra kl.
9 og til kl. ca. 18, hvor den sidste
finale blev spillet.
Vi havde selvfølgelig en masse af
vores egne spillere repræsenteret,
og det blev skam også til en del
medaljer.
I U 9 single fik vi hele 3 medaljer:
William Løth Bodilsen
Mikkel Bang Andersen
Pernille Schøn Christensen.
I U 11 herresingle fik Mathias Juul
Storgaard en 3. plads.
I U 15 damesingle blev det til en
guldmedalje til Ann-Charlotte Thomsen.
I U 15 B/C herresingle blev det til
en 1. plads til Magnus Schøn Christensen, som ligeledes vandt guld i
herresingle sammen med sin makker fra Brønderslev.
I U 15 D blev det til en sølvmedalje
til Henrik Thomsen, og en 5. plads til
lillebror, Martin Thomsen.
Hos motionisterne var følgende på
podiet:
Mads Houkjær og Nichlas Houkjær.
Og en delt 4. plads til:
Niels Chr. Simonsen og Tommy
Christensen
Frederik V Christensen og Laila
Nielsen
Karsten Thomsen og Per Jørgensen.
Alt i alt en vellykket og spændende
dag for ØBI Badminton, som vi kan
se tilbage på med smil på læben.
Afslutning
Sæsonen er nu ved at være slut, og
vi har haft en masse skønne timer
med en masse glade og dejlige
børn.
Vi holder afslutning 5. April, hvor vi
håber, at se alle spillere og deres
forældre til badminton, leg og afsluttende spisning i Samlingshuset.
Tak til alle for en fantastisk sæson
og rigtig god sommer til alle.
På gensyn
ØBI Badminton
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Gade
Håndværksrådet

Håndværksrådet er i fuldt sving med at hjælpe til i Samlingshuset, ØBI og Østsidehallen. Vi har fået nyt medlem, nemlig den lokale skribent Per Drustrup, som
vi bød hjertelig velkommen i den hyggelige kreds.
Vi kom denne gang, i gang med at fuge fliser, bygge loft i motionsafdelingen
færdigt, afkalke haner i brusekabiner, lave værktøjstavle og generel oprydning.
Der er mange hyggelige timer og arbejdsopgaver fremover i håndværksrådet.
Vi afslutter altid hver arbejdsdag med en dejlig frokost og livlig debat.
Henrik Hald

Øster Brønderslev Vandværk

Der holdes generalforsamling i Øster Brønderslev Vandværk torsdag 25. april kl. 19.30 i Samlingshuset.
Dagsorden iflg. vedtægter - og bl.a. skal forslag sendes til formand, Alfred Møller senest en uge inden selve generalforsamlingen, dvs. de skal være vandværket i hænde senest 18. april. Vandværket byder på smørrebrød og øl/vand
efter generalforsamlingen.
Mød gerne op og hør bestyrelsens beretning for år 2016. Vær nysgerrig og stil spørgsmål til bestyrelsens medlemmer
om vandværkets drift og meget mere. Vi har et meget velfungerende vandværk med en rigtig god vandkvalitet, og det
skal vi gerne fortsætte med i mange år fremover.
Brønderslev Forsyning påtænker stor indvinding af vand / nyt vandværk ganske få km fra Øster Brønderslev Vandværk – kom og hør hvad det er for noget.
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spejlet

Velkommen til
Nibstrupvej 175

Stubdrup Gl. Skole, der før blev beboet af Preben og Ingeborg Kjeldsen, er nu blevet solgt. Huset har været til salg
et godt stykke tid, da de nye ejere fandt huset. Handlen kom i hus 10. juli 2016, og Preben og Ingeborg flyttede til Lillebæltsvej i Brønderslev.
De nye ejere hedder Morten (33) og Camila (32) Sørensen. De har sammen drengene Nikolaj (6) og Andreas (3).
Nikolaj går i 0. klasse på Hedegaardsskolen på Nordens Allé, og ikke langt derfra går Andreas i børnehave på Galaksen, også på Nordens Allé. Morten er folkeskolelærer og underviser på VUC i Brønderslev, da det også ligger på
Nordens Allé, er det selvfølgelig ham der bringer og henter børn hver dag.
Morten sysler lidt med computere derhjemme om aftenen, men der er planer om et træhule byggeprojekt sammen
med drengene her i foråret. Camila er uddannet neuropsykolog og arbejder i Brovst for Jammerbugt Kommune. Jobbet er Camilas store passion, og hun arbejder gerne mange timer. Det er også et område, hvor jobbene ikke hænger
på træerne, og parret har før boet i København, Viborg og Nørresundby, får at få det til at passe med jobbene.
Nu har de så plantet deres fødder solidt i Øster Brønderslev, fordi det ligger perfekt med hensyn til deres job, og siden
deres familier kommer fra Frederikshavns området, er det et rigtig god beliggenhed.

Oasen i Sparekassebygningen - Elmevej 52-54 - Åbent Hus 20. maj

Som vi alle ved har der den sidste lange tid været byggearbejde i gang på den gamle sparekassebygning på Elmevej.
Egentlig er det forkert at kalde det den gamle sparekassebygning, da den jo ligger på nordsiden af Elmevej i nummer
61. Den blev tegnet af den lokale arkitekt Mogens Mølbjerg Andersen tilbage i 1981.
Møllefonden købte bygningen med henblik på at ombygge den til bosted for 8 udviklingshæmmede unge omkring 20
års alderen. Ombygningen stod på i hele 2016. Facaden er blevet påforet 150 mm isolering og derefter pudset med
armeret puds og malet hvid. Der kan være nogen, der syntes, det er synd og skam, da Sparekassen havde en meget
flot mursten omkring bygningen, men man skal tænke på, at der ikke er meget facade tilbage, når alle vindueshullerne
er flytte. Man skal også tænke på de nye energikrav, der stiller højere krav til energiforbruget, derfor valgte man denne
løsning.
Tidsplanen for indflytning blev skubbet et par gange, men i starten af januar 2017 flyttede de unge ind i deres nye lejligheder. Der er i alt 8 lejligheder til de unge, der har hver deres toilet med bad, samt et vinkelrum der indeholder plads
til et sovehjørne og et pænt stort stuerum med tekøkken. Fællesarealerne udgør et meget stort køkken og opholdsrum, samt vaske- og rengøringsrum.
De unge hjælper selvfølgelig til med alt det daglige arbejde, og de deler alle lige om arbejdet. Derudover er der en lille
lejlighed til ansatte og en ekstra lejlighed til en pårørende, hvis det skulle blive nødvendigt.
De har også alle glædet sig til at vise bygningen frem for byens beboere, og derfor er der planlagt at holde åbent hus
den 20 maj, hvor alle er velkomne. Da programmet ikke er helt udviklet endnu bedes interesserede holde øje med
opslag ved det gamle Forsamlingshus.
Rene Dahl Jeppesen
Lokalbladet nr. 84
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Halbal
Tak for en god fest lørdag 4. marts!
Vi valgte at prøve at holde liv i datoen for forårsparty, da vi syntes, det
var en vigtig begivenhed for byen,
hvor alle kunne komme at feste med
venner, naboer og familie.
Desværre startede vi med en negativ tone fra folk, som lige gjorde, at
vi overvejede, om vi gad gøre det
for byen. MEN vi valgte at forsætte,
da vi var sikre på, det ville blive en
succes.
Vi startede fredag med at sætte bar
og scene op med hjælp fra en lille
flok frivillige.

Lørdag dækkede vi bord og fik styr
på det sidste, inden det gik løs.
Kl 18 stod vi klar i døren til at tage
imod billetter, og gæsterne fik en lille
velkomstdrink, som var sponsoreret
af Spar v/ Jan Jæger.
Vi havde fået DJ-Clas til at spille
under maden, som blev serveret af
Bondestuen. Virkelig lækker buffet.
Hyggeklubben havde lavet kaffe
som blev serveret efter maden.
Kl 21 gik Fame Band på scenen for
fulde gardiner. Man kan kun komme
i festhumør med dem på scenen.

Midt Vends Erhvervspark

Vi havde fået BAS til at tage drinksbaren, og i ølbaren havde vi fire
superdygtige mænd, som gav den
hele armen.
Vi manglede desværre bare lidt flere
folk, men på trods af det ,så det ud
til, at de næsten 200 deltagerefolk
havde en fantastisk aften.
Vi ville gerne sige tak, til alle der
deltog. Vi håber, I hyggede jer.
mange hilsner
Henrik Hald og Helene Andresen

Siden Lokalbladet i nummer 81 skrev om arbejdet med at etablere erhvervspark på Vester Gjerndrup er der sket en
hel del. Da de efterladte maskiner fra Gjerndrup Kartofler var solgt og fjernet, gik en oprydning og foreløbig klargøring
af de mange m2 i gang, og eftersøgningen af lejere gik i gang.
Selv om Erik Pedersen, der har stået bag arbejdet med at udvikle og markedsføre planerne, synes, at det har gået langsomt, og at det seneste år har
varet længere, end kalenderen viser, så er processen endt med en succes.
I begyndelsen af marts i år blev der holdt åbent hus i de nu færdige rammer
for de fremtidige aktiviteter, og stort set alle 3.000 m2 er lejet ud, og de er
flot klargjorte efter rengøring, nye gulve og nyt varmesystem - især lavet af
lokale firmaer.
Ud over udlejning af mindre lokaler til 2 lejere bl.a. det lokalt baserede HetoDan, så har de kraftigt ekspanderende firmaer Inventar-Nord og PakkecenterNord lejet det meste af resten og taget option på de sidste 850 m2, når de
får endnu flere kunder.
Firmaerne er nemlig lager og distributionscentral for flere webbutikker, så
når der kommer ordrer ind til de firmaer, der har deres varer i de nye lokaler,
pakkes og sendes varerne derfra til kunderne. Og da nethandel jo griber
mere og mere om sig, forventer firmaet også at tage de sidste lokaler i brug
inden længe.
På den måde har Eriks idé med en erhvervspark vist sig at være helt rigtig
og ventetiden værd. Så nu har han gang i andre planer og overvejelser om,
hvad han nu skal tage fat på også med sit eget rådgivningsfirma, Agrowise.
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Lokale foreninger - og andre gode kontakter
SERVICE
OG FORSYNING

Kraghede Idræts- og
Borgerforening,
v/ Lars Melsen (22 63 97 61)

Spar Øster Brønderslev
(9881 1003)
Bibliotek
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030)

Kraghede Støtteforening.
Udlejning af Kraghede Klubhus
v/ Mai-Britt Bering. (42 17 31 01)
Landsbygruppen
Gitte Kristiansen (5129 9474)
www.landsbygruppen.com

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

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

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

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

Ø. Brønderslev/Hallund
Præst Jens Staghøj Liisberg
(9881 1025)

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

Samlingshusets Venner:
Kontakt Henrik Hald (2334 7169)

Graver i Øster Brønderslev
Charlotte Kristiansen (3057 1276)

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk
(9881 1441)

Graver i Hallund, Gitte Sørensen
(2331 0628)

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

BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund,
Naja Flyger (2331 5654)
Børnehaven Troldehøj
Øster Brønderslev (9945 4984)
Skolefritidsordningen,
Øster Brønderslev (9945 4770)
Øster Brønderslev Centralskole
(9945 4890)
Øster Brønderslev Ungdomsklub,
Peter Raal (9882 1983)

KIRKE

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

DIVERSE

Øster Brønderslev Sparekassefond
v/ Karsten Sørensen,
Sølvmågevej 12
9700 Brønderslev
www.sparekassefonden.dk
Øster Brønderslev Hyggeklub,
Ingrid Andersen (9881 1271)

Ejerlauget Bålhøj, Mette Andersen
Bålhøj 22

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

Ejerlauget Daalen,
Mogens Svendsen,
Dannevirkevej 10 (2141 8970)

Øster Brønderslev-Hallund
Venstrevælgerforening,
Søren Lauritsen (9881 1901)

Ejerlauget Danserhøj,
Morten Dissing Sørensen,
Danserhøj 40 (2550 7017)
Elmehøj Ældrecenter (9945 4960)
Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Bjarne Bang,
Hollenstedvej 151 (9883 5519)

SAMLINGSHUSET
Elmevej 124
www.samlingshus.dk
Kontakt: Henrik Hald
2334 7169

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

Østsidehallen,
Villy Bertelsen (9881 1406)
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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 AUTO- OG
TRAKTORVÆRKSTED
v/ Svend Andersen
Sølvgade 114, Hallund
(telf. 9883 5227)

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

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

e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk

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.
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Skagen Landevej 96, 9800 Hjørring

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

Onsdag 22. marts kl. 17: Generalforsamling i ØBI Se side 25.
Torsdag 23. marts: Generalforsamling i Ø.Brønderslev Borgerforening.
Se side 22.
Torsdag 23. marts kl. 19.00:
Åbent hus. Krea Klub i Samlingshuset. Se side 23.
Lørdag 25. marts kl.14.30:
Gymnastikopvisning i Østsidehallen.
Se side 27
Mandag 27. marts kl. 18.30:
Ladywalk i og omkring Øster
Brønderslev. Se side 13.
Tirsdag 28 marts kl. 18.30:
Musik ved Cafe C og fællessang på
Elmehøj. Se side 16.
Torsdag 30. marts kl. 14:
Foredrag i Samlingshuset.
Arr.: Hyggeklubben.
(Se side 2 i nr. 83)
Lørdag 1. april: Ansøgningsfrist for
www.sparekassefonden.dk
Lørdag 1. april kl. 10: Standerhejsning for ØBIs ungdomsspillere.
Søndag 2. april: Landsdækkende
affaldsindesamling. Se side 8 og 22.
Mandag 3. april kl. 18.30:
Ladywalk i og omkring Øster
Brønderslev. Se side 13.
Mandag 3. april kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent
i lokalerne under Elmehøj.
Tirsdag 4. april 9.30 - 11.30:
Damernes Butik viser tøj.
Se side 16.
Onsdag 5. april kl. 19-22: Krea
Klub i Samlingshuset. Se side 23.
Onsdag 5. april kl. 10:15:
Musikalsk legestue i Ø. Brønderslev
Kirke for børn mellem 1-3 år i følge
med dagplejere, forældre, bedsteforældre.
Onsdag 5. april kl. 19:
Velfærdsstat og konkurrencestat
i luthersk perspektiv”. foredrag i
Samlingshuset med Jørn Henrik
Pedersen. (Se side 18)

Lørdag 8. april kl. 10: Arbejdsdag
med mødested på Skarnvad. Denne
dag udtrækkes bukkelodder. Arr.
Hallund Jagtforening
Mandag 10. april kl. 18.30:
Ladywalk i Lunken i Pajhede skov.
Se side 13.
Torsdag 13. april kl. 18:
Efter Skærtorsdagsgudstjenesten
i Hallund Kirke er alle velkomne til
middag på Hallund Kro. Se side 18.
Onsdag 19. april kl. 18: Flugtskydning. Mødested: Skarnvad. Arr. Hallund Jagtforening. Se side 11.
Torsdag 20. april kl. 14:
Else Højgård: Syng sammen i Samlingshuset. Arr.: Hyggeklubben.
Lørdag 22. april kl. 9.30:
Årsmøde i Østsidehallen.
Mandag 24. april kl. 18.30: Ladywalk i og omkring Øster Brønderslev. Se side 13.
Tirsdag 25. april kl. 18: Flugtskydning. Mødested: Skarnvad. Arr. Hallund Jagtforening. Se side 11.
Tirsdag 25. april kl. 19.30:
Generalforsamling i ØB Vandværk.
Se side 26.
Torsdag 27. april kl. 19-22: Krea
Klub i Samlingshuset. Se side 23.
Søndag 30. april kl. 10: Konfirmation i Hallund Kirke. Se side 19.
Mandag 1. maj kl. 18.30: Ladywalk
i og omkring Øster Brønderslev. Se
side 13.
Mandag 1. maj kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i lokalerne under Elmehøj.
Tirsdag 2. maj kl 19:
Forårskoncert i Øster Brønderslev
Kirke. Se side 19.
Onsdag 3. maj kl. 18: Flugtskydning. Mødested: Skarnvad. Arr. Hallund Jagtforening. Se side 11.

Søndag 7. maj kl. 9.30 og 11:
Konfirmationer i Øster Brønderslev
Kirke. Se side 19.
Mandag 8. maj kl. 18.30: Ladywalk
på Sti 100 i Saltum. Se side 13.
Onsdag 10. maj kl. 19-22: Krea
Klub i Samlingshuset. Se side 23.
Mandag 15. maj kl. 18.30:
Ladywalk i og omkring Øster
Brønderslev. Se side 13.
Lørdag 20. maj kl. ?: Åbent hus i
Oasen. Se side 27.
Lørdag 20. maj: Sommerfodbolddag. Arr.: ØBI Fodbold i samarbejde
med Samlingshuset. Se side 24.
Mandag 22. maj kl. 18.30:
Ladywalk i og omkring Øster
Brønderslev. Se side 13.
Mandag 29. maj kl.?: Ladywalk i
Frederikshavn. Se side 13.
Torsdag 1. juni 14-16:
80 års jubilæum på Elmehøj.
Se side 16.
Mandag 5. juni. 19:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i lokalerne under Elmehøj.
Onsdag 7. juni kl. 19-22: Krea
Klub i Samlingshuset. Se side 23.
Torsdag 15. juni kl. 18.30:
Lokalhistorisk byvandring i ØB.
Læs mere i næste nr.
Torsdag 22. juni kl. 19-22: Krea
Klub i Samlingshuset. Se side 23.
Onsdag 26. juli kl. 18.30:
Flugtskydning. Mødested: Skarnvad. Arr. Hallund Jagtforening. Se
side 11.
Mandag 7. august kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i lokalerne under Elmehøj.
Lørdag 12. august 14 - 01:
Bålhøjfestival. Se side 4 og 5.

Næste nummer

Nummer 85 udkommer 30. maj.
Sidste frist for indlevering af stof er 15. maj.

