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Redaktionen

Lokalbladets redaktionen, der står
bag produktionen af dette blad:
Majbritt Iversen
Røverstuen 40 (2843 7421)
majbritt.iversen@gmail.com
Chalotte Søgaard
Birkevej 5 (2868 0271)
(e-mail: chalottesogaard@hotmail.com)

God jul og godt nytår!
Mere er der vist ikke at sige denne gang ud over dette:
Hyg jer, bak op om lokale initiativer (som f.eks. julekalenderen ved
SPAR), opfør jer ordentligt og tal pænt om og til hinanden. Lav løjer og
ikke hærværk
På gensyn i 2019!

Redaktionen

Grethe Christensen
Hollenstedvej 121 (9883 5085)
(e-mail: lyngdahl@privat.dk)
Vibeke Hatt Sørensen
Bålhøj 30 (2971 3034)
(e-mail: vibekefuzzy@hotmail.com)
Maria Holm Hansen
Elmevej 73 (2048 1038)
(e-mail: mariaholmhansen@gmail.com)
Mads Søgaard
Birkevej 5 (9135 5681)
(e-mail: mads.sogaard@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)

Annoncepriser pr. år
Visitkort-størrelse: 480 kr.
1,5 x visitkort-størrelse: 720 kr.
2 x visitkort-størrelse: 960 kr.
1/3 sides-størrelse: 2.400 kr.
Halv side: 2.900 kr.
Hel side: 3.600 kr.

LOKALBLADET
Nummer 92 udkommer 12. marts.
Allersidste frist for indlevering af stof
er 17. februar

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

Billederne her er fra Elmehøjs julestue
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Samlingshuset
Bemanding og økonomi

Bestyrelsen har holdt møder med
alle parter i huset omkring ønsker,
forventninger og hvor vi kunne byde
ind med frivilligt arbejde. De fire parter nemlig ØBI, Hallen, Menighedsrådet og Borgerforeningen arbejder
sammen med Samlingshusets
bestyrelse om at finde den bedste
og mest økonomiske løsning.
Bestyrelsen for fonden bag Samlingshuset arbejder fortsat på en
afklaring af, hvordan den fremtidige
bemanding i og omkring Samlingshuset skal være. Det har vist
sig at være en længere proces,
end vi først havde regnet med. Der
er behov for at få flere områder i
den daglige drift i hele huset bedre
beskrevet til fremtidig brug. Der er
lige nu ingen eller kun få aftaler på
skrift mellem parterne i huset, og
det bliver en mangel, når nye folk
kommer til.
Der er behov for at få set på hele
økonomien, og hvad der er råd
til med nye besparelser i sigte for
Østsidehallen.
Lige nu er der nedsat en arbejdsgruppe med de økonomiansvarlige
fra hver bestyrelse.

Det skal munde ud i en mere
gennemsigtig måde at forstå hele
vores økonomi på. Dette er afgørende for, hvor meget hjælp vi
kan ansætte, og hvad der udføres
frivilligt. Vi skal have en fælles
forståelse af vores fælles hus med
mange forskellige funktioner i.
Helene Andersen har jo, siden
Henrik rejste, haft jobbet som daglig
leder på midlertidig basis.
Den løsning har vi været meget
glade for, og Helene har taget udfordringen til sig til alles tilfredshed.
Stor tak til Helene for at hun sprang
til.
Helenes midlertidige ansættelse
løb til 31. 12. 2018. Da arbejdet
omkring hele huset viste sig mere
kompliceret, valgte bestyrelsen og
foreningerne at spørge Helene, om
hun ville forlænge sin ansættelse
til 30. 4. 2019. Det har Helene sagt
ja til og heldigvis for det. Stor tak til
Helene.
Bente Andersen er nu ansat som
medhjælper 15 timer om ugen, og
hun er ligeledes forlænget til 30. 4.
2019. Bente trådte hurtigt til, da Line
Hove fik fast stilling. Dejligt for alle
parter.
1. maj skal alting gerne være på
plads og i orden.

Nyt gulv

Sparekassefonden har bevilget et
nyt gulv til Samlingshuset. Det er vi
meget glade for.
Salen bliver derfor lukket fra 14. 24. marts, så der kan blive malet og
skiftet gulv.
Det bliver dejligt at få vores sal
frisket op, så alle vores brugere
og lejere bliver mødt af en fin og
velholdt sal. Det er med til at give
tilfredse kunder, der kommer igen.
Det bliver Jesper Albrechtsen,
Lars Juul og Helene, der sammen
koordinerer arbejdet og indkalder
Håndværksrådet og andre frivillige,
alt efter hvad der er behov for.
Til slut: Stor tak til Håndværksrådet
og alle I andre, der har bidraget frivilligt i vores hus i løbet af året. Det
er en uvurderlig hjælp.
På bestyrelsens vegne
Birgit Søndergaard
Formand

Event Samlingshus
Event Samlingshus er kommet godt fra start. Alle de
planlagte arrangementer er gennemført med mange
eller få deltagere. Det skal der være plads til, ligesom
der også skal være plads til forskellighed.
Vi har holdt: Velkomstmøde for nye beboere, vildtaften,
børne-disko, brætspilsdag (billedet til højre) samt bogcafé. Mens dette blad bliver trykt har der også været
holdt fællespisning.
Formålet er stadig at lave gode og spændende indslag i hverdagen til gavn for alle borgere og til gavn for
huset.
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Vi er nu klar med vinterens og forårets program. Tag
evt. programmet ud af Lokalbladet og hæng det på
køleskabet, så du husker, hvornår du skal afsted.
Lokalbladet nr. 91

Opfordring

Eventgruppen planlægger og afholder arrangementerne.
Vi vil rigtig gerne være et lidt større hold, der ind imellem
kan træde til med praktisk hjælp ved arrangementerne.
Det kan være hjælp i køkken, dække bord, vaske op og
lignende.
Hvis du gerne vil være med så ring eller skriv til 3013
1453, Birgit Søndergaard.

Event Samlingshus
Søndag 9. december kl. 14:
Julebanko

Torsdag 7. marts kl. 19:
”Hvad så nu?” med GEO

é
aveid
Juleg

Kom og vær med til årets julebanko for hele familien.
Der spilles, til der ikke er flere gevinster, og vil du donere
gevinster - store som små (men nye) ting, så kontakt Helene Andersen (2334 7169). Kaffe og kage kan købes.

Fredag 25. januar kl. 17-20:
Disko Dasko for
børn fra 0.-2. kl.
Hygge og aktiviteter med
præmier. Kiosken vil være
åben med salg af slik og
sodavand m.v.
Tilmelding med barnets
og forældrenes navne +
telefonnummer til Helene på
2334 7169.
Pris: 50 kr.

Lørdag 26. januar kl. 18:
Indisk aften og fællesspisning

Fællesspisning til en spændende aften med Indien som
tema.
Suman Rani og Rajwinder Sing fra Øster Brønderslev
Pizzaria laver en 4-retters menu med nogle dejlige og
spændende indiske retter lettere tilpasset danske ganer,
og de vil også fortælle lidt om deres Indien.
Per Drustrup og Birgit Søndergaard vil desuden fortælle
og vise billeder fra det fantastiske og store indiske bryllup de deltog i i Jaipur, Indien i februar.
Vi ser frem til en meget spændende aften.
Pris: 125 kr.

Komiker og stand-up’eren, GEO, kommer i Samlingshuset med sit show “ Hvad så nu”.
Der ikke tidligere været Stand-up i Øster Brønderslev,
og det samme gælder et foredrag med det tema, som
Geo kommer med. Vi håber, at publikum tager godt imod
tilbuddet.
Oplev et sjovt og livsbekræftende foredrag, hvor Geo
uden filter og med masser af humor vender de tragedier,
han har oplevet gennem livet, og hvordan han har vendt
dem til noget positivt.
I foredraget vender Geo tunge emner såsom sin fars terror gennem hele livet, sine karrieremæssige fejltagelser,
sin sygdom og sin skilsmisse, alt sammen pakket ind i
humor og sjove anekdoter, men uden alvoren går tabt.
Geo kommer med nogle vilde eksempler på de absurditeter hans far har udsat ham og hans familie for. Han
fortæller, hvordan han har brugt disse professionelt ved
at bygge flere ekstreme humorkarakterer i skuespil og tvproduktioner op omkring hans persona – og ikke mindst
hvordan han har kunnet bruge sin fars afvigende mentale tilstand til at komme igennem ekstremt pressede
situationer.
Nogle forkerte karrieremæssige valg, en kræftdiagnose –
og oveni det hele lige en skilsmisse også - har givet Geo
meget modgang på både job- og privatfronten. Men selv,
hvor det så allermest sort ud, har Geo formået at vende
modgangen til noget positivt og komme tilbage på sporet
hver gang. I processen med at rejse sig igen, fortæller
Geo hvilke redskaber, han bruger mentalt, når han er
allermest presset.
Køb billetter som julegave i SPAR eller
med MobilePay til 3013 1453
Pris: 150 kr.

Søndag 26. maj kl.14:
Byvandring for hele familien

Vi går en tur gennem Øster Brønderslev, hvor Per Drustrup undervejs fortæller historier om vores by før og nu.
Der er mange spændende fortællinger om folk og steder
i Øster Brønderslev. Mere info i næste Lokalblad.
Lokalbladet nr. 91
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Gade
ØB Herreklub

Måske har du hørt om herreklubben i ØB. Måske har du ikke. Men det er ikke en
myte – Vi findes faktisk. Egentlig kan man dårligt kalde os en klub. Vi er egentlig
mere et sted og et tidspunkt. Stedet er klublokalet i ØBI. Tidspunktet er sædvanligvis en torsdag fra kl. ca. 20. Ikke hver torsdag, men bare en gang i mellem.
Det skulle vist have været den anden torsdag i hver måned, men det hænder,
der går længere tid imellem.
Hvis man er kommet forbi på det helt rigtige tidspunkt, vil man have set en flok
halvgamle mænd samlet omkring et bord med nogle øl og måske et par chips
imellem dem. Måske er der et par stykker omkring poolbordet i færd med børste
blåt kridt af tøjet, og måske står der et par stykker og er ved at
perforere væggen rundt om dartskiven.
Det er kort fortalt, hvad herreklubben går ud på. Vi mødes,
vi drikker en øl, vi snakker, vi hygger.
Hvis man gerne vil være med og ikke gider dukke op hver
eneste torsdag i håbet om, at det er netop denne torsdag,
der er møde, så bør man med lidt snilde kunne finde en
gruppe på Facebook, der hedder ”ØB Herreklub”.
Lad dig ikke narre af, at det er en lukket gruppe.
Vi lukker gerne nye ind. Du skal bare spørge.
Eneste regel… Det er kun for mænd.
Bent Jensen

Uopdragen hund –
og hundeejer

En vred beboer har opstillet et skilt
med denne hårde og kontante melding, men det så den passerende
hundeejer åbenbart ikke – eller også
kunne han/hun ikke læse.
Årsagen kendes ikke, men noget
svineri er det!

6

Lokalbladet nr. 91

Løvestenen i Øster Brønderslev

Flere har spurgt, hvad meningen er med låge nummer 17 på Borgerforeningens julekalender, så her er den lokalhistoriske forklaring:
Da jeg regnede med, at de øvrige folk, der skulle udsmykke lågerne, ville
tegne julemotiver, valgte jeg at basere ”min” låge – nummer 17 – på det faktum, at også vikingerne fejrede jul - eller jól / yule, som de vist kaldte det.
Derfor valgte jeg at tegne løvestenen i vinduesnichen i nordsiden af kirkens
kor på lugen. Stenen er sikkert ældre end kirken og er en typisk løvefigur fra
vikingetiden. Den er fundet i 1960 ved restaurering af kirken og er sandsynligvis genbrug fra en tidligere kirke eller anden bygning.
Teksten på lågen øverst til højre er ”God Jul”, skrevet med runer.
Per Drustrup Larsen

spejlet
Cowboys

Dette fandt Lokalbladet på Facebook
dagen efter Høstfesten,
og det vil vi gerne dele med jer alle:
I aftes var der høstfest i ØB.
Fruen forlod festen lige efter midnat
og blev mødt af to søde naboer og
mellem 30-50 af vores køer, der var
løbet ud.

Øster Brønderslev
Vandværk amba.

Så er der snart tid for aflæsning af
de blå vandure.
Vi udsender aflæsningskort på mail
i uge 50, til dem vi har mail adresser
på. I uge 49-50 aflæsningskort til de
forbrugere, vi ikke har oplysninger
på, til aflæsning 15. december.
Indberet så vidt muligt på mail til
www.oeb-vandvaerk.dk senest 20.
december.
Ikke modtagne tilbagemeldinger
efter denne dato vil automatisk blive
pålagt et gebyr på 200 kr.

Heldigvis var der er par friske fyre
med i bilen, og to mere kom snart til.
Sikke et syn: 4 stk. meget kloge og halvfulde mænd i deres pæneste tøj og
dansesko løb rundt i mørket og fangede køer.
Desværre var der også et par køer, som var hoppet i gyllekanalen. Men med
fælles hjælp blev de begge reddet op og kom trygt ind i stalden igen.
Tusinde tak for hjælpen til alle - både dem med alkohol i blodet og de ædru
naboer.
Og føj en flok møgbeskidte folk der skulle køres hjem bagefter.
Men som I ser, var humøret stadig højt.

Julefrokost 40 gange

40 gange har beboerene på Husumvej i Øster Brønderslev været samlet til
traditionel julefrokost.
Traditionen, som begyndte i 1979, går på skift mellem de 7 huse på vejen.
Der er naturligvis sket en vis udskiftning i husene i de 40 år, men alle har
støttet op om arrangementet og møder trofast op til julefrokosten og sommerfesten, som er kommet til senere. To par har deltaget alle 40 gange: Gitte og
Jens Jørgensen i nr. 3 samt Lis og Ove Dam i nr. 7.

Har I spørgsmål om aflæsning eller
uregelmæssigheder bedes I kontakte Vandværket.
Kontakt til Vandværket:
Almene henvendelser om vandspild,
driftsstop og andre opgaver omkring
vand:
Alfred Møller am@oeb-vandvaerk.dk
- 9881 1400 - mobil 3045 1094.
Drejer det sig om økonomi, måleraflæsning m.m. nye eller ændring af
mailadresser:
Kjeld Andersen ka@oeb-vandvaerk.dk
- 40481087
Med venlig hilsen
Kasserer Kjeld Andersen
T 98 81 14 03
M 40 48 10 87
ka@oeb-vandvaerk.dk

Højt til vejrs i Hallund

I toppen af det nye tårn i Hallund (se andetsteds i dette
blad) er der opsat en QR-kode. Når du scanner den med
din telefon, kommer du endnu højere til vejrs!
Så kan du nemlig se en dronefilm på din telefon, og den
viser udsigten 100 meter højere op og hele vejen rundt.
Det må prøves.
Lokalbladet nr. 91
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Jul i “gamle dage”
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Denne side er med gamle billeder fra Lokalbladet: Den gamle redaktør, nisser på loftet og præstegåden i sne.
Lokalbladet nr. 91

Vinsmagninger
Her kan I se programmet for den
helt nye sæson, og der tilbydes igen
5 spændende aftener med gode
muligheder for både nye og tidligere
deltagere til at lære nyt og få nogle
gode oplevelser, og vi glæder os til
alle aftenerne.
Der skal være mindst 50 deltagere,
for at arrangementerne gennemføres, og det gælder om at være
hurtig med tilmeldingerne, så vi kan
få et overblik. Brug evt. en tilmelding
som julegave til en du holder særligt
af!
SIDSTE FRIST ER 21. december.
Vi prøver hvert år at få regnskabet til
at gå lige op, men bliver der et lille
overskud, gives det til Samlingshuset - til fælles bedste.
Prisen er i år 300 kr. pr. deltager
i startgebyr, der indbetales ved
tilmeldingen, og som dækker brød,
borddækning og husleje, m.v.
Derudover betales ca. 150 kr. pr.
person, hver gang man deltager, til
dækning af udgifter til vin og foredragsholder – samt bidrag til maden
den sidste gang.
Tilmelding skal ske til Lis Pedersen,
Klovborg – tlf.: 9881 1354 - Mobil:
3032 6734 – mail: lis@klovborg.dk .
Det kan også ske ved at indbetale
startgebyret på 300 kroner pr. person online til Nordjyske Bank reg.
nr.: 9024 og konto 1000500.
Husk at skrive navnene på deltagerne ved indbetaling. Pengene
kan også afregnes direkte til Lis
Pedersen, Klovborg.
Også i år står Borgerforeningen som
arrangør med en arbejdsgruppe
som praktisk ansvarlige.
Arrangørgruppen er:
Lis Pedersen
Lis og Ove Dam
Kim Sloth
Per Pedersen
Lars Larsen
Birgit Søndergaard
Per Drustrup Larsen
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Mandag 7. januar kl. 19:
Turen går til Rhône og omegn

Der serveres gode vine fra det klassiske turist- og
vinområde med ture til Avignon, Ventoux og
Chãteauneuf-du-Pape - og vi får også serveret gode
billeder og historier.
Guide på turen er Vininord fra Gjøl. www.vininord.dk

Onsdag 23. januar kl. 19:
Turen går til Portugal
med portvin i glasset

Med Morten fra Vingaven i Vodskov som
erfaren rejseleder bliver vi guidet grundigt
gennem de portugisiske farvande, som den
gode portvin kommer fra.
www.vin-gaven.dk

Onsdag 6. februar kl. 19:
Turen går verden rundt
New World vs. Old World

De oversøiske vine konkurrerer denne aften med
klassiske europæiske vine på 4 forskellige druer.
Dommer i konkurrencen er du selv, men til at styre
aftenen har vi inviteret en tidligere beboer fra Øster
Brønderslev, Andreas G. Rasmussen, der er medstifter af firmaet Vinklassen. www.vinklassen.dk

Torsdag 28. februar kl. 19:
Turen går til
Italiensk vin
og musik

Til tonerne af Andrea
Bocellis gode tenorstemme vil vi få præsenteret et godt udvalg af vine fra hans og broderens
vingård i Toscana. (Og måske får vi besøg fra Italien!). Guide på turen er
Preben Andersen fra Pran Vin, der importerer vinene derfra.
www.pran.dk / www.bocelli.dk

Fredag 8. marts kl. 18:
Turen går til bordets og glassets glæder

Menuen er ikke valgt endnu, og vinen er ikke købt endnu – for det hele skal
koordineres, så denne afsluttende aften (igen) går op i en højere og hyggelig
enhed. Bare rolig! Maden er i de allerbedste kokkehænder!

Øster Brønderslev Borgerforening
Julelys og
julekalender

Siden sidst har vi, som de fleste nok
har set, fået vores julelys op. Igen i
år med kyndig hjælp fra Jacob Wagner. Det er altid dejligt med en god
stabil hjælp. Det er i år anden gang,
vi bruger vores nye kæder langs
træerne på Elmevej. Kæderne langs
kirkediget, i juletræet ved plejehjemmet samt træerne overfor skolen
blev også monteret og efterset, så vi
satser på, der er lys alle steder indtil
nytår. Lysene tændte vi lørdag 17.
november.
Lørdag 17, november holdt Borgerforeningen også fernisering på den
nye julekalender! Den står uden for
SPAR og oser af jul. Der er på alle
lågerne malet et flot billede af en
lokal kunstner, og der har været stor
interesse for at udfolde sig, ja faktisk
er nogen kommet med sponsorater
til kalenderen for at få en valgfri
låge.
Lågerne på den flotte julekalender
er udsmykket af:
Børnehaven Troldehøj:
1, 6, 13, 18, 23
Skolefritidsordningen, ØB Skole:
4, 7, 12, 16, 22
Oasen / Møllehusfonden:
3, 9, 15, 21, 24
Lone Holm, Tjørnevej:
8, 11, 14, 20
Mette Søskov, Buurholtvej:
2, 5, 10, 19
Per Drustrup Larsen, Buurholtvej:
17
Kalenderen blev opsat et par dage
før for at trække lidt opmærksomhed. Den blev indpakket i sort
plastik, og det gav anledning til,
at nogen troede, der havde været
indbrud hos købmanden.
Til afsløringen af det flotte kunstværk havde vi inviteret Mai-Britt Berring til at trække plastikken af, da
hun var kommet med den gode ide
for godt et år siden. Her var overvældende stort fremmøde og stor
købelyst af lodder.
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Alle gevinsterne i lågerne er sponsoreret, og også her har der været
stor velvilje fra de lokale firmaer og
foreninger, som alle står listet op på
højre side af kalenderen i SPAR.

Der er i alt samlet gevinster ind for
over 15.000 kr. Så det er helt fantastisk. Der er minimum gaver for 500
kr. i hver låge. Lodderne kan købes
i SPAR.

Sponsorerne er:

Et lod koster 25 kr., og har du
været hurtig, var der 24 chancer for
gevinst, men du kan stadig nå at
købe lodder og støtte projektet, når
du læser dette i Lokalbladet. Man
kan kun vinde 1 gang pr. lod.

SPAR Øster Brønderslev
Kop og Kande, Brønderslev
Klovborg v/Lars Pedersen
CL Partyservice; Øster Brønderslev
Filtestedet, Hallund
Brønderslev Caravan og Trailercenter
Supervin, Hjørring
Oasen, Øster Brønderslev
ØBI Fitness
Vinspecialisten, Brønderslev
Øster Brønderslev Smed
Anlægsgartner Kurt Thomsen
Øster Brønderslev Pizzaria
Flat Cap Furniture, Hallund
Basbio, Brønderslev
Garant, Brønderslev
Bålhøj Festival
Skallerup Seaside Resort
Børneshoppen, Brønderslev;
Gl. Buurholt Hovedgaard, Ø.B.
Stubdrup Østergaard
v/ Susanne og Per Pedersen;
Decohaven, Brønderslev
Event Samlingshus, Ø. Brønderslev
Værktøjssalget, Brønderslev
Almas, Brønderslev
Tylstrup Slagter
Restaurant Asia, Brønderslev.

Overskuddet fra julekalenderen går
til Borgerforeningens arbejde med
at indrette Byparken på den gamle
børnehavegrund.

Bypark

På børnehavegrunden er der ikke
fysisk sket meget siden sidst. Vi
har været til møde med forvaltningen på Dronninglund Rådhus
i oktober.
Her blev der lavet status på
projektet fra kommunens side,
og vi blev lovet, at p-pladserne til
kirken skulle være lavet i år, men
der er ikke sket meget endnu.
Vi har haft kontakt til forvaltningen for at følge op, og her mente
de nu, at det ikke kunne blive før
til foråret, hvilket vi stiller os lidt
undrende over. Vi presser på for
at komme i gang.
Der søges stadig fonde til etableringen af Byparken, så vi arbejder
stadig på projektet, sammen med
Menighedsrådet og Ungdomsklubben. Det bliver godt.

Bålhøjfestival

Planlægningen af næste års Bålhøjfestival er i fuld sving, og der
begynder så småt at komme lidt
navne på plakaten.
Her i Lokalbladet får I det første
hovednavn. Det bliver spændende. I 2019 er der flere penge til
musik.

Johnny Madsen Band
er første hovednavn på
Bålhøj Festivalen 2019
Julen kommer tidligt i år!
Bålhøj Festivalen er nu klar til at præsentere
det første hovednavn på sommerens festival!
Johnny Madsen Band står for klassisk rock´n´roll,
der bliver spillet med hjerte, overskud og nerve.
Det bliver første gang Johnny Madsen Band,
besøger Bålhøj Festivalen.
I 2019 har Bålhøj Festivalen, også kaldet ”Fowli”, løftet musikbudgettet markant. Der er doneret 100.000 kr. fra den lokale Sparrekassefond. Det betyder også, at Johnny Madsen blot er første hovednavn
på festivalen i 2019.
Johnny Madsen Bands efterårstour til 24 spillesteder rundt om i det
ganske land har været et stort tilløbsstykke med fulde huse overalt.
Derfor venter der også årets publikum på Bålhøj Festivalen en stor
musikalsk oplevelse, som sikkert er krydret med et par af Johnny
Madsens kendte anekdoter om livet.
”Godt nyt” er seneste udgivelse fra Johnny Madsen, der kom i 2015.
Publikum og pressen var begejstrede, og den røg til tops på salgslisten, og blev betegnet som det bedste Madsen-album i mange år.
”Godt nyt” indeholder bl.a. sangene ”Godt nyt”, ”Twitter” og ”Aldrig
mere”, som sikkert bliver spillet på Bålhøj Festivalen. Dertil kommer
Madsens mange hits som ”Udenfor sæsonen”, ”Færgemanden”,
”Stjernenat”, “One Man Band” med flere. Det bliver derfor en fantastisk oplevelse med Johnny Madsen Band, som består af Johnny
Madsen, Knud Møller, Niels ”Nello” Mogensen, og Henrik From.
Køb billetter i julegave til hele familien!
Billetsalget åbner mandag 3. december kl. 10.
Billetter kan købes på www.fowli.dk

Henrik Thomsen

Da Sparekassefonden uddelte
penge sidst, blev vi tildelt 100.000
kr. til musik, så der bliver helt
klart et løft.
Vi er nu ved at have styr på en ny
PR-gruppe, da Anders har valgt
at stoppe, men han vil dog fortsat
være tilknyttet musikgruppen.
Nye ansigter i PR gruppen er Stig
Staunskjær, Henrik Thomsen og
fotograf Per Drustrup.
Der kunne evt. godt bruges en
yngre model til at hjælpe med
Facebook-opslag og den slags.
På vegne af Borgerforeningen
Jesper Albrechtsen

Lokalbladet nr. 91
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Hallund-Hollensted Borger- & Idrætsforening
Hvad har vi så lavet i Halli siden
sidst?
Vi har afholdt ølsmagning i Klubhuset, denne gang med øl fra Skagen
Bryghus, en øl man ikke går forkert
af. Der var dog lige en enkelt, de
havde brygget til Frederikshavns
købstadsjubilæum, og dén var ikke
god. Den var lidt som at slikke låget
på sin grill. Maden kom fra Slettens
Køkken, og der var rigeligt til alle,
og til de der holdt ud til sidste dråbe,
var der så meget mad til overs, at
der blev til en bid natmad. Der var
67 deltagere.
Det er altid 1. fredag i oktober, vi
afholder denne ølsmagning, og
næste år er det 4. oktober, der bliver
dækket op.
Dernæst havde vi indvielse på vores
nye tårn, men mere om det andetsteds i bladet.
6. november var vi på besøg på
Brønderslevs nye varmeværk. Vi var
15 personer, der i fælles flok kørte
fra Klubhuset til Flisværket.
Her blev vi godt modtaget af Poul,
som faktisk kommer fra Hallund,
men flyttede fra byen for mange år
siden, da han ville læse til maskinmester.
Poul vidste ALT om Varmeværket.
Vi fik en meget grundig teoretisk
forklaring på 4. sal, hvor deres
mødelokale findes. Han forklarede,
hvordan de havde skiftet vandet ud
med olie i deres solfangere, som
alle kan se, når man kører forbi. At
skifte vand ud med olie er Brønderslev Forsyning de første i verden,
der har gjort. Sammen med deres
fliskedler opnår de en udnyttelsesgrad, der nærmer sig de 120%, det
er aldrig set før. Men vejen dertil har
været lang og snoet. Vi var efterføl-
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gende rundt og se maskinerne, og
det er stort, rigtigt stort. Vi så, hvordan deres grab tog en ”håndfuld” flis
på omkring 5 tons.
Det hele kørte automatisk, kedlerne
kalder selv på flis, og kranen finder
selv ud af, hvor den skal tage dette.

I kedelrummet var der varmt, men
det arbejdede Poul også på at få
løst. Han gør meget ud af at pine
så meget ud af værket som muligt.
Bl.a. køler 3 varmepumper røgen
ned. Det betyder, at røgen bliver
kølet ned til 15 grader, når den
kommer i skorsten. Den røg, der
kommer fra skorstenen, er faktisk
kun vanddamp, da hele værket er
næsten CO2 neutralt.

16. november havde vi fællesspisning og efterfølgende vinsmagning i
Klubhuset. Desværre var vi ikke så
mange deltagere. Til gengæld fik vi
fuld valuta for pengene. Først lækkert mad fra Kroen, og derefter var
der tid til vinsmagningen. Kristian
fra Vinspecialisten i Brønderslev
fortalte levende om de 9 forskellige
vine, han havde medbragt. Det var
champagne, hvidvine, rødvine og en
enkelt portvin. Alle præsenteret med
en enorm viden om druer, produktionssteder, fade og alle øvrige
spørgsmål vi måtte have. En rigtig
hyggelig aften for de 17 deltagere.

(og sluk) på toiletterne. Sidst men
ikke mindst, så er det lavet sådan,
at lyset på P-pladsen først slukker
10 min efter, man har slukket på
kontakten i huset. Så kan de gamle
også komme sikkert ud til deres bil.
Mht. P-pladsen, så har Sparekassefonden skrevet i avisen, at vi har
fået penge til færdiggørelse af vores
P-plads, men vi fik desværre knap
halvdelen af det, vi havde søgt om.
Desværre er asfalt steget voldsomt
i pris, så det faktisk nu er dobbelt så
dyrt som det tilbud, vi havde fået, og
det er så 4 x så dyrt som de penge
vi modtog…..

Takket være SE-fonden har vi fået
nyt lys i vores klubhus. Der er nu
monteret LED lys med dæmpning,
så vi kan lave en mere hyggelig
belysning i både stor og lille sal. Derudover har vi fået automatisk tænd

1. søndag i advent er nært forestående, hvor vi starter med gud-

stjeneste, så tænder vi lysene på
vores juletræ på Doktorpladsen, og
derefter går vi til Klubhuset for at
indtage gløgg og æbleskiver, som
Menighedsrådet har sponsoreret, og
så har vi det store bankospil, som
mange glæder sig til.
Ja, så er der allerede jul og nytår
igen.
Men straks i det nye år har vi nye
arrangementer, hvor vi lægger ud
med herrefrokosten 19. januar
skarpt forfulgt af pigernes ”Hattefest” den ?????
Som altid kan I læse mere på vores
hjemmeside: www.hallundhollensted.dk
På foreningens vegne
Claus Iversen

Herrefrokost 2019 i Hallund

Årets traditionsrige herrefrokost holdes kl. 13 lørdag 19. januar 2019
i Klubhuset, Søndersig 21 i Hallund.
Lars Hahn Rasmussen fortæller på arrangørernes vegne, at der
serveres mad i rigelige mængder – og at drikkevarer kan købes til
rimelige priser.
På programmet er også, at en lokal ”kendis” fra den østlige del af pastoratet kommer og fortæller røverhistorier fra, da far var dreng.
Sidste chance for tilmelding er 5. januar 2019 ved indbetaling af 150
kr. på konto 9024-0245632703 (husk at skrive navn på overførslen)
Arrangørerne er: Jan Molin, Henrik Juulsen og Jesper Reilev.
Som illustration til denne invitation efterlyste Lokalbladet et billede fra
en tidligere herrefrokost, men fik det forventede svar, at der aldrig
bliver taget billeder, og at mobiltelefoner er bandlyste.
MEN redaktionen er kommet i besiddelse af et billede, der – efter hvad vi ved – kunne stamme fra oprydningen
dagen efter en tidligere herrefrokost.
Lokalbladet nr. 91
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Sparekassefonden

Gade

Til ansøgningsfristen 1. september var der kommet ansøgninger om støtte på
i alt 855.456 kroner til 26 projekter med et samlet budgetbeløb på 1.161.141 kroner.
Af dem valgte Sparekassefonden bestyrelse af støtte 16 projekter med et samlet
støttebeløb på 361.831 kroner. Det var til disse foreninger og formål:
• Højskoleudvalget i Bien: 10.800 kroner til sangbøger
• Natteravnene i Brønderslev Kommune: 11.500 kroner til førstehjælpskursus
• Slægtshistorisk Forening for Brønderslev: 2.000 kr.til elefantfod, støvsuger og stålskab
• Østsidehallen: 28.950 kroner til en ny port/dør
• Borger 9700 / Byens Børn: 5.000 kroner til arrangement for familier
• Samlingshuset Øster Brønderslev: 54.000 kroner til nyt gulv i salen
• Brønderslev Golfklub: 5.000 kroner til golfvogn til opsamling af bolde
• Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening: 15.000 kroner til færdiggørelse af P-plads
• Brønderslev Skytteforening: 37.000 kroner til renovering af opholdsrum
• Nejst Rideclub: 30.000 kroner til elevhest
• Øster Brønderslev Borgerforening: 40.315 kroner til trailer til transport af byens flag
• Judoklubben Kauri: 3.400 kroner til kastemåtte
• Musikforeningen LIVE: 19.600 kroner til el-klaver
• ØBI-Esport: 39.266 kroner til alarmsystem
• Red Barnets familieklub: 20.000 kroner til 10 årlige udflugter
• FDF Brønderslev: 40.000 kroner til indretning af hyggestue
• Desuden valgte bestyrelsen på eget initiativ at støtte Bålhøjfestivalen
med 100.000 kroner til bookning af musik til festivalen i 2019.
Dermed blev der uddelt i alt 461.831 kroner.
I alt har Sparekassefonden siden 2010 delt 5.580.654 kroner
ud til lokale formål. Næste ansøgningsfrist er 1. april.
Se mere på www.sparekassefonden.dk.

Klovborg

I september var Klovborg
stedet at besøge for
landbrugsinteresserede i
alle aldre.
Igen var Klovborg nemlig
en af de gårde, der deltog
i Åbent Landbrug, og igen
var det velbesøgt, godt
planlagt og fremragende
afviklet.
Tak for indsatsen til alle
på Klovborg!
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spejlet
Børnegitter

På Facebook fandt Lokalbladet en efterlysning
fra en lokal borger af et
børnegitter. Facebook
kan være meget nyttig
til mangt og meget, men
om det råd, som P.J. fra
Hollensted bragte videre,
er politisk korrekt og
god opdragelsesstil, vil
redaktionen ikke dømme
For første år har beboerne på
over. Men effektivt ser
Tjørnevej stillet et stort, fælles juledet ud til at være – og nu
træ op på p-pladsen ved
er rådet givet videre.
andelsboligerne, og det blev fejret
en dag i november, da Lokalbladets
fotograf tilfældigt kom forbi.
Flot initiativ.
Når man skal havarere med sin bil ved at pløje et vejskilt ned, så har den
bilist, der har nedlagt skiltet med Cedervej, gjort det et heldigt sted. Det skete
nemlig lige ved Jens Holms værksted!
Hvem bilisten har været, og hvor bilen er reparereret, ved Lokalbladet ikke,
men fortæl os det gerne, så vi kan fortælle det videre i næste nummer.

Jul på Tjørnevej

Heldigt sted

Oles Galleri

Et galleri åbner snart i Øster Brønderslev. Det er Ole Jespersgaard, der har
købt huset Buurholtvej 24 af sin mor, som er flyttet til Istedvej.
I husets kælder er han ved at indrette et fritidsgalleri, der åbnes inden jul af
borgmester Michael Klitgård.
Galleriet vil være åbent
efter aftale, og foruden
Oles egne værker –
primært skulpturer af
moseeg, men også
malerier og ting i glas
eller keramik - vil der
også være gæsteudstillere.
Det kunne være kunstnere med tilknytning til
BlAAkunst, som Ole har
taget initiativ til.
Lokalbladet nr. 91
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En lokal succes!
Lidt nordøst for Ø. Brønderslev by
på Bålhøjvej ligger et smukt restaureret nedlagt landbrug, hvor den nu
40-årige Jes Fini Lykkegaard bor
sammen med sin kone, Pia, deres
2 små piger og en masse dyr. Det
er dog også stedet, hvor Jes driver
sine to firmaer, Jysk Varmeservice
ApS & Brønderslev Boligudlejning
ApS.
Jes blev i sin tid udlært maskinarbejder på Uggerby Maskinfabrik,
inden han startede op for sig selv
med salg og installation af diverse
fyr til varmeproduktion. Han havde
tidligere også eget smedeværksted, men det solgte han fra til
daværende Brønderslev Elektro (nu
Elektro Gruppen). Så kunne han
koncentrere sig fuldt ud om delen
med varmeproduktion.
I dag har han 6 mand ansat, plus
sig selv og hustruen Pia, der holder
orden på reparationsværkstedet og
firmaets lager, samt kører den daglige drift af Brønderslev Boligudlejning ApS.
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Han har 5 servicebiler til at passe
sine over 3000 kunder, hvoraf ca.
2000 er på fast servicekontrakt.
Kunderne kommer fra Skagen i nord
til syd for Randers og fra kyst til
kyst. Firmaet laver alt fra ny-salg til
service, reparationer samt udbygning af eksisterende anlæg, både
egne produkter og andre fabrikater.
Jysk Varmeservice monterer mellem
200 – 250 nye anlæg hvert år!
At firmaet er populært og laver et
solidt job, ses ved at det for andet år
i træk var nomineret til den landsdækkende pris som ”Årets Specialist”. Firmaet var indstillet af tilfredse
kunder, og begge gange endte det
helt oppe i Top 5 på landsplan!
”Lokalt er Ø. Brønderslev jo en fjernvarmeby, men vi har stort salg og
masser af serviceaftaler til beboerne
udenfor byens fjernvarmenet, så vi
mangler absolut heller ikke lokal opbakning”, smiler Jes, og fortsætter:
“Fremtiden indenfor varmeproduktion til mindre private anlæg og
erhvervsanlæg bliver nok indenfor
varmepumper og pillefyr, dels pga.

de faldende elpriser, som vi oplever
i øjeblikket på opvarm-ningsdelen,
men også på grund af manglen på
halm til halmfyr og biogasanlæg”.
Jes er selv lidt af en Ole Opfindertype, og i øjeblikket er han er i gang
med at optimere et nyt selvproduceret sneglesystem til brug på pillefyr. Hvis pillerne skal fragtes over
større afstande i systemet, eller hvis
anlægget er fuldautomatisk, så flytter man her pillerne med sneglen fra
en stor blæsesilo i fyrrummet.
Et andet nyt tiltag i firmaet er, at
han også tilbyder at udføre små og
større maleropgaver for sine kunder,
dvs. at det er hustruen, Pia Holm
Lykkegaard, som er uddannet bygningsmaler ved Nordjysk Træ, der
skal stå for den del af firmaet.
“Det har hun vist også mest forstand
på”, griner Jes. Pia maler i forvejen
boligudlejningsfirmaets lejligheder,
inden de skal lejes ud.
Tex

Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Nye gudstjenestetider fra 1. januar 2019
På et fællesmøde den 9. august 2018 blev det af menighedsrådene i Hallund og Øster Brønderslev besluttet,
som en forsøgsordning at fra den 1. januar 2019 flyttes begge de faste gudstjenestetider en halv time frem!
Dvs. at gudstjenesten kl. 9.30 flyttes frem til kl. 9.00 og gudstjenesten kl. 11.00 flyttes til kl. 10.30!

Kyndelmisse i Hallund Kirke Dåb på en lørdag?
Kyndelmisse er et andet ord for lysmesse. Officielt fejrer man det 40 dage efter jul, altså den
2. februar, både for at markere at lyset er på vej
tilbage, og at dagene bliver længere, men også
for at fejre at Jesusbarnet efter 40 dage bliver
fremvist i Templet.
Jesus er lyset som skinner i mørket.

Der bliver født mange børn i Øster Brønderslev og Hallund, og
mange vil også gerne have deres børn døbt. Det er vi, som kirke
og menighed, rigtigt glade for!
Det har medført en øget efterspørgsel på dåb om lørdagen. En
efterspørgsel vi gerne vil imødekomme.
Derfor er der nu mulighed for at få sit barn døbt ved en dåbsgudstjeneste den anden lørdag i månederne februar, marts, april, maj,
september, oktober og november.

Der er således god grund til at fejre kyndelmisse
og i Hallund Kirke gør vi det i samarbejde med de
Tidspunktet for gudstjenesten er kl. 10.00.
lokale spejdere 6. februar 2019 kl. 19.00, så kom
og vær med til at fejre lysets komme til verden!

…og i Ø. Brønderslev Kirke

Også i Øster Brønderslev Kirke fejrer vi
kyndelmisse. Det sker 3. februar 2019 kl. 17.00,
og efterfølgende er der suppe at varme sig på i
Samlingshuset.

Vi synger julen ind i Hallund
Tirsdag 11. december 2018 kl. 19.00 “synger vi
julen ind” i Hallund Kirke. Sammen med kirkens
børnekor markerer vi, at julen står for døren.
Kom og syng med på de gode, gamle julesalmer
og lær måske nogle nye?

Aftengudstjeneste i
Øster Brønderslev Kirke

Onsdag 13. februar 2019 kl. 19.00 holder vi aftengudstjeneste i
Øster Brønderslev Kirke. Det bliver en gudstjeneste med tid og
plads til refleksion og eftertanke.
Alle er velkomne.

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag 3. februar 2019 kl. 10.00 er der fastelavnsgudstjeneste i
Øster Brønderslev Kirke.
Man er meget velkommen til at komme udklædt i kirke!
Efter gudstjenesten er alle velkomne i Samlingshuset.
Arrangeres i samarbejde med Borgerforeningen.

Afslutning for efterårets minikonfirmander
Den 18. november kl. 11.00 var der i forbindelse
med gudstjenesten i Øster Brønderslev Kirke
afslutning for efterårets minikonfirmander.
I forbindelse med undervisningen har vi blandt andet
arbejdet med de tre begreber tro, håb og kærlighed.
De tre begreber har hvert sit symbol, troen = korset,
håbet = ankeret, kærligheden = hjertet, og de kan
sættes sammen til ét symbol, sådan som det er gjort
i det symbol, de fire minikonfirmander holder på
billedet.
Symbolet er egentlig en juleudsmykning, som kan
købes igennem Det Danske Bibelselskab til støtte
for deres arbejde blandt syriske flygtninge, men det
er også her i Øster Brønderslev og Hallund et bevis
på, at man har gået til minikonfirmandundervisning.
Lokalbladet nr. 91
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Høstgudstjenester:

Musikalsk
legestue

Øster Brønderslev: (til venstre): Kirken var flot pyntet og
det var første gang det nye kor medvirkede i kirken.Det
klarede de fantastisk

Legestuerne holdes
i Øster Brønderslev
Kirke for 1-3 årige
med dagplejer, forældre eller bedsteforældre.

Hallund (nedenfor)
En festlig dag med spejdernes deltagelse og deres rigtig
fine høstmarked i spejderhuset efter gudstjenesten

Tirsdag 22. januar
kl. 10.15
Tirsdag 26. februar
kl. 10.15
Tirsdag 19. marts
kl. 10.15
Tirsdag 23. april
kl. 10.15
Tirsdag 21. maj
kl. 10.15
Inger Malgård
60602361

GUDSTJENESTELISTE
DATO

ØB Kirke

11.00 JSL 1. søndag i advent
2. DEC.
9. DEC.
16. DEC. 11.00 JSL
23. DEC. 09.00 JSL
24. DEC. 16.00 JSL
25. DEC. 09.30 JSL
26. DEC. 11.00 JSL
30. DEC. 11.00 JSL
31. DEC. 15.30 JSL Nytårsgudstjeneste
6. JAN.
10.30 JSL
12. JAN. 10.00 JSL Dåbsgudstjeneste
13. JAN. 09.00 JSL
20. JAN. 10.30 JSL Dåbsjubilæum
27. JAN. 09.00 ASLA
3. FEB.
17.00 JSL Kyndelmisse
6. FEB.
10. FEB. 10.30 JSL
13. FEB. 19.00 JSL Aftensgudstjeneste
17. FEB.
24. FEB. 10.30 JSL
10.00 JSL Fastelavn
3. MAR.
10. MAR. 09.00 ASLA
13. MAR
17. MAR. 10.30 JSL
24. MAR. 09.00 JSL
31. MAR. 10.30 JSL
7. APR.
Kirkebilen har tlf. 9882 1700
(Brønderslev Taxa) Bestil helst dagen før.
Der kan forekomme ændringer
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HALLUND Kirke
13.00 JSL 1. søndag i advent
11.00 PB
09.30 JSL
14.00 JSL
11.00 JSL
13.30 JSL Nytårsgudstjeneste

Sjælesorg
på nettet

Folkekirken tilbyder
også sjælesorg på
nettet.
På sjælesorg.nu
kan du gratis chatte
med en præst på
internettet via computer, smartphone
eller tablet.
Samtalerne er
anonyme.

10.30 JSL
10.30 JSL
19.00 JSL Kyndelmisse
09.00 JSL
09.00 ASLA

17.00 Spaghettigudstjeneste m. spejderne
10.30 JSL
09.00 JSL
10.30 JSL Afslutning for minikonfirmander
JSL: Jens Staghøj Liisberg
ASLA: Ann Sofi Lægsgaard Andersen
PB: Peter Bandholm

Menighedsrådsmøder
i Øster
Brønderslev
Tirsdag 8. januar
2019 kl. 19.00,
Elmevej 124, 9700
Brønderslev
Torsdag 21. marts
2019 kl. 19.00,
Elmevej 124, 9700
Brønderslev

Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Sangaftener i Samlingshuset
Menighedsrådet inviterer til månedlige sangaftener, der holdes i Samlingshuset:
Tirsdag 4. december kl. 19: I anledning af julen holdes sangaftenen i Øster Brønderslev Kirke.
Tirsdag 15. januar kl. 19 i Samlingshuset.
Tirsdag 12. februar kl. 19 i Samlingshuset.
Tirsdag 12. marts kl 19 i Samlingshuset med “De tre søstre”
De tre søstre kommer fra et hjem med klaver. Faderen
spillede violin og moderen ville gerne spille klaver, men
fik aldrig lejlighed til det. Det gjorde deres 3 døtre.
Margit har altid dyrket musikken på amatørbasis. I de
unge år spillede hun til gymnastik, og hun leverede også
musikken til fester. Det var både lettere klassisk musik
og mere populære melodier. Nu er det mest til fællessang i det lokale medborgerhus.

Fra venstre: Anne Marie, Margit og Gunda

Det var i forbindelse med sang i FDF/FPF, at Gunda
anskaffede sig en harmonika. Senere blev det til spil til
folkedans i mange år. For ca. 25 år siden påbegyndte
hun en uddannelse som organist, bl.a. med Anne Marie
som lærer; men harmonikaen blev det foretrukne instrument. Hun spiller også i to andre grupper.

Rita Knudsen fortæller om
demens og Alzheimers
Mange kender Rita Knudsen fra de to programmer på TV2 “Rita og Aages
sidste dans” og “Da Aage forsvandt”. I de to programmer fulgte man
ægteparret i en periode på seks år, efter Ritas mand Aage fik konstateret
Alzheimers.
Rita kommer til Hallund og fortæller sin historie for os.
Det sker på Hallund Kro tirsdag 26. marts 2019 kl. 19.00.
Arrangementet er gratis. Tilmelding til Lis Jørgensen senest 21. marts
på mail: lauritslis@10mb.dk eller mobil 2444 5005

Forsiden af en bog, som Rita
Knudsen også har skrevet.
(Forlag: Turbine)

For Anne Marie har musikken hele livet været hendes levevej via konservatoriet med orgel som hovedfag. Hun har
været organist og korleder i snart 50 år. Harmonikaen stødte til – også i forbindelse med sang til FDF/FPF – for
mange år siden, men den er først for alvor kommet på banen med søstrenes sammenspil. De nyder stor gavn
af hendes kompetencer på det teoretiske plan mht. at lave arrangementer af melodier.
Men når det gælder spil i gruppen DE TRE SØSTRE er de alle amatører på lige fod.
Repertoiret består af viser og spillemandsmusik samt spil til fællessang.

Leonard Cohen-koncert i
Øster Brønderslev Kirke
Torsdag aften 15. november havde vi i kirken besøg af
trioen “Brothers of Mercy”.
“Brothers of Mercy” fremførte deres egne fortolkninger af
afdøde Leonard Cohens sange.
Det blev en meget stemningsfuld og velbesøgt koncert, og
udover at fortolke Cohens sange fortalte trioen også om baggrunden for og tilblivelsen af nogle af de forskellige sange og
digte.
Som én udtalte efter koncerten: “Det var næsten som om
Cohens ånd var med os i aften!”
Lokalbladet nr. 91
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Husk også at følge kirken på Facebook

Øster Brønderslev Kirke er også på Facebook, og alle kan skrive til siden!
Hallund Kirke laver opslag i gruppen “Hallund-Hollensted”.

Kirkernes hjemmesider
www.sogn.dk/oesterbroenderslev
www.sogn.dk/hallund

Download Folkekirkens app

Ønsker du at følge med i, hvornår der er gudstjenester og arrangementer i kirken?
Eller hvornår der er andre arrangementer, som menighedsrådet står for?
Så hent app’en Kirkekalender til din smartphone og tilføj Øster Brønderslev og/eller Hallund Kirke under “Foretrukne”.

Ældreeftermiddag
Om eftermiddagen
tirsdag 30. oktober
var der ældreeftermiddag i Samlingshuset.
Som det ses på
billedet var stemningen og forplejningen
i top!

Kirkelige adresser
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Sognepræst, Ø. Brønderslev og Hallund sogne:
Jens Staghøj Liisberg, Elmevej 85, 9700 Brønderslev.
Tlf. 9881 1025. E-mailadresse: jesl@km.dk
Ugentlig fridag: Mandag.
Øster Brønderslev Kirkes hjemmeside:
www.sogn.dk/oesterbroenderslev
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, Skovparken 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. 3026 1352.
Menighedsrådets E-mailadresse: 8418@sogn.dk
Ø. Brønderslev Kirkes hjemmeside:
www.sogn.dk/oesterbroenderslev
Kirkeværge, Ø. Brønderslev:
Bent Torp Johansen, Dannevirkevej 3. Øster Brønderslev.
tlf. 5125 1463
Formand for Menighedsrådet, Hallund:
Niels Peter Kold, Hebbelstrupvej 11, Hallund, tlf. 9883 5359.
Menighedsrådets E-mailadresse: 8419@sogn.dk
Kirkes hjemmeside: www.sogn.dk/hallund
Kirkeværge, Hallund:
Kirsten Boelt, Sølvgade 26, Hallund, tlf 6066 5019
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Dåbsjubilæum

Søndag 20. januar 2019 er der dåbsjubilæum i Øster Brønderslev Kirke kl.
10.30.
Her fejrer vi de børn i sognene, som har
femårs dåbsjubilæum. Det sker med en
børnevenlig gudstjeneste og efterfølgende frokost i Samlingshuset.

Døbte i Ø. BrønderslevHallund:
Theo Møgelmose
Oliver Hugo Dalby Sørensen
Alma Haahr Jensen
Lillie Elise Møller

Gudstjenester på
Elmehøj Ældrecenter
Mandag 24. december kl. 10.30
(Julegudstjeneste)
Torsdag 31. januar kl. 10.15
Torsdag 28. februar kl. 10.15
Torsdag 28. marts kl. 10.15

Besøg af præsten

Hvis du ønsker det, kommer jeg gerne
på besøg i hjemmet til en snak.
Du er også velkommen til at komme på
besøg i præstegårdens kontor.
Jens Staghøj Liisberg

Årets modeshow i Hallund
Onsdag 10. oktober var ca. 60
spændte damer mødt op i Klubhuset
i Hallund for at se det nye efterårsog vintertøj. Tøjet blev vist frem af
6 lokale og spændte piger. Tøjet
var som sædvanligt fra Nicoline i
Dronninglund, og mannequinerne
var pyntet med smykker fra Gade
& Juu, og håret var sat af Jyttes
Hårshop fra Klokkerholm.
Da vi var halvt færdige med tøjet,
var der en kort pause, hvor der
var mulighed for at se på sko fra
Skoringen, tasker, huer og handsker
fra Blach &Co i Brønderslev, briller
fra Profil Optik samt en del nisser og
håndmalet porcelæn. Der var en del
flotte sponsor gaver, hvoraf vi udtrak
halvdelen. Efter sidste halvdel af
opvisningen var der kaffe med
hjemmebag og igen en del sponsor gaver. Det var en rigtig hyggelig
aften.
Vi siger tak, til alle dem der var
mødt op og tak for alle sponsorgaver. Vi håber, vi kan gentage successen igen næste år.
Grethe Christensen

Hallund Krolf - sæson 2018

Dette år har vejrmæssigt været noget for sig. Vi startede op som vanligt første tirsdag i marts, men det var stadig koldt
med frost og sne, så kun de hårdføre fortsatte her, resten fulgte med efter påske. Så fik vi sommer og hvilken sommer… græsset holdt op med at gro, og dette gav masser af udfordringer på banerne.
Nu er det så tid at gøre status for året. Nye spillere er kommet til, og tidligere spillere er stoppet, men vi er for nuværende 42 aktive, og der har året igennem været flot fremmøde på banerne.
2 hold har deltaget i regionens turnering. Det ene hold kom i puljefinale, men ikke videre til Danmarksmesterskabet.
Der har desuden været deltagelse i stævner rundt i regionen med blandede resultater.
Og så er det lykkedes os af få tilskud til nye trøjer ved hjælp af
halvdelen fra Spar Nord, et godt tilskud fra Storm Textil og så en
lille egenbetaling. Nu er vi ”de friske grønne” igen.
Som vi plejer, slutter vi af med en hyggelig julefrokost og hyldest til
de tre bedste kvinder og mænd i denne sæson.
(billede af årets vindere)
Igen i år var Torben på en flot førsteplads med et gennemsnit på
30,6 slag. Herefter fulgte på andenpladsen Gunnar Madsen med
33,0 slag og så en ny mand på tredjepladsen nemlig Jørgen Jensen med 33,4 slag.
På kvindesiden var der tæt løb, men Dorthe blev nr. 1 med et
gennemsnit på 34,4 slag, tæt efter fulgte Bodil Michaelsen med
34,6 slag, og lige i hælene kom Malan Samson 34,7 slag.
Nu holder vi vinterferie…det vil sige ”de hårdføre” fortsætter hver
tirsdag, men nu med selvbetjening.
Vi starter op igen tirsdag 5. marts 2019 kl 10.00.
Tak for i år.
Dorthe Christensen
Lokalbladet nr. 91
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Tårnet i Hulknøse Plantage
I 2015 kunne Kulturstyrelsen se på
luftfotos, at der stod et udkigstårn
på en gravhøj i Nordjylland. Og det
kan man jo ikke have. At de også
havde luftfotos fra tidligere og havde
været på tilsyn var ikke et problem
– før nu.

Sådan startede en fejde mellem
Kulturstyrelsen og Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforeningen. På
et billede fra en overflyvning, blev
kulturstyrelsen pludselig opmærksom på tårnet, der har stået på
gravhøjen siden krigens tid. Altså 2.
Verdenskrig. Allerede fra starten af,
fik tårnet behørig opmærksomhed.
Folketingskandidat Anders Broholm
tog sagen op, og den daværende
kulturminister Marianne Jelved blev
sat på sagen. I sin henvendelse
til Kulturministeren skrev Anders
Broholm, at det måtte være kommunen, der kunne træffe sådan en
beslutning og at københavneriet
skulle stoppes.

op i. Derfor blev der bygget et nyt
tårn på samme plet. Det var Jakob
Christensen, der stod for byggeriet.
Dette tårn har stået på gravhøjen
indtil 2015. Det var blandt andet på
grund af tårnets mangeårige historie og lokale borgeres ønske, at
Brønderslev Kommune
mente, at tårnet skulle
blive stående. Men
Kulturstyrelsens holdning var, at det ikke var
tilstrækkeligt, til at tillade
at tårnet blev stående.
Formanden; Claus Iversen; blev
flere gange interviewet til lokale
aviser og radioen. En af hans
udtalelser var: ”det handler vist om
flueknepperi, når Kulturstyrelsen
tager fat på så lille en ting”. Efterfølgende brugte Bjarne Laustsen
udtalelsen i folketingssalen. Dér
blev han sat på plads af folketingets
formand – ”sådan taler man ikke i
folketingssalen”.
Kulturstyrelsen gav Brønderslev
Kommune en frist til senest 1. marts
2015 at få tårnet fjernet. Fristen blev
senere ændret til 1. april og igen
til 1. juli. Men i løbet af juli måned
var Kulturstyrelsen på besigtigelse,

Formanden for Borger- og Idrætsforeningen, Claus Iversen, udtalte
at tårnet havde stået der i al den
tid, han kunne huske. Han var også
sikker på at vedkommende der ligger begravet der, sætter pris på de
mange besøg, og det ser ikke ud,
som om ”skaderne” havde udviklet
sig over årene. Der har altid været
stier op til tårnet, men det kunne
klares med et par skovlfulde jord.
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Ifølge ældre borgere i området, har
tårnet stået der siden krigens tid, og
det første tårn menes at have været
et luftmeldetårn, som tyskerne
byggede. Man kan stadig i dag se
resterne af deres barakker deroppe.
I begyndelse af 70’erne besluttede
kommunen at opføre et nyt tårn,
da det gamle var ganske simpelt
blevet for farligt at bevæge sig
Lokalbladet nr. 91

Artikel i NORDjyske 1-9-2015

Artikel i NORDjyske 3-3-2015
og i den forbindelse blev der sat en
sidste frist for fjernelse af tårnet til 1.
september 2015.
Såfremt tårnet ikke blev fjernet ville
kommunen blive meldt til politiet og
risikere dagbøder, indtil tårnet var
væk.
Kommunen og borgerne i Hallund
kapitulerede – det er Davids kamp
mod Goliat, udtalte formanden, da
en flok borgere tog afsked med
tårnet kort tid før nedrivningen fandt
sted.
Tidligt om morgenen 31. august
2015 rykkede kommunen ud og
fjernede tårnet.

Det blev dog ikke til et helt farvel,
men et på gensyn. Ved fælles hjælp
har en gruppe borgere efterfølgende
søgt SE fonden og fået penge til
at opføre et nyt tårn, der opfylder
nutidens byggekrav.
En lokal borger, Poul E. Møller, har
velvilligt tilladt, at tårnet kunne opføres på hans grund ved Skarnvad,
så det står nu lige øst for gården
Sdr. Lunden.
Og i efteråret 2018 blev det nye
”Skarnvad” tårn indviet. Det er 8 meter højt og solidt opført i lærketræ af
lokale kræfter.
Karsten Frederiksen foretog den officielle indvielse 20. oktober.
Genbrugsbutikken “Tusindfryd” fra
Jerslev donerede 5.000 kroner.
Der blev desuden budt på kaffe
og rundstykker samt ”tårnøl” til de
mange fremmødte.
Så nu har Hallund igen fået et
udsigtstårn, til glæde og gavn for
borgerne i området.
Majbritt Iversen
Hallund
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Gade
Mølledags Julemarked 2018

Lørdag 17. november slog Mølledag traditionen tro dørene op for deres årlige
julemarked.
Det tidligere forsamlingshus var julepyntet, og de besøgende kunne købe
ting lavet af Mølledags brugere.
Der var mange flotte og kreative gaveideer, julepynt, bagværk og gode sager
fra haven.
Underholdningen stod de unge mennesker selv for ved en koncert med en
blanding af julesange og hits, hvor der var skiftende musikere og sangere på
scenen. Sangene blev fremført med en entusiasme, man sjældent ser hos
andre kor, og det smittede af på publikum,
som sad og rockede med.
Mølledag vil gerne have besøg af byens
borgere til deres arrangementer, og i år
havde flere lokale taget imod invitationen til
at kigge forbi.
Overskuddet fra julemarkedet bliver brugt
til oplevelser for husets brugere.

Julestue på Elmehøj
Samme weekend som redaktionsgruppen lavede dette nummer af Lokalbladet, var der hyggelig julestue
på et julepyntet Elmehøj.
Der var salg af juleynt, æbleskiver,
gløgg og lodder til lotteri.
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Julebanko på Elmehøj

Tirsdag 11. december kl. 10 er der julebanko for alle i festsalen på Elmehøj.
Plader á 10 kroner kan købes, og kaffen er gratis.

spejlet
ØBI Fodbold
TAK!

Vi i fodboldbestyrelsen vil gerne sige et kæmpe stort tak til Michael Olsson
for det store stykke frivillige arbejde, han har lagt i fodbold ungdom hos
U11-holdet. Mange gode år. Tak!
Ligeledes vil vi gerne takke Jakob Wagner og Mads Holm for de mange
timer, de har lagt hos U13-holdet gennem årene. Tusind tak for hjælpen.

Hønsesnak

På en ellers fredelig villavej i Øster
Brønderslev var idyllen i sommer
truet, efter en hønseejer ved flere
lejligheder observerede naboens kat
iagttage hønseholdet med et sultent
blik.
Efter gentagne forsøg på at aflede
kattens opmærksomhed uden held,
så ejeren af hønsegården ikke anden udvej end at anmelde katten til
politiet for truende adfærd.
Hvor vidt katten efterfølgende blev
anholdt eller bare kaldt ind på
politigården til en kammeratlig samtale, melder historien ikke noget om.
(Men den kom i Lokalbladet, og den
blev trykt, og det er ganske vist:
En lille fjer kan nok blive til 5 høns!)

Til slut vil vi også gerne sige tak for hjælpen - igen til Jøsse og Mogens
Thomsen for deres store indsats med seniorholdene. En stor hjælp!
Men når det er sagt, så efterlader det jo en plads til at byde velkommen til
nye trænere til disse hold. Hvem vi byder velkommen, holder vi lidt for os selv
endnu, da vi stadig arbejder på de sidste detaljer. Men glæd jer, det bliver
godt.
Og et velkommen tilbage til Mike Mikkelsen, der har taget en tørn ved legefodbold.
Først i det nye år håber vi på at kunne præsentere alle fodboldhold for
forårssæsonen.
God jul fra ØBI fodbold afdelingen
Annitta Baun

Nye fodbolde og net

Øster Brønderslev Idrætsforenings fodboldafdeling kunne i oktober montere
og indvie spritnye net i målene på klubbens 11-mands opvisningsbane på
Intersport Brønderslev Arena. Nettene samt nye kampbolde er sponsoreret af
Carlsbergs Sportsfond.
ØBIs fodboldforkvinde, Annitta Baun, efterlyste tidligere på sæsonen sponsorer til indkøb af nye net på opvisningsbanen, da de daværende net efterhånden var så gamle og slidte, at bolden kunne risikere at ryge direkte igennem nettet, hvis nogen skød for hårdt.
En gammel ven af ØBI sendte
forsøgsvis en ansøgning til Carlsberg
Sportsfond og ansøgte på klubbens
vegne om de nye net og nogle nye
kampbolde, og først i september
måned kom så det positive svar
fra Carlsberg Sportsfond, at man
imødekom det fulde beløb.
Glæden i ØBI Fodbold var stor, og
nettene blev hurtigt bestilt, men de var
desværre i restordre ved Intersport
Brønderslev. Til sidst nåede de at
blive fabrikeret, leveret og monteret til
ØBIs førsteholds allersidste hjemmekamp denne sæson, og de er nu taget
ned igen og ind i tørvejr vinteren over,
så de holder så længe som muligt.

ØBI Fodboldforkvinde Annitta Baun til venstre plus glade brugere af det nye
udstyr. Foto: Tex
(Tekstens ” En gammel ven af ØBI” gjorde redaktionen nysgerrig, og det blev
så afsløret, at det var Henrik Dahl Nielsen, som fik betegnelsen. Han er også
kendt som Tex!)

Tex
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Høstfest 2018 – en kæmpe succes!
Det var med sommerfugle i maverne, da ØBI slog dørene op til
Høstfesten 2018. Ingen af os vidste,
hvad vi skulle forvente af dette arrangement – succes eller fiasko?
Heldigvis var det allerede fra festens
start tydeligt for enhver, at dette arrangement ville blive en succes.
Alle gæster var i godt humør og var
mere end klar på at skabe årets
fest. Der blev gået til den – både i
baren og på dansegulvet. Der var
ikke ét eneste tidspunkt, hvor bar
eller dansegulv stod tomt, hvilket
må siges at være det største succeskriterie for en fest. Stemningen
var fantastisk!
Jeg vil gerne på festudvalgets
vegne sige en kæmpe stor tak til
CL-Partyservice og vores lokale
SPAR købmand for endnu en gang
at bakke op og støtte ét af byens
mange initiativer.
Tak til alle jer som deltog i festlighederne – I var fantastiske!
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Tak til alle vores sponsorer, som
gjorde det muligt for ØBI at stable et
sådant arrangement på benene.
Bag sådan et arrangement som
Høstfesten 2018 gemmer sig utallige frivillige. Jeg vil gerne på hele
festudvalgets vegne sige tusinde
tak til alle jer, som på den ene eller
anden måde var med til at få festen
til at lykkes. Jeg er meget stolt over
jeres indsats og håber, at I alle har
haft en rigtig god oplevelse.
Vi har på utallige opfordringer valgt
at gentage den kæmpestore succes at gøre Høstfesten 2019 til en
realitet. Så glæd jer allerede nu! Det
bliver samme weekend, så datoen
hedder 26/10 2019.
Som vi fremlagde på vores stormøde, havde vi budgetteret med
både vejfest, seniorafslutninger osv.
for at skabe det økonomiske overskud, som banken forlangte.

Høstfesten var en af de ting, vi
ikke havde budgetteret med i vores
budget, da vi ikke ønskede, at
økonomien skulle være bærende for
festen. Så det er bare totalt winwin
for os, at det gik så godt, som det
gjorde. Og derfor ønsker vi heller
ikke at udtale os til “pressen” omkring overskuddet (selvom det ikke
er hemmeligt).
Vi er selvfølgelig stolte af hele arrangementet, men vi vil ikke lade
det flotte overskud løbe med overskifterne, for det er slet ikke der, vi
har haft vores fokus. Det har 100 %
altid været, at vi gerne ville have “en
halfest” tilbage i ØBI regi - og det
må vi sige at have fået - på flotteste
vis!
På vegne af Høstfest-udvalget og
ØBI
Cecilie Wacher Matthiasen
formand ØBI

Brundur East
6. oktober var der Åbent-hus hos
Brundur East. Dette for at fejre at
vores lokale nu var færdigindrettet
med 10 nye gamercomputere og
lækre gamerstole. Vi havde stillet an
med sodavand, kaffe og kage, men
ellers var formålet, at interesserede
kunne komme og se vores lokale,
prøve at spille og samtidig høre lidt
mere om E-sport og CS:GO.
Det er selvfølgelig strengt forbudt
at indtage sodavand og kage, når
man spiller computer, så børnene
skulle træffe et valg mellem spilletid
og kage. Det så ud til at være en
nem beslutning, for der var kø ved
computerne gennem hele arrangementet. Arrangementet var i øvrigt
godt besøgt. En hurtig optælling gav
mellem 50 og 60 forskellige hoveder
i løbet af de par timer, det varede.
Der var også helt fyldt op både
inde ved computerne og på gangen
udenfor.
Forud for arrangementet havde vi
taget imod forhåndstilmeldinger via
Facebook, og på selve dagen var
der lagt tilmeldingsblanketter frem,
så de mere analoge forældre også
havde en chance.
Dette bragte os op på omkring 25
tilmeldinger, og i dagene efter arrangementet nåede vi op på 32.
Herefter kunne vi komme i gang
med at planlægge, hvornår træningen skulle foregå.

Øvelsen gik ud på at få sammensat
nogle hold, der var nogenlunde ens i
forhold til alder og evner og samtidig
kigge på de træningstidspunkter, de
havde angivet de kunne.
Der skal være 10 på hvert hold, og
vi havde altså spillere til 3 hold, så
vi var på en ret bunden opgave.
Heldigvis var der stort sammenfald
mellem de ønskede træningstidspunkter, så vi mener selv, vi slap
nådigt igennem opgaven. Det endte
med træning mandag og tirsdag fra
kl. 16.30 til 18.30 for uøvede samt
et lørdagshold fra kl. 10.00 til 12.30
for let øvede og øvede. Disse hold
kører frem til nytår, og til den tid kigger vi på sammensætningen igen,
og ser om der er noget, der skal
gøres anderledes.
Regnestykket går selvfølgelig ikke
helt op, så vi har et par stykker på
venteliste til at komme på hold. De
bliver tilbudt at komme og spille, når
der er afbud, så der er chance for
spilletid næsten hver uge.
22. oktober var første træningsdag.
De forventningsfulde spillere fandt
hurtigt en plads ved en computer
klar til at tage imod kyndig instruktion fra træner Noa Birkholt Isen
flankeret af hjælpetræner Mathias
Dalsgaard. Nogle skulle hjælpes lidt
i gang, men efter nogle få hektiske
minutter, faldt der efterhånden ro
over gemytterne. Heldigvis er børn
meget lærenemme, når det er noget
de gider – og det her gider de.

I skrivende stund har alle hold haft
4 træninger. Vi har eksperimenteret
lidt undervejs for at finde ud af, hvad
der giver den bedste oplevelse. Vi
har børn i alderen 7 til 17 år, så det
kræver lidt øvelse at få det til at
fungere, så alle har noget ud af det.
Vi syntes selv, vi er sluppet ret godt
igennem den første måned, men vil
selvfølgelig gerne høre, hvis nogen
har forslag til noget, vi skal gøre
anderledes.
Det er også værd at nævne, at vi
har udvidet vores trænerduo, så den
nu er en trio. Mads Juul Storgaard
har indvilget i også at være hjælpetræner. Noa, Mathias og Mads
har alle stor erfaring med CS:GO og
kan en masse tricks, som de meget
gerne vil lære fra sig. Det at skulle
undervise en flok unger i CS er
selvfølgelig nyt for dem, men de går
til opgaven med en imponerende
ro, og vi er meget glade, for at de vil
bruge deres fritid på det.
Næste skridt for foreningen er at
begynde at spille mod andre hold
og måske tage ud til turneringer. Det
ser ud til, at vi har mange gode spillere, så vi håber, at vi kan komme
ud og få nogle gode sejre og i hvert
fald en masse gode oplevelser.
Husk at ”like” vores Facebook side
for at følge med i hvad der sker.
www.facebook.dk/brundureast
Bent Jensen
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Politik - nationalt og lokalt
Inger Støjberg i ØB
Onsdag 5. september inviterede
Brønderslev Vest Venstrevælgerforening til arrangement med
Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg i Samlingshuset.

Det blev lidt af et tilløbsstykke,
hvor ca. 120 mødte op for at høre
ministeren fortælle om sin karriere som politikker. Hvordan hun
er kommet til Christiansborg fra
Hjerk i Sallingsund.
Inger er rigtig god til at fortælle
små anekdoter fra sin tid i regionsrådet, og sin vej gennem
folketingssalen, hvor hun startede
på den allersidste plads i salen.
Efter Ingers indlæg var der
samlet spørgsmål sammen fra de
fremmødte, og Søren Vormslev
dirigerede slagets gang med hård
hånd.
Der var en livlig debat om mange
emner, selvfølgelig med den
største fokus på udlændinge og
integration. Men der blev dog
også talt en del om den tone,
der efterhånden er på de sociale
medier.
Majbritt Iversen

Nyt fra byrådet

Så er det blevet tid til nyt fra Byrådet. Det har været et travlt år navnlig i Ældre- og Omsorgsudvalget, hvor jeg er formand. Vi er udfordret på kapaciteten, navnlig fordi Danske Diakonhjem har oprettet 72 pladser i vores kommune. Det
har ført til meget forhandling frem og tilbage, men vi har forhåbentlig fundet en løsning, som også kommer igennem
Byrådet.
Opsvinget i samfundet har betydet, at det er lettere med økonomien end i mange år, og jeg håber, at vi kan begynde
at genopbygge efter de sidste års mange besparelser. Ældreområdet har været meget
underfinansieret, og vi har fået tilført omkring 12 millioner, så det hjælper, men vi udfordres af demografien med stadig flere ældre og specielt af flere demente ældre, for det
kræver flere penge.
På børneområdet har jeg hørt, at presset på børnehaven stiger, så der kan blive brug for
den tilbygning, der jo blev bremset for 4 år siden.
Ellers er der brug for, at vi får lokale erhvervsgrunde på den anden side af Ahornvej op
mod motorvejen, så vi på sigt kan få grunde op til motorvejen. Det vil styrke vores og
kommunens udvikling.
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Har I noget, I gerne vil drøfte så send en mail til ole.jespersgaard@99454545.dk eller
telefon 25268379.
God Jul og venlig hilsen
Ole Jespersgaard
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Lokale foreninger - og andre gode kontakter
BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund,
Naja Flyger (23 31 56 54)
Børnehaven Troldehøj
Øster Brønderslev (99 45 49 84)

SERVICE
OG FORSYNING

Landsbygruppen
Gitte Kristiansen (51 29 94 74)
www.landsbygruppen.com

Spar Øster Brønderslev
(98 81 10 03)

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

Skolefritidsordningen,
Øster Brønderslev (99 45 47 70)

Bibliotek
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (20 20 70 30)

Øster Brønderslev Centralskole
(99 45 48 90)

Hallund Kraftvarmeværk
Kim Toft (23 32 23 64)

Øster Brønderslev Ungdomsklub,
Peter Raal (98 82 19 83)

Hallund Vandværk,
Jan Molin (24 66 80 37)

KIRKE

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk
(98 81 14 41)

Ø. Brønderslev/Hallund
Præst Jens Staghøj Liisberg
(98 81 10 25)
Graver i Øster Brønderslev
Charlotte Kristiansen (30 57 12 76)
Graver i Hallund, Gitte Sørensen
(23 31 06 28)
Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Pia Christensen (30 26 13 52)
Menighedsrådet Hallund,
Niels Kold (98 83 53 59)

SPORT OG FRITID
Hallund - Hollensted Borger- og
idrætsforening, Claus Iversen
(40 19 74 21 / 98 82 24 22)
Hallund Jagtforening,
v/ Flemming Bolmgren
(91 54 19 85)

Øster Brønderslev Vandværk,
Alfred Møller (98 81 14 00)
am@oeb-vandvaerk.dk

DIVERSE

Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne,
Per Drustrup Larsen (28 26 14 53)
Event Samlingshus:
Kontakt Birgit Søndergaard Nielsen
(30 13 14 53)
Øster Brønderslev Sparekassefond
v/ Mai-Britt Bering,
Danserhøj 35
(42 82 21 98)
www.sparekassefonden.dk
Øster Brønderslev Hyggeklub,
Ingrid Andersen (98 81 12 71)

Ejerlauget Bålhøj, Mette Andersen
Bålhøj 22

Øster Brønderslev og Omegns
Borgerforening,
Jesper Albrechtsen (30 32 25 54)
www.oesterbroenderslev.dk

Ejerlauget Daalen,
Mogens Svendsen,
Dannevirkevej 10 (21 41 89 70)

Øster Brønderslev-Hallund
Venstre Vælgerforening,
Søren Lauritsen (98 81 19 01)

Ejerlauget Danserhøj,
Morten Dissing Sørensen,
Danserhøj 40 (25 50 70 17)
Elmehøj Ældrecenter (99 45 49 60)
Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Bjarne Bang,
Hollenstedvej 151 (98 83 55 19)

Nejst Ridecenter, Skovengvej 8
(98 26 23 86)
v/ Kaj Astrup (98 26 17 08)

Hvilshøj Borgerforening ”Støkke”:
v/ Egon Kristiansen,
Hvilshøjvej 317
(98 81 14 26)

Øster Brønderslev Idrætsforening,
Cecilie Wacher Matthiasen
(53 66 25 11)

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

Øster Brønderslev Idrætsforenings
Venner, Lars Juul, Bålhøj 2,
(40 99 83 41)

Kraghede Støtteforening.
Udlejning af Kraghede Klubhus
v/ Helle Jensen (50 18 75 81)

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

Østsidehallen,
Villy Bertelsen (98 81 14 06)
Lokalbladet nr. 91
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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

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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Har du fået ny nabo?
- eller er du ny tilflytter og
har din nabo ikke fået dig
”meldt” til Lokalbladet?
Kontakt Redaktionen!
(se side 3)

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

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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Tirsdag 4. december kl. 19-20.30:
Sangaften i Samlingshuset.
Arr. Menighedsrådene

Aktiviteter

Søndag 9. december kl 14
Julebanko for alle i samlingshuset
ØB. Arr.: Event Samlingshus.
(Se mere side 5)

Tirsdag 11. december kl 10
Julebanko fpå Elmehøj
Tirsdag 11. december kl. 19:
Julen synges ind i Hallund Kirke. (Se
Kirke-Nyt)
Onsdag 12. december kl. 19:
Juleafslutning i Samlingsstedet ØB.
Arr.: Kvinde Kreaklub-ØB
Lørdag 15. december kl. 9.00:
Fællesjagt - mødested Skarnvad.
Arr. Hallund Jagtforening
Torsdag 20. december:
Sidste frist for at indberette vandforbrug til Øster Brønderslev vandværk.
(se side 7)
Torsdag 3. januar kl. 14:
Banko. Alle tager en pakke til ca. 25
kr. med. Arr.: Hyggeklubben.
Lørdag 5. januar kl. 9.00:
Fællesjagt - mødested Skarnvad.
Arr. Hallund Jagtforening
Mandag 7. januar kl. 19:
Åbent hus i Lokalhistorisk Arkiv for
Øster Brønderslev og Hallund sogne
på Elmehøj i ØB
Søndag 13. januar kl. 9.00:
Kragejagt - mødested Lossepladsen.
Arr. Hallund Jagtforening
Tirsdag 15. januar kl. 19:
Sangaften i Samlingshuset.
Arr.: Menighedsrådet
Torsdag 17. januar kl. 14:
Mogens Gregersen fortæller om egnen omkring Hammer Bakker.
Arr.: Hyggeklubben.
Lørdag 19. januar kl. 13:
Årets herrefrokost i Hallund holdes i
Klubhuset, Søndersig. (Se side 13)
Søndag 20. januar kl. 9.00:
Kragejagt - mødested Lossepladsen.
Arr. Hallund Jagtforening
Søndag 20. januar kl. 10.30:
Dåbsjubilæum i Øster Brønderslev
Kirke. (Se Kirke-Nyt)
Tirsdag 22. januar kl. 10.15:
Musikalsk legestue i Øster Brønderslev Kirke for 1-3 årige
Fredag 25. januar kl. 17-20:
Disko Dasko i Samlingshuset for
børn fra 0-2 klasse. Arr. Event Samlingshus. (Se side 5)

Lørdag 26. januar kl. 18:
Indisk aften og fællesspisning i Samlingshuset Arr. Event Samlingshus.
(Se side 5)
Søndag 27. januar kl. 9.00:
Kragejagt - mødested Lossepladsen.
Arr. Hallund Jagtforening
Torsdag 31. januar kl. 14:
Orlogskaptajn Tommy Pedersen
fortæller om årene som chef for
slædepatruljen Sirius på Grønland.
Arr.: Hyggeklubben.
Mandag 4. februar kl. 19:
Åbent hus i Lokalhistorisk Arkiv for
Øster Brønderslev og Hallund sogne
på Elmehøj i ØB
Tirsdag 5. februar kl. 19.00:
Generalforsamling for Hallund Jagtforening i Klubhuset på Søndersig.
Søndag 11. februar kl. 10:
Fastelavnsgudstjeneste i Øster
Brønderslev Kirke med efterfølgende
fastelavnsfest i Samlingshuset.
Tirsdag 12. februar kl. 19:
Sangaften i Samlingshuset.
Arr.: Menighedsrådet
Torsdag 14. februar kl. 14:
Per Drustrup Larsen fortæller på Valentines Day. Arr.: Hyggeklubben.
Tirsdag 26. februar kl. 10.15:
Musikalsk legestue i Øster Brønderslev Kirke for 1-3 årige
Torsdag 28. februar kl. 14:
Inger Møller Nielsen fortæller om
Ældrerådet. Arr.: Hyggeklubben.

Tirsdag 19. marts kl. 10.15:
Musikalsk legestue i Øster Brønderslev Kirke for 1-3 årige
Tirsdag 26. marts kl. 19:
Rita Knudsen fortæller på Hallund Kro
om demens og Alzheimers.
(Se Kirke-Nyt)
Torsdag 28. marts kl. 14:
Præst Lisbeth Solmunde Michelsen
fortæller om Færøerne.
Arr.: Hyggeklubben.
1.april:
Ansøgningsfrist til Sparekassefonden.
Se: www.sparekassefonden.dk
Mandag 1. april kl. 19:
Åbent hus i Lokalhistorisk Arkiv for
Øster Brønderslev og Hallund sogne
på Elmehøj i ØB
Torsdag 11. april kl. 14:
Vi fejrer Hyggeklubbens 25-års jubilæum. Arr.: Hyggeklubben-.
Tirsdag 23. april kl. 10.15:
Musikalsk legestue i Øster Brønderslev Kirke for 1-3 årige
Mandag 6. maj kl.19:
Åbent hus i Lokalhistorisk Arkiv for
Øster Brønderslev og Hallund sogne
på Elmehøj i ØB
Tirsdag 21. maj kl. 10.15:
Musikalsk legestue i Øster Brønderslev Kirke for 1-3 årige
Søndag 26. maj kl. 14:
Byvandring i Øster Brønderslev for
hele familien. Arr. Event Samlingshus.
(Se side 5)

Mandag 4. marts kl. 19:
Åbent hus i Lokalhistorisk Arkiv for
Øster Brønderslev og Hallund sogne
på Elmehøj i ØB
Tirsdag 5. marts kl 10:
Hallund Krolf begynder igen efter
vinterpausen. (se side 21)
Torsdag 7. marts kl. 19:
Komiker og stand-up GEO kommer i
Samlingshuset med sit show
“Hva’ så nu”. Arr. Event Samlingshus.
(Se side 5)
Tirsdag 12.marts kl.19:
Sangaften i Samlingshuset.
”De tre søstre” spiller viser og
spilemadnsmusik – og spilelr op til
fællessang. (Se Kirke-Nyt).
Arr.: Menighedsrådet
Torsdag 14. marts kl. 14:
Heinz S. Hvid fortæller: Fra blå blink til
rollator. Arr.: Hyggeklubben.

Hyggeklubben i
Øster Brønderslev
Hyggeklubbens møder
holdes
i Samlingshuset,
Øster Brønderslev.
Alle Efterlønnere,
førtidspensionister
og pensionister
er velkommen.
Kaffe 20 kr.
Brød medbringes.

Næste nummer

Nummer 92 udkommer 12. marts
Sidste frist for indlevering af stof er 17. februar.

