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BØRN OG UNGE

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

KFUM-spejderne i Hallund,
Naja Flyger (23 31 56 54)
Børnehaven Troldehøj
Øster Brønderslev (99 45 49 84)
Skolefritidsordningen,
Øster Brønderslev (99 45 47 70)
Øster Brønderslev Centralskole
(99 45 48 90)

SERVICE
OG FORSYNING

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

Spar Øster Brønderslev
(98 81 10 03)

KIRKE

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

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)
Nejst Ridecenter, Skovengvej 8
(98 26 23 86)
v/ Kaj Astrup (98 26 17 08)
Øster Brønderslev Idrætsforening,
Cecilie Wacher Matthiasen
(53 66 25 11)
Øster Brønderslev Idrætsforenings
Venner, Lars Juul, Bålhøj 2,
(40 99 83 41)
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Østsidehallen,
Anders Jensen (30 49 30 63)
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Hallund Kraftvarmeværk
Kim Toft (23 32 23 64)
Hallund Vandværk,
Jan Molin (24 66 80 37)
Øster Brønderslev Kraftvarmeværk
(98 81 14 41)
Øster Brønderslev Vandværk,
Alfred Møller (98 81 14 00)
am@oeb-vandvaerk.dk

DIVERSE
Ejerlauget Bålhøj, Mette Andersen
Bålhøj 22
Ejerlauget Daalen,
Poul Erik Jensen,
Gråstenvej 1 (6067 9582)
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)
Hvilshøj Borgerforening ”Støkke”:
v/ Lars Kjærsgaard,
Hebbelstrupvej 209
(2263 0527)

Kraghede Støtteforening.
Udlejning af Kraghede Klubhus
v/ Bjørn Klitgård Christensen
(40 10 98 97)
Landsbygruppen
Gitte Christiansen (51 29 94 74)
www.landsbygruppen.com
Lokalbladet for Øster BrønderslevHallund området
(se side 3 i dette blad)
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne,
Per Drustrup Larsen (28 26 14 53)
Event Samlingshus:
Kontakt Birgit Søndergaard Nielsen
(30 13 14 53)
Samlingshusets bestyrelse
Kontakt Birgit Søndergaard Nielsen
(30 13 14 53)

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

Øster Brønderslev Sparekassefond
v/ Mai-Britt Bering,
Danserhøj 35
(42 82 21 98)
www.sparekassefonden.dk
Øster Brønderslev og Omegns
Borgerforening,
Jesper Albrechtsen (30 32 25 54)
www.oesterbroenderslev.dk
Brønderslev Vest Venstrevælgerforening
Majbritt Iversen
(2843 7421)

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)
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)

LEDER
Dette er sidste nummer af Lokalbladet i år, og det sidste nummer inden
Lokalbladets jubilæmsnummer. Det er nemlig sådan, at næste nummer
er NUMMER 100, og de første 25 år med Lokalbladet skal både fejres og
markeres, synes vi i redaktionen.
Send endelig ønsker og ideer til, hvordan sådan en fejring kan foregå i
såvel det trykte blad som i fællesskab! Der er mange gode historier i alle
numrene, men vi vil meget gerne have ideer til, hvordan vi kan bruge dem
til noget festligt.
Når vi skriver, at det er nummer 100, og at det afslutter de første 25 år, så
håber vi selvfølgelig også på opbakning de næste 25 år. Det gælder både
levering af stof og ideer - og gavmildhed med penge til den nødvendige
økonomi!
Med de ønsker vil vi i redaktionen ønske jer alle en glædelig jul og et godt
nytår.

Mads Søgaard
Birkevej 5 (9135 5681)
(e-mail:lokalbladet.oebhallund@gmail.
com)
Ove Dam
Husumvej 7 (4256 1414)
(e-mail: ove.dam@nordfiber.dk)
René Dahl Jeppesen
Buurholtvej 53 (7269 1597)
(e-mail: renedahljeppesen@gmail.com)
Henrik Dahl Nielsen / Tex
Søparken 8, Brønderslev (2086 6623)
(e-mail: floorballpeople@gmail.com)
Per Drustrup Larsen
Buurholtvej 47 (2826 1453)
(e-mail: drustrups@mail.dk)

LOKALBLADET
Nummer 100 udkommer 3.- 4. marts.
Allersidste frist for indlevering af stof
er 9. februar.
Nummer 101 udkommer 12.-13. maj.
Allersidste frist for indlevering af stof
er 20. april.

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.
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Overfør penge til konto 9024 - 0000045934
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Tryk: BasisTryk Dronninglund
Oplag: 1400
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Lokalbladet nr. 99

3

Jul i den gamle købmandsbutik
kogt medister og kogt flæsk med
sennep og rødbeder. Hertil drak vi
hvidtøl, som vi havde i 5 liter flasker.
Dem solgte vi i butikken. Der var
også 10 liter flasker, som mest blev
solgt til de store gårde.
Juleaftensdag og nytårsaftensdag
blev øllet kogt, og far drak det til
kålen. Det brød hverken mor eller
vi børn os om. Far, der i dag er 83
år, holder stadig den tradition i live.
Ingen jul uden kogt øl.

Historien er skrevet af Ingrid
Schmidt i 1993 og blev sidste år
bragt på Facebookgruppen for
Kraghede. Ingrid er datter af købmand Anker Jensen på Kraghede
og har skrevet om sin barndom.

allerede i november. Vi havde jo
ingen fryser, så flæsket kom i saltkar i vore kælder, og der blev lavet
rullepølse og medister, som kom
i saltkaret eller blev henkogt i den
store henkogningskedel.

Forberedelserne til jul startede lørdagen før den første søndag i
advent. Da blev alle kasserne med
julesager til købmandsbutikken
taget ned fra loftet, og så blev der
pyntet til jul.

Så skulle der jo bages. Foruden
brød blev der bagt vaniljekranse,
finskbrød, brunkager, pebernødder,
og der blev kogt klejner. (I Vendsyssel blev de kaldt ræve (røv´). Det
skete alt sammen på det gamle
komfur.

Det var far, der stod for det, men vi
børn fik lov til at hjælpe lidt og blev
så sendt i seng, hvorefter far og mor
pyntede videre.
Der var kun 2 vinduer i den lille
butik, og i det ene var der legetøj i,
i det andet gaver til voksne, og så
var der en kirke med lys i. Det blev
tændt hver aften.
Det var spændende søndag morgen at komme op og se, hvor flot
det var, og om far havde købt nye
legesager.
Inde i privaten tændte vi søndag eftermiddag det første lys i den hjemmelavede adventskrans og sang
blandt andet ”Der er noget i luften”,
og mor spillede til.
Foruden at hjælpe til i forretningen
måtte mor jo passe os børn og helst
klare sine egne juleforberedelser
først i december, inden der blev
rigtig travlt i butikken.
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Som regel købte vi en halv gris af
noget familie eller en af kunderne
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En af dagene blev alt grønkål i haven plukket. Den blev skyllet godt.
Det foregik udenfor i en balje ved
pumpen – et arbejde, vi børn godt
kunne, da vi blev større, men det
var ikke et arbejde, vi kunne lide.
Det var koldt for fingrene. Derefter
blev kålen kogt i mange timer i
gruekedlen, der ellers blev anvendt
til at koge storvasken i.
Grønkålen blev kogt i en lage, hvori
der var kogt rullepølse og flæsk, så
når vi bagefter skulle ”vride” kålen
(det vil sige klemme al væden fra
den), var det en temmelig fedtet
affære.
Grønkålen fik man i Vendsyssel til
frokost startende den 24, og hvis
man havde nok, fortsatte det helt
hen til Helligtrekonger. Kålen blev
opbevaret på et køligt sted. Hos os
var det i kælderen.
Hver dag blev der taget et par boller
op, og de blev hakket og stegt i
stegegryden med lidt margarine og
fløde. Dertil blev der serveret kold

Der var mange ting, vi børn kunne
hjælpe til med. Vi kunne løbe ned i
kælderen eller op i pakhuset efter
ting, og vi kunne hjælpe til med at
fylde poser med mel, melis, salt og
så videre. Så vejede far eller mor
poserne nøjagtigt af og lukkede
dem. Det blev vi ikke betroede til.
Næsten alt kom den gang til butikken i løs vægt. Brun sæbe kom
f.eks. i store zinkspande. Den
blev så udleveret til kunderne i
pergamentpapir. Skulle kunderne
have sirup, og det skulle de i hvert
tilfælde til jul, da de skulle bruge det
til blodpølse og brunkager, måtte de
medbringe en sirupsflaske, som far
så fyldte op.
Der var mange ting, der blev solgt
specielt til jul. Bl.a. husker jeg den
store bolsjedåse med hjortetaksalt.
Når man åbnede den, kunne man
nemt komme til at nyse. Til brunkagerne skulle der bruges rosenvand til
at opløse potasken i. For at få det
måtte man medbringe en lille flaske.
Dengang var genbrug en selvfølge.
Det mest spændende var, når der
skulle købes julegaver. Det var sjovt
at se, hvad de andre børn i landsbyen skulle have. Vi kendte dem jo
alle sammen. Vi havde selvfølgelig
også selv ønsker, men for det meste
blev vore gaver først pakket ind 23.
eller 24. december, så ofte kunne vi
gå i spænding en hel måned. Blev
vores ønskegave nu solgt til en anden? Eller hvis gaven var væk den
22., var den så solgt, eller havde far
eller mor så forbarmet sig over én
og pakket den ind i en nattetime?

Sidste uge før jul var der åbent til
kl. 21. Specielt om aftenen kom
karlene og pigerne fra gårdene og
købte ind. Juleaftensdag var der
åbent til kl. 16. Der var travlt til det
sidste. Der skulle købes tobak, lidt
slik og frugt foruden de daglige
fornødenheder.
Endelig fik vi butikken lukket. Mor
satte flæskestegen i ovnen, og far
pyntede juletræet. Mor og far var
naturligvis trætte, men jeg husker
ikke, vi mærkede det.
Ved 18 - tiden var maden færdig, og
vi fik hvert år samme julemiddag.
Først risengrød med en mandel
eller 2 i og dertil hvidtøl. Derefter fik
vi flæskesteg med brunede kartofler
og rødkål. Til sidst fik vi citronfromage.
Så var vi så utrolig mætte. Mange
af os havde spist megen risengrød i
håb om at få mandlen.
Efter opvasken tændte far juletræet
i den fine stue, og vi gik ind til det
pyntede træ, der nåede helt til loftet.
Vi gik rundt om træet og sang nogle
julesalmer. Så læste far juleevangeliet, og vi sang endnu en salme,
men så sang vi ”Højt fra træet
grønne top”.
Og endelig måtte vi få vores julegaver. Det var altid spændende,
hvor mange vi fik. Var der bedsteforældre, onkler eller tanter på
besøg, vankede der ofte lidt ekstra.
Vi ville gerne have besøg juleaften,
men vi ville ikke hjemmefra.
1. juledag kørte vi til kirke og besøgte mine bedsteforældre eller anden
familie. Butikken var jo lukket 1. og
2. juledag, Men posten havde ikke
fri 1. juledag. Han måtte ud med
den sidste julepost. Hvis der var
sne, var der tradition for, at nogle
af beboerne hjalp ham denne dag
og kørte rundt med ham i slæde,
og naturligvis vankede der også al
den kaffe, han kunne overkomme at
drikke.
Mellem jul og nytår lukkede butikken
kl. 12, så der var lidt ekstra frihed,
men 4. juledag havde vi travlt efter
lukketid, for så skulle der laves

Vinteren 1940-41. På toppen står købmand Anker Jensen, og i sneen sidder
hans børn Bent, Anny og Ingrid.
poser til Missionshusets juletræ. Vi
var ikke store, før vi kunne hjælpe
til, når der blev lavet poser på samlebånd. Kunne man bare tælle til 5,
kunne man være med. Først kom
et bestemt antal pebernødder i, så
nøje aftalt konfekt, karameller og
bolsjer samt til sidst et æble.
Det meste af min barndom var der
på grund af krigen ikke til at opdrive
chokolade eller appelsiner, for ellers
hørte det også med i poserne.
Far var søndagsskoleleder, og vi
deltog selvfølgelig også i andre
forberedelser såsom pyntning af det
store juletræ, som var meget højere
end vores eget. Til juletræsfesten
var vi iført vores fineste puds. Min
mor syede noget af vores tøj, noget
havde vi en syerske til at sy. Da
jeg var 2 eller 3 år havde min mor
syet den yndigste lille taftkjole med
flæser til mig. Lige inden vi skulle
af sted, fik jeg kjolen på, kravlede
ind under bordet, fik knæet i kjolen,
og den blev revet i stykker. Sikken
katastrofe. Det er en af de første
ting, jeg husker. Jeg har kjolen
endnu, så jeg kan mindes begivenheden, Jeg husker ikke, hvad jeg fik
på i stedet for, men med til festen
kom jeg dog.
Imellem jul og nytår solgte vi også
skyts. Det var dog ikke så spændende for mig. Jeg var bange for
det, men det var dog spændende
nytårsaften at prøve, om vi kunne
løbe med naboernes kaffekander og
havelåger med mere.

Vi havde uden for butikken et gammelt tungt cykelstativ. Det løb landsbyens drenge ofte langt væk med.
Far hentede det ikke hjem selv.
En gang var det slæbt langt væk,
men far mente, at drengene kom
med det selv, og det gjorde de nogle
dage efter nytår. Nytårsmorgen var
det spændende at se, hvor mange
møgbører karlene havde fået samlet
på perronen på mejeriet.
I Vendsyssel havde man for øvrigt
den skik, at man måtte lave løjer
3 gange i julen: 1. juledag om
aftenen (oprindeligt 2. juledag om
morgenen), nytårsaften og helligtrekongersaften. Mens vi var små,
var far altid med ude og lave løjer.
En skik han fortsatte, da han fik
børnebørn.
Efter nytår blev resterne af julesagerne puttet i kasser og sat på
loftet efter at være blevet talt op. For
nu var det statustid, og alt i butikken
skulle tælles op. Det kunne vi børn
også tidligt hjælpe med.
Inde i stuerne blev julepynten først
taget ned efter Helligtrekonger. Juletræet blev tændt sidste gang Helligtrekongersaften, og vi hyggede os
som så mange andre aftener i julen
med sang, pebernødder, juleknas,
spil og julelege,
Ingrid Schmidt
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Nyt (og gammelt) fra Lokalhistorisk Arkiv
TV2-Nord på besøg

TV2-Nord har flere gange tidligere
bragt udsendelser om arkæologi og
fund i Nordjylland, men mest med
fokus på Aalborg og området langs
Limfjorden. Men i begyndelsen af
2021 kommer der efter planen et
par udsendelser om den side af
historien i Vendsyssel. Efter idé
fra Vendsyssel Historiske Museum
(VHM) var en journalist og en fotograf på besøg i september i Øster
Brønderslev for at høre om arkivets
aktiviteter og fund med metaldetektor. Udgangspunktet var fundet af
den meget specielle guldmønt fra
1513, der tidligere på året var fundet
her, og som vi har skrevet om i
Lokalbladet. Det blev også til en
generel reportage om det lokalhistoriske arbejde med detektor, og
senere fulgte holdet det videre arbejde på VHM med guldmønten og
dens videre færd til Nationalmuseet.
På VHM fortalte personalet også om
andre ting der. Det var nogle spændende timer med optagelserne, og
det bliver interesant at se resultatet.

tænkt over. Erling bor nu ved Vejle
og er stadig interesseret i hans
tidligere lokalområde. Han kan
huske, at der også var soldater på
den tid her i området, men vil gerne
have det frisket op og beskrevet
yderligere. Derfor har han bedt
Arkivet, som også er meget interesseret i at indsamle historien om
den side af fortiden, om at spørge
jer læsere, der bor her, om I kan
huske eller har hørt noget om udstationerede soldater i Øster Brønderslev, Hallund, Kraghede og ellers i
lokalområdet. Kontakt meget gerne
arkivet med alle oplysninger.

Efterlysning
af soldater

Efterlysning af
personer og ejendom

I Vendsyssel Årbog 2018 var der
en artikel om danske soldater fra 9.
Bataljon og deres udstationering i Jerslev i tiden kort før Besættelsen. Bataljonens soldater blev
udstationeret her, selv om truslen
far Tyskland jo var tættest på nede
ved grænsen. De blev placeret i
Vendsyssel af udenrigspolitiske
grunde. Tyskerne frygtede en engelsk besættelse af Vendsyssel, så
regeringen forsøgte at hævde dansk
neutralitet overfor tyskerne og på
den måde at undgå en besættelse.
Officererne boede i områdets byer,
mens de menige var fordelt rundt
på gårdene. Artikelforfatterens far
var en af de udstationerede, så
artiklen er baseret på hans papirer
og fortællinger.
MEN hvordan var det her på egnen? Det har Erling Mortensen, der
tidligere havde Doktorgården sammen med sin kone Meta, som var
lærer på skolen i Ø. Brønderslev,
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En person har efterlyst oplysninger
om bl.a. sine oldeforældre, Mette og
Martin Nielsen, der boede på Nejst
Mark. Martin var banearbejder,
og spørgeren mener, at de boede
på Kraghede de første år. Hun er
interesseret i at finde ud af mere
om oldeforældrene, som f.eks hvor
de præcist boede, og om nogle kan
fortælle mere om familien.
Desuden er hun interesseret i
at finde ud af mere om sin morfar, Levi Kristian Jakobsen (født
28.9.1897 og død 21.9.1975). Han
tjente måske på et tidspunkt hos
gårdmand Anton Jespersgaard på
ejendommen Mølholt (hvor ligger/
lå den?) i Øster Brønderslev Sogn.
Her arbejdede spørgerens mor, Ellen Margrethe Nielsen, i hvert fald,
10 måneder før hun fik spørgerens
mor, og Levi er barnefaderen.
Ingen steder i arkivets materialer
har vi kunnet finde noget svar på
spørgsmålene, så spørgeren håber
på hjælp fra Lokalbladets læsere.

Efterlysning af mølle

Arkivet har fået en forespørgsel,
men den lyder som et mysterium for
os, og det vil vi meget gerne vil have
jeres hjælp til at løse. Spørgeren
skrev sådan:
“Jeg forsker lidt i områdets historie
og personer derfra. Nu er jeg stødt
på en vindmølle, som var flyttet
fra Hjerritsdal Mølle ved Hobro til
Øster Brønderslev og genopført der
omkring 1929. Den nedbrændte
omkring 1935-36. Den lå ”ved korsvejen” i byen. Der lå vistnok også
en benzintank der ved vejen. Møllen var ejet af Jens Christian Emil
Nielsen, der var gift med Olga.
Jeg spørger derfor:
1. Har arkivet et billede af møllen?
2. Findes der arkivalier om møllen –
køb – salg- branden m.v.
3. Hvor boede mølleren.
4. Hvem boede i ”det hvide hus ved
vejkrydset”
5. Var der benzintank ved huset?”
Oplysningerne kommer fra møllerparrets datter, der har skrevet om
sine barndomsoplevelser, og hun
var under den skolepligtige alder, da
de boede der. Hun er død uden at få
børn, så der er ikke noget familie, vi
kan spørge.
På hjemmesiden for Dansk Mølleforum - www.moelleforum.dk - står der
bl.a. sådan under Hjerritsdal Mølle:
I 1878 opførtes her en hollandsk
vindmølle som hjælpemølle. Den
blev i 1929 solgt og flyttet til Øster
Brønderslev.
Sådan en mølle har vi i arkivet aldrig
hørt om, og kan heller ikke finde
noget om den på gamle kort eller
andre steder. Ud over oplysningerne
i spørgsmålet ved vi ikke mere - så
hjælp os, hvis du ved noget!

Detektorfund

I flere tidligere numre af Lokalbladet
har der været artikler om arkivets
arbejde med at lede efter den lokale
historie med metaldetektor.
Rigtigt godt hjulpet af Henrik Pedersen på Istedvej har jeg samlet rigtigt
meget skrot, skrammel og affald op
siden 2017 - bl.a. har vi sammen
samlet i alt 6 kilo bly!
Men der er også kommet mange
flotte, gode og sjove - men altid
interessante fund - frem af mulden.
Det arbejde har Lokalhistorisk Arkiv
udgivet et hæfte med resultatet af.
Det er på 56 sider i A4-størrelse
og er forsynet med fine fotos og
beskrivende tekst.
Oprindeligt var det planen, at hæftet
kun skulle uddeles til de mange
landmænd og andre, der har givet
os lov til at gå på de marker, de ejer
og driver. Vi er ligesom andre detektorfolk nemlig 100 % afhængig af
et godt samarbejde med landmændene, for uden deres tilladelse kan
vi selvfølgelig ikke søge på deres
jord.
Vi har mødt en utrolig stor velvilje
og interesse, når vi har spurgt om
lov, og det vil vi gerne kvittere for
med hæftet. Hæftet er blevet delt
ud, men har vi ikke nået alle, når
Lokalbladet læses, så kontakt mig
endelig. Så kommer vi straks med et
hæfte! Vi vil selvfølgelig også bruge
hæftet, når vi skal ud at spørge
andre landmænd om lov til at gå på
deres marker.
Vi har selvfølgelig fået trykt flere
eksemplarer, end vi lige har brug for,
så alle historisk interesserede kan
for kun 50 kroner købe et eksemplar. Det sker ved at kontakte mig
personligt, på telefon eller mail.
Der kan betales kontant eller ved
MobilePay. Hæftet kan hentes hos
mig, og jeg bringer gerne ud lokalt.
Skal det sendes, kommer der porto
oveni (40 kroner som B-post).
Per Drustrup Larsen
Mobil: 2826 1453
Mail: per@drustrup.dk

Indholdsfortegnelsen ser sådan
ud, og den giver et meget godt indtryk af, hvad hæftet rummer tekst og
billeder om:
Indledning side 3
Hvorfor gå med metaldetektor? s. 4
Hvor søger vi? side 4
Ingen udgifter til lodsejer side 5
Fakta om danefæ side 6
Arkivet og danefæ side 7
Hvad finder vi? side 8
Hvor får man hjælp? side 9
Lokalhistorisk Arkiv side 9
Historiske perioder/en oversigt s. 10
Særlige fund side 11
Vægtlodder side 16
Mønter side 17

Danske regenter side 21
Smykker side 29
Plomber side 32
Fingerbøl og håndarbejde side 35
Knapper side 37
Seglstamper side 39
Våben og ammunition side 40
Knivender side 42
Spænder side 43
Landbrugsdrift, heste, husdyr s. 45
Rygning side 47
Ure og uroptræk side 48
Legetøj side 49
Husholdning side 50
Affald og affaldshåndtering side 52
Fund uden detektor side 54
Øhhh og andre uidentificerede fund
side 55
Konklusion og fremtidsønsker s. 56
Lokalbladet nr. 99
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Gade
Veterantraktorer og roemarker

Den seneste måneds tid har der været gang i veterantraktorerne på de marker, som
Klovborg har haft roer på, både nord og syd for Øster Brønderslevvej. Arbejdet på
de i alt 23 hektar er nok færdigt, når Lokalbladet er udkommet, men der har godt nok
været mange folk med gamle traktorer, grønthøstere og roeoptagere i gang i mange
timer. Det er medlemmer af Dansk Veterantraktorklub, der har været i gang med deres maskiner, som de selvfølgelig passer og plejer, så de ikke bare står til pynt, men
kan bruges.
Lars Pedersen fra Klovborg har ikke bare fulgt arbejdet, men har også sørget for
både drikkevarer og bespisning til de mange frivillige, der desuden er blevet forsynet
med brændstof til maskinerne. På det ene billede ses nogle folk og maskiner i gang
med arbejdet, og på det andet er folk blev samlet op og er på vej til middagspausen
med den udbragte mad.

Vielsesring fundet og jagtrejse reddet

Sidst i oktober havde Lars Hahn Rasmussen fra Hallund inviteret
sin svoger fra Videbæk med på jagt i Hollensted, og han var så
heldig at skyde et rådyr. Da svogeren kom tilbage til Hallund, og
det var blevet mørkt, opdagede han, at hans vielsesring manglede
på ringfingeren.
Efter at have tænkt sig om, regnede han ud, at den nok var faldet
af, da han brækkede (tog indvoldene ud af) rådyret, eller da han
bagefter tørrede hænderne af i nogle totter græs, som han så
smed fra sig. Så var gode råd dyre, for konen fandt hurtigt ud af,
at en tilsvarende ny guldring ville koste mindst 6.000 kroner, så
Lars’ svoger så allerede planerne om næste års jagtrejse gå op i
røg.
Lars Hahn kontaktede så
mig, og med en metaldetektor i hånden tog vi på en
tur ud til gerningsstedet i
engene ved Hollensted.
Her lykkedes det heldigvis
at finde den tabte vielsesring i det høje græs - dog
et stykke fra stedet, hvor
rådyret blev brækket.
Per Drustrup Larsen
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Ingen vin i 2021

Et af lyspunkterne lige efter nytår har for rigtig mange mennesker de seneste
næsten 22 år været serien med 5 vinsmagninger. De har været afholdt hvert
år for 50-60 folk, og selv om der har været en del gengangere, har det slet
ikke været de samme hvert år, så samlet set er der serveret mange slags vin
for rigtigt mange lokale folk.

Nye hjemmesider

Både ØBI og Samlingshuset har
fået opdateret og nydesignet deres
hjemmesider, så de er blevet både
flottere og bedre at finde rundt på.

Som sædvanligt var også dette års serie af vinsmagninger planlagt til at
slutte med en festlig aften i marts med ekstra god mad samt tilhørende vine,
men den plan blev forpurret af Corona. Også planerne om at flytte afslutningen til efteråret var det umuligt at gennemføre, når vi skulle overholde alle
restriktionerne. Derfor blev der aldrig holdt en afsluttende vinmiddag! Efterfølgende fik deltagerne tilbudt enten at få nogle penge tilbage, at lade beløbet
stå til en eventuel næste sæson, eller at lade restbeløbet, som skulle bruges
til medfinansiering af vinmiddagen, overgå til Samlingshuset. De fleste valgte
det sidste, og kun et par stykker valgte at få et beløb refunderet.

Det er Cecilie Wacher Rasmussen,
der har lavet det fine arbejde, og
omkring Østsidehallen og Samlingshuset har det været i samarbejde med Marianne Nellemann.
P.t. arbejder de på at lave en helt ny
hjemmeside færdig til Østsidehallen.
Se de allerede færdige hjemmesider
her: www.oebi.dk og
www.samlingshus.dk.

Nedrivning af
Nørgaard

Møllefonden, der for noget tid siden
købte Nørgaard mellem det gamle
forsamlingshus og Præstegården,
er snart færdig med første etape
af planerne for ejendommen. De
første boliger er blevet bygget i den
tidligere have og er snart klar til
indflytning.
Næste etape med flere boliger er nu
på vej. De skal ligge, hvor det snart
tidligere stuehus ligger/lå. Arbejdet
med at fjerne stuehuset er nemlig
godt i gang, så der bliver plads til de
nye boliger.

Resultatet er nu desværre blevet, at arbejdsgruppen bag vinsmagningerne
ikke tør binde an med at planlægge en nye serie vinsmagninger i januarmarts som sædvanligt, men vi vil vente til 2022. Det sker under indtryk af de
skiftende restriktioner, som gør det svært at vide, hvordan muligheden for at
gennemføre arrangementerne vil være til den tid.
Derfor er kassen gjort op, og med velvilje fra deltagerne
er restbeløbet doneret til Samlingshuset, som godt kan
bruge pengene i denne tid.
Med vinlig hilsen
Lis Pedersen, Birgit Søndergaard, Lars Larsen,
Kim Sloth, Jakob Wagner, Ole Hovaldt,
Per Pedersen og Per Drustrup Larsen
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Tilbageblik på året der gik
– et år vi aldrig glemmer
Første september 2019 startede
jeg mit nye job som leder af Samlingshuset og Østsidehallen, så det
betyder, jeg har haft 1-års jubilæum
- godt og vel.
Det har været et år på godt og ondt,
kan jeg vist roligt sige.
I starten var der mange udfordringer
med at finde rundt i det store hus.
Vide hvilke elinstallationer der hører
til hvad, hvordan fungerer ventilationen, hvad hører til hallen og hvad
hører til ØBI?. Hvordan fungerer det
med haltider, der skal bookes. Hvad
med brandreglementet og Arbejdstilsynet, og hvordan skal det skrues
sammen, når der er kursus i Samlingshuset hele dagen med mange
mennesker og fuld forplejning?
Spørgsmålene var mange, men
heldigvis er der tilknyttet så mange
søde og hjælpsomme mennesker til
dette hus, hvilket har gjort det hele
meget lettere. Tak til alle for jeres
hjælpsomhed og imødekommenhed. Det gjorde, at jeg hurtigt følte
mig ”hjemme”. Samtidig var det en
stor hjælp for mig, at Bente og Ole
kom med gode råd og assistance,
da de jo kendte huset meget bedre
end mig.
I efteråret fik vi Landsbypedellerne
til at male gangene, hyggerummet
og noget af fitnesslokalet, hvilket
lyste vældig op. Derefter gav vi den
hele armen i hallen sammen med
nogle unge mennesker, hvor vi gik til
den med harpiksfjerner på målene,
på gulvet og i hvert et hjørne. Vi
fik ryddet boldrummet og sorteret
i sagerne, fik væggene og gulvet
malet, så det er en fryd for øjet. Det
er rart for vores egne brugere, men
også når der kommer andre udefra,
kan vi vise at vi er stolte over vores
hus og det var vi bl.a. til håndboldjulestævnet, krolfstævnet m.v.
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I foråret skete der jo så det, at al
aktivitet i hallen blev lukket ned.
Farvel blev det til håndboldstævner,
gymnastikopvisning og mange
andre ting og for fodboldhold, som
nærmest ikke kom i gang, før de
skulle slutte igen. For SamlingshuLokalbladet nr. 99

set blev det farvel til fester som konfirmationer, bryllupper, fødselsdage
m.v., og der blev frygteligt stille. Vi
var desværre nødt til at sende Bente
hjem, men Ole og jeg fik endevendt
alt, fik skrubbet og skuret, afkalket,
renset emhætter, potter og pander,
og jeg lærte huset endnu bedre at
kende. Senere kom de store skoleklasser i Samlingshuset – så skete
der heldigvis lidt der, og vi skulle
sørge for rengøringen hver dag.

ness og smarttræning, og hver gang
er der instruktør på, så der varmes
op i ca. en halv time. Jeg er virkelig
glad for, det er kommet i gang og
forventer og håber, der kommer
endnu flere, når vi er på den anden
side af disse tider, hvor vi hele tiden
skal forholde os til, hvor mange vi
må være, afstand m.v. Tak til jer der
kommer, instruktører og andre, som
har været involveret og troet på det.
(Se billeder i bladet)

Sommeren gik, og vi startede op
med masser af aktiviteter, store
fester blev afviklet, og et enkelt
kursus. Hvor var det dejligt med
masser af liv, men ak og ve, nu er vi
tilbage og står igen med en lukket
hal og et lukket Samlingshus. Alt er
aflyst, og mange fester i fremtiden
er blevet annulleret. Det er næsten
ikke til at bære, men som de gæve
Vendelboer vi er, må vi prøve på
bedste vis at komme godt videre.
Tiden går med nye administrative
opgaver, rengøring – ja altså selv
om et hus ikke bliver brugt – bliver
det støvet alligevel. Vi er ved at få
nyt låsesystem, så dagene går, men
desværre ikke så hektiske, som vi
kunne ønske os.

Tak til alle bestyrelsesmedlemmerne
der gør et kæmpe stykke frivilligt
arbejde for et godt og inspirerende
samarbejde. Tak til skolen, tak til
samarbejdspartnere, tak til Menighedsrådet og præsten. Tak til de
ihærdige kvinder, der hjælper ved
mindehøjtideligheder og ikke mindst
tak til verdens bedste håndværkerhold, som giver vores hus så utroligt
meget af deres viden, deres håndværk, deres energi og ikke mindst
deres smittende, dejlige humør.

“Byens hyggeligste motionshold” er
noget jeg har arbejdet med i de stille
stunder. Et projekt som jeg brænder
for, og jeg var meget spændt på, om
det ville lykkes. Først skulle vi have
koordineret skoleskemaet, således
vi kunne få en formiddag fri for
skolebørnene, og inden og efterfølgende var der en del møder med
Brønderslev Kommune, hvor Nynne
og Morten har været en uvurderlig
hjælp. Det lykkedes at komme i
gang trods Covid-19-tider, og det er
virkelig en hyggelig torsdag formiddag, hvor man får sig rørt, hygger
sig og slutter af med kaffe og endnu
mere socialt samvær.
Jeg har gennem ØBI søgt puljer, og
vi har fået 10.000 kr. fra Brønderslev
Kommune og 15.000 kr. fra DIF/
DGI’s foreningspulje. Nu er der indkøbt forskellige rekvisitter, således
vi bl.a. kan spille floorball, curling,
billard, bowls, five-a side håndbold,
pickleball og meget andet. Ydermere er der yoga, rygtræning, fit-

Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul
og ikke mindst et godt og lykkebringende nytår, hvor vi kun kan håbe
på, at meget vil blive bedre, og vi
igen får et hus fyldt med energiske
mennesker - store som små - smil
og latter, masser af kurser og fester
og generelt mere travlhed.
Marianne Nellemann

Samlingshuset
Vej, lys og plads
Siden kommunen stillede krav
om etablering af den nuværende
tilkørselsvej til Samlingshuset, har
der været gang i både arbejdet
med vejen og med at gøre projektet
færdigt.
Selve etableringen af tilkørselsvejen blev gennemført med betaling
af materialer for 150.000 kroner fra
Øster Brønderslev Sparekasses
Fond, mens arbejdet blev udført
af lokale, frivillige landmænd og
entreprenører efter en effektiv og
flot indsats.
I år blev vejen så asfalteret, så
huller, vandpytter og stigende
behov for vedligeholdelse kunne
undgås. Udgifterne hertil på i alt
250.000 kroner blev dækket ligeligt
af de 4 parter bag Samlingshuset:
Østsidehallen, Øster Brønderslev
Menighedsråd, Øster Brønderslev
Idrætsforening og Øster Brønderslev Borgerforening.
For kort tid siden blev der opstillet
lamper langs asfaltvejen, så det
er muligt at komme sikkert frem til
Samlingshus, Østsidehal og Klubhus også i den mørke tid.

De samlede udgifter var budgetteret til 145.000 kroner, hvoraf de
50.000 blev dækket af SE Vækstpulje Nyfors og 30.000 fra Landsbyrådet, mens frivilligt, lokalt arbejde
sparede projektet for 44.000 kroner.
Øster Brønderslev Borgerforening
dækkede restbeløbet.
Tilbage står så at færdiggøre
pladsen for enden af vejen og
foran det hele! Det har vejudvalget
bestående af medlemmer udpeget
af foreningerne bag Samlingshuset
lavet en fin plan for. Budgettet for
arbejdet er stort, idet udgifterne
til selve arbejdet, materialerne og
opstilling af lamper er beregnet til i
alt 618.326 kroner + moms.
Sparekassefonden har givet tilskud
på 250.000 kroner, og kommunen
har lovet 60.000 kroner, så der
mangler stadig 308.326 kroner,
men der er forhåbentlig lys forude.
Der er sendt et par ansøgninger ud
allerede, og dem håber vejudvalget
og Samlingshusets bestyrelse på
positive svar fra. Rækker de mulige/
sandsynlige tilskud ikke helt, gives
der ikke op, men der søges finansiering andre steder, for der er i høj
grad behov for en bedre og samlet
løsning!
Per Drustrup Larsen

Event Samlingshus
Som så mange andre har vi også
i Event Samlingshus været nødt
til at aflyse vores arrangementer i
efteråret.
Vi havde lagt op til et alsidigt program med både musikaften med
Claus Hassing, Bogcafé, foredrag
med Niels Clemmensen og fællesspisning med vildt.
Vi har udsat alle arrangementerne
til bedre tider og har ikke på nuværende tidspunkt sat datoer på.
Når den tid kommer, håber vi på, at I
støtter op om vores arrangementer,
så vi kan få liv i foreningslivet igen.
Vi ønkser alle en god jul og et godt
nytår. Vi ses i 2021!
Eventgruppen er Lis Pedersen,
Susanne Pedersen, Lis Dam,
Mette Lindgaard og undertegnede.
med venlig hilsen
Birgit Søndergaard
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Sparekassefondens 20. ansøgningsrunde

Ansøgningerne i 2020 blev behandlet på et møde i september på én gang
for begge halvår. Der var indkommet 34 ansøgninger om støtte på 1.462.867 kroner
til støtte af projekter for 1.897.625 kroner.
Bestyrelsen valgte at støtte disse 15 projekter med i alt 461.940 kroner:
• Hjernesagen: 6.000 kroner til kørsel, sommerfest og julefrokost
• Hallund Jagtforening: 20.000 kr. til opholdssted
• Brønderslev Harmoniorkester: 26.000 kr. til althorn, bækkener og Soundbox
• Brønderslev Motions Cykelklub: 15.000 kr. til tidtagningssystem
• KFUM-spejderne i Hallund: 4.000 kr. til sangbøger
• Røde Kors, Ældresagen og Brønderslev Frivilligråd: 48.700 kr. til trailer og haveredskaber
• Mødrehjælpen Lokalafdeling i Brønderslev: 5.000 kr. til printer/scanner/kopimaskine
• Brønderslev Studenterforening: 15.000 kr. til slushicemaskine og brætspil m.v.
• Nordjysk Vinfestival: 25.000 kr. til pavillonstande
• ØBI Håndbold: 10.000 kr. til boldkasser
• ØBI Fodbold: 15.000 kr. til mål
• ØBI Gymnastik: 5.000 kr. til redskaber
• Samlingshuset Øster Brønderslev: 250.000 kr. til asfalt og belysning på P-plads
• Det Danske Spejderkorps Brundurs gruppe: 12.000 kr. til brændeovn
• Kræftens Bekæmpelse Brønderslev: 5.240 kr. til foldeborde og flag

Øster Brønderslev Vandværk
Til samtlige forbrugere under vandværket.
Så er det snart tid igen til at aflæse jeres blå vandmåler. Der vil blive sendt en mail rundt til jer, som vi har
mailadresse på, med aflæsningskort, som kan indrapporteres elektronisk. I uge 51 vil resten fysisk få et aflæsningskort i postkassen.
Aflæsningen skal indrapporteres eller afleveres fra 20.
december 2020 og frem til 28. december 2020.
Ved for sen indberetning vil der blive pålagt et gebyr på
200 kr.
Hvis I har problemer med aflæsningen, så kontakt
Vandværket.
Med venlig hilsen
Øster Brønderslev Vandværk A.m.b.a.
www.oeb-vandvaerk.dk
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Byens hyggeligste motionshold

Her er nogle billleder af glade motionister fra de torsdagssamlinger, der har
været indtil den aktuelle nedlukning, og som forhåbentlig snart kommer i
gang igen. Marianne Nellemann har omtalt dem i sit indlæg et andet sted i
dette nummer.

Parkeringspladsen ved Kappelvej
De seneste uger har der været arbejdet på at lave en
ny parkeringsplads ved Kappelvej lige øst for Øster
Brønderslev Kirke. Ved at ændre belægning og
indretning bliver der endnu bedre parkeringsforhold
ved kirken.

Samtidig ændres udkørselsforholdene, så der bliver tale
om et rigtigt vejkryds, hvor Kappelvej/Lindevej krydser
Elmevej.
Arbejdet har godt nok varet længe, men det er sikkert
værd at vente på.
Lokalbladet nr. 99
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Søndergaard

- byggegrunde, salg og byggeri

Lokalplanen for den kommende udstykning syd for Øster Brønderslev
på Søndergaards marker mellem
Hvilshøjvej og Engvej blev jo vedtaget af byrådet, og nu er handelen
med jorden gennemført, idet kommunen har købt jorden af Ester og
Christian Søndergaard. Kommunen
venter kun på, at matrikuleringen
bliver registreret i Geodatastyrelsen,
inden man kan begynde arbejdet
med udstykningen.

Køberen er Møllefonden, som også
tidligere har købt det gamle forsamlingshus, den gamle sparekasse/
bank samt Nørgaard. Lokalbladet
vender senere tilbage med en melding om Møllefondens planer med
bygninger og areal.

MEN der er endnu ikke truffet
politisk beslutning om, hvornår det
hele går i gang. Købet er foretaget,
for at Kommunen på et tidspunkt
kan være klar med nye grunde,
men der er en periode på 5 år fra
vedtagelsen af Lokalplanen, til
projektet skal påbegyndes. SÅ der
er ikke konkrete planer om nye
byggegrunde lige nu, men senere...

De bygger nemlig nyt stuehus på
Hvilshøjvej 103 ved bygningerne til
deres nu tomme minkfarm. Det har
de haft ønske om i mange år, men
nu er det endelig lykkedes. Byggeriet går i gang, når byggetilladelsen
forhåbentligt snart dukker op.

Ester og Christian Søndergaard har
ud over den del af markerne, der er
solgt til Kommunen, også solgt stuehuset og de øvrige bygninger samt
arealet i forbindelse med dem.
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Overtagelsesdatoen er 31.12. 2020,
men Ester og Christian har lejet
stuehuset og bliver boende, til deres
nye stuehus er færdigt.

Per Drustrup Larsen

Navn på vejen og
udstykningen
Selv om det er politikerne, der
har retten til at vælge vejnavn,
og selv om der ikke er konkrete
planer om at begynde udstykningen, kan vi lokalt vel godt være
foran.
Derfor indkalder Lokalbladet allerede nu forslag til, hvad udstykningen og vejen skal hedde. Så
vil vi på redaktionen formidle
forslagene videre, så vi måske
kan få lokal indflydelse på navnet.
Fortæl alle forslag til Per Drustrup
Larsen eller send dem på 2826
1453 eller per@drustrup.dk

Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Årets konfirmander
Anton Holm
Rosenkilde
Victor Lykkeberg
Jakob Østerby
Albrechtsen
Mathias Juul
Storgaard

Isabella Molin
Ellen Bang
Andersen
Signe Varlund
Eduardsen
Marie Thing
Andersen
Camilla Graven
Emma Voigt
Sørensen
Emma Thorup
Kristensen
Rune Kjettrup
Pedersen
Niels Stangvik
Juulsen

Mathias Sørup Jensen, Cecilie Laybourn Jensen, Michael Kjærsgaard, Ida Marie Reedtz,
Magnus Mosskov Andersen, Jonathan Jensen, Sille Nørgaard Rusholt, Thomas Ringberg Møller,
Maja Frejlev, Jonas Bagger, Marcus Stoklund Lydersen, Marie Kirkegaard Jensen, Magnus Kazimierz Larsen.
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Ny kirkesanger

1. oktober 2020 blev Janni Torm ansat som ny kirkesanger ved Øster Brønderslev og Hallund Kirker.
Janni afløser Poul Kristiansen, som i mange år også har
fungeret som kirkesanger ved begge kirker (se omtale i
Lokalbladet nr. 98).
Janni er fra Ålbæk, hvor hun siden barndommen har sunget i kor og spillet cornet (en slags trompet) i den lokale
FDF-kreds.
Janni kan således både synge og spille cornet og har
allerede ved flere lejligheder spillet sammen med vores
organist Inger Malgaard til gudstjenesterne.
Hun er uddannet som salgsassistent og har arbejdet
i butik i nogle år, inden hun senere blev uddannet til
disponent hos Falck og fik arbejde på deres nordjyske
vagtcentral.
Selvom det indimellem har været nødvendigt at flytte lidt
rundt, har hun næsten altid haft mulighed for enten at
synge eller spille cornet i forskellige FDF-kredse, og hun
har derfor hele tiden haft mulighed for at holde sangen
og spillet ved lige.
Efter tiden hos Falck var det tid til at søge nye udfordringer, og da stillingen som kirkesanger ved Øster
Brønderslev og Hallund Kirker blev ledig søgte og fik
Janni den.
Janni bor med sin kæreste og to børn i Nørresundby.

Konfirmandstue nedrevet

Det har længe været et ønske at få revet den gamle Konfirmandstue, som var
bygget sammen med Præstegården, ned.
I år blev det muligt, og på trods af coronarestriktioner gik arbejdet i gang i
foråret, og Konfirmandstuen blev fjernet.
Tilbage i husets nordvestlige hjørne var et hul efter en dør. Dette hul blev muret
til, og døren blev erstattet af et vindue magen til Præstegårdens øvrige vinduer.
En mellemgang/entre er samtidig blevet forvandlet til et kombineret mødelokale
og tekøkken.
Der er kommet væsentligt mere lys i præstegårdshaven, og det har gjort den
gamle præstegårds udseende mere harmonisk, at Konfirmandstuen nu er væk.

Nyt menighedsråd i
Øster Brønderslev
Ved menighedsrådsvalget 15.
september blev følgende valgt ind
i Menighedsrådet for Øster Brønderslev:
Anette Vest
Lars Holm Hansen
Pia Marianne Christensen
Hanne Rask
Majbritt Overgaard
Bent Torp Johansen

Nyt menighedsråd i
Hallund
Ved menighedsrådsvalget 15.
september blev følgende valgt ind
i Menighedsrådet for Hallund:
Lis Jørgensen
Kjeld Christensen
Majbritt Iversen
Niels Kold
Kirsten Boelt
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Juleaftens gudstjenester

Da vi pga. smittefare i år ikke kan være så mange i kirkerne, som vi nogle år har været til juleaften, har vi i de to menighedsråd besluttet at holde i alt fire gudstjenester juleaften.
Vi begynder i Øster Brønderslev Kirke kl. 11.00, derefter er der gudstjeneste i Hallund Kirke kl. 13.00 og kl. 14.30, og
vi slutter i Øster Brønderslev Kirke kl. 16.00.
Benyt jer gerne af de tidlige gudstjenester, hvis I har mulighed for det.
Gudstjenesterne vil være forkortede, og i tilfælde af at der kommer mange på én gang i Øster Brønderslev Kirke har
vi mulighed for at åbne flere bænke, hvilket dog vil medføre, at vi må forbyde fællessang og lade personalet om at
synge.
Husk endelig også, at der er mulighed for at komme i kirke i julen både Juledag, 2. Juledag og Julesøndag.

Julen 2020

Kære dagplejebørn, børnehavebørn og alle voksne.
I år kan vi desværre ikke holde et julearrangement med gudstjeneste og juletræ som vi plejer pga. COVID-19. I stedet
for vil vi invitere jer til at komme forbi Samlingshuset torsdag 10. december 2020 mellem kl. 9.30 og 11.30
Her har vi har en lille overraskelse til jer, som I kan tage med hjem i dagplejen og børnehaven.
Vi håber, at vi ses 10. december!
Mange hilsner
Menighedsrådene i Hallund og Øster Brønderslev

Julehjælp

Det er muligt at søge om julehjælp i Øster Brønderslev-Hallund sogne.
På kirkernes hjemmesider, hhv. sogn.dk/oesterbroenderslev og sogn.dk/hallund, kan du finde et ansøgningsskema under punktet JULEHJÆLP.
Udfyld skemaet og aflever det i præstens postkasse eller send det på mail via knappen “Sikker henvendelse”, som du
også finder på kirkernes hjemmesider under præstens kontaktoplysninger.

Døbte i Øster Brønderslev-Hallund
Melia Bro Godskesen
Liam Plaetner Klitager
Karla Slotved Røntved Simonsen
Pelle Krog Kjær

Dåbsjubilæum

Søndag 31. januar 2021 er der dåbsjubilæum i Øster Brønderslev Kirke
kl. 10.30.
Her fejrer vi de børn i Øster Brønderslev og Hallund sogne, som har femårs
dåbsjubilæum.
Det sker med en børnevenlig gudstjeneste, og efterfølgende frokost i Samlingshuset.

Kyndelmisse i
Hallund Kirke
Kyndelmisse er et andet ord for lysmesse og datoen er 2. februar, fordi
det er 40 dage efter julenat, hvor
Jesus blev født.
Efter 40 dage blev Jesus, verdens
lys, vist frem i templet og samtidig
er vi på vej mod længere dage og
mere lys.

Fastelavn

I Hallund Kirke fejrer vi Kyndelmisse
i samarbejde med de lokale spejdere.
Det sker 3. februar 2021 kl. 19.00.

Man er meget velkommen til at komme udklædt i kirke!

Kyndelmisse i Øster
Brønderslev Kirke

Efter gudstjenesten er alle velkomne i
Samlingshuset til tøndeslagning og fastelavnsbollespisning.

Også i Øster Brønderslev Kirke
fejrer vi Kyndelmisse.

Arrangeres i samarbejde med
Øster Brønderslev Borgerforening.

Det sker 7. februar 2021 kl. 17.00
og efterfølgende er der suppe at
varme sig på i Samlingshuset.

Søndag 14. februar 2021 kl. 10.00 er der fastelavnsgudstjeneste i Øster
Brønderslev Kirke.
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Hyggeklubben forår 2021
Onsdag 27. januar kl. 14:
Nytår med underholdning v/unge fra Møllehuset. Der serveres et stykke brød og kaffe/te.
Torsdag 25. marts kl. 14.00:
Harmonika og klaverspil, sang og
fortælling. ”De to søstre” underholder.
Der serveres kaffe/te og kage.

Sjælesorg
på nettet

Onsdag 26. maj kl. 14:
Sogne- og flyverpræst Thomas Uth vil
fortælle om sine oplevelser som flyverpræst. Der serveres kaffe/te og kage.

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

Hyggeklubbens arrangementer afholdes
i Samlingshuset i Øster Brønderslev, og
alle pensionister og efterlønnere er velkommen!
Vel mødt!
Øster Brønderslev Menighedsråd

Samtalerne er
anonyme.

GUDSTJENESTELISTE
DATO
2020
06.dec.
13. dec.
20. dec.
24.dec.
25. dec.
26. dec.
27. dec.
31. dec.
2021
03. jan.
09. jan.
10.jan.
17. jan.
24. jan.
31. jan.
03. feb.
07. feb.
14. feb.
21. feb.
28. feb.
07. mar.
14. mar.
21. mar.
28. mar.

ØB Kirke
10.30 JSL
10.30 JSL
11.00 og 16.00 JSL
10.30 JSL
10.30 JSL
15.30 JSL
10.30 JSL
10.00 NN Dåbsgudstjeneste
10.30 JSL
10.30 JSL
10.30 Dåbsjubilæum
17.00 Kyndelmisse
10.00 Fastelavn
10.30 JSL
09.00 ASLA
10.30 JSL
09.00 JSL Palmesøndag

HALLUND Kirke

09.00 ASLA
13.00 og 14.30
10.30 JSL
13.30 JSL

09.00 ASLA
09.00 JSL
19.00 Kyndelmisse
09.00 ASLA
10.30 JSL
09.00 JSL
10.30 JSL Palmesøndag

Der kan forekomme ændringer
Kirkebilen har tlf. 9882 1700
(Brønderslev Taxa) Bestil helst dagen før.
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JSL: Jens Staghøj Liisberg
ASLA: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

Billedsten fra våbenhuset i
Øster Brønderslev Kirke.
Motivet er en korsfarerkvinde.

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”.

Sikker kommunikation pr. mail

Det er nu muligt at sende personfølsomme oplysninger i en krypteret mail til præsten.
Brug knappen “Sikker henvendelse” under præstens kontaktoplysninger.
Svar fra præsten kommer i borgerens e-boks.

Dåbsgudstjeneste i Ø. Brønderslev Kirke

Fire gange om året tilbyder vi i Øster Brønderslev Kirke dåbsgudstjeneste om lørdagen. I foråret på følgende datoer:
9. januar kl. 10.00 og 8. maj kl. 10.00
OBS: Er der ikke tilmeldt nogen til dåb, senest én måned før, aflyses dåbsgudstjenesten!

Kirkelige adresser
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:
Janni Torm, Poul Kærs Vej 1, 9400 Nørresundby, tlf. 6145 1111
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
Hallund Kirkes hjemmeside: www.sogn.dk/hallund
Kirkeværge, Hallund:
Kirsten Boelt, Sølvgade 26, Hallund, tlf 6066 5019.

Gudstjenester på
Elmehøj Ældrecenter
(Gudstjenesterne bliver selvfølgelig kun
afviklet, hvis det inden for de fastsatte
datoer igen bliver tilladt at afholde gudstjenester på plejehjemmet):
Onsdag 23. december 14.30
Torsdag 28. januar 10.15
Torsdag 25. februar 10.15
Torsdag 25. marts 10.15

En snak med præsten i
en coronatid

Pga. faren for at blive smittet med eller
selv smitte andre med corona- eller
covid-19 virus har jeg for tiden desværre
kun begrænsede muligheder for at
komme på hjemmebesøg.
Men det er selvfølgelig stadig muligt, at
kontakte mig telefonisk, hvis du har brug
for en samtale.
Jens Staghøj Liisberg
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Yoga by Marylin
På adressen Øster Linderupvej 10
møder jeg Marilyn Neilson. Allerede
i døren finder man ud af, at hun
ikke er indfødt fra lokalområdet. Der
kommer lidt udenlandske gloser ind
i talen. Marilyn er født i Canada.
For mange år siden var hun udviklingsstudent i Hellum, hvor hun
arbejdede på en gård. Efter et par
år kom hun tilbage på besøg, og her
mødte hun Henrik, som hun i dag er
gift med. I 1995 flytter de til Canada
og driver landbrug sammen med
Marilyns forældre. Her bliver deres
to børn også født.
I 2004 flytter de tilbage til Danmark og slår sig ned på Øster
Linderupvej. I Canada blev Marilyn
uddannet revisor. Og den uddannelse anvender hun i sit job i dag
på Maskinstationen i Vrå, hvor hun
arbejder som bogholder på deltid.
Huset de bor i, har de selv restaureret, og i et af udhusene er der
indrettet yogarum til Marilyn.
Interessen for yoga opstod, da Marilyn gik til pilates og yoga i Jerslev.
Her var familiens tilknytning, da
børnene gik i skole her. Efter nogle
år skulle deres instruktør på barsel,
og de havde brug for en afløser.
Marilyn blev spurgt, og sagde ja.
Efterfølgende er hun i 2013 blevet
uddannet som yogainstruktør. Hun
har ligeledes taget en uddannelse i
Japansk Lifting og en overbygning
på yogauddannelsen.
I dag har hun flere hold i Hjørring
under FOF, i Vejby Borgerforening
og i Øster Brønderslev Idrætsforening. Derudover har hun flere
hold hjemme. Størrelsen på holdene
svinger fra 8 til 30 bl.a. afhængig af
størrelsen på lokalet.
Som yogainstruktør underviser Marilyn blandt andet indenfor tre områder. Undervisningen tager typisk 1
½ time og afsluttes som regel med
20 minutters afspænding.
Hatha yoga – som er den almindelige yoga, hvor man træner styrke
og fleksibilitet.
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Mindful yoga – hvor
der arbejdes med
Mindfulness-principper samtidig med
yoga for at hjælpe
kroppen, når den
er ude af balance,
og samtidig guide i
afspænding.
Restorativ yoga
– hvor der arbejdes med at være
”tilstede” i sin egen
krop uden at belaste
kroppen. Kroppen er
støttet med pude og
tæpper og er specielt
egnet til mennesker
med stress, angst og
lignende.
Japansk Lifting er
en form for ansigtsbehandling, hvor
man stimulerer muskelvæv og aktiverer
lymfesystemet, så
der udskilles affaldsstoffer. Samtidig
afsluttes der med fodmassage, der
har en fin sammenhæng til ansigtsbehandlingen, og som Marilyn siger
”det har en positiv effekt på rynker i
ansigtet”.
Udenfor i haven har
Marilyn og Henrik en
drøm om at anlægge
en have, der også kan
anvendes til udendørs
yoga.
Der er allerede
anlagt en sø,
”Rocky Mountains”,
og en kæmpestor
græsplæne, hvor
yogaen skal bringe
deltagerne til nye
højder i den friske luft
og skønne omgivelser.
Der er allerede planlagt bede og espalier
gennem haven.

Endelig vil de gerne holde en fernisering, hvor lokale kunstnere kan
udstille deres kunst, og hvor Marilyn
og Henrik kan vise den flotte have
frem.
Majbritt Iversen

Linderuphus Akupunktur og Massage
På Øster Linderupvej nr. 2, der er
den gamle Øster Linderup Skole,
finder man “Linderuphus Akupunktur og Massage”. Her huserer Anja
Block Toftløkke som selvstændig på
tredje år. Anja har trådt sine barnesko på Sjælland, og den accent
hænger stadig ved. Som 19-årig
efter uddannelsen til konstabel var
hun udsendt til Bosnien i 6 måneder.
Hun havde en idé om, at hun ville
være politibetjent. Men det var hun
alt for ung til, så derfor blev hun uddannet som lærer i Silkeborg.
Anja kom sammen med familien til
Nordjylland og Ø. Linderup i 2006.
Her startede hun som skolelærer på
Nordjyllands Idrætshøjskole. I 2009
blev hun uddannet massør, og den
uddannelse anvendte hun bl.a. til
undervisning i anatomi og fysiologi
på NIH. Efterfølgende har hun taget
en uddannelse som akupunktør, og
er i øjeblikket ved at færdiggøre en
Master Akupunktør-uddannelse, der
afsluttes til februar 2021.
I 2018 havde Anja en tænkeperiode mellem jobs, hvor ideen til at
starte som selvstændig blev født. 1.
september 2018 gik hun i gang, og
ved juletid samme år så det ud, som
om ideen virkelig havde slået rod.
Kunderne strømmede til, og hun
er fuldt booket det meste af tiden.
Der har været en stor opbakning fra
lokalområdet, og det sætter Anja
stor pris på. ”Jeg har endda klienter,
der har gået i skole her”, griner hun.
Men de kan ikke helt huske, hvordan der så ud dengang. Hun har
klienter mellem 7 og 90 år fra hele
Midt- og Nordjylland.
Som lægeeksamineret fysiurgisk
massør og Masterakupunktør
kan Anja modtage klienter, der er
henvist fra lægen, eller som har en
sundhedsforsikring, der dækker
behandlingerne. Og hun bliver RAB
godkendt når hun afslutter sin master i akupunktør i februar 2021.
Anja springer gerne ud i nye former
for behandling og forsøger hele
tiden at kombinere sine færdigheder, så det bliver den enkelte klient,
der selv er med til at sammensætte
behandlingen. Ikke to personer er

ens, og der er forskel på, om klienten har et ønske om massage for
velvære eller behandling i forbindelse med en kronisk lidelse, stress
eller lignende.
I fritiden bruger Anja tiden på mange
forskellige ting. De 3 børn, der går
i skole i Øster Brønderslev, skal
køres til forskellige sportsaktiviteter.
Hun løber en hel del i området både
sammen med sin søn og sammen
med hunden. Hun har haft gang i
et projekt med at opføre et drivhus,
hvor hun selv har støbt soklen. Hun
er en rigtig ”handykvinde” og elsker
at være ude i haven og få ting til
at ske. Det
giver fred
i sindet af
etablere
bede og se
blomsterne

vælte op, ligesom det giver en
tilfredshed at reparere på huset og
lignende. Hun har genoptaget sin
volleyballkarriere på 2. divisionsholdet i Hjørring. Hun har tidligere
spillet på landsholdet for HIK Aalborg.
I disse coronatider er det ikke så
mange klienter, da mange af dem
kommer fra andre kommuner, og
her er der lukket ned lige nu. Men
så tager hun gerne en udfordring
med børnene og laver en masse
aktiviteter med dem i stedet for.
Majbritt Iversen
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Gade
Bogbyttecentral i Klubhuset i Østsidehallen

I ØBIs hyggerum i Østsidehallen er
der en reol med assorteret læsestof
til glæde for alle.
Gennem årene er bøgerne doneret af
forskellige borgere, der synes, at de
har for mange bøger hjemme i reolerne
og ikke vil smide dem væk.
Meningen er, at du låner en bog med
hjem, eller du sætter en og tager en anden. Du kan såmænd også
slå dig ned i en stol på stedet og læse, hvis det er det, du føler for.

Det hele er ret tilfældigt anrettet. Bøgerne står ikke i nogen som
helst orden. Betragt det som din egen lille skattejagt, når du går på
jagt efter noget læsestof, men behandl bøgerne med omhu, da der
er andre, der gerne vil have en god læseoplevelse.
Ud over bøger er der spil og film. I disse corona-tider skal der jo ske et eller andet, så hvorfor ikke gå på jagt i denne
lille reol. (Når der igen lukkes op til Østsidehallen).

ØBI
Coronarestriktioner

Kære alle sammen. Så er vi her igen.
ØBI følger selvfølgelig myndighedernes retningslinjer og nedlukker derfor al
aktivitet i ØBI. Nedlukning er p.t. til og med 3. december, og vi håber, at verden
herefter ser anderledes ud.
Vi følger med i udviklingen og sender yderligere ud, hvis der skulle komme nyt.
Vi opfordrer alle til selv at opsøge yderligere information omkring de aktuelle
nordjyske retningslinjer på coronasmitte.dk
NB! Udendørs aktiviteter som Krolf og Fodbold må stadig afvikles, hvis de
gældende retningslinjer for idræt overholdes. Disse er at finde i ØBI og online.
Pas på jer selv. Vi ses snart igen

Ny kasserer og ny formand

Først og fremmest vil jeg gerne meddele jer alle, at vi pr. 1/1 2021 får ny kasserer i ØBI. Det bliver Charlotte Jensen,
som bor i Serritslev. Hun har mange års erfaring som kasserer, og vi glæder os til at byde hende velkommen hos de
blå. Charlotte vil så småt begynde at overtage dele af posten fra Kasper, så hun til generalforsamlingen 2021 kan
overtage posten 100 %.
Endvidere har jeg valgt, at jeg til generalforsamlingen i marts 2021 går af som formand for ØBI. Derfor skal ØBI nu ud
og søge efter én eller flere kandidater til formandsposten. Så sidder der én eller flere, der kunne tænke sig at være
formand i ØBI, kan man melde sig til et medlem fra hovedbestyrelsen.
Vi skal senest have mindst én mulig kandidat midt i januar, da vi ellers skal bruge tid til at finde en alternativ løsning.
Oplysninger om hobedbestyrelsens medkemmer kan findes på www.oebi.dk
De bedste hilsner
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Cecilie Wacher Matthiasen

spejlet

Nyt fra Hallund-Hollensted
Borger- og Idrætsforening
Hvad er der så sket i Hallund, Hollensted og omegn:

IKKE EN SKID!!!!!

Vi er stadig hårdt ramt af den ubudne gæst i vores land. Det betyder vi har måttet
aflyse alle vores arrangementer her i efteråret, ingen modeshow, ingen andespil,
ingen ølsmagning, ingen juletræstænding osv.

Velkommen til
Engvej 25

Egentlig er det ikke nødvendigt
at præsentere Suman Rani,
Rajwinder Singh og deres børn
datteren Bhavieka Rani (12 år),
og sønnerne Yuveraj Singh (10
år) og Harmindar Singh (8 år)
som nye beboere, for de har i
flere år boet Engvej 1.
Her driver de Øster Brønderslev Pizzeria, som også har
indisk mad på menukortet.
Men de har købt Lene og
Uffe Zieglers hus her, for at få
bedre boligforhold for familien.
Samtidig er det nemmere at
arbejde videre med planerne
for ombygning af pizzeriaet.
De planer bliver gennemført i
2021.

Meeeen i skrivende stund kan vi fra Mette & Co. høre på vandrørene, at der
måske er en lille lempelse i sigte, da vi alle har opført os fornuftigt.
Vi har været heldige med en ansøgning til SE Vækstpulje Nyfors. Det betyder
at vi får nye gavle på klubhuset, nye lamper på P-pladsen og endelig gjort vores
asfaltarbejde færdig på pladsen. Lige for tiden behøver vi ikke tage hensyn til
brugere af Klubhuset - de holder sig hjemme.
I kan altid læse mere på vores hjemmeside:

www.hallundhollensted.dk
Velkomstcenter Syd

Her i efteråret er entreprenører gået i gang med at etablere vej og forsyningsledninger til det nye velkomstcenter, der er under etablering mellem motorvejen
og Aalborgvej (hovedvejen). Det så i foråret ud til, at de var gået i gang med
udgravningen, men dette arbejde var arkæologiske forundersøgelser, der skulle
afklare, om der var interessante fortidsminder under muldlaget.
Eftersom etableringen af vejsystemet nu er gået i gang, går vi ud fra, at der
ikke var noget arkæologi. Huset på Øster Brønderslevvej 31 er nedrevet, og
entreprenøren har opstillet mandskabsskur, som bliver brugt i forbindelse med
vejanlægget. Brønderslev Kommune har 16. januar 2020 vedtaget Lokalplan
01-E-16.02 for matriklen på Øster Brønderslevvej 31 alene. Brønderslev Kommunes tekniske forvaltning oplyser 12. november, at der endnu ikke er indsendt
byggeansøgning på nogen af de nye grunde, så derfor kan de ikke oplyse noget
om, hvilke virksomheder der har vist interesse. Lokalbladet følger sagen.
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Bålhøj Festival 2021
Vi arbejder selvfølgelig hen mod en Bålhøj Festival lørdag 7. august 2021!
Men vi tør ikke sætte billetter til salg allerede nu, så de kan i år desværre ikke gives i julegave.
Det er klart, at som det er lige nu, kan det godt være svært at forestille sig en Bålhøj Festival under helt normale omstændigheder.
Vi er naturligvis omstillingsparate, hvis det er det, der skal til, for at vi kan gennemføre en fysisk festival. Vi er spændte
på, om vi må, eller der kommer nogle ændrede retningslinjer, og hvad de så vil betyde for os.
Der arbejdes lige nu på et musikprogram, hvor der traditionen tro bliver præsenteret et meget bredt musikprogram.
Der er selvfølgelig nogle ting, vi er lidt afventende med, for sådan er det lige nu, da der jo også er en økonomisk side
af sådan en festival.
Jesper Albrechtsen

Nedrivning af Gammel Alf
Det ses tydeligt i bybilledet, at nedrivningen af Gammel
Alf er påbegyndt. Den røde murstensbygning med legepladsen omkring sig har gennem årene haft mange formål.
Oprindeligt var det skoleinspektørens bolig for derefter i
mange år at være filial af Brønderslev Bibliotek, mens de
ældste børn i skolens SFO senest har haft glæde af husets
mange små rum indrettet med krea-værksted, puderum
med hems, gamer-rum og et rum til lego og playmobil.
I denne periode blev huset døbt Gammel Alf.
I forbindelse med faldende børnetal i SFOen og en bygningsrapport med krav om flere gennemgribende renoveringer, besluttede Brønderslev Kommune, at bygningen
skulle rives ned. Gammel Alf har således ikke været i brug
siden sommeren 2019. Nu er nedrivningen i fuld gang, og
det samme er beslutningerne om, hvad grunden efterfølgende skal bruges til.
Skolebestyrelsen for Øster Brønderslev Centralskole har,
med skolebestyrelsesformand Peter Stecher i spidsen, længe gjort kommunen opmærksom på, at trafiksituationen
omkring skolen særligt om morgenen er meget usikker for de bløde trafikanter – det vil sige gående og cyklende
skolebørn på vej i skole. Der er ofte opstået trafikprop med sammenfletningskaos og flere busser rundt om hinanden,
som naturligt har skabt mange farlige situationer.
Efter et solidt pres og en lang dialog fik Skolebestyrelsen i samarbejde med Brønderslev Kommune anlagt den
nuværende Kiss and Goodbye-zone, hvilket gav et bedre flow omkring aflevering og afhentning af børnene. Men det
kniber fortsat meget med plads til busserne, hvor der ofte kan være 2-3 busser på pladsen på én gang, og enkelte
gange har det også været meget tæt på at gå galt.
Skolebestyrelsen har løbende været i kontakt med de relevante politiske udvalg samt forvaltningen. Senest mødtes
Peter Stecher og skoleleder Carl-Otto Borup med repræsentanter fra Teknik- og Miljøforvaltningen samt kommunens
trafikkonsulent Kaj E. Jensen for at lægge pres på en forbedring af de trafikale forhold omkring Øster Brønderslev
Centralskole. Efter en fornyet henvendelse til Børne- & Skoleudvalget og Teknik- & Miljøudvalget i efteråret 2020 har
sagen været vendt endnu engang.
Og nu er det endelig lykkes. Kommunen er i gang med den praktiske planlægning, og alle involverede parter har tilkendegivet, at grunden, som efter nedrivning af Gammel Alf, skal asfalteres og bruges til flere p-pladser. De nuværende
p-pladser mod Gammel Alf samt Kiss and Goodbye-zonen forbliver, men p-pladserne ved busholdepladsen reduceres
til en række p-pladser med ”front” mod Elmevej. Således skabes meget mere plads til busserne, og trafiksikkerheden
omkring øges markant.
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Bålhytten ved Gammel Alf bevares og bliver en del af skolens vestlige legeplads. Der er ingen tvivl om, at det bliver en
mærkbar forbedring for de mange daglige, både små og store trafikanter omkring skolen.
Chalotte Søgaard
Lokalbladet nr. 99

Her er der plads til flere lokale annoncer,
så kom endelig frit frem med dem!
ANNONCER
En god del af Lokalbladets økonomi sikres gennem annoncerne for
firmaer med lokal tilknytning.
Vil du annoncere i Lokalbladet for
din virksomhed, så kan du kontakte redaktionen. Se side 2.

ANNONCEPRISER

Visitkortstørrelse: 480 kr. (H:38 x B:62 mm)
1,5 x visitkortstørrelse: 720 kr. (H:68 x B:62 mm)
2 x visitkortstørrelse: 960 kr.
1/3 side: 2400 kr.
1/2 side: 2900 kr.
1/1 side: 3600 kr.
Annoncepriserne er for alle 4 numre på et år, og annoncerne kan ændres
fra gang til gang, hvis du har lyst til og behov for det.

Lokalbladet nr. 99
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Hallund Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer,
bil, båd og campingvogne
Tlf. 9883 5300
Mobil: 42191076

Lokalbladet nr. 99
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Hallund Kro

Sølvgade 74, Hallund
Telefon 9883 5388

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

e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk

Grøntsagsgården

Da Dorthe Sidelmann er blevet
alene på gården, har Mølhushøj
Gårdbutik skiftet navn, men
samme fine produkter findes
stadig på Snabhedevej 60.
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Bente Toft

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

www.filtestedet.dk

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

Torsdag 10. december 9.30-11.30:
Menighedsrådene i Hallund og
Øster Brønderslev deler en overraskelse ud til børn i dagpleje og
børnehave.

2021

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

(Med forbehold for coronaændringer)

Onsdag 27. januar kl. 14:
Nytår med underholdning v/unge
fra Møllehuset. Der serveres
et stykke brød og kaffe/te. Arr.:
Øster Brønderlev Menighedsåd.
Hyggeklubbens arrangementer
afholdes i Samlingshuset i Øster
Brønderslev, og alle pensionister og
efterlønnere er velkommne!

Mandag 1. februar kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne
holder åbent i lokalerne på Elmehøj.
Mandag 1. marts kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne
holder åbent i lokalerne på Elmehøj.
Torsdag 25. marts kl. 14.00:
Harmonika og klaverspil, sang og
fortælling. ”De to søstre” underholder. Der serveres kaffe/te og kage.
Arr.: Øster Brønderlev Menighedsåd. Hyggeklubbens arrangementer
afholdes i Samlingshuset i Øster
Brønderslev, og alle pensionister og
efterlønnere er velkommne!

Torsdag 1. april:
Ansøgningsfrist til Sparekassefonden.
Onsdag 26. maj kl. 14:
Sogne- og flyverpræst Thomas Uth
vil fortælle om sine oplevelser som
flyverpræst. Der serveres kaffe/te og
kage
Arr.: Øster Brønderlev Menighedsåd. Hyggeklubbens arrangementer
afholdes i Samlingshuset i Øster
Brønderslev, og alle pensionister og
efterlønnere er velkommne!
Lørdag 7. august:
Bålhøj Festival

Julekalender 2020

Igen i år har Øster Brønderslev Borgerforening opstillet en stor julekalender ved SPAR Øster Brønderslev, og igen i år
er den fyldt op med fantastiske gaver fra en lang række gode, lokale sponsorer. Gaverne har alle en værdi på mindst
500 kroner, og mange af dem endnu mere, så den samlede præmieværdi når nok op på sidste års 18.000 kr.
Lågerne er igen udsmykket af lokale borgere, og mens nogle af lågerne går igen, så er sidste års låger lavet af børn
og unge malet om, så Oasen, Fritteren og børnehaven har leveret nye låger.
Inde i SPAR skal man købe lodder, udfylde dem tydeligt med navn og kontaktoplysninger og putte dem i den røde
kasse. Hver dag trækkes så en vinder blandt alle lodderne i kassen, så jo før du får købt lodder (og jo flere!),
desto flere chancer har du for at vinde.
Lodderne koster kun 25 kr./stk.!
(Der er tilbud på 4 stk. for 100 kroner!)
Hver dag efter udtrækningen kontaktes dagens
vinder, som så først får udløst spændingen over,
hvad gevinsten er, når den overrækkes om
eftermiddagen.
Sponsorerne er (i tilfældig rækkefølge):
Børneshoppen, maler Lasse Johansen,
Hallund Kro, J.H. Auto, Tylstrup Slagter,
Linderuphus Massage, Staring A/S,
murer Dennis Toft, Yoga by Marylin,
Lægehuset v/ Helle Nygaard, Gul & Rod,
Gl. Buurholt Hovedgaard, Supervin.dk,
Kop og Kande, C.L. Partyservice, Oasen,
anlægsgartner Kurt Thomsen, Klovborg,
Vinspecialisten Brønderslev, Hvilshøj Auto,
Brønderslev Caravan og Trailer Center,
Mølhushøj Gårdbutik, Brønderslev El-teknik,
Flat Cap Furniture og Stark Brønderslev.
Overskuddet fra årets julekalender lægges
sammen med det fra sidste års kalender, så
målet om at opføre en madpakkehytte i byparken
kan komme nærmere.
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