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Wos siel
Lokalbladet gør status
Sidste nummer var det første nummer, hvor vi ikke anvendte postvæsnet til at uddele Lokalbladet, og vi fik nogle
reaktioner fra folk, der ikke havde fået bladet i deres postkasser. Det var budene fra Nordjyske Distribution, der
delte Lokalbladet ud, og det gør de fremover, og redaktionen håber på at det går helt fint denne gang med at
uddele bladet.
For at få uddelingen i Øster Brønderslev-Hallund området til at passe med de ruter, Nordjyske Distribution kører,
deles Lokalbladet ud i et større område end sædvanligt. Der uddeles 1225 eksemplarer mod godt 1000 med postvæsnet.

Økonomi – regnskab 2007 og girokort 2008
Inden redaktionen gør status over 2007 vil vi gøre opmærksom på, at der i dette nummer af Lokalbladet er indlagt
et indbetalingskort, som vi håber, at endnu flere end tidligere vil benytte til at indbetale et valgfrit beløb med til
sikring af Lokalbladets fortsatte drift.
Som I kan se af regnskabet, er vi 100 % økonomisk afhængige af lokal velvilje fra alle sider – annoncører, foreninger og private. Det bekymrer noget, at bidraget fra de frivillige indbetalinger er faldet fra 2006 til 2007. Det synes
vi ikke stemmer overens med de meldinger vi får fra mange sider om tilfredshed med bladet og indholdet.
Det indlagte kort kan bruges hjemmefra med homebanking, hvis man har det, men kan også bruges på posthuse
og i pengeinstitutter, samt direkte i Øster Brønderslev Sparekasse samt Sparekassens afdelinger i Hallund og
Brønderslev, hvis man vil spare porto.

Arvesag

Regnskab 2006 og 2007
2006

2007

Indtægter
Menighedråd
Annoncer
Foreninger m.v.
Frivillige indbetalinger
Abonnenter
Andre indtægter
Renter
Indtægter i alt

18.000
22.000
6.000
13.000
2.000
25.000
500
86.500

18.000
23.000
10.000
11.500
2.000
11.000
1.000
76.500

Udgifter
Trykning og uddeling
Kontor og porto
Forsikring
EDB
Udgifter i alt

48.000
3.000
500
32.000
83.500

60.000
3.500
500
17500
81.500

3.000

5.000

Driftsunderskud

Med et driftsunderskud de sidste
år og de faldende bidrag fra frivillige indbetalinger fra private borgere, lunede det økonomisk, men i
lige så høj grad også principielt, at
en gruppe lokale borgere, lod
Lokalbladet arve kassebeholdningen, da deres lille tipsklub blev lukket.
Tak for bidraget fra Tipsklubben
v/ Bjarne Larsen.
Lokalbladet har før arvet fra nedlagte foreninger - efter hukommelsen lige nu: Brugsen, Frysehuset
og Folkedanserne - og de gode
eksempler må meget gerne danne
skole.

Ikke noget blad?
Savner du dit nummer af Lokalbladet, skal du kontakte Nordjyske Distribution direkte
på telf. 9892 8900 og opgive din adresse, og så tager de sig af problemet.
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Redaktionen
Lokalbladets redaktionen, der står
bag produktionen af hvert blad
består af:
Kirsten Agesen,
Dannevirkevej 14 (9881 1034)
(e-mail: kirstenagesen@gmail.com)

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

Vibeke Hatt Sørensen, Bålhøj 30
(9881 1308)
(e-mail: vibekefuzzy@hotmail.com)

Lis Marrup, Sølvgade 71,
(9883 5049)
(e-mail: lis.marrup@gmail.com)

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

René Dahl Jeppesen,
Buurholtvej 53 (9881 1051)
(e-mail: rene@arkitekt-ussing.dk)

Per Drustrup Larsen,
Buurholtvej 47 (9881 1453)
(e-mail: drustrups@mail.dk)

MEN - der er stadig brug for
og plads til flere medlemmer
med gode ideer.
Kontakt redaktionen!

Lokalbladets kontonummer
til frivillige indbetalinger er:

9024 - 0245640285
VIGTIGT
LOKALBLADET
udkommer næste gang
i juni 2008
Sidste frist for indlevering
af stof til LOKALBLADET er
1. maj 2008
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Guldbryllup på vej!
Lokalbladets nummer 50 er i syne, og da vi udgav nummer 25,
holdt vi sølvbryllup i Forsamlingshuset.
Vi regner også med at fejre vores “guldbrylluppet”
- og allerede nu ønsker vi os gaver!
Se siden lige overfor, hvor vi skriver om Lokalbladets økonomi og det faldende bidrag fra frivillige indbetalinger.
Det skulle gerne gå markant den anden vej i 2008!
Redaktionen

LOKAL HANDEL - LOKAL STYRKE
Støt vore annoncører - se annoncesiderne bagest i bladet

Tryk: Ugeavisen Løkken Folkeblad - oplag: 1550
Lokalbladet
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Fastelavn i Forsamlingshuset
De cirka 85 deltagere – voksne og børn - hyggede sig søndag formiddag i Øster Brønderslev Forsamlingshus med
at slå katten af tønden samt med at lege og hygge sig sammen til musik af Duo’en.

Som det ses på billedserien herunder blev Peter Andersen en uheldig
kattekonge, da han ville hjælpe de
mindste med at få hul på tønden.
Pludselig faldt bunden ud, og han
fik kronen på - i det mindste til
ære for fotografen.
Også Birgit
Søndergaad
fik midlertidigt en krone
på, da hun
var så uheldig at rykke
lågen af
opvaskemaskinen.
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Årets læreplads
Agro Maskiner A/S i Ø. Brønderslev
blev i 2007 kåret som årets læreplads indenfor sin branche.
Det er Erhvervsskolerne i Aars, der
står bag udnævnelsen, og det er
Jesper Vestergaard, som er fra Tårs,
der er 3-års elev hos Agro Maskiner
A/S, der har indstillet virksomheden, og dommerpanelet faldt for
Jesper Vestergaards beskrivelse af
sin arbejdsplads.
Jesper Vestergaard, der er fra Tårs,
kom i 8. klasse i erhvervspraktik
hos Valtra i Vrå, hvor Ole
Kyvsgaard var dengang. I halvandet år var han fejedreng efter skoletid i virksomheden, og han kom i
lære, da Ole Kyvsgaard flyttede til
Ø. Brønderslev, hvor han overtog
traktor- og maskinforretningen
efter Jørgen Raal.

Som kompagnon har Ole
Kyvsgaard Aksel Toft, der har en
maskinforretning i Sabro ved
Århus. Ole Kyvsgaard er stolt over,
at hans virksomhed er valgt. Han
valgte at overtage maskinforretningen i Ø. Brønderslev.
Det var en god beslutning. Det er
gået meget godt, fortæller han.
- Vi har specialiseret os i Deutz-Fahr
traktorer og mejetærskere samt
landbrugsmaskiner.
Virksomheden har værksted samt
servicevogne, der rykker ud.
- Vi har kunder i hele Vendsyssel,
fortæller Ole Kyvsgaard, der selv
mest står for salget.
Jesper Vestergaard har til NORDJYSKE Stiftstidende fortalt, at der på
Agro Maskiner A/S er et utroligt
godt sammenhold i denne nye
virksomhed, som er blomstret op i
løbet af to år.

Jesper Vestergaard peger på, at der
er en fantastisk arbejdsglæde, som
har været med til at arbejdet firmaet til tops blandt nordjyske værksteder. Det skyldes blandt andet et
arbejdsklima, der siger spar to, og
ikke mindst fordi svendene og
mester altid har tillid til vi lærlinge.
Vinderen af den lokale konkurrence
gik videre til den landsdækkende
konkurrence om at blive årets læreplads i Danmark i 2007. den vandt
Agro maskiner A/S desværre ikke,
men det var flot at komme så langt
i konkurrencen.

Film!
Lokalhistorisk Arkiv efterlyser lokale levende
billeder, og vil bede alle om at kigge efter i
skuffer og skabe – og andre steder – for at
finde alle de gamle smalfilm og videofilm
frem med lokale optagelser på. Alt har interesse!
Sport, familieliv, store og små begivenheder,
folk i aktion, den flotte natur, området til
fest og til hverdag.
På den måde håber vi på at få nok materiale
til at lave en lokal Danmarkshistorie-film på
DVD, men det afhænger meget af opbakningen til denne efterlysning.
Kontakt Per Drustrup Larsen – Buurholtvej
47 (9881 1453) per@drustrup.dk

Musikaften på Hallund Kro
Lørdag den 14. marts har Hallund-Hollensted Borgerforening
og Hallund Kro arrangeret musikaften, der begynder kl. 19.
Dørene åbnes kl. 18
Buffet, musik, dans og natmad koster i alt kun 165 kr.
Tilmelding senest 10. marts til Hallund Kro.
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Et tilbageblik
- på en tid som lærer på Øster Brønderslev Centralskole,
fortalt af Eva Andreasen, der gik på pension i 1992.
ne og jeg
måtte klare os
med min løn.
Det var magre
tider, men vi
fik det da til at
slå til ved at
vende hver 5øre. Men ellers
havde vi det
godt.

1. oktober 1958 startede jeg på
Øster Brønderslev Centralskole som
28-årig, alenemor til to piger på 6
og 8 år og nyuddannet småbørnslærer. Uddannelsen til småbørnslærer tog tre et halvt år på Vejle
Seminarium, og jeg kunne herefter
undervise fra 1. – 4. klasse og i
gymnastik.
Da jeg startede på skolen, var vi 5
uddannede lærere og Lydia
Thomsen, der var timelærer og
underviste i håndarbejde. Den ene
af de 5 lærere var 1. lærer
Christensen, leder af skolen. Da jeg
var den eneste lærer, der havde
gymnastik fra seminariet, skulle jeg
undervise alle pigerne. Jeg tog i
efterårsferien de følgende år flere
gange på kursus på Viborg
Gymnastikhøjskole. Det var noget,
man dengang selv betalte. Skolen
havde i 1958 1.-7. klasse og senere
også 8.-9. klasse. Realskolen var i
Brønderslev.
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Min løn de første år var 625 kr. om
måneden, og da lønnen var så
”høj”, blev de børnepenge, jeg
havde fået tilkendt af staten, da jeg
blev eneforsørger, fjernet. Så pigerLokalbladet

I 1964 havde
min far på TV
set, at hvis
man havde
under 10.000
kr. i årsløn, var
man berettiget
til børnepenge, hvilket
kæmneren
ikke troede på.
Men han undersøgte dog sagen,
og jeg fik penge endda, 1.800 kr.
med tilbagevirkende kraft.
Børnepenge skulle dog dengang
indregnes i indkomsten, så der
skulle betales skat af pengene. Men
vi var meget glade.
En lærers arbejdstid var 36 katedertimer. Det vil sige, at al anden aktivitet som forberedelse, lærermøder
og forældresamtaler, kurser osv., lå
uden for den tid. På den måde var
der ikke tid til andet end arbejde
og alt det løse, der fulgte med. Da
der ikke var nogen form for officiel
børnepasning i byen, medførte
det, at pasningen af pigerne foregik ved hjælp af familie, naboer og
venner. Min dengang 6-årige datter måtte en overgang fra maj til
juni med mig i skole. At hun var
med i skole kan være grunden til,
at hun kunne læse allerede, inden
hun kom i skole. Hun fyldte 7 år i
september og kunne så begynde i
1. klasse i 1959.
De første år var hårde, men jeg var
meget glad for mit arbejde. Da
børnene fra Kraghede i 1958 kom
til Ø. Brønderslev, gav det lidt pro-

blemer med at få børnene fordelt i
klasserne, da der pludselig kom for
mange af én årgang og for få i en
anden. Det klarede man ved at
lade nogle ”gå om” i en årgang, så
klasserne ikke blev overfyldte. Det
var nok ikke nogen fordel for dem,
det gik ud over.
Det var sådan i de første år, at 2.
klasserne var i skole om formiddagen og 1. klasse om eftermiddagen, så de kunne dele klasseværelse. Senere blev vi enige om, at alle
skulle møde kl. 8, hvilket gav
pladsproblemer, og ”vandreklasserne” opstod. Efter byggeriet i 2007
håber jeg da, man er ude over de
problemer, og der nu er et klasseværelse til hver klasse.
Omkring 1962 kom Friismose til
som skoleinspektør, og det var i
det år, vestfløjen blev bygget. Indtil
da havde der kun været to fløje.
Det gav mere plads, men vi slap
ikke for vandreklasserne, da børnene fra Hallund (6.-7.klasse),
Hollensted (1.-7. klasse) og Ø.
Linderup (4.-7. klasse) samtidig
begyndte at gå på Øster
Brønderslev Centralskole. Nu var
der så mange børn, at der blev
oprettet parallelklasser. Fløjen med
læge og tandlæge kom først senere. Jeg mener, at vi havde mere
end 400 elever dengang.
Flere børn måtte nødvendigvis
også betyde flere lærere. På et tidspunkt var vi 15 lærere, hvoraf 8 var
vikarer, da der var lærermangel.
Det var rart at have mange kollegaer. De mange vikarer gav selvfølgelig os uddannede lidt ekstra
arbejde, men det gik fint.

I begyndelsen af 1960´erne fik vi
skolens første klaver og filmfremvisningsapparat, som vi lærere og elever tjente til ved at lave tombola.
Jeg kan ikke helt erindre, hvordan
vi fik gevinster, men jeg husker
tydeligt, at vi lærere stod og bagte
æbleskiver til langt ud på aftenen.
Vi lugtede vist selv som en æbleskive bagefter! Vi solgte dem til 25
øre pr. stk. og 5 for 1 kr.
Til Tombolaen var hovedgevinsten
en dukke. Den havde fint tøj på,
strikket af elever og lærere, og der
blev lavet en seng med sengetøj
og fint betræk. Den dukke var
meget eftertragtet, så der blev
solgt mange numre i tombolaen.
Jeg kan huske, at børnene kunne
blive irettesat og måske straffet,
men det var slet ikke i den stil, som
skolerne fra den tid havde ry for. Vi
var meget kollegiale over for hinanden og hjalp hinanden.
En rigtig god ting dengang var, at
skolen selv bestemte, hvornår skolebussen skulle køre. På den måde
havde vi ikke problemer med ventetider for børnene. Ingen af børnene skulle i de første mange år
betale for at køre med bussen. Det
var også kun skolebørn, der var
med bussen.
Da mine børn flyttede hjemmefra,
tog jeg årskursus i dansk og matematik og blev opnormeret i en
lærerstilling og havde nu papirer
på også at kunne undervise i større
klasser.
Jeg har, som man sikkert kan læse,
været meget glad for min tid som
lærer ved Ø. Brønderslev
Centralskole.

Skolens 50-års
jubilæum
Torsdag den 7. februar blev der lukket for tilmelding til jubilæumsfesten i Østsidehallen den 12. april. Det tog nøjagtig 23 dage at få de
600 pladser solgt.
Inden vi fik sat spærring på kontoen, røg antallet op på 650. Hertil
kommer ca. 50 tidligere og nuværende ansatte, så i alt vil der være ca.
700 glade og sikkert meget snakkende festdeltagere i Østsidehallen
den 12. april.
Vi er meget glade for den store deltagelse og samtidig kede af, at
mange bliver forhindret i at tilmelde sig, men vi har vægtet det at
holde festen i Øster Brønderslev meget højt og har derfor måttet indrette os efter kapaciteten i Østsidehallen. På skolens hjemmeside –
www.oebc.dk – findes en liste over deltagerne i festen.
Vi er imponerede over, at det er lykkedes for kontaktpersonerne for de
ældste årgange at finde så mange af deres tidligere klassekammerater
og også at overtale dem til at deltage.
Fra de klasser der gik ud af 7. klasse i 1950’erne og 1960’erne deltager
der ca. 150 personer, mens der fra 1970’erne og 1980’erne deltager
ca. 360 og fra 1990’erne og 2000’erne deltager ca. 140.
Har man lyst til at starte lidt tidligere den 12. april, holdes der
åbent hus på skolen fra kl. 17 til
18.30. Her kan der købes en forfriskning, og man kan se, hvordan
skolen ser ud i dag.
Vi glæder os til et kæmpe brag af
en fest, hvor der bliver lejlighed til
at forny gamle bekendtskaber og
få snakket om ”de gode gamle
dage”.
Ove Dam

“Den unge lærer”
- alias Ove Dam - anno 1976

Vibeke Hatt
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GadeVelkommen til
Dybølvej 10
Dødsboet efter Martin Pedersen, er overtaget af en tidligere Øster
Brønderslev boer, som er flyttet tilbage til byen. Det drejer sig om den
nu 28 årige Jacob Høfler der har overtaget huset pr. 15 december 2007.
Jacob boede i sin barndom på Buurholtvej 55, og flyttede på Nejstvej
sammen med sine forældre Bjarne og Heidi, der stadig bor på Nejstvej.
Jacob er flyttet ind med sin søn Anders på 3 år og er ved at renovere lidt
på huset, indtil videre er det blevet til et nyt badeværelse og gang. Det
næste der står for fornyelse er køkkenet. Når ikke Jacob laver hus, er han
detailkonsulent for Carlsberg i Aalborg området, mens Anders bliver passet på Sct. Georgsgaarden.

Elmevej 16
Her bor Brit Jensen, som har overtaget boet efter en tvangsauktion. Brit boer her sammen med sine 2 børn Daniel
på 6 år, der går i Myretuen og Laura på 8 der går i 2a. Brit boede før på Kastanievej, men kommer oprindeligt fra
Nørresundby. Til hverdag arbejder hun på fabrik i Vestbjerg, når ikke hun renoverer huset, som trængte til en kærlig hånd efter overtagelse den 15 oktober 2007.

Elmevej 68
Dødsboet efter Martin Kinch Andersen, er nu solgt til Henrik Kristensen. Henrik er 30 år og uddannet landmand.
Henrik har efter sin barndom i Sulsted, taget sin uddannelse som landmand på Sjælland, hvor han i en årrække
arbejde som godsarbejder. Han er nu flyttet til ØB, og arbejder nu hos IK Transport, hvor han kører lastbil. Han har
kun lavet lidt ved huset, og har ikke planer om de storer renoveringsprojekter.

Bålhøj 27
I august 2007 flyttede en lille familie på tre ind i huset på Bålhøj 27. Manden i huset er Marinel Ionescu, han er
arkitekt, men arbejder for tiden på træpillefabrikken i Flauenskjold. Hans kone, Gabriela Mustafa er tandlæge og er
ansat inde hos Tandteamet Melchiorsen og Østergård i Brønderslev. Den unge mand i huset er Ian David Ionescu.
Han er 1 år og en rigtig lille charmetrold. De kom hertil fra Rumænien i august 2006. Gabriela har flere gange tidligere været i Danmark i forbindelse med sit arbejde, og hun er blevet rigtig glad for Danmark.
Desværre er der ikke nogen dagplejeplads til Ian David endnu. Så hans mormor og farmor tager på skift til
Danmark for at være ”ung pige i huset”. Det fjerde medlem af huset er hunden, Jack. Han er en Old English
Sheepdog. Gabriela siger, at han ligger ude på fortrappen og vogter på huset og familien, og der er ikke nogen
fare for, at han forulemper nogen. Det er han alt for doven og mild til.
De har boet et år inde i Brønderslev, men blev tiltrukket af den mere rolige atmosfære herude. Fritiden bliver mest
brugt på familien, men de nyder også at køre rundt i omegnen for at lære den at kende. De glæder sig til det bliver forår, så de kan komme ud og lære naboerne at kende.

Bålhøj 19
1. december 2007 flyttede en lille familie på tre, en hund og en kat ind i huset på Bålhøj nr.19. Manden i huset er
Michael Hansen (31 år). Michael er oprindelig fra Storvorde, men lod sig lokke nordpå for ca. fire år siden af en
dejlig pige, Charlotte - der så er konen i nr. 19. Charlotte er 32 år, arbejder med psykisk udviklingshæmmede børn
i en DUS - ordning, så hun har rimelig normale arbejdstider. Michael er fragtmand ved en vognmand i Hobro, og
han er derimod senere hjemme end Charlotte. De har boet sammen inde i Brønderslev, hvor så deres lille charmetrold af en søn, Mads på 1 år, er født. Man må sige at Charlotte er vendt hjem til Øster Brønderslev, da hun har
boet her som helt lille. Hun har så været den vej af Hallund, Vadum og Brønderslev inden hun igen havner i Ø.B.
Det var slet ikke hendes mening, at hun ville med herud, men da Michael endelig fik hende overtalt til at se huset,
syntes hun bare ikke, at det kunne være anderledes. Her skulle Mads bare vokse op. Foruden de tre er der hunden,
Fie og den lille kat, Emil.
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spejlet
Afspærring
På hjørnet af Sundeved og Elmevej blev der en dag i begyndelsen af februar stillet afspærring på fortovet, så det ikke længere var muligt at passere
forbi huset på hjørnet med adressen Sundeved 1. Afspærringen er sat op af
Brønderslev Kommune efter en klage fra Borgerforeningen, der gerne vil
have noget gjort ved de mange tagsten, der er lige ved at falde ned i
hovedet på forbipasserende.
Nu er der taget et initiativ, og så må vi se, hvad der videre sker.

UBH
I Lokalbladet nummer 46 efterlystes forklaringen på initialerne
UBH, der er snittet ind i et træ i
skoven ved Gl. Buurholt. En ældre
beboer har fortalt, at det efter
sigende skulle være en tysk soldat,
der under 2. Verdenskrig snittede
sin kærestes initialer ind i barken,
hvor det stadig kan ses.

Rejsebrev fra to rygsækrejsende i Cuba

Hundelorte
i plantagen
på Bålhøj
Redaktionen har fået flere henvendelser om mange hundelorte i
plantagen på Bålhøj.
Det er rigtig træls, når man går tur
med de små børn inde i skoven,
hvor det er dejligt at løbe omkring
mellem træerne, og så kommer de
retur smurt ind i hundelort.
SÅ KÆRE HUNDEEJERE vær sød at
tage hensyn til jeres medmennesker. Tag en pose med til lorten,
eller lad din hund besørge i din
egen have.
Din hund skal have lov til at være
her, men det skal børnene altså
også.

Hej alle
Vi er i live, selv om man er dybt isoleret på Cuba. Cuba er meget specielt
og burde opleves, inden systemet vælter, hvilket det snart gør, men samtidig gad jeg godt se Cuba uden embargo, hvilket også er grunden til, at de
lever i fattigdom. USA og EU hjælper dem ikke ligefrem til fremgang.
Selvfølgelig er man imod systemet, men dem, embargoen hjælper, er sjældent lokalbefolkningen. De har nogle gode pointer i Cuba - gratis skolegang, gratis medicin- og lægehjælp, og alle har tag over hovedet.
Det er et land, som ihærdigt prøver at være selvstændigt og uafhængigt,
men det spænder ben for dem, at det er et fattigt land uden råvarer. Vi
føler lidt, at vi er i DK under krigen - med rationeringsmærker og ”tys tys”
om det hele. Der er propaganda over det hele, og der er skrevet overalt:
Viva Cuba, Viva Fidel osv. Det er ganske sjovt, for vi møder ingen, som er
100 % vilde med systemet. Alle er sådan ligeglade, de har det alle lige
skid, dog med undtagelse af dem, der har med turister at gøre. De tjener
kassen, og det vender op og ned på det hele. Intet er vedligeholdt herovre, og det er en skam, selvom bilerne er fede og stemningen god. For alle
er glade - specielt mændene, som gerne søger en kæreste med lyst hår.
Det er lidt trættende i længden. Der er altid god salsa-musik, rom og cigarer. Men når det er sagt, så har de heller ikke mere at sælge. Så vi køber
rom, som er fantastisk billigt.
Vi har været i Havanna i nogle dage og drog så nordpå til en lille turistby,
Venales, hvor vi red på heste, så bjerge og badede i grotter. Derefter tog vi
til Cienfuegos og spiste på isbarer. Isen var lavet af skummetmælkspulver
ligesom det til kalvene. Der er også lige så mange fluer som hos kalvene.
Derefter tog vi til Trinidad, som var en dejlig lille velholdt koloniby. Der var
fint, og vi drak en enkelt rom sammen med nogle andre skandinaver. Ellers
var strandene lækre. Vi boede i casa particular, som er privat hos familier.
Vi blev nok snydt nogle steder, for mit spansk er utrolig ringe, når jeg skal
bruge det til noget...
Håber alle har det godt hjemme i DK.
Hilsen
Kristina Jørgensen, Hollensted og Ellen Hedermann Pedersen, Klovborg
Lokalbladet
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Sjov Lørdag
Det er efterhånden ved at
være en fast tradition, at når
efteråret kommer, så arrangerer ØBI’s Venner Sjov Lørdag i
hallen for 4. - 7. klasserne.
Således var sidste efterår
ingen undtagelse, og den 29.
september blev dørene slået
op til en fornøjelig aften,
hvor de fleste børn opbrugte
en uges sukkerration på 4
timer.
Der blev guffet masser af
popcorn, softice og pizza og
dette blev skyllet ned med
alkoholfrie drinks, sodavand
og slush-ice i rigelige mængder, altsammen akkompagneret af tides toner der flød fra
anlægget i hallen. Hvis dette
ikke var musik nok, var der
desuden mulighed for at
afprøve sangtallentet ved
karaoke-maskinen i cafeteriet.
Om der blev fundet en ny
stjerne a la Britney Spears
eller Madonna denne aften,
skal vi lade være usagt, men
entusiasmen fejlede betstemt
ingenting.
I hallen blev der igen i år
dystet om flødeboller på flødebollemaskinen, samt hoppet på Danmarks største hoppepude. Begge dele var som
altid et stort hit, og her blev
der brugt energi i rigelige
mængder.
Dette var også tilfældet på
den oppustelige fodboldbane, hvor drabelige fighter
blev udkæmpet, og hvis
vores landshold søger nye
spillere i disse tider, så kunne
landstræner Morten Olsen
med fordel kigge på Øster
Brønderslevs ungdom. Der
var helt sikkert masse af
talenter på disse kanter.
Vi glæder os i ØBI’s Venner til
efteråret, hvor der igen bydes
på Sjov Lørdag.

10
Lokalbladet

ØBIs Venner

Øster Brønderslev-runestenen
i forhold til de øvrige S’er, og ikke mindst placeringen af det sidste bogstav R. Jeg kan godt forestille
mig ærgrelsen hos runemesteren, da han på den sidste side manglede plads til det afsluttende bogstav
og placerede det her på den afrundede kant.
Desuden er bogstaverne opmalet efter den oprindelige metode og helt i stil med de originale runesten
samt efter hans forslag tilføjet teksten i en nudansk
udgave på bagsiden. Tak, Klaus for et fremragende
stykke arbejde!
De er blevet en unik kombination af et flot kunstværk
og et vigtigt historisk monument - uden kunst, kultur
og historiske rødder er det umuligt at komme fremad, så med denne sten kigger byen og egnen sig
grundigt tilbage, men tager især endnu et stor skridt
fremad.
Tillykke til Øster Brønderslev med runestenen – sæt
pris på den og pas godt på den!
En kopi af Øster Brønderslev-runestenen blev opstillet ved Øster
Brønderslev Kirke 16. december
ved stemningsfulde begivenheder
med fest- og musikgudstjeneste,
afsløring af stenen med taler og
sang samt gløgg og klejner i
Forsamlingshuset. De mere end 85
deltagere havde en hyggelig dag,
og nu står runestenen, der er fremstillet af billedhugger Klaus Unger,
smukt belyst midt byen.

Den nye sten
I sin tale ved afsløringen sagde Per
Drustrup Larsen bl.a.:
Det er en stor glæde for mig, at
dette projekt med en fremragende
kopi af stenen er lykkedes så godt
– placeret centralt og meget synligt i byen. Når tid og vejr gør det
muligt, laver menighedsrådet og
kirkegårdsgartneren et fint anlæg
omkring stenen, så den præsenterer sig endnu flottere. En planche
eller et skilt med stenens historie
sættes også op.
Stenen er fremstillet af Klaus
Unger, som har ydet en stor indsats i at få lavet en udgave af stenen, der ligger meget, meget tæt
op af originalen og fremstillet med
håndværktøj som den oprindelige
sten blev det.
Klaus Unger har også viderebragt
den oprindelige runemesters fejl på
stenen: et S der er spejlvendt

Kirkekoret sang både i kirken, ved afsløringen udendørs
og ved kaffebordet i forsamlingshuset.
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Hallund-Hollensted Borgerforening
Vellykket
generalforsamling
Hallund-Hollensted Borgerforening
afholdt i januar generalforsamling
og fællesspisning i klubhuset, hvor
35 deltagere mødte op.
Generalforsamlingen under ledelse
af Kim Toft blev afviklet uden problemer. Formand Lars Bredo gav
en fyldig gennemgang af det forløbne års arrangementer med
musikaften på kroen, store affaldsdag, besøg på biogasanlægget i
Brønderslev, indvielse af dyrepark
og juletræstænding sammen med
menighedsrådet, alle med en
meget god tilslutning.
Formanden gennemgik de tiltag,
der er arbejdet med, såsom bogbustider, etablering af en buslomme ved anlægget, snerydning og
ikke mindst tilslutning til bredbåndsnettet. I forbindelse med
bredbånd er der blevet afholdt 3
møder og det gav bonus, så nu er
etablering af bredbåndsnettet en
realitet og arbejdet skulle påbegyndes i andet kvartal i 2008. I forbindelse med buslommen har Teknisk
Udvalg foreslået at rydde den
nordlige skråning og tilplante den
med rododendron, som ville koste
ca. 100.000 kroner. Hallund
Vandværk sponsorerer vandforbruget til springvandet på
”Doktorpladsen” og en ansøgning
om fritagelse for vandafledningsafgift er sendt til Brønderslev
Kommune.
Regnskabet kom ud med et lille
overskud. Borgerforeningen har
147 betalende medlemmer, men
vil selvfølgelig gerne have endnu
flere, så borgerne i Hallund opfordres til at støtte foreningen, når de
kommer ud med kontingentopkrævning.
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Under eventuelt kunne Lis
Jørgensen fra menighedsrådet fortælle, at de igen i 2008 ville være
med til juletræstændingen. Carl
Christian Christensen foreslog, at
byen skulle have juletræer ved de 4
indfaldsveje i 2008 og han ville
Lokalbladet

gerne sponsorere træerne. Eddy
Marrup foreslog, at byens borgere
kunne bidrage med en rododendron hver til den nordlige skråning
i anlægget. Blomsterkrukken på
”Doktorpladsen”, som Lis
Jørgensen har passet, må andre
også gerne komme med planter til.
Lars Hahn slog et slag for Pc-cafeen
og Pc-undervisningen, som foregår
henholdsvis tirsdag og torsdag
aften i klubhuset. Aksel Pedersen
tilbød at være diskjockey til en
danseaften og Else Marie foreslog
en ”Syng sammen”- aften.
Etablering af flytbare chikaner for
at dæmpe hastigheden gennem
byen blev drøftet længe og grundigt.
Bestyrelsen ser efter valget således
ud: Lars Bredo, formand, Kurt
Thomsen, næstformand (nyvalgt),
Eddy Marrup, kasserer, Lene
Toldbod, sekretær og Ida Schlüter
(nyvalgt). Suppleanter er Jens
Bonde og Merete Vadsager, revisorer er Gunnar Madsen og Ove
Kristjansen og revisorsuppleant er
Kim Toft.

Hallund får en
buslomme
Hallund-Hollensted Borgerforening
har været i forhandling med
Brønderslev Kommune om etablering af en buslomme i krydset
Ørumvej, Kjølskevej og Sølvgade.
Arbejdet er næsten færdigt og det
bliver godt at få bussen væk fra
vejen i den tid, den holder stille.
Krydset er ret befærdet og der er
mange, der ikke tør overhale bussen på grund af dårlige oversigtsforhold.
Det skaber farlige situationer og
kødannelse, så det er et stort gode
for de svage i trafikken og ikke
mindst for de mange børn, der
benytter bussen hver dag til skole,
at buslommen nu er ved at være
en realitet.

Efter generalforsamlingen var der
fællesspisning og derefter underholdt 3 deltagere, som havde taget
instrumenter med, Bent Houge, Jes
Svennum og Finn Villadsen, med
musik og sang.
Det sidste indslag var Kim Toft, der
fortalte om, hvad der rører sig i
byrådet og tog de 2 store emner
op, nemlig de kommende lægehuse og placering af vindmøller.
Busserne og de gener, de medfører, fyldte meget og blev diskuteret
grundigt. Eddy Marrup oplyste om
de krav, Landsbyrådet har til buskørselen, nemlig at børnene skal
kunne komme til skole til tiden og
de unge til uddannelsesstederne.
Kim Toft slog fast, at der jo stadigvæk kan benyttes teletaxa-ordning.
Lis Marrup

OBS
Store Affaldsdag er i år
søndag den 13. april.
Reserver dagen og gør en
indsats for en smukkere egn

Øster Brønderslev Borgerforening
Borgerforeningen
Så er det så småt ved at være forår
i Ø. Brønderslev. En dejlig fornemmelse af igen at starte på en frisk.
I borgerforeningen har vi drøftet
mange ting og ideer og nogle af
ideerne bliver da også ført ud i
livet, som det fremgår både af, at
vi har fået en flot runesten (snart
med anlæg omkring) og nye byskilte. Der arbejdes i en forening
både med den daglige drift og det
mere fremadtrettede.
Forsamlingshuset er en vigtig del
og alt i huset er nu blevet endevendt og beskrevet, så det er til at
gå til for lejere og mest praktisk at
administrere.
Nogle af de nye ideer fremgår af
det, andre i bestyrelsen har skrevet
om.

Store Skraldedag
Store Skraldedag bliver i år den 13.
april. Det er en landsdækkende
skraldeindsamlingsdag, som borgerforeningen i år går med i. Vi har
her i byen været med før på privat
basis.
Det er en rigtig god og nyttig
motion for hele familien og også
meget hyggeligt. Kommunen plejer også at være med med forfrisk-

ninger og afhentning af sække. Så
afsæt et par timer til en god og
forskønnende gerning.
Det bedste ville selvfølgelig være,
at folk lod være med at svine til
alle vegne, så var samfundet jo fri
for det grimme problem.

Byfornyelse
Vi skulle også gerne have gang i
byfornyelse/byforskønnelse.
Sådanne projekter tager tid at få
planlagt, beskrevet, søgt midler til
og udført.
I første omgang kan vi jo feje for
egen dør og sørge for, at vores
egne huse klæder byen.- Ingen
nævnt – ingen glemt.
En opfordring til alle: Lad byen
blomstre både på den ene og den
anden måde.

Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes 10.
marts i Forsamlingshuset. Jeg
håber, rigtig mange har lyst til at
komme og høre om det, vi har
lavet og det, vi arbejder på fremadrettet. Der vil også være en bid
brød.

alle de nye/unge familier, der bor i
byen og oplandet, kommer og
gør deres indflydelse og ideer gældende. Det er meget vigtigt for
byens fremtid med aktive borgere
også i den yngre kategori. Det er
ikke farligt og du bliver ikke valgt
ind i noget, bare fordi du viser dig.
På den anden side kan det jo være,
at du går og har lyst til at være
med til et eller andet.
Vi ”gamle” i byen, (der også var
tilflyttere engang), kan måske også
være flinkere til lige at tage den
nye nabo med, når der er noget i
byen.

Hjemmeside
Borgerforeningen har en meget
flot og altid opdateret hjemmeside.
Her kan du følge med i stort og
småt. Der sker tit lidt nyt, så følg
med der. Her kan du også skrive til
os i bestyrelsen, hvis du har noget
på hjerte.
www.oesterbroenderslev.dk
På borgerforeningens vegne
Birgit Søndergaard
Formand

Vi vil gerne opfordre til, at også

Musikfestival på Bålhøj 16. august
Kan det nu gå i sådan en bette by…? Ja, det er vi sikre på at det kan!
Og vi – det er Mette Rask og Peter Westmark, der tidligere arrangerede ”Rock og Fadøl” i forsamlingshuset
samt Henrik Jensen og Mette Boye fra Borgerforeningen. For ganske nylig er også Ole Jespersgaard indtrådt i
styregruppen, og sammen er vi nu i fuld gang med at skabe rammerne for en musikalsk oplevelse for alle aldersgrupper i de smukke omgivelser på Bålhøj.
Musikfestivalen vil byde på mange forskellige navne og grupper, der vil spille fra lørdag eftermiddag og til langt
ud på aftenen.
Der vil blive opstillet borde og bænke, og der vil blive salg af mad og drikkevarer fra forskellige boder, ligesom
der vil være forskellig underholdning og aktiviteter for børnene.
Vi har brug for rigtig mange hjælpere for at få arrangementet skudt godt i gang. Nogle har måske gode ideer,
og andre vil måske hjælpe med det praktiske. Uanset hvad, så lad os høre fra alle, der har lyst til at være en del
af et spændende og udfordrende initiativ.
Man kan melde sig ved at gå ind på Borgerforeningens hjemmeside www.oesterbroenderslev.dk og skrive til
Peter Andersen, eller man kan kontakte ham på tlf. 9881 1331.
Mette Boye
Lokalbladet
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Julehøjtid i dagplejen
13. december var dagplejerne og børnene til gudstjeneste og
Luciaoptog i Kirken og juletræsfest i Forsamlingshuset.
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Legebold - et super tilbud til de små
Hver tordag kl.14.30 mødes 6 piger i 13-14 års alderen i
Østsidehallen, hvor de deler sig i to. De to hold går ned i Myretuen
og i Grøftekanten og henter tilsammen ca. 45 forventningsfulde
børn i alderen 3 til 6 år. Pigerne følger børnene i omklædningsrummene i Østsidehallen, hvor overtøjet lægges. Alle børn løber ind for
at lege og opleve i hallen. Programmet fra gang til gang udarbejdes på skift af pigerne to og to. Dette klarer de med stor bravour,
hvor de hver gang har traditioner og hver gang nye oplevelser.
Undertegnede er der som det voksne element. En nem rolle, idet
pigerne sjældent har brug for hjælp. De bliver bedre og bedre til at
vurdere børnenes behov og evner indenfor de tre aldersgrupper,
som de deles op i. Uden at overdrive må man vurdere legebold
som en kanon succes med 6 piger, der med stort og kærligt engagement hver eneste gang leverer en super oplevelse til de mange
børn.
Gitte Christiansen ØBI

Emilie, Betina, Sofie, Helle, Anne Mette, Cecilie
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Kommunemesterskab i badminton
For 2. år i træk var der 2.-3. februar 2008 arrangeret kommunemesterskab for de 10 badmintonklubber i den nye Brønderslev
Kommune, og for første gang var
der deltagere tilmeldt fra samtlige
klubber. Arrangører dette år var
Brønderslev Badmintonklub og
Poulstrup Serritslev Idrætsforening.
Sidste år deltog Ø. Brønderslev kun
med en enkelt motionist, men i år
havde ikke færre end 6 motionister
tilmeldt sig i herredouble old/veteran klassen.
Det blev til mange velspillede
kampe, og der er ingen tvivl om,
at vore motionister meget fint matcher styrken hos motionisterne fra
de andre klubber. Der blev spillet
en del 3-sæts kampe, der let kunne
være faldet ud til begge holds fordel.

Makkerparret Per Jørgensen og
Lasse Kallehauge, der i dagens
anledning dannede par i herredoublen, spillede helt forrygende
og blev puljevindere med 3 sejre
på stribe, hvor de kun afgav et
enkelt sæt undervejs.

der er plads til hygge og godmodig drilleri i pauserne, samtidig
med at der bliver ”gået til den”
under kampene, medvirkende til,
at andre får lyst til at deltage, når
der næste år atter arrangeres kommunemesterskab.

I finalen mødte de så et par velspillende modstandere fra
Dronninglund, som imidlertid
intet kunne stille op mod
ØBIs stærke makkerpar, så Per
og Lasse sikrede sig sejren i 2
overbevisende sæt.
Tommy Rye og Peder Larsen
vandt en enkelt kamp, mens
Niels Chr. Simonsen og Arne
Jensen tabte 2 kampe, hvor
de spillede 3 sæt i hver kamp.
Den sidste kamp tabte de så
knebent som 19-21 i 3. sæt.
Forhåbentligt er de 6 spilleres
positive oplevelser med at deltage i et arrangement, hvor

Mette Boye

Bagerst fra venstre: Peder, Arne, Niels Chr. og
Tommy. Siddende fra venstre : de to kommunemestre, Per og Lasse.

Standerhejsning i ØBI
Ø. Brønderslev Idrætsforening startede senior sæsonen 2008 for
damer og herre lørdag, den 9.
februar 2008 kl. 14.
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Efter at såvel nye
og gamle spillere
var budt velkommen til en ny
sæson af fodboldudvalget, tog den
nye cheftræner;
Jørgen "Jøsse"
Larsen fat på
opgaven.
Han skal være tovholder for klubbens hold i serie 4, mens Mogens
Thomsen har fået
genvalg til at
varetage serie 5.
Dagens fremmøde havde vi forventet lidt bedre,
men da det er i
den spæde startfase, er det svært at give en endelig dom på tilslutningen for sæsonen 08.
Lokalbladet

Blandt de mødte ser det ud til at
klubben er igang med et generationsskifte, idet en væsenligt del af
spillerene er af den yngere årgang.
Blandt dem er Jimmi B. Olsen
netop vendt hjem fra JSI, og er ikke
bleg for at gå i en takling med en
af de mere rutinerede kræfter.

Serie 5:
For serie 5 er målsætningen at
blive blandt de 6 bedste hold i 1.
halvår af turneringen. I 2. halvår er
målsætningen at klare sig så godt
som muligt. Målsætningen vil blive
revideret efter 1. halvår. Træner:
Mogens Thomsen.

Flere unge spiller har bebudet
deres start i klubben efter de øvrige vinter aktiviter er afsluttet.
Efter endt træning, var der den traditonelle suppe i klubhuset, samt
nærmere oplysninger om den
kommende sæson.

Old girls:
Et hold, som vil fungere helt på
damernes egne præmisser.
Tilslutningen ved standerhejsning
vil give os et billede af, hvor vidt
det bliver et 7- eller 11-mandshold.
Damerne forestår selv trænings- og
kampsituationer.

Målsætninger for sæsonen 2008:
Serie 4:
For vores serie 4 holds vedkommende er målsætningen at blande
sig i toppen af rækken – gerne som
oprykker til serie 3, når sæsonen er
slut. Træner for holdet bliver
Jørgen ”Jøsse” Larsen, som er en
meget erfaren træner, der tidligere
har haft sit virke i klubben med en
oprykning til serie 2. Holdleder for
serie 4: Erik ”Birdie” Andersen.

Grand old boys:
Et hold bestående af de spillere,
som i denne sæson fylder 40 år+.
Holdet har reelt kun udskiftning af
spillere, grundet "naturlig afgang".
Træningstid dame- og herresenior:
Tirsdag og torsdag kl. 19-20:30
Søren Lauritsen

Pc-cafe og
Pc-undervisning
B70 har startet en Pc-cafe’ i efteråret og mange børn
og unge hygger sig med at spille med og mod hinanden. Hver tirsdag fra klokken 19 – 21,30 summer der
af liv, glæde og latter. Der kommer mange hver tirsdag og de skiftes fint til at komme til computeren –
de, der ikke sidder ved computeren, hygger sig med
andre spil, spiller kort eller ser fjernsyn.
Cafe’en fortsætter nogle måneder endnu og der er
plads til flere, så kig op i Klubhuset og bliv en del af
fællesskabet. Alle er meget velkommen.
Pc-undervisningen for voksne har for øjeblikket 6 deltagere, som bliver undervist af Horst Schlüter. Kurset
begyndte i december efter forespørgsel fra flere, som
ønskede at lære brugen af computer helt fra bunden,
Horst blev spurgt og sprang til. B70 har 3 computere,
nogle af kursisterne har deres egen med og Horst medbringer sin. Lars Hahn har været hjælpelærer og Eddy
Marrup er også trådt til, så der hurtigt er hjælp at hente,
når en kursist råber ”hjælp”. Der er en god stemning,
som også fremgår af billederne, folk hygger sig og de
skiftes til at have bønner med til kaffen, som de hygger
sig med i pausen.
Kurset fortsætter, indtil der bliver lyst om aftenen.

Herrefrokost
Vi elsker vore kvinder, det hersker der ikke tvivl om, men vi vil også gerne forsøge at bevare traditionen med herrefrokost. Vi havde tænkt os, at det skulle ske lørdag den 26. april klokken 13 i Klubhuset i Hallund.
Der skal bruges et antal mænd til at planlægge selve frokosten, fremstille maden, sørge for underholdning og hjælpe med alt det praktiske.
Du må derfor gerne tilmelde dig allerede nu til Knud Pedersen, 7564 3534 mail krp@dlgtele.dk eller Eddy Marrup,
9883 5049 mail marrup@gmail.com.

Nye bustider
Som alle jo nok ved, så er bustiderne i Ø.Brønderslev, Hallund, og omegn, blevet ændret ret kraftigt!
Vi er en gruppe af forældre/brugere af den offentlig transport, der vil forsøge at få politikerne til at høre på os.
Vi kan ikke acceptere, at vores børn ikke altid når til skole til tiden - ikke kan komme med en bus hjem på visse
tidspunkter, når de har fri, - og at folk må ændre deres arbejdstid, fordi afgangen helt er sløjfet - at vi her på landet
ikke kan komme med bus 203 til Hjørring længere, hvilket betyder at vores unge ikke kan komme til uddannelsessstederne, helt uacceptabelt! Vi har holdt et møde med en lokal politiker, der gerne vil hjælpe os med kontakten til
det udvalg, der har med busdriften at gøre.
Sidder der nogen nu nogen og tænker "jeg vil også gerne arbejde med på, at vi får bedre forbindelse herude på
landet, så er du meget velkommen til at kontakte enten Tine Karstrøm tlf. 9883 5237/3026 4158 eller.
Minna Sørensen tlf. 9883 5822.
Jo flere vi er, jo bedre håber vi at blive hørt!
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Nyt fra Sparekassen
skøre vittigheder, fyger om kap
med musikalske indslag og danskernes foretrukne samtale-emne
nr. 1: Maden – som også kommer
under kærlig behandling.
Søren Dahl er uddannet musikpædagog ved Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium i 1984 og
har desuden videreuddannet sig i
musical- og filmkomposition i
London.

Ny kunderådgiver
Ingelise Poulsen er pr. 01.02.2008
ansat som kunderådgiver i sparekassens afdeling i Ø. Brønderslev.
Ingelise er 41 år og kommer fra en
stilling som folkeskolelærer på
Hedegårdsskolen i Brønderslev.
Hun er dog tidligere bankuddannet
i Danske Bank og har lyst til igen at
arbejde i sektoreren. Ingelise glæder sig til at tage imod sparekassens kunder.

Garantfest
Sparekassen afholder den årlige
garantfest onsdag den 16. april
2008. Der bliver traditionen tro
kort nyt fra sparekassen, spisning
og underholdning.
Underholderen bliver i år den utrolige populære entertainer Søren
Dahl, der er kendt fra Danmarks
Radio. Søren startede på DR som
vært i "Det´ren kagemand", men er
mest kendt for sin rolle som vært
på det mest lyttede radioprogram:
"Café Hack", der sender for fjerde
år i træk og kan høres søndage kl.
10-12 på P4. Han er desuden tidligere medlem af De Nattergale, og
har også tidligere samarbejdet med
Finn Nørbygaard og Jacob
Haugaard.
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Søren Dahl vil lave et forrygende
festligt foredragsshow med en
blanding af musik, snak, alvor og
sjov. Personlige livsbetragtninger,
Lokalbladet

Søren Dahl er thybo og født i
Thisted og blev i 2004 kåret som
Årets thybo af Thy Erhvervsråd.
Han har stået bag utallige musikkompositioner og arrangementer
rundt omkring på de danske teatre
og har desuden skrevet musik til tv
og film. Af DR programmer kan
bl.a. nævnes: Forsvundne danskere, Vagn i New Zealand,
Fjordfiskerne, Vagn på floden og
Profilen.
Alle sparekassens garanter inviteres
til denne aften. Man
kan stadig nå at investere i et garantbevis i
sparekassen og deltage
i denne aften. Husk
garantbeviser kan også
købes for pensionsmidler og sparekassen har
for nylig sat rentesatsen
op til 5,5% p.a. på
beviserne.

Ny konto
Sparekassen har også lanceret
et nyt produkt ”Krone”-konto,
som er en opsparing med
enten 3, 6 eller 12 mdrs. opsigelse. Der er mulighed for at
indskyde på kontoen indtil 1.
juli 2008. Kontoen forrentes
med op til 5 % p.a. og der er
et minimumsindskud på
50.000 kr.
(Se annoncen sidst i bladet)

KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
Runestenens tale
Holdt ved festgudstjenesten i Ø. Brønderslev Kirke 16. december ved indvielsen af kopien af Ø.Brønderslev-stenen.
Som alene tidspunktet for denne gudstjeneste viser, er vi i dag samlet i en helt særlig anledning. Nemlig, at et
så vigtigt led i denne kirkes historie som Ø.Brønderslev-stenen i dag vender tilbage, omend i form af en kopi.
Bekostet af borgerforeningen og udført af kunstneren Klaus Unger.
Stenen er kaldt Ø. Brønderslev kirkes dåbsattest, og indeholder dels navnet på den først kendte Ø.Brønderslevbo i historien og dels indeholder den intet mindre end kirkehusets formålsparagraf.
Meget passende for et indvielsesdokument -er det så aldrig så meget hugget i sten frem for skrevet på papir - og
det med flg.tekst:
”Kirken er viet til Kristus, til miskundhed for menneskene”.
Sven Germundsøn.
Navnet, stenen giver os, Sven Germundssøn, har givetvis været en lokal stormand, der engang hen mod året
1230 har taget initiativet til kirkens opførelse og formodentlig også har bekostet en stor del af udgiften, som han
så ved forskellige brugerafgifter har hentet ind igen.
Vi er i dag langt fra en nationalromantisk opfattelse af det store middelalderlige kirkebyggeri fra 1150 - 1250 ,en
opfattelse der hævdede, at disse ca.1500 stenkirker landet over var bygget af lokale sognefolk, nærmest som et
andelsprojekt fra slutningen af 1800 - tallet. I dag er man enige om, at kirkebyggeriet de fleste steder skete på initiativ fra oven i lokalsamfundene.
Men selvfølgelig er kirkebyggeriet sket i den forvisning, at den nye tro, kristendommen, nu var så etableret i landet og lokalområdet, at bygningen ville blive brugt af en pæn del af sognefolkene. Især den del der havde noget
at betale tiende med og give milde gaver af til kirkens altre. Som der givetvis har været adskillige af herinde indtil
Reformationen i 1536.
Nu er det ikke, fordi alle disse praktiske ting bliver forklaret i tidens kilder og heller ikke på Ø.Brønderslev-stenen.
Tværtimod skal der ikke være tvivl om, at tilskyndelsen til at bygge huset var af mere ophøjet art, ja i sig selv var en
gudstjeneste, en tjeneste for Gud, som ordet jo betyder. En handling bestemt til at ære og takke Gud for Hans
storværk, Hans frelse, det tema, der så markant er til stede på Ø. Brønderslev-stenen.
Lad os da vende os til selve teksten på stenen, der først oplyser, at kirken her faktisk ikke er indviet til én eller
anden helgen, som ellers svært mange kirker landet over. Nej, kirken her er viet til Kristus selv. Det er en Kristkirke,
som vi ellers kun har nogle få stykker af landet over. Bykirken i Tønder er vel det kendteste eksempel.
Men ellers er der kun få Kristkirker, en tilbageholdenhed, der kun kan forklares med, at man med det navn er så
tæt på at indvi til Gud selv, så tæt ved det helliges hjerte, at det kan virke formasteligt. Men Sven Germundsøn
har altså vovet det. Men bortset fra på stenen derude, så har tavsheden gennem tiden lagt sin kappe over det
navn. Hvor mange vil sige Kristkirken i Ø. Brønderslev? Det er som om det er for stort, så uregerlig stort.
Desuden så er Kristus jo i centrum i enhver kirke, der er i brug som samlingssted for en kristen menighed, uanset hvem den er viet til. Det er nemlig det, der er bygningens formål. Det fremgår også af Sven Germundsøns
sten, i de få ord om, at kirken er bygget til miskundhed for menneskene. Det er formålet. At mennesker i dette
hus, i Ordet og i de hellige handlinger ,der her udføres, dåb og nadver, skal få del i Guds miskundhed. D.v.s. i
Guds bevidste seen bort fra vore synder og svigt. Når vi har Kristus med os og ved hånden. Den hånd som her
rækkes os.
Havde stenen været fra 1800-tallet, ville man i stedet for miskundhed måske have talt om Guds barmhjertighed,
og i det 20.århundrede om Guds kærlighed. Sådan skifter ordet, men hensigten er at sige det samme. At her i
huset, her i menighedens forsamling, her gives der noget, her fås der noget, som vi ikke får på grund af dem vi, er,
i ord og gerninger, men på trods af det vi alt for tit gør os til i vores selvretfærdighed, egoisme og hjertekulde. For
herinde er vi dem, kommer som dem, der har brug for Guds miskundhed, barmhjertighed og kærlighed. Men her
kan vi også få det hele, så længe huset tjener sit formål, bygger på det Gudsord, der blev kød og har taget bolig
iblandt os. Skaber rum om det hellige mysterium, mødet, mødet mellem det jordiske og det himmelske, mellem os
og Kristus, der kommer til os her, når vi er forsamlet. Som han selv har lovet os det.
Sådan tjener Ø. Brønderslev-stenen altså som husets formålsparagraf, den sten, der nu – i kopi – er kommet
hjem igen. Som en hilsen fra fortiden, der skal stå på sin plads ind i fremtiden. Som holder linierne åbne ,både tilbage i tiden og fremad. Akkurat som mødet, som huset blev bygget for, gør det, når det befrier os fra det skete og
sagte og forårsagede, og gør os rene og fornyede, vendt mod det kommende, i en livslang adventstid, der skal
ende i, at julens lys skal skinne os i møde. Fra Guds nærheds rige. Fra Guds evighed.
Tillykke til os alle med stenen, huset og dagen.
/SGR
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Smånyt
Præstegården
tømmes
Sidst på foråret vil man se flyttebilen køre op foran
Ø.Brønderslev præstegård. Det
skyldes, at vort præstepar har
købt eget hus, som de engang
midt i maj måned vil flytte ind i
som deres blivende bolig.
Derefter vil præstegårdens boligdel stå tom, noget som dog
indebærer den fordel, at menighedsrådene så i ro og mag kan
overveje, hvad og hvor meget vi
skal have gjort ved huset , mens
det står tomt.
Når det er muligt for præsten
at flytte, skyldes det, at han har
fået dispensation fra den boligpligt, som præster som bekendt
har, fra d.1.juni. Derefter vil Stig
Rasmussen i en periode køre til
og fra arbejde fra sit hjem, som
så mange andre i dette land.
Hvordan det bliver med træffetid
m.v. efter 1. juni vil vi give nærmere besked om i næste nummer af ”Kirkenyt”, hvor vi også
forventer at kunne sige noget
om, hvornår vi skal til at søge en
ny sognepræst.

Øster Brønderslev og Hallund
Menighedsråd.
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Forårskoncerter
Kirkekoret vil holde 2 forårskoncerter i år, både i Hallund Kirke den 6.
maj og i Ø. Brønderslev Kirke den 22. maj, begge dage kl. 19.30.
Forårskoncerterne markerer samtidig sæsonafslutning for korene, der
starter op igen i september.

Pensionistsammenkomst
Den traditionsrige sammenkomst for pensionister og efterlønnere holdes
atter i år sammen med Pensionistforeningen onsdag den 7.maj kl.14.00.
Vi begynder med en kort gudstjeneste i Ø.Brønderslev Kirke, og derefter
er der kaffebord i konfirmandstuen, hvor sognepræst Stig G. Rasmussen
fortæller om ”Glimt fra et præsteliv”.

Kirkelige adresser
Sognepræst, Ø. Brønderslev og Hallund sogne:
Stig G. Rasmussen, Elmevej 85, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1025.
Fax-nr. 9881 1525. E-mailadresse: SGRA@km.dk
Organist, begge sogne:
Inger M. Hansen, Svendsgade 2, 2. sal th., 9000 Aalborg,
tlf. 3511 2361.
Kirkesanger, begge sogne:
Poul Kristiansen, Danserhøj 33, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1169.
Graver, Ø. Brønderslev:
Charlotte Kristiansen, Byvasen 11, Thise, tlf. 3057 1276.
Graver, Hallund:
Nikolaj Bjørn Hansen, Tjørnevej 9, Ø. Brønderslev, tlf. 9883 5375
Formand for menighedsrådet, Ø. Brønderslev:
Pia Christensen, Dannevirkevej 3, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1352.
Menighedsrådets E-mailadresse: 8418@sogn.dk
Kirkeværge, Ø. Brønderslev:
Benny Simonsen, Sundeved 9, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1036.
Formand for menighedsrådet, Hallund:
Niels Peter Kold, Hebbelstrupvej 11, Hallund, tlf. 9883 5359.
Kirkeværge, Hallund:
Lis Jørgensen, Kjølskevej 11, Hallund, tlf. 9883 5330.

KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
Smånyt
Minikonfirmanderne
Atter i år har vi haft et hold på
godt 20 ivrige minikonfirmander
i gang fra advent til påske. Også
denne gang var det Lene
Hansen, der tog sig af det meste
af undervisningen for børnene,
ind imellem med assistance af
præst, graver og organist samt
flere medlemmer af menighedsrådet. Vi håber og tror, at alle
har haft glæde og udbytte af
disse timer, hvor der både er
hygge og oplysning på dagsordenen, og hvor det også blev til
en enkelt udflugt, der dog ikke
gik længere væk end til Hallund
kirke.

Gudstjenester

09.03.
16.03.
20.03.
21.03.
23.03.
24.03.
30.03.
06.04.
13.04.
18.04.
20.04.
27.04.
01.05.
04.05.
07.05.
11.05.
12.05.
18.05.
25.05.
01.06
08.06.
15.06.
22.06.

Menighedsrådene håber, at det også vil lykkes at få noget op at stå for
den næste årgang 4.- klasser.
Der holdes afslutning for minikonfirmanderne m. overrækkelse af diplom
m.m. ved en familiegudstjeneste i Ø. Brønderslev kirke palmesøndag den
16. marts.

Ø. BRØNDERSLEV KIRKE
HALLUND KIRKE
14.00
10.15
10.15 (Minikonf.)
09.00
(Skærtorsdag)
19.00
ingen
(Langfredag)
09.00
10.15
(Påskedag)
10.15
09.00
(2.Påskedag)
ingen
10.15
10.15
09.00
09.00
10.15
09.00 (Ole Skov Th.)
ingen
(St.Bededag)
ingen
10.15
10.15
09.00
10.15 (konfirmation)
ingen
(Kr.Himmelfart)
10.15
ingen
ingen
10.15 (konfirmation)
14.00 (Pensionistmøde)
ingen
(Pinsedag)
09.00
10.15
(2.pinsedag)
10.15 (Ole Skov Th.)
ingen
(Trinitatis)
09.00
10.15
ingen
09.00 (Ole Skov Th.)
09.00 (Ole Skov Th.)
ingen
10.15
09.00
09.00
10.15
10.15
09.00

Hvor intet andet er angivet, har sognepræsten gudstjenesten.
HUSK: Kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 9881 1012.
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Konfirmander 2008
Følgende forventes konfirmeret i Øster Brønderslev
kirke den 27. april kl.10.15:

Følgende forventes konfirmeret i Hallund kirke den
4. maj kl.10.15:

Emilie Svendsen, Bålhøj 12, 9700 Brønderslev.
Sofie Christiansen, Bålhøj 15, 9700 Brønderslev.
Kamilla Bro Nielsen, Mysundevej 5, 9700
Brønderslev.
Cecilie Aaholm Esbensen, Elmevej 56, 9700
Brønderslev.
Michelle Q. Friis–Pedersen, Enighedsvej 5, 9382
Tylstrup.
Amanda Jakobsen, Kraghedevej 51, 9382 Tylstrup.
Anne-Mette Mertz, Bålhøj 9, 9700 Brønderslev.
Simon Jakobsen, Lokesvej 19, 9700 Brønderslev.
Mathias Søndergaard Jensen, Kingosgade 2, 9700
Brønderslev.
Kristian Holm Jensen, Kathøjvej 15, 9700 Brønderslev
Anders Pedersen, Platanvej 2, 9700 Brønderslev.
Mads Sloth Jensen, Vestergade 29,1., 9700
Brønderslev.
Johannes B. Mortensen, Bålhøj 28, 9700 Brønderslev.
Jesper Liseborg, Rønnevej 7, 9700 Brønderslev.
Jonas Aagaard Andersen, Dannevirkevej 22, 9700
Brønderslev.
Mads Lindgaard Hansen, Bålhøj 49, 9700 Br.slev.
Rasmus Due Bak, Frihedsvej 9, 9382 Tylstrup.
Andreas Frost Møller, Elmevej 28, 9700 Brønderslev

Kathrine Bang Jeppesen, Buurholvej 53, 9700
Brønderslev.
Sarah Høier Christensen, Søndersig 64, 9700
Brønderslev.
Helle D. Sahl Nielsen, Bronzevej 32, 9700
Brønderslev.
Stella Marie Pedersen, Sølvgade 14, 9700
Brønderslev.
Camilla Hjørringgaard, Ørumvej 150, 9700
Brønderslev.
Anika Christensen, Hvilshøj Mark 179, 9700
Brønderslev.
Betina Vingaard Løth, Hallundvej 291, 9700
Brønderslev.
Morten Kjær, Hallundvej 323, 9700 Brønderslev.
Peter Hahn Boelt, Sølvgade 26, 9700 Brønderslev.
Jonas Guldmann Møller, Hvilshøjvej 208, 9700
Brønderslev.
Rasmus Kjettrup Thomsen, Hallundvej 342, 9700
Brønderslev.
Morten Hald Andersen, Sølvgade 115, 9700
Brønderslev.

Arrangementer i marts - maj
Søndag den16. marts Der holdes afslutning for årets minikonfirmander i Ø. Brønderslev kirke kl.10.15.
Onsdag den 26. marts Hallund menighedsråd holder offentligt rådsmøde i konfirmandstuen kl.19.00.
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Torsdag den 3. april

Litteraturkredsen afslutter sæsonen i præstegården kl.19.30.

Tirsdag den 6. maj

Forårskoncert i Hallund kirke med kirkekoret og solister kl.19.30.

Onsdag den 7. maj

Pensionistsammenkomst efter gudstjenesten i konfirmandstuen. Der begyndes kl.14.00.

Onsdag den 14. maj

Ø. Brønderslev menighedsråd holder off. møde i konfirmandstuen kl.19.00.

Torsdag den 15. maj

Hallund menighedsråd holder off.møde hos Gurli Andersen, Zinkvej 5, kl.19.00.

Torsdag den 22. maj

Forårskoncert i Ø. Brønderslev kirke med kirkekoret og solister kl.19.30.

Kirkenyt

Udkantsområder
I stedet for at skrive om byrådsarbejdet har jeg valgt at bruge spaltepladsen til dette indlæg.
UDKANTSOMRÅDER er et nyt ord,
der har sneget sig ind i debatten
de senere år. Hvad er et udkantsområde så ? For de, der har fundet på udtrykket, er det områder,
der ligger langt væk fra de større
byer og derfor ikke har noget at
byde på ifølge de samme mennesker. Det er vel egentlig det, vi
andre kalder opland eller landområder.
Jeg synes, udkantsområder lyder
meget negativt. Når man så for et
stykke tid siden i Nordjyske kunne
læse en forsker udtale, at de små
landsbysamfund ikke har noget at
byde på og at det i yderste konsekvens kunne være nødvendigt at
sanere nogle af dem bort, må det
virkelig se sort ud for os her oppe i
Vendsyssel. I det her tilfælde tror
jeg nok, at det er en forsker, der
har for lidt at byde på. Det er faktisk en hån imod os, der bor i landområderne. For de små samfund
lever og har det godt. Det tror jeg,
de fleste vil holde med mig i. Og
grunden til, at de små samfund har
det godt, er, at her bor nogle mennesker, der vil noget med deres by
og deres egn. Dem vi kalder ildsjæle.
Uanset om man snakker udvidelse
af hal i Ø. Brønderslev, middelalderdage på Voergård Slot, etable-

ring af kunst-center i
Dronninglund, etablering af
Nordjyllands Idrætshøjskole eller
det Lokalblad, man sidder med
lige nu, er fællestrækket, at initiativet kom fra lokale folk, der
bare ville det her.
Og skal man sige nogle generelle ting om de små samfund, som
mange af os kommer fra, er det,
at der er en samhørighed og en
nærhed, og at man bakker op
om lokale initiativer.
Udtrykket udkantsområde har
også været oppe at vende i forbindelse med den store arbejdsløshed, vi havde her i
Nordjylland for nogle år siden.
En udvikling, der heldigvis er
vendt. Og til trods for alle de løfter, der blev givet, så er det nok
først og fremmest os selv, vi kan
takke for det. Jeg så en undersøgelse, hvor man prøvede at kortlægge
de forskellige styrker og svagheder
i de forskellige landsdele.
Konklusionen var, at Nordjylland
nok skulle klare sig, fordi vi har en
meget stærk iværksætterkultur, vi
har mange små virksomheder, der
er gode til at omstille sig og gode
til at overleve i nedgangstider. Og
så har vi lønmodtagere, der er
parat til at omstille/efteruddanne
sig, når bare der et job i enden af
det.

Det, vi skal være bedre til, er, at
have modet og stoltheden til at
fortælle det øvrige land, at det går
godt heroppe, og at vi har noget
at byde på både inden for beskæftigelse, kultur og natur. Dem, der
kun kender os fra medierne, kan jo
godt få det indtryk, at vi sommetider har været ved at gå i "sort".
Hele det her indlæg er egentlig
blevet skrevet, fordi jeg har gået
og været så irriteret på det negative udtryk "udkantsområde". Men
når vi nu har en stædighed og
mentalitet, der gør, at vi kan klare
os selv, så skyldes det måske, at vi
er vokset op i et "udkantsområde".
Kim Toft

Nyt fra Landsbyrådet
På generalforsamlingen den 21. januar var der valg til forretningsudvalget, hvor Eddy Marrup valgtes til formand,
Hans Jørgen Melvej næstformand, Helle Pedersen sekretær og Knud E. Sørensen, Jonna Holdorff, Kurt Bering og
Ann-Pia Thaagaard som medlemmer.
Landsbyrådet er blevet tildelt en ny Landdistriktspulje på 400.000 kroner. Heraf går 120.000 kroner til forsamlingshuse og de resterende 280.000 kroner kan de 25 områder, der er repræsenteret i Landsbyrådet, søge ind på.
Ansøgninger fra områdernes foreninger om tildeling af midler skal sendes til det enkelte områdes repræsentant, der
herefter sender dem til behandling i Landsbyrådet.
Ansøgningerne fra områderne skal være Eddy Marrup i hænde senest lørdag den 15. marts.
Kraghedes repræsentant er Lone Due Bak, 9826 0698.
Hallunds repræsentant er Eddy Marrup, 9883 5049.
Øster Brønderslevs repræsentant er Birgit Søndergaard, 9881 1453.
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GadeVelkommen til!
Nørrebro 12
Huset er overtaget af Anja Ørving og Jesper Brosholm, begge 29 år med
børnene, Jonas, 10 år, Emma 8 år, Sille på 3 år og en lille ny er på vej til
marts. Familien overtog huset for 3 måneder siden – 1. november ankom
Jesper for at lave nogle småting, inden den øvrige familie sluttede sig til
ham senere på måneden.
Anja er fra Brøndby og Jesper fra Holbæk-området. De kommer fra en lejlighed, så det er rent svir at få et stort hus, hvor der er plads til at udfolde
sig på. De kendte Vendsyssel, da Jespers mor har et sommerhus i Vrensted,
hvor de har holdt ferie de sidste år og Jespers søster er også flyttet fra
Sjælland til Vraa. De fordelagtige huspriser var også medvirkende til, at de
tog springet. Familien fra Sjælland, hvor begge hold forældre bor, er flittige til at komme på besøg.
Jesper er murer og arbejder i et firma, der kommer vidt omkring, for tiden
arbejder han i Hobro-området. Anja er social- og sundhedshjælper og vil
gerne uddanne sig videre til assistent, men lige nu er lægesekretæruddannelsen hendes første prioritet, så det agter hun at søge ind til, når hendes
barselsorlov er overstået.
Jonas og Emma går i skole i Ø. Brønderslev og tager sammen bussen til
skole og Sille har en dagplejeplads, også i Ø. Brønderslev og hun venter på
en børnehaveplads. Jonas og Emma vil besøge KFUM-spejderne i Hallund
og Jonas vil prøve Pc-cafe’en, om det er noget for ham. Sille vil gerne gå til
ridning.
Jesper har en speciel interesse, nemlig fugleedderkopper, som han er
meget fascineret af.
De er i små terrarier, som han selv laver og indretter – der er et udhus på
grunden, hvor han vil flytte dem ud. Der er mange, der har interessen og
han tager på messer for at blive inspireret.
Anja har fuldt op at gøre med børnene, som hun laver mange ting sammen med. Førstesalen er børnenes domæne, hvor de har hver sit værelse
og et stort fællesrum, hvor de kan spille, tegne, se fjernsyn og hygge sig
med kammerater og gøre ting sammen med mor og far.
Der hører en meget stor have til, så de er spændte på at se, hvad der dukker op af jorden - derudover er der legehus og legeredskaber, drivhus og
udhus.
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Her bor nu Henrik Bang Sørensen, 46 år, som har boet i Jerslev i 21 år lidt
uden for byen. Han ville gerne have noget mere plads og huset er på 168
m2, så der er plads til at udfolde sig på. Huset, han har købt, er han faktisk
født i, forældrene boede i overetagen, senere flyttede de til den gamle
skole og de sidste år, inden han fik sit eget, boede familien på Sølvgade i
det hus, hans mor bor i nu. Henrik arbejder på Klokkerholm Karosseridele,
hvor han blev udlært på kontoret. Han arbejder i marketingsafdelingen,
hvor han laver reklamer og kataloger. Der er ca. 100 ansatte og han har
sammenlagt arbejdet der i 25 år.
Henrik har altid dyrket sport – mest håndbold og fodbold – håndbold kan
han ikke holde til mere, men med fodbold går det fint. Han er holdleder
for et serie 6-hold i Klokkerholm-Ørum Idrætsforening og når der mangler
spillere, træder han til.
I fritiden kører han på motorcykel – han har en Honda CX 500, der mest
bliver luftet på småture. Han har travlt med at sætte huset i stand, han har
malet, lagt nye plader og tæpper på gulvene i stuerne og køkkenet har
også fået en omgang. Huset, han flyttede fra, er han også i gang med at
renovere, inden det skal sættes til salg. Han tager det stille og roligt og vil
bruge de kolde måneder til at komme i orden.
Lokalbladet

Ørumvej 5
Hust kaldes også ”Kirkely” og er
nu beboet af Anita Thomsen og
Niels Andersen, begge 27 år – de
overtog huset den 1. december.
De kommer fra Aalborg, hvor de
boede i en 2-vær. studielejlighed
på 58 m2, så det er noget af en
omvæltning at få et stort hus og
en stor have.
Niels er fra Klarup og Anita fra
Aalborg. Niels er civilingeniør i vej
og trafik og arbejder i Aalborg
kommune, teknisk forvaltning,
hvor han er meget glad for at
være, hvor der er gode udfordringer og flinke kolleger.
Anita læser turisme på AUC og er
ved at skrive speciale og er færdig
til juli. Huset blev valgt dels på
grund af afstanden til Aalborg,
men prisen på huset var også
stærkt medvirkende.
Niels har spillet fodbold i Aalborg
Chang på et lukket hold, men det
er usikkert, om holdet kommer i
gang. Anita har dyrket forskellige
sportsgrene, blandt andet boksning og badminton, men det er
indstillet for tiden, da parret venter
barn til august.
Haven ser lidt trist ud på denne
tid, men de er spændte på at se
den til foråret. De vil male huset i
en anden farve, når det bliver vejr
til udendørs sysler.

spejlet

Hærværk, idioti og tyveri
I december og nyårsaften var der op til flere
tomhjernede idioter på spil i Øster Brønderslev.
Adskillige kanonslag var årsag til bl.a. en postkasses død på Broagervej, hvor beboerne markerede
det med bårebuket, gravlys og et indtrængende
opslag som vist på billederne her. Desuden gik det
ud over flaskecontaineren på Hvilshøjvej. Det var
de groveste ting formodentlig gjort af unge eller
voksne.
Desuden gik det ud over mange vinduer, døre og
husmure med margarine, sæbeskum, tandpasta
og andet. Tankeløse og uopdragede børn må
være gerningsmændene til dette meningsløse
hærværk. Det gik også ud over byens nye runesten!
Hvor dumt har man lov til at opføre sig?! Sørg for
at få styr på jeres børn og lær dem da for f..... at
lave LØJER i stedet for hærværk.
At lysene på Borgerforeningens juletræ blev stjålet
flere gange er ikke hærværk, det er bare simpelt
tyveri!

Sponsor til Forsamlingshuset
Simons Rengøringsfirma på Hvilshøjvej 30 i Øster Brønderslev har sponsoreret både udendørs og indendørs
vinduespolering i Øster Brønderslev Forsamlingshus. For kort tid siden var det en komplet indendørs vinduespolering, huset fik, og det trængte meget, fortalte Simon Reedtz.
Lokalbladet
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Fastelavn er mit navn
Torsdag den 31. januar fejrede vi fastelavn i legestuen. Alle
børn var udklædte lige fra farlige spiderman og turtles til søde
prinsesser og kattekillinger. En rigtig god dag med tøndeslagning, fastelavnsboller og popcorn! Andrea Svendsen blev kattekonge...
Dagplejen Gruppe M

26
Lokalbladet

Fastelavn på skolen
Mandag den 4. februar havde vi den årlige tøndeslagning på skolen.
7. klasserne havde som tidligere år arrangeret.
Før tøndeslagningen blev der leget
forskellige lege.
Herefter gik alle årgange til hver
deres flot pyntede tønde, som efter
behørige tæsk blev slået til pindebrænde, og dronninger og konger
kunne kåres.

27
Lokalbladet

”Din Frisør” i Hallund
Sanne Thomsen på Zinkvej 6 i
Hallund har åbnet frisørsalon under
navnet ”Din Frisør”.
Det har været en lang og trang vej
for hende at komme så langt med
meget besvær med Brønderslev
Kommune. I april måned søgte
hun kommunen om at indrette
salonen i en garage og fik afslag.
Der skulle indsendes byggetilladelse, der skulle en tinglysning og
landmåler til og endelig i november måned fik hun tilladelsen.
Rummet er blevet isoleret, der er
lagt fint gulv, der er monteret en
flot indgangsdør og stort vindue,
så salonen nu optræder rigtig hyggeligt med 2 betjeningsstole og en
hyggeafdeling.
Sanne er fra Jerslev og startede frisøruddannelsen med at købe en
salon i Palægade i Jerslev og ansætte to assistenter, der efterfølgende
uddannede hende. Hun havde
salonen i 6-7 år, men forlod så frisørfaget for at blive dagplejer, et
job hun bestred i 8 år.

Derefter boede hun i Juelsminde
sammen med Karl og her arbejdede hun i en salon i et praktikophold for at få faget frisket op, da
hun gerne ville være selvstændig
igen.
For et år siden flyttede de til
Hallund med deres 4 børn på 1, 7,
9 og 12 år – 3 drenge og en pige.
De er meget glade for at bo her,
de er faldet godt til og deres naboer er meget hjælpsomme, for
eksempel har en nabo lavet skiltet
til salonen.
Som supplement til frisørjobbet er
Sanne handicaphjælper for en kvinde i Brønderslev i døgnvagt hver 4.
døgn, indtil salonen kører, så hun
kan leve af det.
Hun håber, at nogle af hendes
gamle kunder kan finde vej til
Hallund. Hun er meget fleksibel og
tilbyder også at ordne hår om aftenen for de kunder, som har svært
ved at komme i åbningstiden.

Nu er der gået et par måneder,
siden Sanne slog dørene op til
salonen og hun synes, det går
pænt, men lidt op og ned. Nogle
dage er der stille, andre dage er
fuldt besat, men hun er indstillet
på, at det tager lidt tid.
Lis Marrup

40 år i samme butik
Købmand Frank, som han hedder i
folkemunde og som er en institution i Hallund, har fejret 40 års
jubilæum, hvor han havde 70
besøgende, der ville ønske ham tillykke på dagen. Frank kender
næsten alle i Hallund og har også
styr på, hvor børnene hører til.
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Frank er fra Klokkerholm og blev
udlært i Hjallerup som 18-årig og
efter 1 år som flyversoldat i
København, blev han ansat hos
købmand Fisker. Forretningen var
dengang en tredjedel af den nuværende og foderstofferne havde de i
pakhuset. Pakhuset er nu solgt til
Hallund Kro.
Lokalbladet

Else og Frank boede i Brønderslev i
10 år og havde fået Claus, som var
6 år, da de flyttede til Hallund og
overtog både forretning og privaten. De renoverede begge dele og
Erik kom til. Claus har etableret sig
i Hallund med kone og fået 2 børn
og Erik har købt hus i Klokkerholm
sammen med kone og en søn og
en lille ny er på vej.
Else har arbejdet som lægesekretær
i mange år og er nu i en praksis i
Sulsted og satser på at stoppe karrieren i 2011, så hun får mere tid
til børn og børnebørn.

Frank har ikke bestemt endnu,
hvornår han vil stoppe, men de bliver boende i Hallund og han tror
ikke, der er nogen fremtid for forretningen.
Else og Frank er begge glade for at
dyrke motion, de cykler og Frank
går på jagt, men på grund af en
drillende akillessene har Frank
droppet badminton, som Else stadig dyrker.
De har bygget carport og værksted, som endnu ikke er helt færdig, så der er stadig gang i noget
nyt for det flittige par.
Lis Marrup

B70 Hallund
Generationsskifte
i B70 Hallund
B70 havde indkaldt til generalforsamling 15. januar med budskab til
de unge i byen om, at det nu var
deres tur til at løfte klubben. Der
var et fremmøde på 22 af overvejende unge mennesker.
Formand Lars Hahn aflagde en fyldig beretning om 2007 og de forskellige aktiviteter. Fodbold havde
fået mange nye medlemmer, der
havde klaret sig godt i deres gruppe.
Klubben har fået flere sponsorer,
der er udmøntet i nye spilledragter
til fodboldspillerne og bandereklamer, som blev sat op, da klubben
havde indkaldt til en arbejdsdag.
Jens Sørensens død er et tab for
klubben, da han i årevis har hjulpet
klubben med småting som vanding af blomster, muldvarpebetvinger, tøjvask m.m. og han overværede alle klubbens hjemmekampe,
ligesom han holdt øje med klubhuset. Der er startet en Pc-cafe’ en
gang om ugen og det har fået de
unge, som havde svigtet lidt først

på året, tilbage til klubben og stedet summer af aktivitet. Pc-undervisning for voksne, der er normeret
til 10 gange, der gerne skulle
udmøntes i et Pc-kørekort, er pænt
besat og det siges, at de hygger
sig.
Motionsgymnastikken er som sædvanlig godt repræsenteret.
Kasserer Lone Sudergaard aflagde
regnskab, der viste et meget pænt
overskud. Der er blevet styr på
kontingentbetaling, sponsorerne er
flinke og klubben har mange passive medlemmer. Aktive medlemmer
er på ca. 50-55 medlemmer.
Sommerfesten trak ikke så mange
besøgende som ventet, men kom
ud med et pænt overskud.
Efter valghandlingen ser bestyrelsen således ud med Brian
Christensen som formand og Lone
Sudergaard som kasserer. Den øvrige bestyrelse er Kenneth Nielsen,
Trine Molin, Martin Duncker og
Niels A. Jensen og suppleanter blev
Tommy Larsen og Henning
Villadsen.
Revisorerne Kim Frederiksen og
Kim Toft samt revisorsuppleant

Ø. Brønderslev - Hallund
Pensionistforening
Pensionistforeningen for Ø.
Brønderslev – Hallund området
havde onsdag, den 23. januar indkaldt til ordinær generalforsamling
i Klubhuset i Hallund. Fremmødet
på 11 deltagere ud af 63 medlemmer var lidt skuffende, men det
lykkedes at få posterne besat.
Generalforsamlingen blev indledt
med en fællessang og derefter blev
afdøde medlemmer mindet ved 1
minuts stående stilhed.
Formanden var ikke til stede, i stedet overtog Knud Jørgensen beretningen og fortalte om årets arrangementer, som har været hyggeeftermiddage i henholdsvis Hallund
og Ø. Brønderslev, sommerstævne
i Flauenskjold, gudstjeneste i Ø.
Brønderslev kirke, udflugt til
Harmonikamuseet med efterfølgende ål i Sebbersund, udflugt til

Nordsømuseet, høstfest, julefrokost
og til gule ærter i Ø. Brønderslev
Forsamlingshus, som Sparekassen
er vært ved. Der har været et
arrangement hver måned undtaget
juli.
Det omdelte regnskab blev gennemgået og selvom tilskud fra
Brønderslev Kommune og
Sparekassen hjalp godt til, havde
det været nødvendigt at tære på
formuen. Den tungeste post er
transport - til hvert arrangement
kører en bus rundt og samler folk
op, hvis det er nødvendigt.
Regnskabet blev godkendt, men
forsamlingen var enige om, at der
skulle gøres noget og et flertal
stemte for, at kontingentet skulle
forhøjes til 100 kr. pr. medlem i
2009.

Eddy Marrup blev genvalgt.
Efter generalforsamlingen gik snakken livligt og der blev aftalt en
”mandefrokost” i foråret.

Nyt fra B70
Den nye bestyrelse har meddelt, at der er tilmeldt 2 seriehold til den nye sæson, ligesom
de håber, at de øvrige aktiviteter, som Pc-cafe, Pc-undervisning og gymnastik fortsætter til
næste sæson. Bestyrelsen har
fordelt arbejdet mellem sig og
håber på samme gode opbakning fra alle i HallundHollensted området.
Dato for sommerfesten er ikke
fastlagt endnu, men vil blive
publiceret senere.
Pc-undervisningen fortsætter,
indtil der bliver lyst om aftenen!
Til standerhejsningen i B70
mødte der ca. 25 spillere op,
som startede med en gang let
træning, sammen med træner
Martin Dunker, efterfulgt af en
gang suppe i klubhuset.
Træningen startede tirsdag den
12 februar.

Eddy Marrup foreslog, at alle foreningerne slog nogle arrangementer sammen, så der på den måde
kunne spares noget transport.
Foreningerne i området er Hallund
Jagtforening, Hallund-Hollensted
Borgerforening, Idrætsforeningen
B70 og Ø. Brønderslev-Hallund
Pensionistforening.
Efter valget består bestyrelsen af:
Lisbeth Nielsen, Knud Jørgensen,
Konni Madsen (genvalgt), Else V.
Jørgensen og Aksel Pedersen (nyvalgt). Suppleanter blev for 1 år
Else Jespersgaard og 2 år Eddy
Marrup, revisor Ø. Brønderslev
Sparekasse.
Efter generalforsamlingen var der
hygge med kaffe og pakkespil.
En stor opfordring til alle pensionister i Ø. Brønderslev – Hallund
området: Støt pensionistforeningen
med dit medlemskab.
Lis Marrup
Lokalbladet
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Bjeskkursus
Formålet med kurset er at lære at finde og kende de
planter, der kan bruges til bjesk.
Kurset løber over 3 lørdag i 2008 (forår, sommer og
efterår). Første gang bliver lørdag den 3. maj kl. 13.
Vi mødes ved klubhuset i Hallund, Søndersig 23 25. Turen vil denne dag gå gennem Hallund enge.
Næste dato vil blive oplyst denne dag. Prisen pr.
gang er 20 kr. og man behøver ikke at deltage alle
gange.
Kursusleder er Henning Thomsen fra Hellum, der
bl.a. har medvirket til at finde planter til det nye
Flora Danica Leksikon og har lavet bjesk i en menneskealder.
Tilmelding til Kim Toft på tlf. 9883 5071 senest 27.
april. Medbring opbevaring til planter, et snapseglas
til smagsprøver, praktisk fodtøj (gummistøvler) og
evt. kaffe. Alle er velkomne.
Arrangør:
Øster Brønderslev/Hallund Venstrevælgerforening
Hypericum perforatum

Røllike

Blues i BASaren
Så er der endnu en gang blues i
BASaren i Nørregade. Det sker når
duoen White & Frank for 2. gang
besøger Brønderslev Amatør Scene.
Det bliver den 12. april, og det er
lidt af en speciel koncert, da den
har et lokalt islæt, idet den ene af
musikerne stammer fra Øster
Brønderslev.
Det drejer sig om guitaristen
Christian Frank. Han har i de senere år primært dyrket gamle mestre,
såsom Buddy Guy og John Lee
Hooker og med en intens nerve og
stort musikalsk overskud, danner
han et både lydhørt og stilsikkert
modspil til Franck White.
”Jeg startede min musikalske karriere som 12-årig i Øster
Brønderslev, hvor jeg voksede op”,
fortæller Christian Frank. ”Vi øvede
i en fugtig kælder, som dengang
var Brønderslev Kommunes eneste
officielle øvelokale.”
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Christian Frank spillede i den periode med nogle af Brønderslevs bedste musikere som Ole Hjermitslev
og Jan Thomsen, og han har siden
hen fået opbygget en professionel
karriere med koncerter over hele
landet.
Så ligesom han med denne bluesduo vender tilbage til sine musikalske rødder, vender han nu også tilbage til hjemstavnen for at give
koncert i sin hjemegn sammen
med Franck White. Som vi skrev i
Lokalbladet nummer 40, har duoen
fået fine anmeldelser undervejs, og
det har de også fået siden.
Billetter á 65 kr. sælges i forsalg fra
Bog & Ide, Algade, Brønderslev
Læs mere på www.white-frank.com

LAG-Brønderslev
Tirsdag 4. marts kl. 19 har den
lokale aktionsgruppe for
Brønderslev Kommune indkaldt til
orienteringsmøde i Øster
Brønderslev Forsamlingshus. Emnet
er projekter og støttemuligheder
gennem Lag-Brønderslev, og der vil
deltage folk både fra aktionsgruppens bestyrelse og fra det firma,
som LAG-Brønderslev har ansat til
at koordinere arbejdet og til at
hjælpe med projekterne.
Aktionsgrupperne er over hele
Danmark nedsat ud fra den
betragtning, at befolkningen i
landdistrikter og fiskeriområder selv
er de nærmeste til at vurdere,
hvordan man bedst skaber udvikling i deres område. Det gælder
private borgere, virksomheder,
grupper, foreninger, organisationer
samt kommunale og regionale
myndigheder.
Det er derfor de lokale aktionsgrupper, der skal forvalte en del
offentlige støttemidler til landdistrikter og fiskeriudvikling, ligesom
det er de lokale aktionsgrupper,

www.lag-b.dk

der skal sikre sammenhæng til de
øvrige udviklingsplaner for området i henholdsvis kommuners og
regioners planer.
LAG-Brønderslev har indsendt sit
forslag til overordnet strategi for
arbejdet og de mål, støtten skal
rettes mod frem til 2013. Samtidig
har LAG-Brønderslev lavet en praktisk håndbog over de mange støttemuligheder gennem aktionsgruppen, der i 2008 har næsten 2,6
mio. kroner at uddele, men som
de følgende år sikkert vil have ca.
1.3 mio. at gøre godt med til lokale projekter.
Både strategiplan og håndbogen
over støttemuligheder kan findes
på hjemmesiden www.lag-b.dk
hvor man også kan læses meget
mere om aktionsgruppen.
Mød op tirsdag 4. marts kl. 19
i Øster Brønderslev
Forsamlingshus for at høre om
de spændende støttemuligheder
til lokale projekter.

www.lag-b.dk

Har du spørgsmål eller ikke har
Internet og alligevel gerne vil se
strategiplanen og håndbogen, så
kontakt gerne undertegnede, der
er medlem af bestyrelsen for LAGBrønderslev.
Per Drustrup Larsen
Buurholtvej 47
Øster Brønderslev
9881 1453 / per@drustrup.dk

www.lag-b.dk

www.lag-b.dk

Kraghede
Borgerforening
Der blev holdt generalforsamling i Kraghede Borgerforening, hvor
Kraghede Harmonikaklub underholdt.
Det var en hyggelig aften med fælles sang og kaffebord. Otto Ziegler var dirigent og
ledede generalforsamlingen.

Både formandens beretning og kassererens regnskab blev godkendt i
god ro og orden.
Bestyrelsen består nu af Arnold Jacobsen, Hanne Nørgaard, Preben
Thomsen, Anders Svendsen og Jesper Bering. På det førstkommende
bestyrelsesmøde fordeles posterne og forårets aktiviteter planlægges.
Lone Due Bak
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I lære som dansemus
Kort efter, at festen er startet
begynder Carsten at putte lodder i
poser som forarbejde til aftenens
amerikanske lotteri, der jo er med
til at få økonomien til at hænge
sammen. I mellemtiden sælger jeg
øl og sodavand til de dansende, og
en enkelt omgang eller to bliver
der naturligvis også til musikken. 5
øl og 1 appelsinvand pr. gang. Det
er musikkens eneste betaling. De er
her jo også, fordi de synes, at det
er sjovt.

Torsdag den 31. januar kl. 17.00
indfandt jeg mig spændt i
Forsamlingshuset. Jeg skulle på min
første tjans som medarrangør af
Forsamlingshusets danse- og
musikaften. Carsten Pedersen har
været med mange gange, og han
beroligede mig med, at vi to sagtens kunne klare det.
Vi sørgede for indkøb og opdækning til kaffe til ca. 70 personer.
Klokken 18 begyndte musikerne at
indfinde sig og startede med at
stille instrumenterne op, og 18.30
kom de første gæster. Meget præcist kl. 19.00 var alle gæster kommet, og musikken bød velkommen
til endnu en aften med musik og
dans.
Gæsterne kommer fra et ret stort
område omkring Ø. Brønderslev,
men beskæmmende nok er det
kun orkestrets bedre halvdele, der
kommer fra selve byen. Gæsterne
kommer enkeltvis, i par eller i hold,
men de kender tydeligvis hinanden, for alle hilser på alle.
Jeg foretog ikke nogen spørgeundersøgelse over deltagernes alder,
men jeg tror altså ikke, at nogen
bliver fornærmede, hvis jeg påstår,
at de alle er over 60 år.
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Aftenen startede med syngning af
2 stk. sange fra Husmandssangbogen af 1956, der er
Forsamlingshusets eneste sangbog,
og som faktisk blev udgivet samme
år, som jeg blev født.
Lokalbladet

Herefter spillede musikken op til
dans, og fra og med første nummer var ca. 80 % af gæsterne på
dansegulvet, og der blev de hele
aftenen blot afbrudt af den korte
”skifte-dame pause” efter hver
anden dans.
Musikken leveres af Ø. Brønderslev
Byorkester, som denne aften
bestod af 6 personer, der leverede
musik fra 1 keyboard, 1 harmonika,
1 violin, 1 messingblæser af en
eller anden slags og 3 guitarer.
(Det er rigtigt talt, at det bliver 7
instrumenter, men et af medlemmerne kunne altså spille på 2, dog
ikke samtidig). Orkesteret blev dannet i 1981 som et indslag i forbindelse med Idrætsforeningens sommerfest, og orkestret har bestået
lige siden med en meget trofast
besætning, idet 5 af aftenens medlemmer har været med fra starten.
For ca. 15 år siden indbød Inger
og Jørgen Raal samt Karen og
Egon Nielsen orkestret til et arrangement i Forsamlingshuset og hermed startede traditionen med danseaftener i Forsamlingshuset, og
dette arrangement har kørt lige
siden med 8 danseaftener hvert år:
Altid den sidste torsdag i hver af
vintermånederne, dog ikke i julen.
Nok om historien. De ca. 50
gæster, der er mødt frem denne
aften, danser stadigvæk lystigt.

Klokken 20 begynder Carsten at
lave kaffe og beslutter sig til, at 12
liter brygget på 1 pund kaffe vil
være passende til de godt 50, der
skal beskænkes. Da de første 2 liter
vand er kommet på, finder vi ud
af, at en eller anden har ødelagt
kaffemaskinen, og at det første
kaffe løber ud på gulvet. (Ved
nogen, hvor sort det første kaffe
igennem filteret egentligt er, og
kan nogen forestille sig, hvor
meget 2 liter kaffe kan svine på
gulvet? – Carsten og mig gør!)
Nå, men kaffen bliver færdig og
hældes på kander, og nu er det
spændende, om der kommer klager over, at kaffen er for tynd, for
vi glemte vist at komme ekstra
bønner på som kompensation for
den kaffe, der løb på gulvet.
Kl. 20.45 præcist stopper musikken, og vi kører kaffen ind til bordene, samtidig med at vi indsamler
sangbøger og overskudsporcelæn.
Nogle gæster har snitter med til
kaffen, andre har kage eller småkager, og Grethe fra Allerup, hun kan
bare lave ”bladre-kage”, siger PostIb. Jeg synes selv, at dem med snitterne, er de smarteste, for de er jo
nødt til at skulle en tur ud i køleskabet for at hente den flaske
snaps, som de selv har haft med.
Da kaffen er ved at være drukket,
går jeg rundt og indsamler 25 kr.
fra alle som betaling for aftenen og
for kaffen. Der er heldigvis ingen
klager over tynd kaffe, og samtidig
går Carsten rundt og sælger det
amerikanske lotteri.

Inden musikken starter op igen, er
det Svend Løth, der råber vindernumrene op, og vi deler kaffebønner ud til de heldige. Carsten er
hurtigst, og der bliver kun 2 poser
til mig. Dem skal jeg oven i købet
aflevere til den samme dame, så
hun er aftenens ”heldige gris”.
Efter kaffen starter den ældste del
af orkestret op, medens IB og
Karsten, slet ikke nåede at komme
på plads, fordi der lige var noget
snak, der jo også skulle overstås.

Det tager derfor nogen tid at få
sluset alle gæster ned ad den luskede trappe og ud i bilerne, og kort
før midnat låser Carsten og mig
døren til Forsamlingshuset og går
hjem i seng.
Vi taler ikke om næste musik og
danseaften, for vi ved, at den
afholdes den sidste torsdag i februar kl. 19.00 til 23.00, men vi aftaler
at lave denne artikel, så vi kan gøre
noget for, at der næste gang kommer en masse gæster også fra
Øster Brønderslev.

For dette er sikkert:
Der var ikke nogen,
der kedede sig.
Der var ikke nogen,
der kom op og slås.
Det så ud til,
at alle hyggede sig.
Jeg er også ret sikker på, at der var
en del ømme ben dagen efter. Hvis
ikke, er det fordi de er i bedre
form, end jeg er.
Dansemusen

Det fremgår tydeligt, at det ikke
passer de 2 unge orkestermedlemmer særligt godt, for Karsten spørger straks Ib om: ”Hvad er det dog
for noget musik?”. Ib ved det ikke,
og vi får efter nummeret opklaret,
at det hedder ”Polkaen går”
Efter det første nummer starter
også Ib og Karsten op, stort set
samtidig med resten af orkestret,
og musikken foregår derefter
lystigt, indtil klokken bliver 23, stadig efter den samme recept, 2
danse og skifte, 2 danse og skifte.
Da klokken er 23, er Carsten og
mig ved at være færdig med den
første opvaskemaskine, og vi skal
bare lige ind efter et læs mere.
Samtidig spilles ” Skul' gammel'
venskaw rein forgo´” og derefter
får gæsterne en enkelt godnatdans,
hvorefter de trætte og tilfredse
begiver sig hjemad, men stoppes
på husets fortrappe, hvor ca. 5 cm
sneslud har lagt sig.
Aftenens arrangører har desværre
ikke tænkt over, at det havde været
en god ide at rydde trappe og fortov for sne, selv om vi jo egentligt
sagtens kunne have fundet tiden til
det, men det husker vi næste
gang.
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Foreningsvejviser
BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund,
Birthe og Niels Kold (9883 5359)
Daginstitutionen Myretuen
Øster Brønderslev (9881 1475)
Børnehaven Grøftekanten
Øster Brønderslev (9881 1900)
Skolefritidsordningen,
Øster Brønderslev (9945 4770)
Øster Brønderslev Centralskole
(9945 4890)
Øster Brønderslev Ungdomsklub,
Peter Raal (9882 1983)
KIRKE
Ø. Brønderslev/Hallund
Præst Stig G. Rasmussen
(9881 1025)
Graver i Øster Brønderslev
Charlotte Kristiansen (3057 1276)
Graver i Hallund, Nikolaj Bjørn
Hansen (9883 5375)

SERVICE
OG FORSYNING
Apotek - udlevering af medicin:
Købmand Frank Graven, Hallund
(9883 5005)
Spar Øster Brønderslev
(9881 1003)

Kraghede Idræts- og
Borgerforening,
Lone Due Bak (9826 0698)

Bibliotek
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030).

Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne,
Per Drustrup Larsen (9881 1453)

Hallund Kraftvarmeværk
Kaj Andersen
(9883 5366)

Øster Brønderslev Byorkester,
Elo J. Nielsen (9880 2323)

Hallund Vandværk,
Knud Erik Nielsen (9883 5180)

Øster Brønderslev-Hallund
Pensionistforening, Lisbeth Nielsen
(9883 5180)

Hollensted Frysehus,
Morten Mikkelsen (9818 6971)

Øster Brønderslev Hyggeklub,
Ingrid Andersen (9881 1271)

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

Øster Brønderslev og Omegns
Borgerforening,
Birgit Søndergaard (9881 1453)

Postbutikken Hallund (9883 5005)
Åbent: mandag-fredag kl. 9 - 15

Øster Brønderslev Forsamlingshus,
udlejning:
Peter Andersen (9881 1331) eller
Poul Erik jensen (9881 1458)

Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Pia Christensen (9881 1352)

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk
(9881 1441)

Menighedsrådet Hallund,
Niels Kold (9883 5359)

Øster Brønderslev Vandværk,
Alfred Møller (9881 1400)

SPORT OG FRITID
Hallund B-70,

DIVERSE
Ejerlauget Bålhøj, Peter Madsen

Brian Christensen,
(9883 1312)

Hallund Jagtforening,
v/ Bent Andersen, (9883 5389,
2942 2584)
Nejst Ridecenter, Skovengvej 8
(9826 2386)
v/ Kaj Astrup (9826 1708)

Lokalbladet for Øster BrønderslevHallund området (se side 3 i bladet)

Ejerlauget Daalen,
Poul Erik Jensen (9881 1458)

Nordjyske Stiftstidendes
lokalmeddelere:
Hallund-Hollensted:
Lis Marrup (9883 5049)
Øster Brønderslev-Kraghede:
Per Drustrup Larsen (9881 1453)
Sportsskriver:
Ole Bøgh Johansen (9881 1421)

Elmehøj Ældrecenter (9881 1023)
Folkebevægelsen mod EU,
Hanne Grethe Mortensen,
Nørrebro 4, Hallund, 9700
Brønderslev (9883 5265)

Øster Brønderslev Idrætsforening,
Jan Hansen (9881 1150)

Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Lars Pindstrup,
Hollenstedvej 104 (9883 5114)

Øster Brønderslev Idrætsforenings
Venner, Lene K. Andersen
(9881 1282)

Hallund-Hollensted Borgerforening,
Lars Bredo (9843 3135)

Østsidehallen,
Henning Kristensen (9881 1488)

Øster Brønderslev-Hallund
Venstrevælgerforening,
Axel Andersen (9881 1864)

Husk at fortælle,
hvis din forening
skifter kontaktperson
eller formand
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Vin

- Bag-in-box eller papvin

Papvin har tidligere været lidt af et skældsord og en betegnelse for vin
af dårlig kvalitet, men sådan er det slet ikke længere. Ofte er det samme
gode kvalitet vin, der sælges på bag-in-box, der er det pænere og mere
officielle navn for vin i kassevis, som vinene på flaske.
Den vin, som redaktionen har prøvesmagt for Jan Jæger i SPAR i Øster
Brønderslev, er en ung italiensk vin lavet på den klassiske italienske
sangiovese drue.
Det er en ganske udmærket måske lidt ung vin, der passer til let mad,
og som efter iltning i glasset eller efter dekantering i en karaffel vil blive
endnu bedre. Redaktionen har prøvet det til stjerneskud og smørrebrød,
og begge dele gik det fint med, men også andre lettere retter vil vinen
passe til. Til kraftigere retter passer en kraftigere og rundere vin bedre.
Til prisen, der står under billedet, må det siges at være en udmærket
vin, der vinder ved iltning.
Lokalbladets redaktion

Pris
Ved Spar i Øster Brønderslev koster de
3 liter vin 79,95 - og det svarer til ca.
20 kr. pr. flaske.

LOKAL HANDEL - LOKAL STYRKE
Lille Nejst
Bondegårdsdagpleje
v/ Birgit & Camilla Jacobsen
Tlf. 9826 0259

www.lillenejst.dk

Tømrerarbejde udføres
Speciale: Træhuse, helårshuse og sommerhuse.

www.woodhome.dk
Kim Toft, Søndersig 27 tlf. 9883 5071 / 2332 2364

Der er også plads til din annonce

e-mail: dinlokaletoemrer@mail.dk
Lokalbladet
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Mad ud af huset
CL. Partyservice
v/ Christian Schmidt
Elmevej 47
9700 Brønderslev
9881 1024 / 2826 5526

Jerslev-Øster Brønderslev
Dyrlæger
telf. 9883 1010
9881 1288
Konsultation
efter aftale

9646 7009
mobil: 2043 1797
e-mail: ibe@c.dk

Murermester & aut. kloakmester

BRØNDERSLEV
EL-TEKNIK
Håndværkervej
telf. 9881 1212
Alt i elinstallationer
Hvidevaresalg/service

Alt el-arbejde udføres
Godkendte tyverialarmer

Tlf. 98 81 11 11

Taksvej 6, Ø. Brønderslev

Hallund Auto- og
Karosseri

ØSTER BRØNDERSLEV
SMEDE- OG VVS
FORRETNING

Mercedes

Elmevej 73, Ø. B.
9881 1038

• Service
• Reparation
• Reservedele

v/ Niels Jensen
Ørumvej 127
Hallund
(9883 5202)

v/ Jan Jæger
Sundeved, Øster Brønderslev
(Tlf.: 98811003)

Sølvgade 76-78, Hallund
(9883 5005)
Købmand med tips, lotto, postbutik.
www.koebmandnord.dk

MUSIK TIL FESTEN

Vognmandskørsel og kranarbejde,
gummiged, minilæsser.

Ahornvej 16
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Malle
Engvej 39

Supermarked med tips
og lottoforhandling

KØBMAND
FRANK GRAVEN

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

VVS-arbejde, alm. smedearbejde og reparation af
landbrugsmaskiner

klaver/keyboard og sang
98811458
- over 30 års erfaring exam. musiklærer
www.pouleriksmusik.dk

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

ØSTER
BRØNDERSLEV
BAGERI
Engvej 1, Ø.B. (9881 1089)
Alt i brød og kager
- også så det smager!
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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

Henning Agesen
Dannevirkevej 14
Tlf. 9881 1034
e-mail: sante@sante-info.dk
www.sante-info.dk
Kvalitetsvine samt Aloe Vera kosttilskud og hudplejeprodukter. Vi afholder
temaaftener om vin og/eller Aloe Vera

PC-ELEKTRONIK
Elmevej 46, Ø.B.
(9881 1522)
Computerudstyr, reservedele,
elektroniske komponenter
www.pc-elektronik.dk

Vester Kraghede
Bed & Breakfast
www.vesterkraghede.com
Vestermarksvej 57
9382 Tylstrup
Tlf.: 98 28 11 78

JC-Træbyg
Jens Sørensen, Hallundvej 216,
9700 Brønderslev. (tlf.: 9883 5103)

Kranio-sakral terapeut
Ruth Hyldgaard Skøttrup
Algade 106 1. sal, Brønderslev
(Mobil: 4020 4876)

Træhuse leveres:
legehuse, gæstehuse og hønsehuse

www. prosperity.dk

BALANCEHUSET

Landsbyskriveren

v/ Birthe Christiansen
Birkevej 8, 9700 Brønderslev
FDZ ZONETERAPI
REG. ALTERNATIV BEHANDLER
Tidsbestilling bedst kl. 8-9 og 18-19

98 81 12 24
Kontor- og regnskabsservice

Per Drustrup Larsen,
Buurholtvej 47, ØB (9881 1453)
e-mail: per@drustrup.com
Alle former for skriftlig
kommunikation - ansøgninger,
breve, brochurer.

DUO’en
Karsten & Ib

BVN-BOGFØRING
Håndværkervej 1
9700 Brønderslev
(2362 0224)

Altid glad musik
98910519 - 9881 1466
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Anlægsgartner

Kurt Thomsen
StenBeplantning
Vedligeholdelse
Træfældning

•
•
•
•
•

Havetegninger
flisebelægninger
Græs
Beskæring
Hegn og plankeværk

Arbejde udføres af
faglærte anlægsgartnere

9883 5577

tlf.
www.agkt.dk

Medlem af
Danske Anlægsgartnere

Hollenstedvej 159, 9700 Brønderslev

Skal du

KØBE
eller

SÆLGE
Jens Holm
Cedervej 6
9700 Brønderslev

Tlf.:
96460088
Fax:
96460077
E-mail: jh@jh-auto.com

www.jh-auto.com

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

bolig

PETER STECHER
Statsaut. ejendomsmægler
Birkevej 4

- så tag en
snak med din lokale ejendomsmægler!

Jesper Hardahl
Selvstændige & statsautoriserede ejendomsmæglere · MDE

Bredgade 107 · 9700 Brønderslev · 9882 4066

Grønnegade 24 - Brønderslev

Totale EDB-løsninger
Online Backup
Slip for de evige bekymringer om at holde styr
på båndstation, CD-brænder og lignende!

EDB - et spørgsmål om tillid!
C5 økonomisystem
www.mitcom.dk
www.mitcombackup.dk

Web- og mailhotel
S Y M M E T R I A

INFOLINK

Ingeborg Kjeldsen

v/ Jette Rasmussen
Sølvgade 84, Hallund

Kranio-sakralterapeut og
fysioterapeut
Algade 25,1, 9700 Brønderslev
ik@symmetria.dk
www.symmetria.dk
Tlf. 97 971140/23703610
SYMMETRI, RO

OG

BALANCE

Tlf. 7020 0903 - www.infolinkkurser.dk
Kurser for erhvervslivet.
Iværksætterkurser og karriererådgivning.
Tlf. 9881 1903 / 5170 8687
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28. februar kl. 19-23:
Danseaften i Øster Brønerslev
Forsamlingshus , Elmevej 75,
Øster Brønderslev, 9700
Brønderslev.
Musik: Øster Brønderslev
Byorkester Arr.:
Borgerforeningen
Marts:
ØBI holder generalforsamling
følg med på www.oebi.dk
3. marts kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i
lokalerne under Elmehøj Øster
Brønderslev
4. marts kl. 19:
Den lokale aktionsgruppe for
Brønderslev Kommune har indkaldt til orienteringsmøde i
Øster Brønderslev
Forsamlingshus om støttemuligheder til lokale projekter. Se
mere på www-lag-b.dk
6. marts kl. 14:
Per Drustrup Larsen fortæller og
viser billeder i Hyggeklubben om
en tur til Sydafrika. Hygge-klubbens aktiviteter er åbne for alle
pensionister og efterlønnere.
Mødested: ØBIs Klubhus.

27. marts kl. 19-23:
Danseaften i Øster Brønerslev
Forsamlingshus , Elmevej 75,
Øster Brønderslev, 9700
Brønderslev.
Musik: Øster Brønderslev
Byorkester Arr.:
Borgerforeningen
7. april kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i
lokalerne under Elmehøj Øster
Brønderslev.
9. april kl.13:
Sparekassens gavespil i Øster
Brønderslev Forsamlingshus.
Tilmelding senest 4. april kl.12.
10. april kl. 13:
Hyggeklubben tager på udflugt
til den østlige del af Brønderslev
Kommune. Byrådsmedlem Runa
Christensen fra Flauenskjold er
guide. Hyggeklubbens aktiviteter
er åbne for alle pensionister og
efterlønnere. Mødested: ØBIs
Klubhus.
12. april:
Ø. Brønderslev Skoles 50-års
jubilæumsarrangement i
Østsidehallen.
13. april:
Store Affaldsdag. Se opslag i
jeres lokale forretning.

16. april
Øster Brønderslev sparekasse
holder garantfest i Østsidehallen
24. april kl. 19-23:
Danseaften i Øster Brønerslev
Forsamlingshus , Elmevej 75,
Øster Brønderslev, 9700
Brønderslev.
Musik: Øster Brønderslev
Byorkester Arr.:
Borgerforeningen
26 april. kl. 13:
Herrefrokost i Hallund klubhus.
tilmelding senest 22 april.
Arr. B70
Maj - Juni
Besøg på Livø med naturvejleder. Arr.: Hallund - Hollensted
Borgerrforening. Se opslag.
5. maj kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv er åbent i
lokalerne under Elmehøj Øster
Brønderslev
7. maj kl. 14:
Gudstjeneste i Øster Brønderslev
Kirke samt efterfølgende kaffebord og underholdning i konfirmandstuen. Tilmelding for kørsel. Arr.: Øster BrønderslevHallund Pensionistforening.

9. marts:
Kirkekaffe efter gudstjenesten i
ØB Kirke med foredrag om det
gamle Ægypten
10. marts kl. 19:
Øster Brønderslve borgerforening holder generalforsamling i
Forsamlinghuset
12. marts kl. 13.30:
Hallund klubhus: Terningspil om
2 medbragte pakker. Tilmelding
senest 10. marts Arr.: Øster
Brønderslev-Hallund
Pensionistforening
14. marts kl. 19:
Musikaften på Hallund Kro,
Tilmelding senest 10 marts arr.
Hallund Hollensted
Borgerforening og Hallund Kro
Dørene åbnes kl. 18.
27. marts kl. 14:
Mickael og Kaj Holm fra
Frederikshavn underholder i
Hyggeklubben. Hyggeklubbens
aktiviteter er åbne for alle pensionister og efterlønnere.
Mødested: ØBIs Klubhus.

Stemningsbillede fra Lykkeler

Aktiviteter

Hver tirsdag kl. 19-21.30:
Pc-Café i Klubhuset i Hallund.
Arr.: B70
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