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The Blue Van i Hanoi
Den 1. november 2009 var jeg så
heldig at befinde mig i Hanoi, som
skal siges at være den fedeste by i
hele Asien.
Efter jeg havde været i Hanoi i fire
uger, skulle kongefamilien samt
The BlueVan på statsbesøg i
Vietnam, hvilket gladelig faldt sammen med min praktikperiode der.
Jeg havde fået mig nogle venner i
Hanoi, som jeg tog til koncerten
med. Ingen vidste, hvor det var,
men vi sprang ind i den nærmeste
taxa halv otte en søndag aften.
Som altid er trafikken med livet
som indsats, men vi kom sikkert til
et sted, som ligner en kæmpe hockeyhal. Vi kan høre udefra, at koncerten er gået i gang, og der er
fuld gang i vietnamesisk rock.
Billetkontor var der heller ikke
noget af – kun nogle gadesælgere
som havde nogle billetter i hånden. De ville først have 100.000
dong, dernæst 50.000 dong og til
sidst 20.000 dong, som svarer til 6
kr. Set i bakspejlet var det nok lidt
usympatisk at prange om prisen på
billetterne til selveste The Blue Van,
men sådan er kulturen i Vietnam,
og jeg havde ingen anelse om, at
de var piratkopier.
Koncertsalen var en kæmpe lagerbygning, som var udstyret med alt
koncertudstyr, ja lige bortset fra
det kolde fadølsanlæg og kandiflossen. Det var der ikke noget af.
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Koncert er ikke noget, man dyrker
så meget i Vietnam, og det var nok
derfor kun danskerne, der blev
skuffede over de manglende øl.
Pentatonic, som startede, var et
stort musikalsk mix af alt fra larm
til panfløjte til amerikanske sukkerviser. Det var en sjov oplevelse,
også fordi de bare rockede i vietnamesernes ører, og alle skreg og
hoppede. Mange smed også trøjen, kastede rundt med den svedige T-shirt og løb rundt og famlede
ind i os andre med deres svedige
overkroppe. Det skal siges, at det
kun var mændene som havde
denne rock’n roll kick.
Lokalbladet

Vietnamesiske piger opfører sig
pænt og ser på. Generelt skal vietnamesere ikke tabe ansigt, og de
viser derfor ikke mange følelser
overfor hinanden. De kan sagtens
smile og grine, men andre følelsesmæssige udtryk er ikke tilladt i
samfundet. Derfor var det en overraskelse, at de gav den gas til
denne koncert og fik afløb på alle
deres følelser.
Efter en lille time kunne se fire
tynde skikkelser på scenen, som
stillede deres guitarer frem. Nu
begyndte vietnameserne så at
heppe på dem, men udtalen haltede lidt, og det blev bare til ”Blu
Van, Blu Van, Blu Va…”. Om de
havde hørt om The Blue Van før,
har jeg ingen anelse om, men de
var utroligt begejstrede.
Søren, Steffen, Allan og Per gav
den som altid alt, hvad udstyret
kunne tage, og det var fedt. Vi
dansede og hoppede og svedte
lige så meget som alle de andre
nu. Det var endnu en varm aften.

Drengene holdte heller ikke længe,
før de stod i bare overkrop og
kørte den rigtige rock’n roll stil,
Allan skreg helt voldsomt i mikrofonen, og Søren prøvede ihærdigt at
skabe stemning med nogle spørgsmål. Desværre skal det engelske
ikke blive for kompliceret, for så
taber man vietnameserne.
Generelt var det en fed koncert, og
vups er en time ovre, og de lukker
og slukker. Vietnameserne nærmest
løber ud, for der er nemlig curfew,
og inden jeg når op til scenen for
at sige hej, er militærpolitiet der for
at jage alle ud. Koncerter søndag
aften er nok lidt for vildt for det
kommunistiske Vietnam.
Jeg når dog ud bagved og siger hej
til Allan og Per. Det var gået godt,
og de ser trætte ud. Nu går deres
turné videre sydpå til Hué og
HCM.
Ellen Hedermann Pedersen

Redaktionen
Lokalbladets redaktionen, der står
bag produktionen af hvert blad
består af:
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(e-mail: kirstenagesen@gmail.com)
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Hollenstedvej 121 (9883 5085)
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God jul, godt nytår og
fortsat godt samarbejde!
Redaktionen nåede lige at få nyheden om salget af Øster Brønderslev
Sparekasse til Nordjyske Bank med i dette nummer. Vi hilser velkommen
og ser frem til et fortsat godt samarbejde med det lokale pengeinstitut.
Dette nummer af Lokalbladet blev dog afleveret til trykning, inden allersidste nyt om Samlingshuset er skrevet, og de sidste streger slået på de
efterhånden mange tegninger.

(e-mail: vibekefuzzy@hotmail.com)

Bladet er også lavet færdigt, inden Julegaveværkstedet blev afholdt, men
bare rolig: Det bliver afholdt, og der kommer helt sikkert mange fine og
hjemmelavede gaver under de lokale træer.

Lis Marrup, Sølvgade 71,
(9883 5049)

Heller ikke resultatet for de lokale (og de andre) kandidater ved valget til
byråd og regionsråd er med denne gang.

Vibeke Hatt Sørensen, Bålhøj 30
(2971 3034)

(e-mail: lismarrup@gmail.com)

Ove Dam, Husumvej 7
(9881 1414)

Alle delene kommer med i næste nummer – ligesom så meget andet lokalt
stof, I er flinke til at sende ind, idet vi håber på fortsat godt samarbejde
samt opbakning på alle måder i næste år.

(e-mail: ove.dam@nordfiber.dk)

René Dahl Jeppesen,
Buurholtvej 53 (3113 0058)
(e-mail: rene@arkitekt-ussing.dk)

Lokalbladet er som alle de øvrige lokale initiativer et billede på det gode
samarbejdsklima i området.
Tak for et godt år, god jul til jer alle og på gensyn i 2010!

Per Drustrup Larsen,
Buurholtvej 47 (9881 1453)

Redaktionen

(e-mail: drustrups@mail.dk)

MEN - der er stadig brug for
og plads til flere medlemmer
med gode ideer.
Kontakt redaktionen!
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Fra sparekasse til bank
Kun to dage før Lokalbladet blev afleveret til trykning, blev nyheden offentliggjort om, at bestyrelsen for
Øster Brønderslev Sparekasse har forhandlet om et salg af Sparekassen til Nordjyske Bank fra Frederikshavn.
Her er historien om den skelsættende begivenhed i lokalsamfundet.
140 års periode med selvstændigt pengeinstitut i Øster Brønderslev-Hallund området er måske snart slut.
Afgørelsen ligger i hænderne på Øster Brønderslev Sparekasses repræsentantskab, der skal træffe beslutningen på et ekstraordinært møde 8. december, men den siddende bestyrelse for Sparekassen har gennemført
de forhandlinger, der skal til for at afslutte et salg af Øster Brønderslev Sparekasse med skæringsdato
1. januar 2010.

Baggrunden
Vilkårene for de små pengeinstitutter er gennem de seneste år blevet
stadigt sværere. Kort fortalt er
situationen dels den, at udefra
kommende krav til bl.a. regnskab
og forretningsførelse er blevet stedse strammere og mere omkostningskrævende, og dels har nogle
store pengeinstitutters mildest talt
skødesløse forvaltning af deres
betroede midler haft til resultat, at
de har påført deres kunder store
tab. Samtidig har de massive tab
bevirket statslige initiativer som
Bankpakke 1 og 2. Øster
Brønderslev Sparekasse har kun tilsluttet sig Bankpakke 1, for
Sparekassen er så godt økonomisk
funderet, at det ikke har været
nødvendigt at tilslutte sig
Bankpakke 2. Pakke 1 betyder dog
en årlig udgift for Sparekassen på
1,2 million om året. Samtidig har
regering og Finanstilsyn som erklæret mål, at der indenfor en kort
horisont skal være markant færre
pengeinstitutter - og kun større.
Også på finansområdet er fusioner
og stordrift åbenbart et mål i sig
selv.
Alle forhold har gjort det sværere
at drive et lille pengeinstitut som
Øster Brønderslev Sparekasse.
Medvirkende hertil er også, at kundernes indbetalte garantkapital i
form af garantbeviser, blev indefrosset i stort set alle landets
garantsparekasser i forbindelse
med finanskrisen. Mange sparekasser ville ikke længere kunne opfylde Finansstyrelsens krav om soliditet, hvis alle kunder hævede deres
garantkapital.
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I Øster Brønderslev Sparekasse
besluttede bestyrelsen i solidaritet
med de øvrige sparekasser også at
låse den lokale garantikapital på ca.
25 mio. kroner fast.
Selv om Sparekassen er finansielt
stabil nok til at indløse alle garantbeviser, ville en indløsning af alle
garantbeviser gøre det meget
svært at drive selv et lille pengeinstitut. Sådan ville situationen blive
1. oktober 2010, når perioden for
indefrysning af garantikapital stopper. Efter den dato skal vi udbetale
garantikapitalen, hvis det ønskes.
Dette er alt sammen forklaret ganske kort og i forenklet skitseform.

Rettidig omhu
I sporet af andre fusioner, overtagelser eller opkøb af mindre pengeinstitutter har den lokale snak
også gået på, hvor længe Øster
Brønderslev Sparekasse kunne
holde skansen. Det har både bestyrelse og personale hørt af og til,
men alle parter har ydet en stor
indsats, for at Øster Brønderslev
Sparekasse de seneste mange år
har været inde i en positiv udvikling. Specielt personalet har arbejdet utrolig flot og i samlet flok for
at sikre og udvikle Øster
Brønderslev Sparekasse. Derfor er
det også med en vis tristhed, at
Bestyrelsen har taget skridt til at
sælge Sparekassen, men man har
gjort det i enighed og ud fra A.P.
Møllers læresætning om rettidig
omhu.
Resultaterne har nemlig gjort
Sparekassen interessant for andre
pengeinstitutter, og det medførte
da også en henvendelse for nogle

måneder siden fra Nordjyske Bank
med et tilbud om at købe Øster
Brønderslev Sparekasse. Selv om
der også lokalt er hård konkurrence
på finansmarkedet, har Nordjyske
Bank været interesseret i også at
dække det geografiske område og
på den måde dække området mellem Løkken, Hjørring og
Dronninglund. Nordjyske Bank har
nemlig i en tid haft ønske om også
etablere sig i Brønderslev, så
Sparekassens bestyrelses beslutning
for et par år siden om at åbne
afdeling der, har også på den
måde vist sig fornuftig.
Selv om de seneste år har været
gode nok, tegner de fremtidige vilkår for et lille pengeinstitut som
Øster Brønderslev Sparekasse som
meget hårde. Fremtiden egnede
meget mindre lys, og derfor indledte Bestyrelsen forhandlinger om
et salg, mens situationen og handelsværdien af Sparekassen stadig
var god. Bestyrelsen mener selv, at
salget sker, mens Sparekassen er så
tæt på toppen, som man kan
komme både lige nu og i fremtiden, som den tegner til at blive.
Efter grundige overvejelser, undersøgelser og forhandlinger endte
Bestyrelsen med et forhandlingsresultat, som den gik offentligt ud
med tirsdag 10. november, men
først efter en orientering af personalet.
Salget er afhængigt af godkendelse
af et flertallet i Repræsentantskabet,
og kontrakten fremlægges her
8. december – samtidig med at
handelen også skal godkendes i
Nordjyske Banks repræsentantskab.

Konsekvenser

Her skitseres de centrale følger:

Der er adskillige konsekvenser ved
salget, ud over den historiske
dimension ved at den traditionsrige Øster Brønderslev Sparekasse
ophører med at eksistere efter godt
140 år.

• Personalet
Det har været afgørende for bestyrelsen at sikre det nuværende personale så godt som muligt, og i
kontrakten er personalet sikret
tryghed i ansættelsen og på uændrede vilkår.. Direktør Karen
Harboe har dog af personlige grunde valgt at stoppe ved overtagelsen.

Der er også mange følelser involveret i salget. De har også været diskuteret i Bestyrelsen, som efter
egen mening dog har valgt at lade
fornuften og ansvarligheden råde i
forbindelse med beslutningen.

• Garantikapital og garantbeviser
Den nuværende garantikapital frigives, så garanter kan indløse halvdelen efter de 2 repræsentantskabers godkendelse af

Repræsentantskab
Følgende er valgt til Øster Brønderslev Sparekasses
repræsentantskab for perioden
1. januar 2009 til 31. december 2012:
Kjeld Andersen, Bøgevej 6, Øster Brønderslev
Joan Brogård, Østergade 87, Brønderslev
Claus Dahl, Rosenlundsvej 8, Øster Brønderslev
Mogens Dolberg, Gravensgade 58, Brønderslev
Else Graven, Sølvgade 76, Hallund
Kirsten Hartmann, Hvilshøjvej 296, Hvilshøj
Flemming Holm, Limfjordsvej 28, Brønderslev
Arne Jensen, Mysundevej 6, Øster Brønderslev
Henning Jensen, Bredgade 134, Brønderslev
Kirsten Jensen, Zinkvej 8, Hallund
Kurt Elbo Jensen, Sølvgade 19, Hallund
Ole Dahl Jeppesen, Tylstrup Landevej 56, Tylstrup
Bent Torp Johansen, Dannevirkevej 3, Øster Brønderslev
Henning Hildgaard Jørgensen, Poldervej 10, Øster Brønderslev
Lauritz Jørgensen, Kjølskevej 11, Hallund
Per Jørgensen, Hollenstedvej 59, Hollensted
Klaus Riis Klæstrup, Fini Henriques Kvarter 22, Brønderslev
Henning Kristensen, Hallundvej 96, Øster Brønderslev
Bo Larsen, Ahornvej 18, Øster Brønderslev
Gitte Krogh Larsen, Taksvej 6, Øster Brønderslev
Kaj Erik Larsen, Hvilshøjvej 22, Øster Brønderslev
Per Drustrup Larsen, Buurholtvej 47, Øster Brønderslev
Brian Madsen, Ledetvej 84, Jerslev
Eddy Marrup, Sølvgade71, Hallund
Birgit Nielsen, Elmevej 79, Øster Brønderslev
Inge Poulsen, Cypresvej 6, Øster Brønderslev
Dorthe Rosenkilde, Fini Henriques Kvarter 11, Brønderslev
Otto Stavad, Sankelmarksvej 89, Øster Brønderslev
Lars Juul Storgaard, Lindevej 70, Øster Brønderslev
Brian Sørensen, Mimersvej 6, Brønderslev
John Sørensen, Ørumvej 106, Hallund
Karsten Sørensen, Sølvmågevej 12, Brønderslev
Torben Sørensen, Albert Dams Vej 7, Tylstrup
Finn Villadsen, Søndersig 24, Hallund
Erik Voigt, Aaensvej 6, Hvilshøj

overdragelsen - senest den
10. december, og resten når
handelen er godkendt af
Finanstilsynet. Hvordan Nordjyske
Bank i øvrigt vil forholde sig til
garanterne, vil de sikkert melde
mere konkret ud om inden længe.
• Fortsat 2 afdelinger
Både afdelingen i Brønderslev og i
Øster Brønderslev bevares efter
aftalen “i en betragtelig årrække”
• Lokal fond
Der etableres en lokal, almennyttig
fond med de frie midler, der
gennem årene har akkumuleret sig
via overskud på driften. Det beløb
udgjorde ved begyndelsen af 2009
godt 26 mio. kroner, men den
præcise størrelse af fonden kan
først bestemmes endeligt, når
regnskabet for 2009 er afsluttet.
Fonden får til formål at støtte
initiativer og almenvelgørende formål i Øster Brønderslev Sparekasses
nuværende naturlige virkeområde
gennem uddeling af forrentningen
af fondens formue.
Den nuværende bestyrelse for
Sparekassen udgør sammen med
Karen Harboe fondens første
bestyrelse, og der skal udformes
vedtægter for fondens virke.
Fonden dannes ved årsskiftet, men
det er ikke afklaret, hvornår der
kan uddeles midler fra fonden.
På Bestyrelsens vgne
Per Drustrup Larsen

Bestyrelse
Karsten Sørensen, Sølvmågevej 12,
Brønderslev
Bent Torp Johansen, Dannevirkevej 3,
Øster Brønderslev
Henning Jensen, Bredgade 134,
Brønderslev
Kjeld Andersen, Bøgevej 6,
Øster Brønderslev
Kurt Elbo Jensen, Sølvgade 19, Hallund
Per Drustrup Larsen, Buurholtvej 47,
Øster Brønderslev
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Samlingshuset
Planerne for etablering af Samlingshuset i Øster Brønderslev er nu gået ind i en ny og spændende fase.
Efter flere møder inkl. en nabohøring, møder med Kommunen og Sparekassen samt ikke mindst adskillige
møder med de deltagende parter om udformningen af byggeriet, er der kommet mere detaljerede planer
for Samlingshuset og indholdet af aktiviteterne i huset.
Det vidner om en stor lokal vilje til samarbejde og om et lokalsamfund, der er inde i en god udvikling. det
er også et bevis på, at der er udstrakt enighed om og opbakning til projektet, der vil medvirke til en fortsat
sikring af en god udvikling i byen på flere områder: både de blødere værdier som fællesskab og livskvalitet,
men også de mere kontante værdier, idet huspriserne i et landområde/landsby i udvikling vil være stigende.
Tidsplanen for Samlingshuset er, at den detaljerede projektering samt tilvejebringelse af den nødvendige
økonomi sker inden foråret 2010, hvorefter byggeriet kan gå i gang for at stå færdigt.
I denne sammensatte artikel vil forskellige deltagere i projektet fortælle om situationen aktuelt:

Organiseringen

Byggeriet

Økonomien

Et så stort projekt som
Samlingshuset skal organiseres og
styres fornuftigt, og det bliver det
også. Der er nedsat disse grupper
med forskellige formål og ansvarsområder:

Efter mødet med alle udvalg i
Hallen, Menighedsrådene,
Borgerforeningen og ØBI den 19.
oktober kom der igen nye gode
ideer frem, som ændrer byggeplanerne og tegningerne en del.

LAG-Brønderslev indstillede i september Samlingshuset til støtte på
975.000 kroner, og det var en
meget, meget velkommen start på
at skaffe de nødvendige midler til
byggeriet.

Formandsgruppen med deltagere
fra de deltagende parter - Hallund
Menighedsråd, Øster Brønderslev
Menighedsråd, ØBI, Østsidehallen
og Øster Brønderslev
Borgerforening - står i spidsen for
projektet.

Den planlagte 1. sal slettes, og i
stedet udvides opvamningshallen
ind i halvdelen af eksisterende spinningsrum. Resten af dette rum og
motionscenteret kommer til at
udgøre ØBIs klublokaler beliggende centralt i det nye byggeri.

Planen er nemlig, at hele byggeriet
skal være fuldt finansieret, så driften ikke bliver belastet af afdrag og
renter på lån, og som tingene ser
ud lige nu, er økonomigruppen ret
fortrøstningsfuld mht. at opnå det
mål.

Byggegruppen er nedsat til styring
og koordinering af projekteringen
og selve byggeriet. De skal også
koordinere de frivilliges indsats.

Motionscenter og spinning flyttes
til de eksisterende klublokaler, som
udvides en del mod øst for at give
mere plads til selve motionscenteret.

Anlægsøkonomien ser i runde tal
sådan:

Økonomigruppen skal sørge for at
skaffe pengene til projektet og skal
stå for at styre finanserne undervejs. En gruppe har arbejdet med
området indtil nu, og den fortsætter med det i den kommende tid.
Praktisk gruppe. Når byggeriet går
i gang, skal der også nedsættes en
praktisk gruppe til at bistå de frivillige arbejdende på byggeriet.
Desuden har der indtil nu været
nedsat en aktivitetsgruppe med
bred repræsentation til at koordinere lokalebehov og ideer til
aktiviteter.
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Hele den nye del af byggeriet udvides mod vest for at give mere
plads til Menighedsrådenes lokaler,
evt. store sal, større og bedre indgangsparti og sidst, men ikke
mindst en større og bedre udnyttelse af køkken- og cafeteriaarealet.
Nu bliver næste trin at få lavet tegninger af Arkitektfirmaet Jørgen
Ussing. De vil kunne bidrage med
nye spændende detaljer indenfor
vores overordnede koncept detaljer som vi, ikke-fagfolk,
mangler fantasi og viden til at
kaste os ud i.

LAG-Brønderslev
Menighedsrådene
ØBI
Borgerforening
Gaver fra
eksisterende hallån
Nye gaver/indsamling
I ALT

1,0 mio. kr.
2,0 mio. kr.
0,5 mio. kr.
0,5 mio. kr.
1,2 mio. kr.
0,8 mio. kr.
6,0 mio. kr.

Det svarer cirka til byggeudgifterne
uden moms i det anlægsbudget,
der er lagt.
Hertil kommer så deltagernes eget
arbejde, som selvfølgelig vil gøre
byggeriet billigere.
Får projektet flere penge, er der
mange ideer til udvidelser og forbedringer samt inventarønsker.

Tidsplanen
Tidsplanen for at tilvejebringe midler til byggeriet er, at der i februar
vil blive taget kontakt til de folk,
som i dag har ydet lån til
Østsidehallen. Desuden vil der
blive foretaget en egentlig koordineret indsamling af støttebidrag
blandt områdets beboere. Det vil
Økonomigruppen skrive meget
mere om i næste nummer af
Lokalbladet, men den vil allerede
nu gerne fortælle om planerne,
som de ser ud lige nu.
Skattebegunstigede gaver
Økonomigruppen håber på økonomisk opbakning fra folk i form af
kontante gaver – og ikke i form af
lån som tidligere. Det forventes at
kunne lade sig gøre, fordi det vil
være muligt at opnå skattefradrag
for gaver til Samlingshuset.
Forestiller vi os, at en familie vil
give f.eks. 10.000 kr. til
Samlingshuset, vil det give et netto
skattefradrag i det år, gaven bliver
givet, på ca. 3.135 kr., der kommer
til udbetaling i forbindelse med
slutopgørelsen for det år.
Har folk ikke kontant 10.000 kr. at
give som gave, kan pengene lånes
i Øster Brønderslev Sparekasse eller
andre pengeinstitutter. Så kan det
fulde beløb gives som gave, nettoskattefradraget på de ca. 3.135
kroner udløses, og fordi man så
selv står for afdrag og renter, bliver
der løbende også en skattefordel
gennem rentefradraget.

Og husk at det er muligt at give
gaver hvert år – også allerede i år,
hvis man ønsker det!

Arbejdsgrupper

Eksisterende hallån
Situationen med de eksisterende
hallån efter seneste betalingsrunde
her i september/oktober er, at 260
personer har et tilgodehavende hos
Østsidehallen på 6.000 kr. – i alt
cirka 1.6 mio. kroner.

Formandsgruppen:
Pia Christensen
Gitte Christiansen
Birgit Søndergaard
Niels Kold
Anders Bentsen

En del af dem har lånt pengene
kontant til Østsidehallen, og en del
har lånt pengene f.eks. i
Sparekassen.
Uanset hvad folk har valgt, håber
Økonomigruppen på, at mindst 75
% af lånene bliver eftergivet og
ændret til gaver til Samlingshuset.
På den måde opnår giverne et
skattefradrag for gaven på de
6.000 kr.
Hvis vi regner med, at ca. 75 % af
långiverne til Østsidehallen vil være
med på dette, giver det et beløb
på ca. 1,2 mio. kr., som
Østsidehallen sender videre til
Samlingshuset og overtager rentebyrden af ift. nu, hvor folk selv
betaler denne rente. Østsidehallen
afdrager så fortsat gælden på
samme måde som nu.
Koordinator
mellem grupperne:
Henrik Jensen
Kontaktperson
til arkitektfirmaet:
René Dahl Jeppesen

Byggegruppen
Peter Andersen
Orla Knudsen
Kim Aagaard Andersen
Arne Jensen
René Dahl Jeppesen,
(der også repræsenterer
arkitektfirmaet Jørgen Ussing)
Økonomigruppen: (indtil nu)
Inga-Lil Jørgensen
Mette Andersen
Niels Kold
Per Pedersen
Lars Pedersen
Ole Jensen
Anders Bentsen
Jørgen Cæsar
Per Drustrup Larsen
Aktivitetsgruppen: (indtil nu)
Pia Christensen
Lona Andersen
Mette Boye
Gitte Christiansen
Birgit Søndergaard
Simon Reedtz
Jan Jæger
Ove Dam
René Dahl Jeppesen
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Vælgermøder
Vælgermøde i Hallund
Hallund-Hollensted Borgerforening arrangerede på opfordring vælgermøde, hvor 45 deltagere mødte op for at høre,
hvad politikerne, som var Hanne Svensmark fra Socialistisk Folkeparti, Kim Toft fra Venstre og Ole Jespersgaard fra
Socialdemokratiet, havde at sige. Eddy Marrup var ordstyrer og præsenterede kort kandidaterne, der hver fik 5 minutter
til at præsentere deres parti og deres egne meninger.
Hanne har været politisk aktiv siden 1980 og stiller op til byrådsvalget, hvor SF har et stærkt hold med gode visioner.
Hun interesserer sig for børn og familier med problemer, som der skal tages fat i så tidligt som muligt og nævnte, at i
stedet for kontrol og skemaer i plejesektoren skulle man vise tillid, der skaber samarbejde.
Kim sagde, at det er gået godt med sammenlægningen, som havde givet en rigtig god kommune med mange tilflyttere,
men der mangler markedsføring omkring service. Børnehaver og skoler skal renoveres, ældreområdet fungerer, men
noget kan forbedres, en sagsbehandling må ikke tage 2? år.
Ole sagde, at på skoleområdet skal 7. klasser blive, hvor de er. Han kom ind på landsbykunst, køkkener på plejehjem og
karakteriserede afgørelsen om Kærgaarden som helt uacceptabel.
Spørgsmålene fra salen omhandlede Låsby Svendsen, der er den dyreste mand for Brønderslev med sine faldefærdige
rønner. Der er sat 2 mio. kroner af til nedrivning, og det lykkes af og til at få en aftale i stand med ejeren om nedrivning.
Der blev foreslået, at der kunne søges om byfornyelse. Nedlagte landbrug er blevet attraktive og bliver sat i stand. Yngre
mennesker søger på landet, hvor der er fredeligt efter arbejdets stress og jag.
Cykelstier fik også en kommentar om prioriteringen, der ikke svarer til det lovede. Problemet med Kærgaardens udvidelse
fyldte en del i debatten og flere mente, at der burde udbygges et andet sted, så naboer ikke blev generet, og så gyllen
ikke skulle køres langt væk. Hallund bliver måske lokalby, som betyder, at man går fra landzone til byzone og at der må
ske udvikling, men det skal med i kommuneplanen. I ældreplejen skal der frigives ressourcer til direkte pleje i stedet for
det bureaukrati, der eksisterer nu. Sagsbehandlere når 10 sager mindre om året på grund af kontrol, og politikerne fik
det råd at bruge udfordringsretten.
Afsluttende bemærkninger nævnte Hanne, at de fleste ældre kan tale for sig selv og selv kan bestemme over deres liv og
tilværelse. Hun syntes, det havde været en lærerigt at høre, hvordan de 2 garvede politikere klarede udfordringerne.
Kim har været i politik i 8 år og har lyst til flere. Han vil gerne gøre noget for lokalområdet og vil gerne blive i Hallund,
som er det sted, han har boet længst.
Ole var 19 år, da han første gang stillede op, og han brænder stadig for arbejdet som politiker og opfordrede alle til at
stemme på de lokale, da det er blevet sværere at blive valgt, efter at antallet af byrådsmedlemmer er skåret ned med 2.
Aftenen sluttede med hygge ved et fint sponsoreret ostebord, kaffe og hvad der ellers hørte sig til.
Lis Marrup

Vælgermøde i Øster Brønderslev
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Øster Brønderslev Borgerforening arrangerede valgmøde,
hvor 10 kandidater deltog. Det var de 6 lokalt baserede:
Ole Jespersgaard, Otto Ziegler og Jeppe Bisgaard (Soc.Dem.)
samt Kim Toft, Henning Kristensen og Alexander Brohus.
Desuden deltog Ole Andersen (SF), Mogens Gregersen
(Rad.) Karsten Frederiksen (Kons.) og Karl Emil Nielsen (DF).
Desuden havde Ole Jespergaard taget sin spin-doktor med.
Det var hans mor Else Jespergaard.
Der var desværre kun 16 tilhørere, men de fik en god og tæt
debat, som viste en bred enighed om de fleste spørgsmål
og en vilje til også at udvikle Øster Brønderslev-området.
Det var naturligt nok i centrum for debatten, men også
generelle spørgsmål blev drøftet.
Alle var enige om feks. at etablere flere erhvervsgrunde ved
nuværende erhvervsområde i ØB og almindelige byggegrunde i forskellige størrelser evt. i området mellem Engvej
og Hvilshøjvej. Der var også bred enighed om, at det var nødvendigt med en bedre markedsføring og branding af
Kommunen og gerne i samarbejde med lokale parter. Der var stor fokus på de faldefærdige huse, og Kommunen havde
åbenbart udpeget 7, de arbejdede med, hvoraf det ene er i Øster Brønderslev. I den forbindelse var der også enighed om
at forsøge med byfornyelse og generel forskønnelse af f.eks. Elmevej gennem ØB.
Børne- og unge-området var i fokus på flere områder, og der var enighed om behovet for at tilføre flere midler for at
sikre gode og trygge rammer. Et mindre lokalsamfund som ØB kan på den måde styrkes yderligere som et godt tilflytningssted for unge med børn. I den sammenhæng er det også vigtigt med et godt samarbejde mellem foreningerne i
lokalområdet mht. både rammer og aktiviteter. Her havde kandidaterne noteret sig projektet med Samlingshuset, som de
alle syntes var rigtig godt.
Endelig rejste flere kandidater ideen om at etablere overbygning på Øster Brønderslev Skole, mens kun
den radikale kandidat åbent sagde, at han ville samle 7.-klasserne på større skoler.
Resume v/ Henrik Jensen
Lokalbladet

Valgkamp med plakater

Lokalt har valgkampen bredt sig
væk fra de autoristerede plakatstandere og ud på markerne, med
flere interessante og nye resultater.
Øverst ses en plakat fra Hallund.
I baggrunden anes taget på
Kærgård, og plakaten referer helt
sikkert til sagsbehandlingen af
tilladelsen til at udvide produktionen på Kærgård. Plakaten er kun
observeret lige der.
Nederst ses en efterlysningsplakat,
er har prydet landskabet mange
steder. Om efterlysningen virker er
vil vise sig, men den er et friskt
indslag i skiltekrigen.
Netop skiltekrigen fik en underholdende start. Dagen efter de første
plakater var sat op i på markerne
mellem motorvejen og hovedvejen, var de næsten alle sammen
blevet væltet og revet op igen. Der
stod oprindeligt 4 Venstre-plakater,
og kun Kim Tofts havde fået lov at
blive stående. Det fik flere til at
sige, at det garanteret var Kim, der
selv havde væltet konkurrenternes
plakater. Henning har da også ringet til Kim og spurgt, om det var
sådan, sagen hang sammen. Det
nægtede Kim selvfølgelig, og han
har da heller ikke indrømmet det
endnu.
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Jul i ”gamle dage”
I Lokalhistorisk arkiv er der flere fortællinger og traditioner og vilkår ved juletid og om vinteren.
Her følger i anledning af højtiden og årstiden et uddrag fra 2 af dem.

Lys og vinteraftner i 1800-tallet
Den lille Smule Talg, der blev af de
slagtede Faar brugtes til at støbe
Lys af, tykke Lys, der brugtes ved
Gilder om Julen og særlige
Lejligheder, tynde Lys eller Væger,
som de kaldtes, kun dyppet 2 á 3
Gange ved Støbningen. Disse
Væger brugtes, naar der i Mørke
skulde gaas et Ærinde ind i et
andet Værelse end Dagligstuen. Ja
det gik saa vidt med
Sparsommeligheden, at Vægerne
ikke maatte tændes uden højst
nødvendigt. Jeg mindes saaledes,
at jeg som Dreng maatte gaa ned i
Kælderen uden Lys for at tappe Øl
i Kovsen – en Lerskaal med 2 Ører
– der stadig skulde staa paa Bordet
med Øl til fælles Benyttelse.
Lad mig nævne
”Helligtrekongerlyset”.
Lysestøbningen foregik mellem
November og Jul, der blev da
ogsaa støbt Helligtrekongerlys.

Knuden, skulde vi Børn nok fjerne
os ud i den yderste Grænse af
Stuen, thi naar Krudtet antændtes,
gav det et Knald, og Ildgnisterne
fløj ud til alle Sider. Undertiden
slukkedes Lyset helt ved
Eksplosionen.

Disse saa saaledes ud, naar de var
færdige. I den Knude, der ses, hvor
Grenene er forbundne med selv
Lyset, er indsat et Papir med lidt
Krudt. Naar saa Lyset blev tændt
Helligtrekongersaften, var det en
forventningsfuld Tid for os Børn, at
se Lyset og Grenene brænde ned
mod Knuden med Krudtet. I det
Øjeblik at Flammerne nærmede sig

De lange Vinteraftener hang
Lampen ikke over Bordet, som
Lamper nu om Dage, da den gav
et meget sparsomt Lys, og det var
Kvinderne, der særligt arbejdede
om Aftenen med at karte og spinde Uld, at spinde Hør og Blaar, sy,
stoppe Strømper, lappe Tøj m.m.
De maatte derfor have Lampen saa
nær som muligt, for at kunne se i
dette næsten Halvmørke. Lampen
blev derfor hængt ude i Stuen, saa
at Kvinderne kunde sidde rundt
om den. Som Skoledreng fik jeg
ogsaa en Plads nær Lampen for at
læse. Mandfolkene sad i Siden af
Stuen ved Bordet og talte sammen
eller laa paa Bænken.
Kilde: Anders Peter Olesens erindringer
nedskrevet 1914.

December og vinter på landet i 1960’erne
December – adventsmåned
Adventsmåned. Vi nærmer os jul.
Mange gøremål venter inden helligdagene: der blev slagtet gris,
bagt småkager og pebernødder.
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Julerengøring hørte selvfølgelig
også med. Pynten til juletræet skulle ha’ et eftersyn og måske repareres lidt. Pynten var for størstedelen
hjemmelavet: stjernes, hjertekurve
og silkepapirroser. Roserne var en
kunst for sig selv, og moster Astrid
var mester. Engle fløj mellem
grene. Det danske flag blev en
selvfølge under anden verdenskrig.

Lokalbladet

Dyr og fugle måtte ikke glemmes.
De skulle ha’ deres.
Grønkålen skulle hjembringes og
koges, men først efter at den
havde fået en gang frost. Det bitre
skulle fryses væk.
Noget af det allersidste var at få
træet - en rødgran - i hus.
Den 24ende er stundet til. Til frokost spises de obligatoriske kål med
sul og medister. Om eftermiddagen følger pyntningen af træet og
forberedelser til aftenens middag,
der i min barndom bestod af flæskesteg og som dessert sødsuppe
med svesker og rosiner.

Efter opvasken blev træet tændt. Vi
gik omkring og sang de gamle
julesalmer, hver med sit næb. Så
var der pebernødder og lidt godter
– måske et æble.
Julegaver var få, og de bestod som
regel af praktiske ting.
Aftenens sidste punkt var kaffe
med hjemmebagt kringle og småkager.

Vinter
Sneen dækker mark og mose, bondens tag og havens træer – eller
som det også siges: ”Engle breder
ligklæder, det sner” (Heidegger).
Vintertiden, den stille tid, aktiviteterne mindskes, jorden hviler.
Dyrene skulle selvfølgelig passes,
fodres, malkes – og så var det tærsketid. Kornet, der var oplagret i
laden fra sommer, skulle tærskes:
kerner skilles fra strå kornet males
og bruges til foder, halmen til strøelse for store og små dyr.
Tærskningen foregik med tærskemaskine trukket af heste – en støvet affære. Laden var tæt med sortgråt støv, der satte sig i mund,
næse og øjne af de træskende personer – støvmasker fandtes ikke.
Der har vel været tærskning på
andre tider af året end vinter, men
for mig forbindes det med kulde,
sne og støv.
I vintre, hvor sneen ikke kun var et
smukt hvidt tæppe, men lå i store
driver, skulle man hos bedstefar,
som hos ligestillede, selv sørge for
at vejen til alfarvej blev farbar. Der
var ingen snerydningsmaskiner, der
kunne lejes - nej, man gik i gang
med skovl og armkræfter. Vejen
skulle ryddes, så mælken kunne
køres til mejeriet og anden nødvendig færdsel foregå.

Aftenfreden sænker sig
omkring petroleumslampen.
Thora, Bolette, Søren og
Lisbeth.

Familiens juletræ

Roer køres ind
– Bolette og Søren

Snerydning var almindeligvis mandejob, men i tilfælde af at manden
var syg eller gammel overgik det til
kvinderne. Jeg husker Bolette indtil
flere gange med skovlen på nakken
klar til dagens dont.
Der var nok for bonden at tage sig
til i de korte dagtimer, men når
aftenen kom, sænkede freden sig,
og man samledes om petroleumslampen med hver sit gøremål.

Kilde: Mappe lavet af Edel Kristiane Sørensen med dokumenter, slægtsoptegnelser og ikke mindst mange billeder fra især perioden
1960-68 med tekster om livet på familiens ejendom på Hedegaards Mark - i dag Steffenhøj 79.
Mappen er sammen med andet materiale netop givet til Arkivet, og det er enestående materiale om livet på landet i tidligere tider.
Ejendommen blev ¨på det tidspunkt drevet af Edels bedstefar, Søren Sørensen, sammen med 3 døtre: Thora, Lisbeth og Bolette
(Edels mor) Her er uddrag fra perioden december og vinter samt nogle få af billederne.
Lokalbladet
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GadeVelkommen!
Sølvgade 102
Huset fik sidst i august nye beboere, da Malene Rask Hansen på 20 år og
MikeTrudslev på 22 år flyttede ind med hunden Molly, efter at have boet i lejlighed i Brønderslev.
Mike har boet i Brønderslev i ca. 8 år og starter uddannelsen til pædagog til
januar i Hjørring eller Aalborg, men arbejder for tiden på et værested for misbrugere, hvor han er meget glad for at være. Han har også dørmandskursus
og har været dørmand forskellige steder i Brønderslev.
Malene kommer fra Guldager ved Esbjerg, men har boet i Brønderslev i et år
sammen med Mike. Malene er revisorelev i revisionsfirmaet Vejgaard Revision i
Aalborg. Uddannelsen består af 2 år som elev, 4 år HD-studerende, 2 år
cand.merc.aud. og kan slutte med statsaut. revisor, men man kan stoppe i forløbet og genoptage det senere, så det er en meget fleksibel uddannelse, der
giver plads til orlov og plads til at få børn.
Mike spiller fodbold i Hallund, hvor han er målmand og håndbold i Stenum,
hvor han er stregspiller. Malene spiller håndbold i 3. division i Aabybro, hvor
hun er målmand. Begge træner 2 gange ugentlig og spiller kamp 1 gang
ugentlig, og derudover skal hunden luftes, så de får meget motion på deres
ture rundt i Hallund og omegn.
De valgte Hallund på grund af husprisen og ville gerne til en mindre by, hvor
der er fredeligt. Især Malene, der kommer fra en lille by, nyder roen, og de er
allerede faldet til og har kontakt med naboer og hundeejere, som de møder på
deres ture. Begge er socialt engagerede og har lyst til gå og cykle sammen
med andre og nævnte Tour de Pedal og kunne tænke sig at lave hundeture.

Frihedsvej 9
Den 1. januar overtog Inger 54 år og Ewan Hansen 67 år Frihedsvej 9,
Kraghede. De kommer fra Jyllinge ved Roskilde, hvor de boede i et parcelhus
med udsigt over Roskilde Fjord. De er begge født i Jylland, Inger i Hadsund og
Ewan i Esbjerg. De har boet på Sjælland i 40 år, men har altid ønsket at
komme tilbage til Jylland, ud på landet, hvor de kan nyde udsigten og roen
samt komme væk fra byens trafik og stress. Den 1. november startede de en
større renovering af huset indvendig for derefter at fortsætte i haven og en lille
skov. De blev enige om, at det skulle være nu, hvor Ewan er blevet pensionist,
og Inger havde mulighed for at blive flyttet fra KMD i Ballerup til KMD i
Aalborg, hvor hun arbejder med software i Salgsafdelingen. De har aldrig fortrudt, at de flyttede til Kraghede, hvor de har oplevet en stor imødekommenhed fra naboerne, og de er også betaget af udsigten og roen. De har 3 voksne
børn og børnebørn på Sjælland.

Kraghedevej 186
Tony Møller Christensen 27 år og Line Aagård Dohn 23 år, og deres 6 år
gamle Labrador og 2 katte er flyttet ind på Kraghedevej 186. De var enige om,
at de godt kunne bo der, bare de fik nyt køkken, men da de først fik begyndt,
kom der nye lofter og gulve overalt. De mangler nu kun badeværelse og baggang. Tony er mekaniker og arbejder ved Peugeot i Brønderslev. Line, der
stammer fra Vodskov, er i lære som klinikassistent i Vadum. Da Tony bruger sin
fritid på biler, og Line har hest, var der her mulighed for plads til begge dele.
Lines hest skal have føl til foråret, så der skal laves hestebokse, og marken skal
indhegnes.

Hallund
Kraftvarmeværk
Invitation til Hallund Fjernvarmes
15-års jubilæum
I den anledning vil vi gerne invitere
alle indbyggere i Hallund til at se
fjernvarmeværket
Lørdag 5. december kl. 13-16
Vi vil gerne vise vores fjernvarmeværk frem.
Nuværende forbrugere kan vi tage
en snak med om optimering af
fjernvarmen.
Er man ikke forbruger, vil vi gerne
oplyse om fordelene at være med.
Mød op til en uforpligtende snak.
Vi er vært ved en lille forfriskning
Der er flere grunde til at holde
Åbent hus den 5. december.
For det første er det længe siden, vi
har holdt åbent hus, og vi vil gerne
vise værket frem til de nye, der er
flyttet til vores by.
For det andet har vi sendt noget
materiale ud til forbrugerne, og har
du nogle spørgsmål om, hvordan
du får bedre udnyttelse af dit eget
anlæg, kan vi snakke om det den
dag.
Vi vil også gerne vise det frem til
dem, der ikke er forbrugere, og er
du interesseret i at høre om muligheden for at blive koblet på, tager
vi en snak om det.
Vil du bare gerne se værket, er du
også velkommen, slutter Kaj
Andersen, formand for Hallund
Kraftvarmeværk.
Venlig hilsen Bestyrelsen

Nabohjælp
En dag da vi skulle på tur, ville vores søde og altid hjælpsomme nabo (Grethe) op af dagen gå ind til os for at komme
brænde i fyret, så der var en god varme i huset, når vi kom hjem igen. Grethe har selv en nøgle, så hun låser op og
åbner døren, som hun så tit før har gjort. Så starter alarmen, for den havde hun lige glemt i farten. Hun bliver noget
febrilsk og vil låse døren igen, og det lykkes omsider også. Så springer Grethe på jernhesten og fræser, alt hvad hun kan
ned ad grusvejen. Hun mener selv, at hun var helt oppe i femte gear, og at hun i hvert fald aldrig havde kørt så stærkt
før, for hun skulle jo hjem for at ringe til alarmcentralen og anmelde den falske alarm.
Nu overvejer vi at få videoovervågning, så vi kan bruge filmen i "skjult kamera", hvis det sker igen.
Willy Christensen, Vadbækvej, Hollensted.
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spejlet
Fighter og opfinder i Hallund
Jens Hansen, hans kone Kate og deres 2?-årige Mathias, der bor Sølvgade
28, er ikke en helt almindelig familie. Jens og Kate flyttede til Hallund for 3
år siden, og da havde Jens været ude for et meget alvorligt ulykkestilfælde,
hvor han blev hårdt kvæstet, og lægerne havde dømt ham til at sidde i
kørestol resten af livet. Han havde været på flere forskellige hospitaler, men
er nu kun tilknyttet Smerteklinikken i Aalborg.

Kraghede
Borgerforening
Året sluttes af med juletræsfest
den 29. december kl. 14.
Der serveres slik og sodavand til
børnene, kaffe og æbleskiver til de
voksne. Pris 30 kr. pr barn, og tilmelding er en nødvendighed af
hensyn til slikposerne. Tilmelding
til Preben & Heide telefon 98 26
00 21 senest 28/12.
Vi starter 2010 med spissammen,
hvor madholdet igen lever rigtig
godt.mad. Det bliver den 11.
februar kl. 18, og kl. 19.30 er der
generalforsamling.
På valg er formand Anders
Svendsen, kasserer Preben
Thomsen, og begge modtager
gerne genvalg.
Forslag til generalforsamlingen
afleveres til formanden senest den
8. februar.
Mht. fastelavn udsendes nærmere
info senere.

Jens havde bestemt ikke lyst til at være kørestolsbruger og tog kampen op
og frasagde sig kommunal støtte og sociale ydelser og begyndte at træne
sig op til at kunne gå, så han igen kunne komme i job. Begge dele lykkedes. Han trænede sig op til at kunne gå, og det har altid været hans
hovedmål. Han fik et fleksjob, og han har også arbejdet med juletræer, der
gav en god indtægt, men tanken om at blive selvstændig optog ham mere
og mere.
Han har selvfølgelig taget mange tabletter på grund af smerter i specielt
benene, og det irriterede ham, at tabletter i blisterpakninger er meget
svære at få ud. Han tænkte over, hvordan ældre, svage og folk med alle
former for gigt, så ikke ville have det. Han ville gerne lave et stykke værktøj
til formålet, og det er nu lykkedes. Han har opfundet og videreudviklet en
”tabletudpresser”, som nu kommer på markedet. Han kom i kontakt med
en dansk mand i Polen, der ville betale værktøjet og producere tabletudpresseren. I 2010 starter salget i Tyskland, Baltikum og Rusland, og i slutningen af 2010 forventes det, at tabletudpresseren forhandles i autoriserede apotekerkæder i 22 lande, hvor markedsføringen ligger i Tyskland og
USA. I Danmark bliver det Brix Design på Møn, der markedsfører og sælger.
Derudover er han gået ind i brødmarkedet, og er blevet eneleverandør til
Tulip på en 1-årig kontrakt. Han har desuden mere på bedding, som ikke
er klar til at blive offentliggjort.
Det er en meget travl familie, hvor Kate foruden altid at støtte ham er
administrativ medarbejder på Biblioteket i Brønderslev. Imens går Mathias i
børnehave, og Jens går med hovedet fuld af ideer. Weekenden er helliget
familielivet, og Jens spiller stadig på forskellige instrumenter, som siden
han blev skadet er en form for terapi.
Jens’ historie og kamp for førligheden aftvinger meget stor beundring og
respekt.

Hallund-Hollensted Fonden
Tanken om en fond blev født på en generalforsamling i Borgerforeningen, hvor John Sørensen kom med ideen.
Fonden skulle bestå af de lokale erhvervsdrivende, hvis bidrag til foreningerne skulle samles i en fond, så foreningerne og andre en gang om året kunne søge et beløb til deres virke, arrangementer m.m.
Foreningerne ville på den måde få nogle ressourcer fri til at gøre noget andet for foreningerne, og de erhvervsdrivende var fri for at blive opsøgt jævnligt af flittige indsamlere.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Kim Toft, John Sørensen og Eddy Marrup. Eddy fik til opgave at
udforme forslag til vedtægter og forretningsorden, og John skulle undersøge, hvordan andre har grebet lignende
an.
I løbet af januar vil der blive delt invitationer ud til alle selvstændige erhvervsdrivende, som kan tænkes at bakke op
om foreningslivet, og som måske allerede er vant til at sponsorere i form af gaver og annoncer.
Er du ved en fejltagelse ikke blevet kontaktet og derfor ikke har fået en invitation, er du også velkommen til at deltage i stiftelsesmøde torsdag, den 21. januar kl. 19.00 i Klubhuset på Søndersig.
Der vil blive oplæg, som alle har mulighed for at få indflydelse på ved Kim Toft og John Sørensen.
Venlig hilsen og på gensyn!
John og Kim 13
Lokalbladet

Årets julevine i SPAR
“Le Petit Borie” fra Seguret i Rhône-dalen og “Terre dell Isola” fra
Sicilien er begge udnævnt til årets julevine hos SPAR-butikken i
Øster Brønderslev.
Jan Jæger sælger vinen fra Sicilien til 100 kr. for 2 flasker.
Vinen fra Rhonedalen er kun ganske smule dyrere.
Her kan man få 2 flasker for 110 kr.
Begge vine er meget velsmagende og har en krydret smag,
som vil egne sig fortrinligt til julens lidt kraftige retter.
En juleaftensmenu bestående af den traditionele flæskesteg eller
forskellige arter af stegt fjerkræ vil få prikken over i’et med den
lette smag af peber, som især karakteriserer den franske vin.
Det har ikke været muligt for redaktionen at blive enige om,
hvilken af vinene, der vil være bedst til julens mad, så vi vil trygt
overlade det til Lokalbladets læsere selv at vurdere dem.
I bliver bestemt ikke snydt med nogen af vinene, så køb bare 2 af
hver og kast jer ud i jeres helt egen vinsmagning - og glem bare
“reglen” om at spytte vinene ud, når man har smagt på dem.
Det vil være synd!
Igen er det lykkedes gruppen bag
mange års vinsmagninger at lave en
serie helt nye og spændende aftener i
Øster Brønderslev Forsamlingshus.
Der er gode muligheder for både nye
og tidligere deltagere til at lære nyt og
få nogle gode oplevelser, og vi glæder
os til alle aftener.
Vi kan være et begrænset antal, så det
gælder om at være hurtig med
tilmeldingerne, der skal ske til Kirsten
og Henning Agesen, Dannevirkevej 14
(9881 1034 eller
kirstenagesen@gmail.com)
Prisen for deltagelse er igen i år 250 kr.
pr. deltager i startgebyr. Det indbetales
ved tilmeldingen og dækker brød,
borddækning og husleje m.v..
Desuden betales ca. 100 kroner pr.
person for hver aften, man deltager,
til dækning af udgifterne til vin og
foredragsholder. Er der overskud efter
afslutningen, plejer vi at give det som
bidrag til Forsamlingshuset.
Betalingen af de 250 kr. i startgebyr
kan direkte til Kirsten og Henning.,
men nemmest foretages online til
pengeinstitut Reg. nr.: 9028 og Konto:
1605876982. Husk at skrive navne og
adresser på deltagerne ved overførslen.
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Arrangørerne er stadig:
Ester & Christian Søndergaard
Grethe og Jens Poulsen
Inge & Henning Jørgensen
Kirsten & Henning Agesen
Lis & Ove Dam,
Birgit Søndergaard &
Per Drustrup Larsen
Lokalbladet

Vinsmagninger
Onsdag 13. januar: Italiensk aften med Hyggevin
Jens fra den lille butik Hyggevin i Aalborg - www.hyggevin.dk – fortæller
om og skænker vine ud fra hele Italien - især fra Piemonte, Syditalien og
måske 1-2 amaroner.
Torsdag 4. februar: Vuelta a España
Med en erfaren guide fra firmaet Laudrup Vin & Gastronomi som rejsefører
bliver vi ført på en rundtur til nogle af Spaniens mange forskellige vine.
Mange nye spændende vine dukker frem, og spændende områder dukker
op. Spanien er absolut andet end Rioja - www.laudrup.dk
Tirsdag 2. marts: En tur i biografen
med tilhørende vine fra USA
Filmen ”Bottle Shock” vises i BAS-Bio til
en særforestilling for deltagerne. Denne
helt nye spillefilm foregår i 1976, året
hvor alt blev forandret indenfor vinens
verden pga. en blindsmagning i Frankrig,
hvor californiske vine sensationelt vandt
over de franske. Vi ser filmen og smager
nogle af de gode vine fra USA.
www.bottleshockmovie.com
Mandag 22. marts: Det sydlige Rhône
Med Henning Agesen som kyndig guide
går turen til Châteauneuf-du-Pape, Lirac,
Ventoux, Vinsobres, Rasteau og Gigondas
- og omegn til nogle spændende vine fra
et dejligt område. www.sante-info.dk
Fredag 9. april: Supervine og den SuperBeste mad
Afsluttende vinsmagning med spisning:
Supervine og den SuperBeste mad leveret og serveret af Ib Kjerulff
fra Superbest / Supervin i Hjørring - www.supervin.dk

Bogbussen
Den torsdag, Lokalbladet opsøgte
Bogbussen i Øster Brønderslev, var
der ikke mange besøgende.
Bibliotekar Dorthe Gaardboe og
chauffør Erik Bak Simonsen var klar
til at hjælpe endnu flere end de 12,
der dukkede op den dag. Så:
Kig ind og brug det gode tilbud!
Bogbussen er:
Bogbussen er Kommunens rullende
lokalbibliotek. Den har 14 forskellige holdepladser, og når dermed ud
i næsten alle kroge af Brønderslev
Kommune fra Asaa til Thise.
I bogbussen kan du låne: bøger –
blade - musik – film – spil til både
pc, playstation og wii – lydbøger.
Der er materialer for både børn og
voksne. Har bogbussen ikke det
materiale med, du
ønsker, skaffer vi det gerne til dig.
Alt hvad du låner i Bogbussen, kan
afleveres på hovedbiblioteket eller
lokalbibliotekerne - og omvendt.
Bestil
I bogbussen hjælper vi gerne med
at skaffe bøger og artikler, som du
skal bruge til noget specielt. Vi vil
opfordre dig til at komme i god
tid, eller bestille på forhånd på
www.bronderslevbib.dk. Så er du
sikker på, at vi har det med, som
du skal bruge, når du kommer i
bogbussen.
Du kan også ringe til Brønderslev
Bibliotek på telf. 9945 4747.

Mødested
Du kan også bruge bogbussen som
lokalt mødested! Her er god tid til
at træffe aftaler, udveksle læsetips
eller få en snak om store og små
begivenheder i byen og sognet.
Ikke ”kun” en bogbus
Faktisk synes jeg jo, det er misvisende, at det hedder en bogbus,
for jo, der er mange bøger - både
fag og skøn, men der er jo også
pegebøger, musik og sangbøger,
lydbøger både på kassette, musik
på cd og MP3, film til både børn
og voksne, spil både til PC og
Playstation, aviser samt op mod 20
blade og magasiner. Alt sammen er
med i bogbussen - altså ikke noget
man nødvendigvis behøver at
bestille.

Lokale
holdesteder
Hallund:
Doktorpladsen
mandag 14.00 - 14.45
Hollensted
Ved Forsamlingshuset
onsdag 14.30 - 15.15
Øster Brønderslev
Ved Sparekassen
torsdag 17.40 - 19.00

Dorthe Gaardboe

Landdistriktspolitik
De 26 områder, der hører under Landsbyrådet i Brønderslev, havde sammen med LAG-Brønderslev indbudt til
møde 9.11. på Hallund Kro, hvor materialet om landdistriktspolitikken skulle gennemgås og pudses af, inden det
bliver sendt til kommunen til endelig godkendelse. 17 deltagere fra 11 områder deltog.
Det er LAG-Brønderslev og Landsbyrådet, der har udarbejdet politikken, et digert værk på 18 sider, hvor visioner
og mål er det centrale, og hvor alle forslag fra tidligere møder er flettet ind.
Visionerne er blandt andet at sikre områdernes fortsatte eksistens, at få flere mindre erhverv udover landbruget og
turistmæssig udvikling, der giver nye arbejdspladser. Derudover at tilbyde bosætningsmuligheder, hvor livskvalitet
er i højsædet, at tilbyde større byggegrunde med mulighed for dyrehold og i det hele taget at skabe muligheder i
landsbyerne og landdistrikter, der kan udgøre en tryg oase for børnefamilierne.
Målet er at inddrage beboerne i arbejdet og beslutningerne og være sparringspartner for politikerne. At støtte foreningerne og enkeltpersoner og det lokale netværk. At markedsføre landsbyerne, at sikre samlingssteder og at
udvikle nye arbejdspladser samt at sikre og udvikle den kollektive trafik.
Materialet blev gennemgået, diskuteret, noget blev rettet, andet tilføjet og noget slettet. På mødet kom de
ubeboelige huse i områderne på tale, og man glædede sig over, at der nu bliver sat penge af på budgettet til at få
dem fjernet. Kunst i landsbyerne var et andet ønske, som kunstnere i området skulle gøres interesseret i – en kulturpulje blev foreslået. Bedre pressedækning kunne måske få flere frivillige med i arbejdet for landsbyerne.
Et godt møde, hvor det var ønskeligt at flere havde deltaget for at få indflydelse på landsbyernes fremtid.
Lis Marrup
Lokalbladet
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40 års jubilæum på Elmehøj
I 1995 var hun i mellemtiden blevet gift og havde fået en søn. Hun
kom i nattevagt, da hun syntes,
hun ville være mere sammen med
familiens mindste mand. Et godt
valg for ham og familien, og natterytmen passede Tove godt. Hun
har været fast nattevagt lige siden.
Da Tove startede på alderdomshjemmet, var Erna Andersen bestyrer. Hendes mand, Hr. Andersen,
kom til noget efter. Han skulle først
have afviklet et vaskeri inde i
Brønderslev. I Bredgade hvor ørelægen har til huse i dag.
Fru Andersen var rigtig rart menneske, men hun var bestyrer, og
sådan agerede hun også – sådan
lidt distanceret, men helt klart et
rart menneske. Hr. Andersen var
jordens rareste mand. Alle holdt af
ham. Tove husker ham meget for,
at når han syntes, det var lang tid
siden, han havde set Toves den
mindste, så bad han hende om at
tage ham med på arbejde. Når
hun så protesterede, så sagde han
bare, at hun ikke ville få problemer
ud af det, for han skulle nok passe
ham. Når Tove så havde fri og gik
over i privaten for at hente sønnen,
lå de to og sov til middag – den
lille på maven af Hr. Andersen.
Alt personalet var som i familie
med hinanden, med den medgang
og modgang det nu kan give.

40 år på samme arbejdsplads.
Det er hvad Tove Andersen kan
fejre 1. Januar 2010. Der er ikke ret
mange, der er så trofaste på deres
arbejdsplads.
Tove er social og sundhedshjælper,
er fyldt 60 år og har siden 1970
været ansat på Elmehøj, der dengang hed Øster Brønderslev
Alderdomshjem.
Hun søgte plads der ved lidt af et
tilfælde. Hun så annoncen i avisen
og tænkte, at det der kunne hun
godt tænke sig at prøve.
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Det gav flere penge i lønningsposen, end nu hvor hun arbejdede i
forretningen ved bager Vandkrog
inde i Vestergade i Brønderslev.
Hun kunne godt bruge pengene,
da hun var alene med to små børn
og boede inde hos sine forældre,
for at få hverdagen til at fungere.
Men det var svært at sige op inde
hos Vandkrog, for der var hun glad
for at være. Men aftalen blev, at
hun 1. Jan. 1970 startede i dagvagt på Øster Brønderslev
Alderdomshjem til den fyrstelige
løn af 1100 kr./mdr.

I 1970 da Tove blev ansat på Øster
Brønderslev Alderdomshjem var
tingene meget anderledes, end de
er nu. For det første var beboerne
meget mere selvhjulpne. Der var
rigtig mange enkemænd, som ikke
kunne få det huslige til at fungere.
Der var sågar en’, der havde et
arbejde, og så boede på hjemmet
og blev serviceret der. Mændene
havde en kortklub og kvinderne
havde en strikkeklub. Personalets
arbejde bestod mest i at gøre rent
for beboerne, men var det godt
vejr, kunne beboerne blive transporteret i personalets biler en tur
ud i det blå med madpakker. I dag
ville vi vist kalde det et
”Oldekolle”, eller måske oven i
købet utopi!
Der var ansat en’ ude i køkkenet til
at tage sig af maden. Tre piger var
i dagvagt. Dagvagten gik fra kl. 712. Fra kl. 12-16 havde man fri, og
fra kl. 16-22 var man på vagt igen.
I nattevagten var der en’ personale
ad gangen. Det vil sige, at der var
to faste nattevagter, men de to
arbejdede hver anden nat. ALTSÅ
man havde fri en’ nat og var på
arbejde en’ nat, og så fremdeles
hele året igennem. Hårde tider! Og de to var ansat i flere år på de
vilkår. Den personalesammensætning var der til midt i eller slutningen af 70’erne, hvor plejetyngden
stiger og hermed mængden af personalet. Det er også på det tidspunkt, at dagvagten bliver til en
sammenhængende vagt, og der
kommer aftenvagter.

Efter Hr. og fru Andersen, der
ingen uddannelse havde, kommer
Inger Ottosen. Hun er uddannet
sygeplejerske, og har arbejdet inde
i hjemmeplejen. Der kommer virkelig store forandringer. Både fordi
hun er uddannet, men også fordi
der på dette tidspunkt i samfundet
opstår begrebet ”længst mulig i
eget hjem” og ”hjælp til selvhjælp”. Hvilket betyder, at det kun
er dem, der absolut ikke kan klare
sig selv hjemme, der kommer på
alderdomshjemmet. Det ændrer
sig fra at være et alderdomshjem til
et plejehjem. Alt det her kræver
meget mere af personalet. Det
kræver uddannelse, og det kræver
meget mere personale. Så i 1996
bliver Tove uddannet til Social- og
sundhedshjælper.
Efter Inger Ottosen kommer Tina
Grønbæk, der også bliver leder af
Jerslev Plejehjem. Så hun er i
Jerslev, og en stedfortræder for
hende er i Øster Brønderslev. Og
det giver yderligere store omvæltninger. Under de sidste to kommer
hjemmeplejen ind og udfører sygeplejemæssige opgaver eller lærer
personalet op i dem. Senere er der
ansat social- og sundhedsassistenter til de opgaver.

Efter Marie Christensen kom nuværende Jette Ramskov, der startede
sommeren 2008. Det der er i fokus
nu er nok mere den mentale del af
plejen.
Tove er 60 år og ”still going
strong” i den tunge plejesektor.
Hun mener nok, at hun vil blive
ved et par år endnu. Hun mistede
sin mand sidste år, og synes derfor
ikke, at hun lige er parat til at gå
hjemme alene, men man ved jo
aldrig. Måske møder vi hende lige
pludselig som besøgsven ude i
byen. Og det er måske det, hun til
den tid vil bruge sin seniortid til.
For hun brænder for dem, der ikke
selv kan sige fra eller har nogen til
at gøre det for sig. Hun mener, at
vi grundlæggende skal have det
godt alle sammen, også de der
ikke selv kan gøre noget til det.
Tove ved endnu ikke, hvordan
dagen skal fejres, men én ting er
helt sikker, den skal ikke fejres 1.
januar 2010, men nok nogle dage
senere.
Vibeke Hatt

Efter Tina Grønbæk kommer Marie
Christensen, og de helt store forandringers tid var ovre. Det er som
om, tingene har fundet et lidt
mere stabilt leje. Under de to foregående var der samfundsmæssigt
stigende krav til personalet.

Opfordring fra Elmehøj
Jette Ramskov , leder på Elmehøj, vil gerne opfordre os borgere til at komme på banen, og melde os til at gå ind i
et Centerråd.
På Elmehøj er der 2-3 frivillige, der er klar til at gå ind i rådet, men der mangler nogle flere over 60 år, så der kan
blive oprettet et Centerråd. Der vil være en god sum penge til at lave arrangementer for beboerne på Elmehøj og
byens pensionister. Så Jette Ramskov håber, at der vil komme nogen, der har lyst til at gøre et stykke arbejde for at
få arrangementer, ture m.m. til byen. Elmehøjs sal er rigtig god til at afholde arrangementer i.
Der vil blive indkaldt til et valg af centerråd her i efteråret. Det er Bente Klit, leder af Grønningen, der skal stå for
valget.
Lokalbladet
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HetoDan
Hvilshøjs sidste virksomhed er flyttet til Brønderslev

HetoDan er en gammel virksomhed, som blev startet på et loft i
Vestergade i Brønderslev i 1968 af
smedemester Henning Thomsen.

ville flytte, for de mente, at der
ville blive meget stille i Hvilshøj, og
det er der også blevet.

Forholdene blev for trange, så i
1975 købte han Hvilshøj Smedie af
Tage Nørgaard. Det var især de
omtalte glasbukke, der blev fabrikeret. Pladsen blev for trang, så i
1985 købte Henning Mejeriet af
Johs. Møllers Maskinfabrik. Poul
Andersen, der stadig bor i Hvilshøj,
var bestyrer indtil salget. Den 1.
marts 2006 overtog sønnen Peter
det hele.

I dag er det ikke blot de omtalte
glasbukke der bliver fabrikeret. De
er ved at være "yt", så i år kommer
produktionen nok ned på 200 stk.,
mens den for år tilbage var oppe
på 10-12.000. De laver en del
forme til betonelementer og reparationsarbejde på industrimaskiner.
De laver også maskiner til at vende
forskellige ting med. Kort sagt alt
inden for smedearbejde. Der er 5
mand i arbejde og heraf er 2 lærlinge.

Allerede i 1998 købte Peter grunden, hvor det gamle bageri lå.
Hans plan var da at vælte Mejeriet
og bygge nyt på de 2 grunde,
men på grund af kravene om lokalplan og miljøgodkendelser var der
lange udsigter til at få tilladelse, så
han valgte at købe grund i
Brønderslev. Beboerne i Hvilshøj
var ikke helt tilfredse med, at han
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Peter er udlært maskinmester og
laver selv alle udregninger, mens
kontorarbejdet udføres med lidt
hjælp af hans kone Mette, der
arbejder i Myretuen i Øster
Brønderslev. Hun er på barsel lige
nu, og de har 3 børn, så der er nok
at se til.

Der er både fordele og ulemper
ved ikke at bo på arbejdspladsen.
Det er nok lidt lettere at holde fri,
når man kommer hjem, og det er
også meget positivt, at firmaet er
blevet mere synligt i Brønderslev.
Det kan ses af deres hjemmeside
www.hetodan.dk
Hvad skal der nu ske med
Hvilshøj Bymidte?
Peter har oplyst, at Mejeriet bliver
væltet, men ikke lige i disse tider.
Så skal der sås græs på grunden,
og de får selv en flot udsigt ud
over markerne mod syd.
Planen med det andet hjørne af
Skarvadvej er også, at det skal jævnes, og grunden så tilsået med
græs. Henning ejer det gamle frysehus, men Peter mener, at han er
i forhandling om salg af det, så bliver det måske også grønt område.
Grethe Christensen

KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
Minikonfirmander efterår 2009
Efterårets minikonfirmandforberedelse begyndte på en dejlig dag i september. Lene Hansen, min medunderviser,
og jeg var selvfølgelig spændte på, hvor mange der mon ville dukke op. Og vi blev både overraskede og glade,
da der dukkede 30 søde og nysgerrige børn fra Hallund og Øster Brønderslev op.
Vi er mødtes om onsdagen, og som regel har vi sunget en salme, øvet os på fadervor, hørt en historie, og så har
vi lavet en masse andre ting. Vi har udforsket kirken i Hallund samt kirken og kirkegården i Øster Brønderslev,
været på løb, tegnet, klippet, klistret, spist kage og drukket saftevand. Og hele forløbet blev rundet af med en
festlig afslutning.
Kære minikonfirmander, jeg har været glad for at lære jer at kende, og jeg håber også, at I har fået noget med
jer hjem.
Tak for nu – og på gensyn!
Rune Nørager Christensen.

Høstgudstjeneste og høstmarked i Hallund
Søndag 27. september var der høstgudstjeneste i Hallund, og bagefter holdt spejderne høstmarked.
Menighedsrådet bød på frokost i Spejderhuset, og så gik det ellers løs med høstmarkedet. Det var en rigtig festlig
dag, og der var aktiviteter for enhver smag. Der var lotteri, boder med bredt udvalg og kagekonkurrence. Man
kunne også bage snobrød, stege pandekager og riste popkorn over bål. For de modige var der mulighed for at
gå på line eller prøve en tur på spejdernes rafte-rodeotyr. For de stærke var der slå-et-søm-i-med-færrest-slag-turnering. Og for de, der stadig havde plads i maven, var der find-slik-på-tid-konkurrence.
Det var med andre ord en dejlig dag med sjov og ballade for hele familien. Hvis man gik glip af arrangementet i
år, får man heldigvis chancen igen næste år
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Gudstjenester
på Elmehøj
Ældrecenter
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

10. december kl. 10.15
24. december kl. 10.15
7. januar kl. 10.15
11. februar kl. 10.15

Vigtige datoer i december, januar og februar
4/12:

Julegudstjeneste og julearrangement for dagpleje- og børnehavebørn i Ø. Brønderslev Kirke kl. 9.30.
Arrangører: Ø. Brønderslev Sparekasse og Menighedsrådet i Ø. Brønderslev.
15/12: Julekoncert i Hallund Kirke kl. 19.30
31/12: Nytårsgudstjenester i Hallund Kirke kl. 13.30 og i Ø. Brønderslev Kirke kl. 15.00. Efter begge gudstjene
ster byder menighedsrådet på en forfriskning.
26/1: Koncert med Brønderslev Gospelkor i Ø. Brønderslev Kirke kl. 19.30.
31/1: Kyndelmissegudstjeneste i Ø. Brønderslev Kirke kl. 11.00
3/2:
Kyndelmissegudstjeneste i Hallund Kirke kl. 19.00.
14/2: Fastelavn. Børnegudstjeneste i Ø. Brønderslev Kirke kl. 10.00 og derefter tøndeslagning og fastelavnsfest i
forsamlingshuset. Arrangører: Ø. Brønderslev Borgerforening og Menighedsrådet i Ø. Brønderslev.

Kirkelige adresser
Sognepræst, Ø. Brønderslev og Hallund sogne:
Rune Nørager Christensen, Elmevej 85, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1025.
Fax-nr. 9881 1525. E-mailadresse: RNC@km.dk, ugentlig fridag: Mandag
Øster Brønderslev Kirkes hjemmeside: www.oeb-kirke.dk
Organist, begge sogne:
Inger M. Hansen, Svendsgade 2, 2. sal th., 9000 Aalborg,
tlf. 6060 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:
Minna Sørensen, Ørumvej 105, Hallund, tlf. 9883 5822.
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KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne

Ø. BRØNDERSLEV KIRKE

Gudstjenester

December
6/12: 2. s. i advent
13/12: 3. s. i advent
15/12: Tirsdag
20/12: 4. s. i advent
24/12: Juleaftensdag
25/12: Juledag
26/12: 2. Juledag
31/12: Nytårsaftensdag

HALLUND KIRKE

09.30
Ingen
Ingen
11.00
16.30
09.30
11.00
15.00

11.00
09.30 (Ole Skov Thomsen)
19.30 Julekoncert
Ingen
15.30
11.00
09.30
13.30

11.00
09.30
Ingen
11.00
Ingen

31/1: Septuagesima

09.30
11.00
09.30 (Ole Skov Thomsen)
Ingen
19.30 Koncert:
Brønderslev Gospelkor
11.00 Kyndelmissegudstjeneste

Februar
3/2: Onsdag
7/2: Seksagesima
14/2: Fastelavn
21/2: 1.s. i fasten
28/2: 2.s. i fasten

Ingen
09.30
N.B.10.00 Børnegudstjeneste
Ingen
11.00

19.00 Kyndelmissegudstjeneste
11.00
Ingen
11.00
09.30

Marts
7/3: 3.s. i fasten

09.30

11.00

Januar 2010
3/1: Helligtrekongers søndag
10/1: 1.s.e.h.3.k.
17/1: 2.s.e.h.3.k.
24/1: Sidste s.e.h.3.k.
26/1: Tirsdag

Ingen

Husk: Kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 9881 1012
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Kortræf i Stenum

Præstens besøg

21. november mødes ca. 80 glade korister til kortræf i Kirkeladen i
Stenum. Vi får besøg af den meget dygtige organist, korleder og komponist Erling Lindgren. Dagen afsluttes med en koncert i Stenum Kirke, hvor
vi synger, hvad vi har lært i løbet af dagen.
Det er hovedsagelig julerepertoiret vi tager hul på, og korene har fået
noder tilsendt, så vi har noget kendskab til satserne inden kortræffet.
Foruden koncerten på dagen, vil korene besøge hinandens kirker og sammen sætte et program op til julekoncerterne i kirkerne(se datoer i kalenderen her i bladet).
Det bliver en dejlig dag med socialt samvær og masser af inspiration til
videre korarbejde.
Hvis du har lyst til at starte i vores kirkekor er det en god lejlighed, da vi
her tager hul på et nyt repertoire og du får en uforglemmelig dag sammen med mange andre sangglade mennesker.
Kortræffet er kommet på benene gennem et samarbejde mellem Jerslev,
Tolstrup-Stenum, Serritslev og Ø. Brønderslev-Hallund kirker.
Organist Inger Malgård

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

Koret optræder
21. november: Kortræf i Kirkeladen i Stenum kl. 10-17 med afsluttende
koncert i Stenum Kirke kl. 16.
10. december: Julekoncert i Tolstrup Kirke kl. 17.30 med korene fra
Serritslev, Jerslev, Tolstrup og Øster Brønderslev/Hallund kirker.
13. december kl. 19.30: Julekoncert i Serritslev Kirke med korene fra
Serritslev, Jerslev, Tolstrup og Øster Brønderslev/Hallund kirker.
15. december kl. 19.30: Julekoncert i Hallund Kirke med korene fra
Serritslev, Jerslev, Tolstrup og Øster Brønderslev/Hallund kirker.

Kirkehøjskolen i Vendsyssel
Vinter/forår 2010 i Brønderslev.
Alle mødeaftener er torsdage og finder sted kl. 19.30 i Sognegården i
Brønderslev, Bredgade 104, 9700 Brønderslev.
28. januar:
”Hvordan ser muslimer på Jesus?” Ved Michael Berg, Jetsmark.
I foredraget refereres til Tarif Khalidis bog: ”Den muslimske Jesus” og
herud fra kommenteres det muslimske syn på Jesus ud fra en kristen
synsvinkel.
18. februar:
”Hvad sker der når vi dør?” Johannes Værge, Hellerup.
Foredrag om bogen: ”Efter døden”, en bog om det evige liv.
11. marts:
”Hamlet – den sidste hævner?” Benny Grey Schuster, Løgumkloster.
Hvem dræbte Hamlet? og hvordan er det gået ham i store dele af
Litteraturen og på teatrene op gennem det 20. årh.?
25. marts:
Titel og emne annonceres senere.
Praktiske oplysninger:
Deltagergebyr for hele møderækken: 150 kr.
Enkelte aftener: 45 kr. Priserne inkluderer kaffe.
I øvrigt henvises til fremlagte foldere i kirker og
sognegårde/menighedshuse.

22

Alle er velkomne! – Bestyrelsen.
Kirkenyt

Fastelavn 2010
Søndag 14. februar klokken
10.00 holder vi fastelavnsgudstjeneste i Øster Brønderslev
Kirke. Det bliver en familiegudstjeneste, og både børn og barnlige sjæle er velkomne til at
komme i udklædning. Efter den
korte gudstjeneste fortsætter vi
med fastelavnsløjer i
Forsamlingshuset.
Denne dag arrangeres i samarbejde med Øster Brønderslev
Borgerforening.

Nytårsgudstjenester
Vi har i menighedsrådene besluttet, at vi i år holder nytårsgudstjenester nytårsaftensdag om
eftermiddagen i stedet for nytårsdag. Vi tror, at det vil være en
hyggelig og festlig måde at
begynde nytårsfejringen på.
Der vil være gudstjeneste i
Hallund Kirke klokken 13.30 og i
Øster Brønderslev Kirke klokken
15.00. Efter begge gudstjenester
vil menighedsrådene byde på en
forfriskning i våbenhuset.
På menighedsrådenes vegne
Rune Nørager Christensen

Rejsen til Amerika – og videre
Med afrejse sidst
i september er
Mona og Poul
Christensen fra
Hollensted på vej
Jorden rundt
sammen med
deres børn.
Turen er planlagt
til at vare 7
måneder.
Lokalbladet
bringer lige et par
uddrag af den første måneds beretninger fra familiens
oplevelser i USA:

Nu er mor kommet til tasterne – 5. oktober
Aftenen sluttede med regnvejr og
filmhygge på denne nats campingplads lidt syd for Great Smoky
Mountains, i gyngestole foran den
udendørs pejs med regnen trommende på bliktaget, ren hygge ude
i den store skov.
Efter vores dag i dag med køretur
op og ned i Great Smoky
Mountains i tåge og flotte farver
kom vi til Dolly Partons forlystelsespark, Dollywood, der stod i høstfestens tegn og hvor Poul og de tre
store fik skreget igennem på rutsjebanerne, og vi blev godt våde i
Dolly River, eller hvad den nu hed,
er vi nu kommet til nattens campingplads. Har badet alle mand og
vasket tøj, og nu er det tid til godnathistorie og aften kakao. I morgen vil vi gå på opdagelse i bjergene, måske finde nogle indianere.
Håber I trives derhjemme, det gør
vi her, dog med en tåre på kinden
af og til, når der savnes kærester,
familie og venner, men det hører
vist med.

Uge 3 på farten - 18. oktober
Rejserytmen er ved at indfinde sig,
vi er ved at indstille sjælen på, at
det ikke bare er en uges ferie, men
en ny hverdag der skal systematiseres; det var let at lære at sove
længe og ikke tænke på landbrug
og skole. Det er også vigtigt at
drive og dase indimellem, for vi
kan ikke fortære nye indtryk fra
morgen til aften. Meget tid går
med at køre, det nyder vi gamle,
så kan man nyde landskaber og
nye synsindtryk. Børnene spiller og
sumper og kravler under dynen, og
Mona er næsten ved at lære, at det
ikke kan betale sig at sige
"Neeejjhh se nu et bjerg..." Det er
lige som om, at de ikke er modne
til landskabsbenovelse og arkitekturfryd - det kræver +40!! Men lave
grin med deres gamle mor, der i
telefonen spørger til georginernes
tilstand i Danmark!

Alle interesserede kan følge med i familiens oplevelser her
famifamilienchristensenexplore.blogspot.com/

Yosemite og San Francisco - 5.
november
Næste formiddag lejede vi cykler
og så to ulve små slås i skovkanten.
Senere så vi kæmpe fyrretræer på
65 m højde og 1900 år gamle.
Der var højtideligt stille blandt
kæmpetræerne.
Torsdag besøgte vi Jerry i Fresno,
Han drev sammen med 3 brødre
5000 ha og havde 1500 malkekøer
og 650 søer. Vi så hans svin, mandelplantage samt bomuldsmarken.
Vi plukkede en stor pose mandler
og besøgte hans familie.
I weekenden kom vi til San
Francisco - en smuk og charmerende by med stejle gader og masser
af hav udsigt. Vi kørte i kabelsporvogne og var til Halloween i gaderne. Mange var klædt ud, og Klara
lærte at trick og treate i butikkerne
og fik hurtigt en stor pose slik samlet sammen. Søndag var vi til norsk
gudstjeneste i sømandskirken, og
bagefter cyklede vi over Golden
Bridge i det fineste solskinsvejr og
sejlede hjem over bugten i den
fineste solnedgang med verdens
smukkeste bro i baggrunden.
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Nyt fra B70 Hallund
B70 vil gerne takke alle, som på en
eller anden måde har hjulpet med
at få hjulene til at dreje rundt.
Uden disse hjælpere ville det være
svært at drive en klub.
En tak til vores sponsorer, som igen
i år har støttet os trofast, både i
løbet af året, men så sandelig også
til sommerfesten.
Gymnastikpigerne er begyndt, og
det er Lis Jørgensen, som står for
dette.
Der spilles badminton mandag og
onsdag i Østsidehallen i Øster
Brønderslev, og begge dage har vi
endnu en bane til rådighed, så
overtal et familiemedlem eller en
nabo til en dyst. Yderligere info
kan fås hos Brian Christensen, tlf.
32 17 27 67 – mobil 20 56 43 89.
Vores PC-café begyndte tirsdag 3.
november og er for alle byens børn
og unge, som kan hygge sig sammen i nogle timer.
Desuden er der nogle arrangementer i støbeskeen, som vi håber, kan
påbegyndes snarrest. I år bliver
klubhusets vinduer, som virkelig
trænger til udskiftning, udskiftet.
Dette er muligt på grund af overskuddet fra årets sommerfest og

vores hovedsponsor, Ø.
Brønderslev Sparekasse. Derudover
har et team af lokale håndværkere,
frivillige hjælpere samt et godt tilbud fra Stark gjort dette muligt.
B70 håber på et sportsligt gensyn i
året 2010, hvor Gorm Mølbak
Nielsen kan fejre 40 års jubilæum i
klubben. Vi håber, vi kan udbygge
tilbuddene af aktiviteter til alle
byens borgere, for husk: i B70 er
der plads til alle.
Brian Christensen

Generalforsamling
B70 afholder generalforsamling 12.
januar 2010 kl. 19.00 i klubhuset
med følgende dagsorden:
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af det reviderede
regnskab.
Valg til bestyrelsen.:
Valg af formand: Brian Christensen
(modtager genvalg).
Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer:
Tommy Larsen og Niels Jensen
(modtager genvalg) Martin Dunker
stopper.(Tak til Martin)
Valg af 2 suppleanter: Henning
Villadsen og Karl Peter Andersen

(modtager genvalg).
Valg af revisorer og revisorsuppleant: Kim Toft (modtager genvalg),
Kim Frederiksen stopper (Tak til
Kim) Eddy Marrup (modtager genvalg)
Valg af kasserer: Lone Sudergaard
(modtager genvalg)
Såfremt der ikke er kandidater til at
besætte de ledige poster i bestyrelsen på den ordinære generalforsamling, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling den 2.
februar 2010 kl.19.00. Her vil
punkt 4, valg til bestyrelsen, være
eneste punkt.
Gennemgang af det, fusionsudvalget har fundet ud af i løbet af året
med hensyn til en evt. sammenlægning af B70 Hallund og
Hallund-Hollensted Borgerforening.
Der vil være en Ja/Nej-afstemning,
om der stadigvæk er opbakning til
en sammenlægning.
Behandling af skriftlige indkomne
forslag, som skal være formanden i
hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Eventuelt.
Venlig hilsen
Brian Christensen
Formand

Ikke alt er negativt

24

Her er et utroligt positivt opråb om fslutningen på sommerfesten i B70 Hallund 2009. Jeg menerbestemt , det bør råbes
ud over hele byen og omegn og med omegn menes langt ud i periferien. For hvor er det dejligt at se, at det kan nytte at
yde en ekstra indsats, hvis der er noget, man vil.
Det ville vi, (festudvalget i B70 Hallund). Vi ville tjene penge til klubben, for det var og er nødvendigt, hvis vi skal bevare
vores klubhus, som er byens samlingssted. Vi må erkende, at huset efterhånden er 30 år gammelt og dermed trænger til
nye vinduer, inventar, køkkengrej o.s.v.
I Festudvalget bestemte vi os for at ville prøve at lave en 3-dages sommerfest, der skulle stå lidt i nostalgiens tegn ved at
hive nogle gamle ting frem fra dengang, hvor alt var fryd og gammen, og vi kunne holde fester, der gav et godt og
positivt, økonomisk resultat.
Vi må sige, at det lykkedes helt og aldeles. Borgerne har i den grad været trofaste og støttet 120 % op om vores sommerfest. Mange tak for det. Også sponsorerne har været utroligt velvillige trods finanskrisen. Mange tak fra B70–Hallund.
Det er umuligt at takke alle og enhver, der har ydet en indsats i år, for der er virkelig mange, der har givet en hånd med
- lige fra opsætning af teltet, skrælning af gulerødder, kogning af kartofler og jordbærgrød, frikadellehold, revyhold, flagnedtagning, en utrolig god musik og lysshowoplevelse. Alt sammen ydet af folk, der ellers ikke har hjemme i byen, men
som synes, det kunne være en sjov oplevelse. Jeg kan blive ved. Der er så mange hænder, som har været involveret i år
med store som små opgaver, men alle opgaver er lige vigtige, og alle blev løst.
Og jeg må sige, at det har været utroligt gode og hyggelige dage, vi har haft. Hvor har det været dejligt at være med
som arrangør. Det har været hele arbejdet værd.
Er det ikke utroligt, at man kan blive så positivt overrasket i disse dage, hvor meget ellers er negativt, og vi har krise. Men
det viser dog, at vi kan holde sammen i de små samfund, og vi kan skabe hygge og glæde, hvis vi gider være med til at
søge den.
Så kommer folk såmænd også frivilligt til ude fra. Endnu en gang skal der lyde fra festudvalget: Tak til alle, der mødte op
og deltog! Så er spørgsmålet blot: Var det en engangsforestilling eller er det sådan, vi vil have det i vores lille by i fremtiden? Ps. Jeg kan oplyse, at dagene gav et utroligt godt overskud, som vil blive brugt på nye plastvinduer i klubhuset.
Minna Sørensen
Festudvalget
Lokalbladet

Hallund-Hollensted Borgerforening
Den 3. september havde vi arrangeret tur til Sønderhaven Gårdmejeri i Serritslev. Vi medbragte selv kaffen, og der
blev uddelt smagsprøver. Det var en vellykket tur for de omkring 26, der deltog i dette arrangement - en rigtig
hyggelig aften, hvor chefen forklarede om mejeriet og deres produktion. Det var sjovt at se et lille mejeri igen og
der blev købt stort ind.
Claus Iversen
civersen@post5.tele.dk.

Nyt fra sammenlægningsudvalget
Sammenlægningsudvalget består af Claus Iversen og
Lars Bredo fra Borgerforeningen samt Brian Christensen
og Tommy Larsen fra B 70 og med Lars Hahn Rasmussen
som projektor. Begge foreninger havde en sammenlægning af de to foreninger som punkt på deres generalforsamlinger, og der blev stemt for, at der skulle arbejdes
videre på en mulighed for sammenlægning. En sammenlægning vil betyde, at det måske bliver lettere at finde
kandidater til bestyrelsen, som især B 70 har haft svært
ved.
Lars foreslår, at der bliver dannet en samlet bestyrelse på
3 personer og så de arbejdsgrupper, der er nødvendige
for begge foreninger.
Udvalget har afholdt 3-4 møder i det forløbne år, hvor
de har haft besøg af en repræsentant fra DGI, der fortalte dem, hvordan tingene kunne gribes an. Økonomien
og tilskud fra kommunen, hvis der sker en sammenlægning, ligesom vedligeholdelse af klubhuset de kommende år, har også været til debat.
Klubhuset vil i den nærmeste tid få udskiftet vinduerne,
som du kan læse om et andet sted i bladet.
På de kommende generalforsamlinger i 2010 vil der
blive en endelig ja/nej afstemning om sammenlægningen.
Næste møde i udvalget er 14. november 2009.

Generalforsamling i
Hallund-Hollensted
Borgerforening
Hallund-Hollensted borgerforening indkalder til
generalforsamling fredag 22. januar 2010
klokken18.00 i klubhuset på Søndersig
Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelsen:
Claus Iversen (formand)
Lene Toldbod (næstformand)
Ida Schlüter
Britta Olesen, suppleant,
Gunnar Madsen og Ove Kristjansen, revisorer
Kim Toft, revisorsuppleant
Gennemgang af det fusionsudvalget har fundet ud
af i løbet af året med hensyn til en evt. sammenlægning mellem B70-Hallund og Hallund-Hollensted
Borgerforening. Det vil være en Ja/Nej-afstemning
vedrørende videre arbejde på en sammenlægning.
Eventuelt
Herefter vil der blive serveret god mad leveret fra
Hallund Kro til de sædvanlige rimelige priser.
Forslag til generalforsamling og tilmelding til spisning skal ske til Claus Iversen, Røverstuen 40,
Hallund, senest fredag 15. januar 2010, på telefon
9882 2422 – 4019 7421 eller til
civersen@post5.tele.dk
med venlig hilsen Bestyrelsen
Lokalbladet
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GadeU(r)tur

Flere biler

– eller: er Brønderslev by
et hul i jorden?

Som nogen sikkert har bemærket,
er der hos Jørgen og Inger Raal
Elmevej 22 kommet flere brugte
biler til salg.
I sidste nummer skrev vi om naboen i nr. 22 der havde sat 3-4 biler
til salg. Nu har Nader Daniel på 20
år også sat 4 biler til salg.
Vi glædes over at der igen er kommet lidt liv på matrikelen. Nader
Daniel kommer fra Aalborg og kan
træffes på 42319796, hvis man har
interesse i bilerne.

Da Inge Hove og Henning
Jørgensen boede på Bålhøj i Øster
Brønderslev, fik familien et vægur
med automatisk tidsstyring via
satellit fra Frankfurt. Uret fungerede fint og skiftede selv fra sommertid til vintertid og tilbage igen
– og det passede altid 100 %.
Efter de flyttede til Brønderslev,
blev været en del problemer med
uret, som åbenbart ikke kan få
satellitforbindelse til Frankfurt. Det
skiftede ikke tid selv og gik ikke
korrekt, så familien ville tage det
med til reparation, men undervejs
sydpå fangede det signalet fra
Frankfurt og gik i orden igen. Så
kan man stille sig selv et par
spørgsmål:
Hvordan er det mon at bo i et hul
i jorden uden satellitforbindelse?
Hvorfor ikke nøjes med at tage
uret med på en køretur til Øster
Brønderslev?
Der er desuden noget mere
mystisk ved uret, og det piner den
teknisk mindende søn, Janus, en
hel del: Når familien snakker med
Hennings søster i USA, skifter uret
nogle gange automatisk til den
lokale tid i USA, hvor søsteren
bor!!

L`ØBI i gang igen
Den lokale løbeklub L´Øbi har
taget hul på en ny sæson 25 oktober, og ved klubbens sæsonstart,
var der de sædvanlige fremmødte.
Vi vil her opfordre alle til at møde
op søndage kl 9.30. Konceptet er
meget nemt, jo flere der møder
op, jo nemmere er det at finde
nogen at løbe med.
Er man nybegynder, er der masse
af erfaring at trække på, da flere af
løbeklubbens medlemmer har årelang erfaring. Klubben tager også
på flere ture til andre klubber, for
at løbe sammen med dem, og de
har også et rigtig godt kendskab til
lokale ruter af forskelig længde og
stigningsgrader.
Det er aldrig for sent at starte
sæsonen, men det er selvfølgelig
lettere at være med fra start.
Der opfordres til at møde op.

Tak for støtten
Efter det netop afsluttede valg til Ældrerådet vil jeg gerne sige tak til alle
jer, der støttede mig med jeres stemme, og jeg glæder mig til arbejdet
med og for de ældre, og jeg håber, jeg kan gøre en forskel. Jeg håber, jeg
kan leve op til den tillid, I har vist mig og de forventninger, I har til mig.
Eddy Marrup

Gadebelysning
Som det sikkert kan ses flere steder
i byen er der "huller" i gadebelysningen. Nyfors står for drift af
gadebelysningen og deres aftale
med kommunen er at der ikke
køres rundt for se efter defekte
pærer i gadelamperne. Folk skal
selv ringe og fortælle Nyfors, at
der er defekte gadelamper.
Så moralen er:
Meld din gadelampe til Nyfors, for
der kommer ikke nogle og skifter
pærer af sig selv.
Telefon: 98 82 13 11
eller mail: mail@nyfors.dk

Lokal stuntmand
På www.youtube.com kan man
finde mange underlige og sjove
film - og nu også en optagelse,
hvor Olav Jørgensen (Oste Olav)
forsøger at sprænge en tom pose
fra en 3-liters vinbox.
Søg på olav stunt, se den og fortæl
Lokalbladets redaktion om andre
lokale film på:

Herrefrokost i B 70
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Så er der igen herrefrokost i Hallund, og arrangørerne, som denne gang er Hans Hjørringgaard og Jesper Tjell,
håber at se rigtig mange glade mænd i alle aldre, der vil bakke op om arrangementet, som er en tilbagevendende
succes.
Det er samtidig en god måde at komme i kontakt med de nye tilflyttere og omvendt, og det kan ikke anbefales
nok at deltage i årets herrefrokost.
Arrangementet løber af stabelen lørdag 30. januar 2010 klokken 13 og slutter, når den sidste forlader Klubhuset på
Søndersig. Maden koster 100 kr. pr. mand, og der kan købes øl, vand og snaps til meget rimelige priser.
Der skal ske tilmelding senest 16. januar til Hans på telf. 6170 5311 eller Jesper på telf. 2240 9155.
Hank op i naboer, familie og venner, så også de kan få en rigtig god og sjov oplevelse.
Lokalbladet

spejlet
Hallunds nok største solsikke
Jacob Larsen fra Hallund Staldservice
er spejder i Hallund og i foråret skulle
de forsøge sig som gartnere. Jacob
plantede 3 solsikkefrø som alle lykkedes. Planterne har været i pleje hos
Jytte og Iver men er daglig blevet tilset af den stolte ejer. Da billedet blev
taget målte den største solsikke 3.25
m. Den knækkede dog kort tid efter
under stormvejret.

My Home Is My Castle!

Lions Club
Lions Club i Brønderslev har ved
et arrangement i Ø. Brønderslev
Idrætsforening sponseret en hjertestarter. Foruden ØBI fik 7 andre
foreninger en hjertestarter.

Pumpen virker
En beboer på Buurholtvej har stillet en pumpe op et sted på sin mark, hvor
der sædvanligvis er fugtigt. Nu ser det ud til, at pumpen virker, for der er
ved at have dannet sig en fin lille sø.

Hjertestarteren er monteret lige
inde for hovedindgang til klubben
og kan hentes af alle i nødsituationer. Med i sponsoratet var der et
førstehjælpskursus, som Jan
Rembrandt og Finn Andersen deltog i. ØBI vil afholde et førstehjælpskursus, som man håber, at
så mange som muligt vil deltage i.
Lokalbladet
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Lidt af hvert fra ØBI
Vi har i ØBI sat en del nye ting i
værk og tingene begynder så småt
at tage form.

Hjemmesiden
Er gennem Joachim Jensens kyndige hænder blevet moderniseret.
Simon og Joachim har holdt en del
møder om udseende og indhold.
Det begynder så småt at tage
form. Sportsligt udvalg har givet
sine input, som integreres snarest.
Der vil hele tiden opstå nye behov,
som løses hen af vejen.
Udvalgene vil få et log-on, så de
selv kan lægge nye indlæg ind på
siden og dermed være med til at
gøre ØBI s hjemmeside til et levende sted at besøge.
Alle er velkommen til at komme
med in-put til forbedringer af siden
til undertegnede.

Sportsligt udvalg
Består af repræsentanter fra alle
udvalg i ØBI. Vi diskuterer ting af
fælles interesse og tager beslutninger, som i længden vil gøre det
mere overskueligt at være udvalgsmedlem, træner, spiller eller forælder i ØBI. Vi har indtil nu holdt 2
møder og vil i fremtiden mødes
efter behov.

Samlingshus
Processen omkring samlingshuset
går en afgørende tid i møde mht
tegninger og financiering (se
andetsteds i bladet). Personerne fra
ØBI, som deltager i arbejdet bruger mange kræfter på af være en
del af det store nye, at samarbejde
på tværs, at arbejde for medlemmerne i ØBI og vores behov. Det
samme gør de tre andre parter i
processen og nu er det ved at give
pote i form af et fantastisk hus,
som vil komme os alle til gode.
Selvfølgelig er stadig store udfordringer, men vi klør på til de løses
til alles tilfredsstillelse.

Klubliv

Pointsystem

Klubhuset er blevet
vakt til live og flere og
flere finder vej igen til
samvær og hygge
med andre. I det sidste år har vi med voksende succes lavet
fodbold- og håndbold
TV aftener i klubhuset.
Ind imellem med spisning. Hold øje med
hjemmesiden samt
meld dig til SMS service hos undertegnede,
hvis du er interesseret
i at høre, når der sker
noget.

Det nye system, hvor spillere og
forældre kan tjene point til kontingent, ture, m.m går langsomt
fremad. Flere og flere spillere kommer og tilmelder sig. Dette har
især kiosken nydt godt af mht til
hjælpere. Men det ville være rart,
om vi kunne se flere forældre som
frivillige hjælpere i klubben.

Små hyggeaftener
med musik er også på
bedding. Mange er
allerede mødt op til
vore aftener og på
turneringsdage, men
vi kan være mange
flere.

Arrangementsudvalg
Et udvalg på tværs af afdelingerne
og med medlemmer, der ikke sidder i udvalg i forvejen. Disse folk
gør et stort arbejde for at lave
sjove ting for medlemmerne og for
at tjene penge til vore børn. Støt
dem alt det, I kan, så vi fordeler
arbejdsbyrden.
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Tordensskjolds soldater eksisterer
stadig i bedste velgående. Der er
mange nye forældre, som skal
være mere end velkommen til at
tage en tørn. Vi hygger os faktisk
samtidig med vi leverer en livsvigtig hjælp til klubben. Mød op og
lær nye voksne og alle vore dejlige
unger at kende.
Ingalill og Simon tager imod nye
hjælpere hver tirsdag fra kl.19.

Lokalbladet

Sportslige
afdelinger
Er ved at finde deres ben; især mht
den nye turneringsomlægning,
som gør at alle følger den samme
sæson. Der er stadig plads til folk,
der vil tage en tørn, især i fodbold
afdelingen, som godt kunne bruge
flere hænder.
Men ellers går tingene sin gang
med masser af successer og også
ting, der går mindre godt. Men
alle gør det bedste, de kan og nye
ideer og hjælp er altid velkommen.
Vi ser frem til en spændende tid,
hvor samarbejdet på tværs i klubben aldrig har fungeret så godt
som nu. Men vi bliver bedre
endnu.
Gitte Christiansen
ØBI Formand

Billede fra aktiviteter fra Multibanen,
der er blevet færdig og er taget i brug.

ØBI-fodbold
I ØBI er der altid en god stemning til både træning, kamp og i klubhuset. Vi har et rigtig godt socialt
sammenhold i klubben også på tværs af hold og sportsgrene. Vi er gode til at integrere nye medlemmer
og har masser af arrangementer ved siden af sporten.

Standerhejsning
For seniorspillere
Ø. Brønderslev Idrætsforening starter senior sæsonen 2010 for dameog herreseniorer, samt U-18 Piger.
Lørdag 13. februar 2010 kl. 14:00
Vi starter med standerhejsning
efterfulgt af en let gang træning.
Efterfølgende er der suppe i klubhuset.
Vi glæder os til at se såvel nye som
gamle medlemmer.
Målsætninger for sæsonen 2010:
Serie 5:
For serie 5 er målsætningen at
prøve på at gøre kredsen interessant, ved at bygge videre på det
unge hold som vi spår en stor
fremtid. Vi håber at holdet kan
begynde at vise takter som et nyt
tophold fra ØBI, og bide sig fast i
den rigtige ende af tabellen.
Træner: Jacob Kristensen og Martin
Eriksen.
Dame senior:
U-18 holdet fra sidste forår genopstår og rykker op som damer.
Denne gang vil de unge piger bide
skeer med de rigtige damer, og
med holdets mange sublime teknikere er det en smal sag for dem at
udskifte placeringen fra i fjor, med
en i toppen af 7-mandsturneringen.
Træner: Frederikke Dybro.

U-18 piger:
Årg. 92-94. Det sidste år inden de
bliver senior for de ældste, derfor
denne tidlige standerhejsning.
Holdet har været sammentømret i
en årrække.
Træner: Robert Nielsen.
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".
Generelt:
Vi har store forventninger til den
forestående sæson – dels fordi vi
har fået en del tilkendegivelser fra
spillere udefra, som muligvis kommer til klubben, men også fordi
frafaldet af spillere er minimalt.
Trænings tiderne for alle holdene
aftales indbyrdes mellem trænere
og spillere p.g.a. den igangværende håndbold sæson.
HUSK AT:
Sende SMS til jeres venner, som
kunne været intereresserede
Tilmeld dig på Facebook:
www.facebook.com/group.php?gi
d=43063658949
Officiel ØBI Fodbold Gruppe!

Standerhejsning
For ungdomsspillere
Ø. Brønderslev Idrætsforening starter fodboldsæsonen for de ældste
ungdomsspillere:
Lørdag 13. marts 2010 kl. 14:00
for:
U- 15 PIGER C/7 - Årgang 95 - 96
U- 13 PIGER C/7 - Årgang 97
U- 15 DRENGE /11 - Årgang 95 96
U-13 DRENGE /7 - Årgang 97
U-12 DRENGE /7 - Årgang 98
Vi starter med standerhejsning
efterfulgt af en let gang træning.
Efterfølgende er der pølser og
sodavand i klubhuset.
Generelt:
Spillerne fortsætter i de samme
hold som i efteråret indtil sommerferien.
Trænings tiderne for alle holdene
aftales indbyrdes mellem trænere
og spillere p.g.a. den igangværende håndbold sæson.
Det vil glæde os at se både nye og
gamle spillere til disse årgange.
HUSK AT:
Sende SMS til jeres venner, som
kunne været intereresserede
På gensyn
ØBI Fodbold
Søren Lauritsen

Instruktør i gymnastik?
Gymnastikafdelingen i ØBI søger instruktører og hjælpeinstruktører til sæsonen 2010/2011.
Vi søger personer, som er interesseret i gymnastik og har lyst og mod på at skulle træne et hold.
Det er en fordel, hvis du er uddannet instruktør eller har erfaring med undervisning i gymnastik.
Vi forestiller os at skulle oprette et springhold, et rytme/dansehold eller andet,
som du måske kunne byde ind med.
Interesserede kan få nærmere information ved:
Maria på 98296670 eller mariac@10mb.dk
Annitta på 98811711 eller 40620561 eller engvej15@mail.dk
Christina på 24231913 eller christinabkrogh@mail.dk
Lokalbladet
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Fodbold på fuld tid
på det kraftigste af mine forældre,
der ikke kunne se logikken i at skifte i en så ung alder. To år efter var
der igen bud fra Hjørring, der dog
blev overhalet indenom, da AaB
samtidig meldte sig på banen.
Valget faldt på AaB, hvor jeg spillede i to sæsoner, før jeg som 15årig skrev min første kontrakt.
Efter at have overstået 9. klasse,
rykkede jeg teltpælene op og flyttede til Aalborg, nærmere bestemt
AaB College, der har været mit
hjem, indtil jeg i sommers flyttede
ind i min egen lejlighed midt i
Aalborg centrum.

Dagligdagen
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Lad os starte med de kolde facts:
Mit navn er Michael Sten Jensen,
19 år gammel og nyudklækket
handelsstudent fra HHX Turøgade i
Aalborg. Derudover er jeg på fuldtidskontrakt i AaB og på det danske
U/20-U/21 landshold i fodbold.
Indtil videre har jeg ikke fået min
officielle debut for AaB, men et par
træningskamp og en del kampe set
fra bænken i SAS-ligaen er det blevet til. Jeg har boet i Øster
Brønderslev størstedelen af mit liv
sammen med mine forældre
Preben og Ingrid samt mine
søskende Martin og Mathilde.
Lokalbladet

Selvom adressen de sidste 3 år har
været i Aalborg, betragter jeg stadig mig selv om en ØBer, der ved
nøjagtig, hvor man finder hvad i
SPAR, og hvem Olav nu træner i
håndbold. Det bliver der nok aldrig
ændret på ? På trods af mit tilhørsforhold til Øster Brønderslev og
ØBI, startede mit fodboldliv hos
ærkerivalerne fra BI.
Da jeg blev 11 år gammel, var der
for første gang bud udefra, da
Hjørring foreslog, at jeg skulle skifte BI ud med HI. Forslaget blev
med dommerstemmerne 2-0 afvist

En ganske almindelig dag starter
med, at spillerne mødes på AaB til
morgenmad klokken 9.00. Efter
den obligatoriske havregrød (uden
sukker!) er gledet ned, er der 45
minutter, hvor man kan slappe af
på sit værelse, se fjernsyn, surfe på
nettet, lave øvelser eller spille kort.
Når der spilles kort, skal der jo selvfølgelig være noget på spil, men
som mange tror, er det ikke penge,
der bliver spillet om. Tøj er langt
mere interessant. Det er hovedsagligt Hjerterfri, der bliver spillet, og
taberne fra de forskellige borde må
så ud i en dyst om, hvem der skal
bære tøjet ned efter træning. På en
god dag kan man slippe med 8-9
sæt, mens man på en dårlig dag
kan løbe ind i en øretæve på ca.
20 sæt. Jeg har allerede selv betalt
dyre lærepenge på den konto, må
jeg nok hellere indrømme.
Klokken 10.10 er der et kort møde,
hvor træneren hurtigt gennemgår
dagens træning og ellers kommer
med praktiske oplysninger. Derefter
er der træning i ca. 1? time, hvor
der bliver gået til den. Når træningen er afsluttet, står den på autografskrivning og snak med journalister, noget jeg sjældent er en del
af, da det som yngste mand er mit
job at samle bolde og kegler. Jeg
står som regel i en eller anden
busk med grene i hovedet og kigger efter 2 forsvundne bolde, mens
hele showet kører, hvilket da også
har en vis charme.

Klokken 12.30 er der frokost, men
inden man spiser, er der selvfølgelig mulighed for at tage et bad
eller en tur i saunaen. De fleste
dage har man efter frokost fri, men
på dage, hvor der bliver trænet to
gange, bliver man selvfølgelig, så
man er klar til at styrketræne klokken 14. Ventetiden bliver igen
bedrevet med kortspil, men mange
vælger også at tage sig en lur på
værelset. Vi træner som regel kun
to gange én dag om ugen, så der
er mange dage, hvor man er tidligt
hjemme. Når man ikke er vant til
at have nogen som helst fritid
overhovedet, kan det pludselig
være ret overvældende, at være
hjemme så tidligt dag efter dag.
Alle ens kammerater er stadig i
skole eller på arbejde i det tidsrum,
så det kan være lidt af en udfordring at finde noget konstruktivt at
bruge tiden på. Heldigvis er jeg
den lykkelige ejer af en dejlig sofa
og et fjernsyn, der igennem de sidste par måneder har bevist sit
værd. Ikke det mest konstruktive,
når man f.eks. har en stor opvask
stående i køkkenet, men at hoppe
over, hvor gærdet er lavest, føles
overraskende nok ikke så dårligt,
som de kloge siger…

Landsholdet
Jeg blev første gang udtaget til et
dansk ungdomslandshold, da jeg
havde deltaget i det årlige
Unionsstævne i Vejle, hvor de forskellige unioners talenter er samlet
på ét hold og spiller mod hinanden
over 5 dage. Efter stævnet blev der
udtaget 30 mand til U-16 truppen,
og jeg var en af de heldige. Faktisk
så heldig, at jeg også var med, da
truppen var skåret ned til 18
mand, der skulle spille to kamp i
Slovakiet, mod Slovakiet. I
Slovakiet havde jeg fornøjelsen af
at starte inde i begge kampe, og
fik derfor mine to første U-landsholdskampe tilføjet på cv’et.
Omkring et halvt år senere, præcis
et år efter det første stævne, var
der Unionsstævne igen, og denne
gang røg jeg med i U-17 truppen,
der skulle en tur til Færøerne og
spille Internordisk Cup. Turen blev
en blandet fornøjelse, da jeg startede inde i første kamp, som vi vandt
1-0 over Færøerne, men derefter
først kom på banen igen i finalen
med 20 min igen, da vi slog
England 4-0 (!). Efter hjemkomsten
fra Færøerne røg jeg ud i kulden
mht. landsholdet, og det blev kun
til et par træningssamlinger over
de næste ca. 3 år. Det ændrede sig
dog i juli, da jeg blev udtaget til U-

20 landsholdets tur til Nordirland,
hvor der skulle spilles Milk Cup. Af
klubhold deltog bl.a. Manchester
United, Chelsea og Barcelona,
mens der af landshold kan nævnes
Tyskland, Israel og USA. Jeg fik igen
æren af at starte inde i første kamp
mod USA, der endte med en 2-1
sejr. Næste kamp mod Israel blev
der byttet rundt, og jeg sad på
bænken indtil de sidste 25 min.
Kampen endte 1-1, og blev spillet
på et total øde stadion langt udenfor byen, da myndighederne frygtede terrorhandlinger mod Israel
under kampen. Det er åbenbart
også en del af gamet. I finalen var
jeg tilbage i startopstillingen, men
under helt anderledes forhold end
sidste kamp, da vi mødte
Nordirland, der blev bakket op af
ca. 8.000 tilskuere på lægterne, og
alle buhede, hver eneste gang en
dansker havde bolden. Kampen
blev desuden sendt live på BBC
sport, og vi blev eskorteret rundt af
politi til og fra stadion, så det var
til tider helt surrealistisk. Vi tabte
finalen 2-0, men efter skuffelsen
havde lagt sig, er der ingen tvivl
om, at det var en kæmpe oplevelse. Efter hjemkomsten til Danmark
er jeg blevet indlemmet i bruttotruppen til U/21 landsholdet, men
om det bliver til mere end de 7
kampe, jeg indtil
videre har fået på
henholdsvis U/16,
U-17 og U/20, er
svært at spå om.
Man skal aldrig sige
aldrig, og jeg tror i
hvert fald på det.
Michael
Sten
Jensen

U-20 landsholdet fra
kampen mod USA
Lokalbladet
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Stomp - Brasilien møder ØB

Øster Brønderslev Skole havde i oktober besøg af en Stomp-instruktør, Linette Riber, der havde 1. - og 2. klasserne
med i en workshop, som fik de brasilianske rytmer til at svinge over hele skolen.
Dagen sluttede med, at klasserne opførte en rytmisk og musikalsk forestilling for resten af skolen. Det var en rigtig
god dag for både tilskuere og optrædende!
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Øster Brønderslev Borgerforening
Fastelavn

Ølsmagning

Selv om der er lang tid til endnu,
vil jeg lige benytte lejligheden til at
gøre reklame for det fastelavnsarrangement, som Menighedsrådet
og Borgerforeningen laver sammen
14. februar 2010
Vi vil prøve noget andet, end det vi
plejer i Borgerforeningen og da
Rune Præst henvendte sig for at
høre, om vi skulle lave noget sammen, ja så var det jo oplagt.

Som opfølgning på sidste års
ølsmagning, hvor ca. 80 m/k,
havde en rigtig hyggelig aften med
smagning af øl fra Håndbryggeren
på Gjøl, har Borgerforeningen igen
arrangeret en ny ølsmagning.
Håndbryggeren på Gjøl har valgt
at lukke bryggeriet pga. for stor
succes, og vi har i år fået fat i
Svend Nymann fra Ølkonsortiet i
Rantzausgade i Aalborg.
Ølkonsortiet er ikke et bryggeri,
men derimod en importør og
detailhandelsbutik, se evt. nærmere
på www.oelkonsortiet.dk.
Programmet er vi ikke helt fastlagt
endnu, men der vil ske følgende:
Smagning af 6 forskellige øl.
En lille overraskelse.
Spisning af Skipperlabskovs.
Efter ølsmagningen vil der blive
solgt øl og vand, og der vil være
mulighed for kortspil og hygge,
lige så længe som man har lyst.
Så tag konen, manden naboerne,
vennerne, arbejdskammeraterne
eller familien i hånden og mød op.
Ølsmagningen finder sted fredag
den 29. januar 2010 kl. 18.00.
Billetter á kr. 200 sælges fra fredag
den 15. januar i Spar.

Foreløbig er der planlagt følgende
med ret til ændringer:
Børnene i deres flotte udklædninger og deres familier mødes i kirken kl.10 til gudstjeneste i børnehøjde. Andre er selvfølgelig også
velkomne.
Der planlægges med en gudstjeneste med fastelavn som emne på ?
time.
Derefter går vi alle i forsamlingshuset og slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller m.m.
Det hele er berammet til 2-3 timer,
for så siger erfaringen, at børnene
er trætte, og der er stadig en god
del af søndagen tilbage. Mere om
arrangementet senere.

Fowli flyver igen
lørdag 14. august
2010
Bålhøj Festivalen er allerede så
småt under forberedelse, så hvis du
har lyst til at være med på holdet
med dine gode ideer eller dine
praktiske evner, er du meget velkommen til allerede nu at kontakte
undertegnede.
Mette Boye
98811491/boye-jensen@mail.dk

Lidt om Borgerforeningen
Jeg fik forleden spørgsmålet: Hvad laver Borgerforeningen egentlig? Er din forening en meget aktiv forening?
Måske tænker andre også det. Det vil jeg hermed råde bod på, for det skal da gerne stå soleklart.
Jeg nævner i flæng, hvad der pt. foregår i Borgerforeningens regi:
Bålhøjfestival (planlægning året rundt) - Samlingshusprojektet (stort, spændende og nødvendigt)
Sankthans-aften - Lokalhistorisk Arkiv (egen bestyrelse) - Ølsmagning (kommer snart igen)
Ladywalk planlægges - LAN- parties (afholdes jævnligt i Forsamlingshuset)
Danseaftner i forsamlingshuset sidste torsdag hver måned. Meget hyggeligt og er også for dig.
Fastelavnsfest - Julebelysning - Ejer og driver Forsamlingshuset - Ejer og passer Bålhøj Plantage
Flagalle til konfirmation - Årlig skraldindsamling - Generalforsamling - Politiske aktiviteter:
Valgmøde 11-11 - Jævnlig kontakt med de lokale politikere om lokale forhold
Deltaget både skriftlig og mundtlig i arbejdet med udformning af en landdistriktspolitik
Deltager i Landsbyrådet for Brønderslev Kommune - Deltager i forsamlingshusforeningen i Kommunen.
Samarbejde med andre foreninger - Og så det løse, og det jeg har glemt.
Og så det vigtigste: Det skal være sjovt og gøre en forskel.
Hjemmeside www.oesterbroenderslev.dk. Her kan du se det hele
Heldigvis er der mange, som giver en hånd med til forskellige ting. Det er dejligt, men også nødvendigt,
for det er jo frivilligt arbejde det hele - til fælles bedste. Der er også plads til dig.
500 girokort blev delt ud for nogle måneder siden. 181 har valgt at betale de 150 kr., kontingentet er på
pr. husstand. Det er rigtig dejligt. Sparekassen tager stadig imod, også selv du har fået forlagt dit girokort.
Birgit Søndergaard, Borgerforeningen
Lokalbladet
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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 Rune Nørager Christensen
(9881 1025)
Graver i Øster Brønderslev
Charlotte Kristiansen (3057 1276)

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

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

Bibliotek
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030).

Nordjyske Stiftstidendes
lokalmeddelere:
Hallund-Hollensted:
Lis Marrup (9883 5049)
Øster Brønderslev-Kraghede:
Per Drustrup Larsen (9881 1453)
Sportsskriver:
Kjeld Christensen (9881 1040)

Hallund Kraftvarmeværk
Kaj Andersen
(9883 5366)
Hallund Vandværk,
Knud Erik Nielsen (9883 5180)
Kraghede Vandværk - øst,
Lars Melsen, Rolighedsvej 7
(9826 1876)
Postbutikken Hallund (9883 5005)
Åbent: mandag-fredag kl. 9 - 15

Graver i Hallund, Nikolaj Bjørn
Hansen (9883 5375)

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk
(9881 1441)

Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Pia Christensen (9881 1352)

Øster Brønderslev Vandværk,
Alfred Møller (9881 1400)

Menighedsrådet Hallund,
Niels Kold (9883 5359)

SPORT OG FRITID
Hallund B-70,
Brian Christensen,

(3217 2767 og mobil 2056 4389)
Hallund Jagtforening,
v/ Henrik Rosenkilde, (9883 5620)
Nejst Ridecenter, Skovengvej 8
(9826 2386)
v/ Kaj Astrup (9826 1708)

DIVERSE
Ejerlauget Bålhøj, Peter Madsen
(9645 9035)

Øster Brønderslev Hyggeklub,
Ingrid Andersen (9881 1271)
Øster Brønderslev og Omegns
Borgerforening,
Birgit Søndergaard (9881 1453)
Øster Brønderslev Forsamlingshus,
udlejning:
Peter Andersen (9881 1331)
se: www.oesterbroenderslev.dk
Øster Brønderslev-Hallund
Venstrevælgerforening,
Horst Schlüter (9646 4201)

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

Øster Brønderslev Idrætsforening,
Gitte Kristiansen (5129 9474)
Øster Brønderslev Idrætsforenings
Venner, Lene K. Andersen
(9881 1282)

Hallund-Hollensted Borgerforening,
v/ Claus Iversen,
(9882 2422 / 4019 7421)

Østsidehallen,
Anders Bentsen (9881 1493)

Hvilshøj Borgerforening ”Støkke”:
v/ Lars Larsen
(9881 1373)
Kraghede Idræts- og
Borgerforening,
v/ Anders Vinter Svendsen
(9826 1514)

Lokalbladet

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

Ejerlauget Daalen,
Poul Erik Jensen (9881 1458)

Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Bjarne Bang,
Hollenstedvej 151 (9883 5519)
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Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne,
Per Drustrup Larsen (9881 1453)

Husk at fortælle,
hvis din forening
skifter kontaktperson
eller formand

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

JC-Træbyg

Tlf. 9881 1034
e-mail: info@sante-info.dk

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

www.sante-info.dk
Kvalitetsvine fra Côtes de Ventoux
(egen import) samt vine fra Italien
og Sydafrika fra andre importører.
Vinsmagninger for firmaer og private.

Træhuse leveres:
legehuse, gæstehuse og hønsehuse

HALLUND AUTO- OG
TRAKTORVÆRKSTED
v/ Svend Andersen
Sølvgade 114, Hallund
(telf. 9883 5227)
HALLUND AUTOLAKERING
v/ Anders Chr. Larsen
Lakering af biler, køkkenlåger, døre m.m.
Røgelhedevej 14 - Hallund - 9700 Brønderslev
Maler Per Rasmussen - tlf. 2965 5550

DUO’en
Karsten & Ib

Altid glad musik
98910519 - 9881 1466
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PC-ELEKTRONIK
Elmevej 46, Ø.B.
(9881 1522)
Computerudstyr, reservedele,
elektroniske komponenter
www.pc-elektronik.dk

BALANCEHUSET
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
www.bvn-bogfoering.dk

BVN-BOGFØRING
Håndværkervej 1
9700 Brønderslev
(2362 0224)
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Hallund Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer,
bil, båd og campingvogne
Tlf. 9883 5300

Hallund
Kraftvarmeværk
Blyvej 5, Hallund - Tlf.: 9883 5366
Formand Kaj Andersen
Tlf. 9883 5026 - mobil 29672622

INFOLINK
v/ Jette Rasmussen
Sølvgade 84, Hallund
Tlf. 7020 0903 - www.infolinkkurser.dk
Kurser for erhvervslivet.
Iværksætterkurser og karriererådgivning.

Ejendomsmæglerfirmaet

John Andersen
Røgelhedevej 15
9700 Brønderslev
Telefon: 96464166
E-mail:
john@johnA.dk
Hjemmeside: www.johna.dk

GOLDENHORZE.DK
Røverstuen 71
9700 Brønderslev
www.goldenhorze.dk
Faste åbningstider:
Mandag , torsdag og fredag fra 12:30 til 17:30
+ efter aftale

Tømrerarbejde udføres
Speciale: Træhuse, helårshuse og sommerhuse.

www.woodhome.dk
e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk

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

TylstrupMureren aps
Aut. kloakmester
v/ Ib Nielsen
Enighedsvej 39
Kraghede
9382 Tylstrup
Tlf. 9646 7009
Mobil: 2043 1797

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

Lille Nejst
Bondegårdsdagpleje
v/ Birgit & Camilla Jacobsen
Tlf. 9826 0259

www.lillenejst.dk

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)

VVS-arbejde, alm. smedearbejde og reparation af
landbrugsmaskiner

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

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

MUSIK TIL FESTEN
Kraghedevej 116, Kraghede
(9826 1803 - mobil 3096 0482)
Vognmandskørsel og kranarbejde,
gummiged, minilæsser.

Ahornvej 16
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Erfaren og uddannet
musiker/musiklærer
til din næste fest...
Altid manuel musik
til festsange!!

www.pouleriksmusik.dk
tlf.: 98811458

Jens Holm
Cedervej 6
9700 Brønderslev

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

www.jh-auto.com

Et udvalg af Øster Brønderslev Sparekasses annoncer i Lokalbladet de seneste 8 år
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Aktiviteter

19. november kl. 14: ”Grand
Canyon” – naturvejleder Christian
Nørgaard fra Hellum viser billeder
og fortæller om en tur til Grand
Canyon i ØBIs klubhus. Alle efterlønnere og pensionister er velkomne. Arr.: Hyggeklubben.
19. november kl. 19.00: Hallund
Menighedsråd holder møde.
21. november: Efterårs/forjulsbal
2009. Årets store fest i ØstsideHallen. Musik: Kim & Hallo.
26. november 2009 kl. 18.30:
Danseaften i Øster Brønderslev
Forsamlingshus. (Husk spisning)
Musikken leveres af Øster
Brønderslev Byorkester. Arr.: Øster
Brønderslev Borgerforening
29. november kl. 14.00:
Gudstjeneste i Hallund Kirke og
bagefter juletræstænding og
gløgg og banko
3. december kl. 12:
Hyggeklubben holder julefrokost
i ØBIs klubhus. Alle efterlønnere
og pensionister er velkomne.
Arr.: Hyggeklubben.
4. december kl. 9.30:
Julegudstjeneste og julearrangement for dagpleje- og børnehavebørn i Ø. Brønderslev Kirke.
Arrangører: Ø. Brønderslev
Sparekasse og Menighedsrådet i
Ø. Brønderslev.
5. december kl. 13-16:
Åbent hus i Hallund
Kraftvarmeværk (se side 12)
7. december kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne
er åbent på "Elmehøj" i Øster
Brønderslev
15. decemberkl. 19.30:
Julekoncert i Hallund Kirke med
korene fra Serritslev, Jerslev,
Tolstrup og Øster
Brønderslev/Hallund kirker
29. december kl. 14:
Juletræsfest i Klubhuset. Arr.:
Kraghede Borgerforening.
(se side 13)

2010
4. januar kl. 19-21: Lokalhistorisk
Arkiv for Øster Brønderslev og
Hallund Sogne er åbent på
"Elmehøj" i Øster Brønderslev

7. januar kl. 14:
Bankospil i Øster Brønderslev
Idrætsforenings Klubhus. Alle
tager en pakke til ca. 20 kr. med.
Alle efterlønnere og pensionister
er velkomne. Arr.: Hyggeklubben
12. januar kl. 19.00:
B70 afholder generalforsamling i
klubhuset. (se side 24)
15. januar
Billetsalget begyner i Spar til
ølsmagningen i Øster Brønderslev
Forsamlingshus 29. januar
Arr.: Borgerforeningen.
(se side 33)
21. januar kl. 14:
Tage Enevoldsen fortæller om
Nelson Mandela i Øster
Brønderslev Idrætsforenings
Klubhus. Alle efterlønnere og
pensionister er velkomne.
Arr.: Hyggeklubben
21. januar kl. 19:
Stiftelsesmøde for HallundHollensted Fonden i Klubhuset på
Søndersig. (se side 13)
22. januar kl. 18.00:
Hallund-Hollensted Borgerforening
indkalder til generalforsamling i
klubhuset på Søndersig
26. januar kl. 19.30:
Koncert med Brønderslev
Gospelkor i Ø. Brønderslev Kirke
28. januar kl. 19:
Danseaften i Øster Brønderslev
Forsamlingshus. Musikken leveres
af Øster Brønderslev Byorkester.
Arr.: Øster Brønderslev
Borgerforening
29. januar kl. 18.00:
Ølsmagningen I Øster Brønderslev
Forsamlingshus. (se side 33)
Arr.: Borgerforeningen.
30. januar kl. 13:
Mandefrokost i Klubhuset på
Søndersig. (se side 26)
1. februar kl. 19-21: Lokalhistorisk
Arkiv for Øster Brønderslev og
Hallund Sogne er åbent i lokalerne
på ”Elmehøj” i Øster Brønderslev
4. februar kl. 14:
Den lokale præst Rune Nørager
Christensen fortæller i Øster
Brønderslev Idrætsforenings
Klubhus. Alle efterlønnere og
pensionister er velkomne.
Arr.: Hyggeklubben

11. februar kl. 18:
Spissammen i Kraghede
Borgerforening - efterfulgt af
generalforsamling kl. 19.30
(se side 13)
13. februar kl. 14:00:
Standerhejsning i ØBIs Klubhus
for seniorspillere i fodbold.
(se side 29)
14. februar kl. 10:
Fastelavn. Børnegudstjeneste i Ø.
Brønderslev Kirke kl. 10.00 og derefter tøndeslagning og fastelavnsfest i Øster Brønderslev
Forsamlingshuset. Arrangører: Ø.
Brønderslev Borgerforening og
Menighedsrådet i Ø. Brønderslev.
(se side 22 og 33)
18. februar kl. 14:
Lene Fisker fortæller om
Brønderslev Sygehus i dag i Øster
Brønderslev Idrætsforenings
Klubhus. Alle efterlønnere og
pensionister er velkomne.
Arr.: Hyggeklubben
25. februar kl. 19:
Danseaften i Øster Brønderslev
Forsamlingshus. Musikken leveres
af Øster Brønderslev Byorkester.
Arr.: Øster Brønderslev
Borgerforening
1. marts kl. 19-21:
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent i lokalerne på ”Elmehøj” i
Øster Brønderslev
4. marts kl. 14:
Poul Erik Jensen spiller og synger
sammen med deltagerne i Øster
Brønderslev Idrætsforenings
Klubhus. Alle efterlønnere og
pensionister er velkomne.
Arr.: Hyggeklubben
13. marts kl. 14:00:
Standerhejsning i ØBIs Klubhus
for ungdomsspillere i fodbold
(se side 29)
18. marts kl. 14:
Peter Larsen fra Stubdrup viser
filmen, han har lavet om
Brønderslev i ØBIs Klubhus. Alle
efterlønnere og pensionister er
velkomne. Arr.: Hyggeklubben
25. marts kl. 18.30
(Husk spisning):
Danseaften i Øster Brønderslev
Forsamlingshus. Musikken leveres
af Øster Brønderslev Byorkester.
Arr.: Øster Brønderslev
Borgerforening
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