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Regnskab 2007-2009

2009 2008 2007
Indtægter
Menighedråd 22.000 20.000 18.000
Annoncer 33.500 27.500 23.000
Foreninger m.v. 7.000 11.000 10.000
Frivillige indbetalinger 17.500 18.000 11.500
Abonnenter 2.500 1.500 2.000
Andre indtægter 14.500 3.000 11.000
Renter 500 500 1.000
Indtægter i alt 97.500 81.500 76.500

Udgifter
Trykning og uddeling 85.000 91.000 60.000
Kontor og porto 3.500 3.500 3.500
Forsikring 500 500 500
EDB 0 0 17500
Udgifter i alt 89.000 95.000 81.500

Driftsresultat + 8.500 - 13.500 - 5.000

Lokalindsamling 2010
HVERT år har redaktionen i årets første nummer aflagt regnskab for økonomien det foregående år.
Således også i år. På samme måde er der også i dette nummer indlagt et indbetalingskort, og igen håber vi på, at
rigtigt mange private og foreninger vil benytte lejligheden til at indbetale et valgfrit beløb til sikring af Lokalbladets
fortsatte drift. 

Som I kan se af regnskabet for de seneste 3 år, har vi rettet en smule op på økonomien i 2009, men stadig uden at
have indhentet de seneste års driftsunderskud.

Vil vil gerne:
.. have råd til fortsat at lave og uddele Lokalbladet fire gange om året
.. undgå at sige nej til stof, så det store antal sider kan vi ikke skære ned på
.. fortsat trykke nogle - og gerne endnu flere - af siderne i Lokalbladet i farver
.. have flere lokale annoncer - især fordi nogle stykker har opsagt deres annonce fra dette nummer.

Vi er således 100 % økonomisk afhængige af lokal velvilje fra alle sider – annoncører, foreninger og 
private - så vi også kan udkomme fremover. Vores kassebeholdning på ca. 26.500 kr. ved starten på året rækker jo
ikke så langt. Slet ikke når vi snart skal have udstyr og programmer opdateret.

Det indlagte kort kan bruges hjemmefra med homebanking, hvis man har det, men kan også bruges på posthuse
og i pengeinstitutter, samt direkte i Nordjyske Banks afdelinger i Øster Brønderslev og Brønderslev, hvis man vil
spare porto.

Brug indbetalingskortet!
- eller flyt penge til Lokalbladet ind på konto: 9024 - 0000045934
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Redaktionen
Lokalbladets redaktionen, der står
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(e-mail: kirstenagesen@gmail.com) 
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Lis Marrup, Sølvgade 71, 
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(e-mail: lismarrup@gmail.com)

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

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

Per Drustrup Larsen, 
Buurholtvej 47 (9881 1453)
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MEN - der er stadig brug for 
og plads til flere medlemmer
med gode ideer. 

Kontakt redaktionen!

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

9024 - 0000045934

Lokalbladets kontonummer 
til frivillige indbetalinger er: 

Ungt kød og yngre kræfter?

Vi har nu lavet Lokalblad i 15 år, og redaktionsgruppen 
er ved at være oppe i årene. 

Ikke hermed sagt at vi ikke forsat laver bladet. 
Men det er ved at være længe siden, at nogen har vist interesse for 
at komme med i gruppen. 

Alle på nær én i gruppen er over de magiske 42 år, 
og derfor kunne det være rart om, der snart kom noget nyt 
blod til Lokalbladets redaktion. 

Man behøver ikke at have de store talenter for at skrive, 
men det er ingen hindring. 

Der må sidde nogen i lokalområdet, der kunne tænke sig 
at deltage i en sikring af Lokalbladets fremtid, ved at skrive 
et par gode historier fra sit lokalområde. 

Vi har lige siden Lokalblsdets start forsøgt at sikre redaktionen 
medlemmer fra hele området, men savner fortsat 
f.eks. en fra Kraghede. 

Vi mødes 4 gange om året i en weekend og gør et nummer færdigt på
baggrund af det stof, vi har forberedt hjemmefra. 

Vi mødes lørdag kl. 9 og begynder at sætte bladet op. Så snart 
den første side er printet, læser nogen korrektur på den. 
Ved 12-tiden holder vi frokostpause og nyder noget mad, 
der er sponseret af Spar Nord. Så fortsætter vi 
med at lave sider til ca. kl. 15 ca. 

Søndag er sådan set det samme, men dagen slutter af med 
at der skabes overblik over nummeret, og siderne nummereres, 
når vi har lagt dem ud på et stort bord.

Det vil være en god ide, at have gode evner til at opsnuse 
gode historier. 

Alle de nuværende i gruppen vil gerne hjælpe dig 
med at komme i gang, eller med at svare på spørgsmål om 
hvad man evt. kunne bidrage med til bladet.

Til dette nummer har vi haft stor fornøjelse af at sidde varmt og godt 
i vores lokaler under Elmehøj, og se på den kolde vinter udenfor.

Kom frit frem!

- og læs lige side 2 igen!



Seneste nyt
Vi har næsten færdiggjort vores 4.
album, optaget i Feedback i Århus i
samarbejde med samme producer-
team, Mark Wills & Dan Hougesen,
som på Man Up. Det står til udgi-
velse til efteråret med en single til
foråret.
I mellemtiden udkommer Man Up i
Tyskland, Spanien og Frankrig, og
vi tager på en længere turné i disse
lande i februar, marts og april.
Derefter står den på en masse dan-
ske festivaler, deriblandt Løkken
Koncert i juli.

PER M. JØRGENSEN

TBV i
Brønderslev
The Blue Van spillede på
Brønderslev Gymnasium 11.
december til en koncert med flere
bands om aftenen, men havde
også optrådt ved en fællestime tid-
ligere på dagen. Søren fortalte til
stor jubel, at alle medlemmer i
orkestret havde gået der, men at
det var første gang, han havde del-
taget i en fællestime. 

Koncerten var rigtig godt besøgt,
og på trods af den elendige akustik
i salen havde alle en god oplevelse

med bl.a. The Blue Van, der den
aften også gav et enkelt – og
lovende – eksempel på deres nye
CD. 

TBV på DR
(Denne tekst er fundet og sakset
på DRs hjemmeside og er skrevet
af Martin Hviid)

Det er bare rockmusik
The Blue Van har været en del af
den opblomstring inden for
rockmusikken, som fandt sted i
løbet af 00’erne. Bands som The
Strokes, The White Stripes, The
Hives og Yeah Yeah Yeahs fik vind i
sejlene med en rå og nedbarberet
tilgang til rockmusikken. 

Garagerockbølgen, som den blev
kaldt, lod sig kraftigt inspirere af
fortidens rockn’ roll. Det behøver
ikke at være originalt for at være
godt. Det handler om den rigtige
lyd på det rigtige tidspunkt, som
The Blue Van fortæller. 

Den rigtige plade på det rigtige
tidspunkt
For The Blue Van er debutalbum-
met fra The Strokes, ’Is This It’, det
vigtigste, der skete for musikken i
det forgangne årti. 

”The Strokes sparkede døren ind,
og så blussede det op med fede
bands. De skabte en ny æra i
musikken”, forklarer The Blue Van.
"Nu om dage er der ikke ret
mange bands, der er fuldstændig
originale og nyskabende. Og så er
det tit noget lort, hvis de er." 

The Blue Van
The Blue Van får altid retro-prædi-
katet sat på sig, men den betegnel-
se holder ikke længere, forklarer
bandet. Det har været en naturlig
udvikling for The Blue Van at
bevæge sig væk fra de uldne indie-
plader og bryde nogle rammer, og
i dag er de ikke bange for at kaste
sig over hvad som helst og lave det
gode omkvæd.
"Nu er der næsten mere rock n’
roll i at turde røre ved noget main-
stream". 

Du kan høre interviewet med The
Blue Van samt en masse andet om
resten af 00’ernes rockrevival i fjer-
de episode af vores udsendelser
om 00’ernes musiktrends.

http://www.dr.dk/Musik/Temaer/0
0erne/Podcast/20091117085538_
1_1_1.htm 

The Blue Van
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Skolen - www.oebc.dk
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Valg til Skolebestyrelsen
Her i foråret 2010 er der valg af forældrerepræsen-
tanter til skolebestyrelsen. 
I skolebestyrelsen er der 7 forældrevalgte medlem-
mer, 2 elevrepræsentanter, 2 repræsentanter fra
personalet, viceinspektør og skoleinspektør.
Viceinspektør og skoleinspektør deltager i møderne
uden stemmeret.

Skolebestyrelsen er en del af den enkelte folkeskoles overordnede ledelse.
Skolebestyrelsen sætter rammer for skolens virke på en lang række områder
der påvirker eleverne i deres hverdag. Rammerne udformes som principper der
er pejlemærker for skolens udvikling og skolens daglige arbejde. 
Skolebestyrelsen er en del af det lokale demokrati og derfor er valg af forældre-
repræsentanter til skolebestyrelsen en vigtig opgave. Skolen medarbejdere og
elever har brug for en aktiv og engageret skolebestyrelse som i samarbejde kan
være med til at udvikle skolen både på kort og lang sigt og som dialog- og
sparringspartner for skolen. Derfor er valget til skolebestyrelsen ikke kun en
opgave for skolebestyrelsens forældrevalgte, men en opgave som alle skolens
parter skal løfte sammen. 

Det er ikke tilfældigt at Folketinget har vedtaget at der skal være et flertal af
forældre i skolebestyrelsen. Meningen med dette er at forældrene kan bidrage
til folkeskolens hverdag med relevant input, der kan styrke den fælles opgave:
at give eleverne den bedst mulige faglige og sociale udvikling gennem hele sko-
leforløbet.

Ovenstående er et citat fra Skole og Samfunds hjemmeside,
http://www.skole-samfund.dk/sw47919.asp, hvor man vil kunne læse mere
om det kommende valg.

Fra skolens side vil vi gerne opfordre forældrene til at være aktive i proces-
sen frem til valget. Vi er meget interesserede i, at der opstilles mange
engagerede kandidater, som vil være med til at præge skolens hverdag i
den kommende 4-års periode.

Ved siden af er der en “køreplan” for de kommende måneder.

Køreplan
Afstemningen skal være afsluttet
senest onsd. den 12. maj kl. 16.
Afstemning sker ved brev, der afle-
veres på eller sendes til skolen.

Brev til hjemmene om afstemnin-
gen og udsendelse af stemmema-
teriale vil være forældrene i hænde
senest 2. maj.

Valgmøde, hvor der er mulighed
for at opstille kandidater efter ori-
enteringen, afholdes onsdag den
7. april kl. 19 på skolen. 
Der vil blive sendt skriftlig besked
med børnene hjem senest 1 uge
før mødet.

Yderligere oplysninger kan hentes
på skolens hjemmeside:
www.oebc.dk, når tidspunktet for
valget nærmer sig eller ved hen-
vendelse til de nuværende skolebe-
tyrelsesmedlemmer. (Navne på
hjemmesiden).

Skolefest 2010
Årets skolefest finder sted torsdag i
uge 7, 18. februar kl. 19.
I år opfører vores 6. klasser stykket
“Busters verden” under kyndig
instruktion af klasselærerne Karin
Braun og Svend Stokbro og profes-
sionel hjælp af Lars Olsen fra Åsen
teater.

Trivselsdag 2010
Igen i år vil vi lave en trivselsdag på
skolen. 

I forbindelse med udarbejdelsen af
vores trivselspolitik blev det besluttet,
at der hvert år skulle lægges vægt på
børnenes samvær, omgangstone
mm. ved et fællesarrangement for
alle elever på tværs af klasserne.
Årets trivselsdag er den 24. marts.

På billederne fra sidste års trivsels-
dag kan man se nogle af de flotte
billeder, der blev lavet af eleverne.
Man er meget velkommen til at
kigge ind i skolens aula, hvor de
stadig hænger til udstilling.             

Fra skolefesten 2009



Afsked med
Karen Harboe
Sparekassen holdt mellem jul og
nytår en reception for at markere
direktør Karen Harboes afgang, da
hun efter eget valg og på trods af
opfordringer fra Nordjyske Banks
side havde besluttet at stoppe i for-
bindelse med salget af Sparekas-
sen. Det skete efter 17 år i Øster
Brønderslev Sparekasse - siden
2002 som direktør. Det har været
en tid, som Karen selv karakterise-
rer som værende med store udfor-
dringer og mange gode oplevelser
med kunder og kollegaer. Der lød
også mange rosende ord til og om
Karen fra kollegaer og bestyrelsen,
og hun blev begavet med mange
fine gaver. I et interview til
Nordjyske er hun citeret for at sige,
at hun ikke vil afvise at sige ja til et
job, hvis det rigtige dukker op,
men at hun ikke vil konkurrere
med sine nuværende kollegaer.
Indtil videre vil hun prøve, hvordan
det er at holde fri, og desuden er
hun samtidig blevet medlem af
Fonden for Øster Brønderslev
Sparekasse.

Velkommen til
Thomas Møller
Petersen 
Den nye leder af Nordjyske Banks
afdeling i Øster Brønderslev er
Thomas Møller Petersen, som har
titel af filialchef. Han er 45 år og
har været i bankverden i 25 år med
karrierestart i Egnsbank Nord og
fortsatte efter en fusion i 2001 i
Nordjyske Bank, hvor han sidst var
i afdelingen i Hjørring. 

Han har brugt den første tid til at
fortsætte det gode
arbejdsklima samt
med at sætte sig
ind i kundekredsen
og samtidig sam-
men med de
ansatte forberede
overgangen til
Nordjyske Banks
edb-system og
øvrige forretnings-
gange.

Thomas Møller Petersen glæder sig
til at fortsætte det gode arbejde for
kunder og lokalområdet, der har
været Sparekassens adelsmærke i
mange år. 

Han siger selv, at der kommer til at
ske ændringer og justeringer på
flere områder, men at der ikke
kommer til at ske de helt store 
forandringer i måden at være et
lokalt baseret pengeinstitut på. 

Fra Øster Brønderslev Sparekasse 
til Nordjyske Bank 
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I sidste nummer af Lokalbladet blev bestyrelsens forsalg om salg af Øster Brønderslev Sparekasse til Nordjyske Bank
beskrevet, og på det efterfølgende repræsentantskabsmøde 8. december blev forslaget vedtaget med et kvalificeret
flertal. Siden er det gået stærkt med at få de praktiske sider af fusionen på plads. 

Herunder bringer Lokalbladet forskellige indtryk fra processen, portrætter af et par nøglepersoner samt korte
beskrivelser af konsekvenserne, som de tegner sig lige nu.

Endelig præsenterer bestyrelsen for den nydannede, almennyttige fond ”Øster Brønderslev Sparekasses Fond” de
muligheder, der vil blive for at få støtte til lokale formål.



Konsekvenser
En af konsekvenserne af at skifte fra
at være sparekasse til at være en
bank er, at der ikke længere er
noget, der hedder garantbeviser
og garantkapital. Derfor har alle
garanter fra nytår fået mulighed
for at opsige deres garantbeviser,
der har været indfrosset i en perio-
de. 

I stedet er det muligt at købe aktier
i Nordjyske bank, og det kan give
fordele som kunde at have aktier,
på samme måde som garanter
havde fordele som kunder i
Sparekassen. Det kan man få mere
at vide om i Bankens afdelinger
eller på hjemmesiden.

På Nordjyske Banks hjemmeside er
der svar på en del af de spørgsmål
som kunderne i Sparekassens afde-
linger Øster Brønderslev og
Brønderslev har stillet til Nordjyske
Bank. 
Læs dem alle på hjemmesiden eller
se et udvalg her.

www.nordjyskebank.dk

Hvad betyder det for mig som
kunde?
Indtil videre kan du bruge banken,
som du plejer. Har du fx betalinger
via Betalingsservice og andre reg-
ninger og ydelser, som betales via
banken, bliver de selvfølgelig betalt
som normalt. Dine aftaler og vilkår
fortsætter også uændret indtil vide-
re – og hvis du har kort og/eller
netbank, kan du også bruge det,
som du plejer. Når der sker
ændringer, bestræber vi os på, at
du vil få besked i god tid i forvejen.

Som kunde i Øster Brønderslev
Sparekasse er der så noget, jeg
skal gøre nu?
Du skal ikke foretage dig noget.
Dine konti fortsætter uændrede,
og vi vil kontakte dig, hvis vi får
brug for oplysninger fra dig. Har
du behov for rådgivning eller infor-
mation, kan du altid henvende dig
til din rådgiver i din filial.

Hvilken service kan jeg forvente
fremover?
Vi vil blive ved med at tilbyde den
samme service, og du kommer til
at møde de samme mennesker.

Beholder jeg min nuværende
rådgiver?
Ja, vi vil i videst muligt omfang
undgå ændringer.

Skal jeg have nyt kontonummer?
Nej, du beholder dit kontonum-
mer.

Kan jeg fortsat bruge min
Netbank i Øster Brønderslev
Sparekasse?
Ja, den fortsætter uændret indtil
videre.

Skal jeg have nyt kort?
Ja, det vil foregå helt automatisk.
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Orienteringsmøde 3. februar
Nordjyske Bank afholdtorienteringsmøde i Østsidehallen for 225 tilmeldte.
Oprindeligt var det planen at holde mødet i Øster Brønderslev
Forsamlingshus, men så mange er der ikke plads til i Forsamlingshuset.

På mødet fortalte administrerende direktør for Nordjyske Bank, Jens Ole
Jensen underholdende og oplysende om Bankens historie og værdier.

Vicedirektør Mikael Jakobsen fra Salg & Marketing, der er centerchef for det område, afdelingerne i Brønderslev og
Øster Brønderslev også befinder sig i, fortalte om en kundetilfredshedsanalyse, der viste 97 % tilfredshed blandt
kunderne, samt om de 3 nøgleord, Banken abejder efter: Nærhed, Handlekraft og Kompetence. 

De nye, lokale filialchefer, Thomas Møller Petersen fra Øster Brønderslev og Kurt Landgrebe fra Brønderslev, fortalte
kort om dem selv personligt og fagligt, og kom derefter ind på den flotte modtagelse, de begge har oplevet, at
Nordjyske Bank har fået blandt kunder og medarbejdere. De kom også ind på Bankens tilbud om aktiv kundepleje,
hvor kunderne kan forvente aktive udspil til pleje af økonomien i sin helhed aktuelt og for fremtiden. Det vil ske
efter direkte kontakt til kunder, men først fra engang efter sommerferien, når edb-systemerne er helt på plads.

De fortalte også om et tilbud, hvor Sparekassens kunder frem til 1. marts kan købe aktier i Nordjyske Bank uden
handelsomkostninger. Kursen er aktuelt sådan, at man kan få cirka 9 aktier for 1000 kr., men at der ikke var krav
om et bestemt antal. Det er dog kun aktieejere, der kan deltage i denårlige generalforsamling med spisning. Det er
i år den 9 marts. Endelig omtalte de nogle af de nye tilbud og produkter, Nordjyske Bank vil tilbyde kunderne. Det
gælder bl.a. en Fakkelkonto, der er en lønkonto med en række fordele. Hør mere om den i Bankens afdelinger.

Ole Lyngdahl Jensen fra den gamle Sparekase fortalte til sidst, at de to pengeinstitutters edb-systemer konverteres
sammen i weekenden 8.-9. maj, og at alle kunder vil blive grundigt informeret om det inden.

Efter nogle få spørgsmål, sluttede aftenen med Sonnis omfangsrige og lækre kagebord, mens folk hyggesnakkede
og så en reklamefilm om Nordjyske Bank. En hyggelig og informativ aften om det nye, helt lokale pengeinstitut.

Nye 
åbningstider
Nordjyske Bank har justeret lidt
på åbningstiderne både i
Brønderslev og Øster
Brønderslev, så de passer sam-
men med de øvrige afdelingers
åbningstider. Der åbnes en halv
time senere, og torsdag lukkes
der en halv time tidligere end
sædvanligt.

Fra 25. januar 
er der således åbnet:
Mandag, tirsdag, onsdag og
fredag: kl. 10-16
Torsdag: kl. 10-17



Her midt i vinteren vil vi gerne for-
tælle lidt om, hvordan vi har det i
Grøftekanten. 

Mange børn kommer tidligt om
morgenen, og sidder og hygger
omkring morgenbordet. Der er altid
tændt stearinlys, og vi får tit havre-
grød med æbler og nødder. Når vi
har spist vores morgenmad, går vi i
gang med at lege. Vi laver ofte fød-
selsdagstegninger, for når man har
fødselsdag i Grøftekanten, får man
en fin mappe med tegninger fra alle
de andre børn.

Når vi har leget et stykke tid, skal vi
til at spise vores frugt. Børnene har
selv frugt med hjemmefra, og ved 9
tiden, sætter vi os alle sammen i
vores køkken, og spiser frugten. Når
vi har spist, går vi for det meste ud
på legepladsen. Nogle af børnene
skal hjælpe med at vande og fodre
vores høns og kaniner, og der skal jo
også muges ud en gang imellem.
Imens andre går i gang med at lege,
går nogle måske med en voksen til
købmanden, fordi de senere skal
hjælpe med at bage boller til efter-
middagsmaden.

Selvom det er koldt, nyder vi vinte-
rens kulde og sne i fulde drag. Vores
bakke på legepladsen er næsten slidt
ned af kælkning, og rigtig mange
børn har deres egne bobslæder med.
Vi går tit i Dålen og kælker på de
vilde bakker. Nogle af de mindste
børn, er ikke særligt længe ude. De
har lidt svært ved at bevæge sig
rundt i al sneen, så de går ofte ind
noget tidligere end os andre. Så
hjælper de måske med at dække
bord og finde madpakker frem.

Mange gange er der en lille
gruppe børn,- der leger inden-
for, eller som er i gang med at
lave forskellige ting, for selv om
vi er en udebørnehave, så er vi
tit indenfor og laver forskellige
aktiviteter. Der er altid gang i
en eller anden form for madlav-
ning, der tegnes og males, der
er afslapning og Hjernedag, og
om torsdagen er vi i idrætshal-
len og laver en masse.

Her om vinteren går vi altid ind
og spiser vores madpakker. Der er
altid mange spændende madpakker
med masser af frugt og grønt, og
det er dejligt, for i Grøftekanten
synes vi det er vigtigt, at vi spiser
sundt. 

Når vi har spist, går vi igen på le-
gepladsen. Så tænder vi måske bål,
går over for at snakke lidt med kani-
nerne eller graver en snehule. I løbet
af eftermiddagen går vi så småt ind,
og ved 14 tiden spiser vi eftermid-
dagsmad. Det er altid noget børnene
har været med til at lave, ofte er det
boller og frugt, vi får tit suppe og
kan også godt finde på at lave grød.

Efter maden bliver vi inde og leger
med alle legesagerne, og så er den
dag så småt til ende, og forældrene
begynder at hente børnene. Klokken
fem lukker og slukker vi butikken.

- også en børne-
have i forandring
Det er vigtigt for os at fortælle, at
Grøftekanten er inde i en forandring.
Vi er blevet en god blanding af
gamle og nye folk med masser af
gode og forskellige kompetencer, og
vi er ved at lave en rigtig god børne-
have, hvor udeliv og indeliv kombi-
neres til alle børnenes bedste.

Grøftekanten er stadig en udebørne-
have, hvor udeliv, dyrehold og have
er vigtige elementer i dagligdagen,
med mange gode værdier og megen
læring. Uderummet er stadig det
vigtigste rum i børnehaven, hvor der
foregår masser af naturaktiviteter og
kropsudfoldelse. 

For at sikre at vi kommer omkring
alle barnets udviklingsområder, er vi
meget bevidste om også at bruge
vores inderum i vores pædagogik.
Det er vigtigt at børnene præsente-
res for rigtig mange aktiviteter, så vi
sikrer os, at det enkelte barns udvik-
ling tilgodeses bedst muligt. Derfor
er vi også inde og tegner, maler,
klipper, lægger puslespil og meget
mere.

Vores vigtigste opgave er jo at have
glade børn, der trives og hele tiden
udvikler sig og bliver dygtigere til alt.

Henrik Smith

Billedet på næste side: Sneboldkamp 
over hegnet - SFO mod børnehave

Grøftekanten – en børnehave 
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Muldvarperne har Hjernedag
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Samlingshuset
Planerne for det nye samlingshus i Øster Brønderslev blev grundigt beskrevet i december-nummeret af Lokalbladet.
Siden er der blevet arbejdet videre med planlægning og afklaring af andre emner i de forskellige grupper.

Tidsplanen er dog blev rykket et par måneder, så den efterfølgende indsamling af støttebidrag er udsat. Det var
planen at lave en indsamlingskampagne i marts, men det er blevet udsat til maj/juni 2010. Til den tid er alt mate-
riale også klar, så forventet byggestart bliver tæt på sommerferien.

Grunden til udsættelsen er, at det har været vigtigt for os at få klarhed over, om menighedsrådene gennem lån i
Stiftet kunne deltage med de budgetterede 2 mio. kr. Det skal først forhandles med provstiudvalget. 

Formandsgruppen, Byggegruppen og Økonomigruppen vender således tilbage i næste nummer af Lokalbladet
med en grundigere orientering og tidsplan for både indsamling af tilsagn om økonomisk støtte og byggestart.

Med venlige hilsner
Formandsgruppen

Pia Christensen (ØB Menighedsråd), Gitte Christiansen (ØBI), 
Birgit Søndergaard (Borgerforeningen), Niels Kold (Hallund Menighedsråd), Anders Bentsen (Østsidehallen)



Vinterstemninger
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Kraghede IF
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Bestyrelse
Formand: Simon Gade Ziegler
Næstformand: Michael Møller 'Koller' Koldste (John Kif Jeff) 
Banditfanger: Globalen (Globalen Kif Jeff)
Kasserer: Mads Bach 'Pikkemand' Larsen (Tøffelhelt Kif Jeff) 
IT-Ansvarlig og Anfører: Lasse Højholt
Udflugts- og eventarrangør: Lau 'Bolle-Butch' Holmen 
Scout: Komo (Josh Kif Jeff) 
Stemmetæller: Jon Sahl Thomsen (Jørgen Kif Jeff)
Julemand og presseansvarlig: Henrik Dybro
Udstyrs-ansvarlig: Martin Jakobsen 
Klokkelærling: Johnny 'Killer' Koldste
Åndelig træner: Rasmus Kern 
Turnerings-ansvarlig: Christian Jönsson 

Liste over mulige 
arrangementer:
29-01-2010: Bodega-crawl i Brønderslev. Vi starter på
Bjælkehytten kl. 18:30 (Arrangør: Simon)
Februar 2010: Pokeraften
Marts 2010: Bodega-crawl i Aalborg
Forår/Sommer 2010: Kraghede Masters
Golfturnering i Dronninglund. (Arrangør: Jon)
Maj 2010: Fodbold-golf i Nørhalne
Juni 2010: Sankt Hans-Fest
Juni-August: Tennisturnering
August: KIF Cup 2010 på Kraghede Stadion
Oktober: Bodega-crawl i Aalborg
November: Klippe/Klistre-aften 2010
18-12-2010: KIF-Julefrokost 2010

Kraghede IF er en lille og uden for Kraghede lidt upåag-
tet forening, og det var ved et link fra Kraghede
Borgerforenings hjemmeside, at jeg stødte på forenin-
gens hjemmeside. Jeg troede, at Idrætsforeningen var
slået sammen med Borgerforeningen, for på deres hjem-
meside - HYPERLINK "http://www.kraghede-borgerfor-
ening.dk" www.kraghede-borgerforening.dk - står der
nemlig:
Kraghede Idrætsforening blev oprettet i 1942. De første
2 år var idrætspladsen på lejet grund, hvorefter man
købte de 4 tdr. land.
I 1959 blev klubhuset bygget, og det er siden blevet
udvidet og renoveret flere gange - senest i 2008, da køk-
kenet fik den helt store tur.
I 1987 blev borgerforeningen etableret og indlemmet i
Idrætsforeningen. Foreningen fik herefter navnet
Kraghede Idræts- og Borgerforening.

Der er imidlertid siden opstået en alternativ idrætsfor-
ening med en lang række aktiviteter, hvoraf nogle også
har med idræt at gøre, men bærende for aktiviteterne er
vist, at det hele skal være sjovt og socialt, og klublivet
lyder på hjemmesiden til at være ret underholdende for
deltagerne. 
Se her:  www.123hjemmeside.dk/kraghedeif/ 

På hjemmesiden findes oplysninger om bestyrelsen og
program for mulige aktiviteter i hele 2010. Desuden er
der en webshop med alt muligt merchandise, et billed-
galleri, en stribe filmklip og andet underholdende.

Per Drustrup Larsen



Et stort godt nytår fra Kraghede
Borgerforenings bestyrelse med tak
for det gamle.

I forbindelse med at leje klubhuset
og at komme til borgerforeningens
forskellige arrangementer er alle
meget velkomne. Vi, der sidder i
bestyrelsen, har til opgave at
ramme så bredt et publikum som
muligt, og vi er derfor altid åbne
for gode ideer fra borgerne i og
omkring Kraghede og Nejst.
Som I forhåbentlig kan se med det
program, vi lægger op til, er det
desuden foreningens formål at
fremme foreningslivet på og i
omkring Kraghede og Nejst gen-
nem sociale og kulturelle aktivite-
ter, samt at støtte og bevare
Kraghede Klubhus.
Vi ses! 

På bestyrelsens vegne 
Formand Anders Svendsen

Aktiviteterne i Kraghede
Borgerforening 
januar – juli 2010

17. april kl. 9.30 - ca. 14:
Arbejdsweekend med rundstykker
fra kl. 9.30. Det drejer sig om at
få gjort rent i og omkring klubhu-
set. Mød op til et par hyggelige
timer. Vel mødt.

9. maj kl. 13.00 - 16.00: 
Sjov søndag med bl.a. snobrøds-
bagning, leg og boldspil på banen.
Møder der mange børn og voksne
op, kan vi lave en mini turnering.

15. maj kl. 11.00 - 14.00: 
Vi prøver noget nyt ved at afholde
loppemarked på pladsen ved klub-
huset så få ryddet op i alle gem-
mer og hjørner.

Maj: 
Virksomhedsbesøg. Flere oplysnin-
ger kan ses på vores hjemmeside
efter 1. marts 2010.

23. juni kl. 18.30: 
Sankthansfest. Traditionen tro ser-
veres der helstegt pattegris med til-
behør, båltaler offentliggøres sene-
re. Tilmelding til spisning senest
14. juni til Anders Svendsen på
98261514 / 20512940.

Følg med på vores hjemmeside
www.kraghede-borgerforening.dk

Kraghede Borgerforening 
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Øster Brønderslev 
Idrætsforening

General-
forsamling
Øster Brønderslev
Idrætsforening afholder
ordinær generalforsamling i
Klubhuset 
fredag 19. marts 2010 kl. 17.

Tilmelding til efterfølgende
spisning skal ske til Simon
(4046 6402)

Standerhejsning for ungdomspillere
Ø. Brønderslev Idrætsforening starter fodboldsæsonen for de ældste ung-
domsspillere:
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.  
Træningstiderne for alle holdene aftales indbyrdes mellem trænere og spil-
lere p.g.a. den igangværende håndboldsæson.
Det vil glæde os at se både nye og gamle spillere til disse årgange.

Husk at sende SMS til jeres venner, som kunne være interesseret!!

På gensyn
ØBI Fodbold



14
Lokalbladet

Gade-

Nye vinduer
I sidste nummer af Lokalbladet
stod der om en planlagt udskift-
ning af vinduerne i Hallund
Klubhus.
Denne udskiftning er sket, og her
er et par billeder fra dagen.

Et kvarter på skrump
Sådan lød overskriften på en plakat, som en årvågen medarbejder på
Lokalbladet passerede en dag, men kort efter var plakaten væk igen. 

Så var det kvarter, som kuren skulle vare, måske allerede slut? 
Eller er der en anden forklaring på mysteriet?

Birkevej 9
Siden september 2008 har familien
Buch, som er flyttet hertil fra
Algade i Brønderslev, nydt at bo i
deres drømmehus på Birkevej, som
er et amerikansk bjælkehus.
Allan Buch er 49 år og har de sid-
ste 30 år haft sin arbejdsplads på
havet, og han har efterhånden set
en del af verden. I øjeblikket sejler
han som F. og B. Manager på
Fjordline.
Mette Jul Buch på 34 år har i flere
år arbejdet som social- og sund-
hedshjælper i Tygelsgadecentret.
Parret har 3 børn, hvoraf de 2 æld-
ste går i skole. Mikkel er 16 år og
går i øjeblikket på Hedegårdssko-
len i Brønderslev. Han drømmer
om at få en læreplads som auto-
mekaniker, når han er færdig med
skolen. 
Daniel på 11 år fortsætter med sin
skolegang på Søndergades Skole.
Hans store interesse er at spille
guitar, og han går til guitarunder-
visning i Brønderslev.
Det yngste barn er datteren Lærke
på 3 år. Hun går i børnehaven
Spire i Øster Brønderslev.
I den tid, familien har boet i Øster
Brønderslev, er den faldet godt til.
Det skyldes især gode naboer, som
fra start fik alle 5 til at føle sig vel-
komne. 
Hele familien har en stor fælles
interesse: campinglivet. Det har
betydet, at der nu er blevet inve-
steret i en campingvogn, og alle
glæder sig til at tage hul på sæson
2010.

Velkommen!
Hallundvej 367
For ca. 2 år siden flyttede tvillingerne på 25 år Alex og Andi Dybro Nielsen
ind på Hallundvej 367. De kommer fra Rakkerby ved Vraa, hvor forældrene
bor, men ville gerne på landet og have deres eget og de faldt for den lille
ejendom, som ligger lidt fra vejen, hvor der er fred og ro, så de kan boltre
sig som de vil. Prisen på ejendommen spillede selvfølgelig også ind. De gik
straks i gang med at fælde træer, da der var meget tæt bevoksning rundt
om huset, så nu har de fået lys ind. Huset har fået nyt køkken, komfur m.v.
og de har store planer for resten af huset og 1. sal, hvor de vil indrette 2
værelser og en stue, hvor der skal være glas i begge gavle, så de kan få en
flot udsigt.
Alex er uddannet møbelsnedker, men arbejder i elementafdelingen i Ugilt
Savværk, hvor de laver elementer til sommer- og helårsboliger, værksteder
m.m. 
Der er 4 ansatte i elementafdelingen og der er også en spærafdeling med
4 ansatte. Der er nok at lave og når vejret bliver bedre, skal der ansættes
flere.  
Andi er uddannet værktøjsmager ved Georg Jensen Sølv i Hjørring og har
arbejdet med snit og stans, der blandt andet laver juleuroer, men stoppede
der i 2006. Han har arbejdet i Expo og Niels Alfreds Smede- og
Maskinværksted som smede - og maskinarbejder, men har desværre ikke
arbejde for tiden.
De er begge meget interesseret i at fotografere og tager gerne på ture i
naturen efter nye og gode motiver og de har overvejet at sende billeder
ind til konkurrencer.
De har 7.500 m2 jord og har indrettet en stor køkkenhave med hjælp af
deres forældre og her dyrkes kartofler, løg, porrer, grønkål, salat, gulerød-
der, rødbeder, rødkål og blomkål. Derudover har de æble- og blommetræ-
er og ribs- og solbærbuske. Urter til suppe som persillerod, knoldselleri
m.m. går de heller ikke af vejen for. Sidste år havde de høns, som skal prø-
ves igen, ligesom de også vil have kalkuner, så de er selvforsynende. De er
fælles om alt arbejdet og fritidsinteresser bliver der ikke rigtig tid til udover
fotograferingen.  
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spejlet

Generalforsamling 
i Hallund Jagtforening
Fremmødet var fint med 21 deltagere. Formand Henrik Rosenkilde berette-
de om 2009, som startede med ordinær generalforsamling, hvor der ikke
kunne findes folk til bestyrelsen, og der måtte en ekstraordinær generalfor-
samling til. 
Til arbejdsdagene har der aldrig været så mange som i år, og det var rigtig
dejligt. Jo flere, der deltager, jo lettere går det. Der har været afholdt kra-
gejagter, de obligatoriske flugtskydninger og bukkejagt, hvor 3 bukke
måtte lade livet.  Efter sommerferien var der tid til flugtskydning og
Kommunemesterskabet. Det er også en tilbagevendende begivenhed for
Hallund, men de er utilfredse med, at man ifølge JKF kan deltage uanset,
hvor man bor , og ikek som tidligere hvor man skulle bo i kommunen. 
Pokalskydningen i august blev afholdt trods dårligt vejr, og i oktober gik
jagten ind, men der har været alt for dårlig opbakning. Formanden opfor-
drede forsamlingen til at gøre noget ved det, da forberedelserne er de
samme uanset tilslutningen. Der måtte aflyses 2 jagter, den ene på grund
af manglende hunde og den anden på grund af sne.
Foreningen havde ansøgt Landsbyrådet om hjælp til fodertønder og hoch-
sits, og de fik penge til fodertønder, men ikke til hochsits, da de ikke kunne
bruges af andre i skoven.
Der er planer om, at der skal etableres et skydecenter i Brønderslev, og alle
jagtforeninger i kommunen blev bedt om at indskyde 2500 kroner til teg-
ninger af projektet, som kommer op i en pris på 2,5 mio. Indskuddet bliver
betalt tilbage, når skydebanen kører. Alle foreninger har lige ret til den nye
skydebane uanset størrelse og medlemstal.

Vinanmeldelse
Denne vin har redaktionen fået 
til smagning og anmedelse af 
Jan Jæger i SPAR Øster Brønderslev.

Denne gang er redaktionen ikke 
helt enige om, hvad der skal skrives
om vinen, men der er kun én 
ting at gøre:

Køb nogle flasker og bedøm selv!

Det er en typisk australsk vin med
sin blanding af druesorter og med
den både bløde og syrlige smag. 
På den måde er det en vin, der vil
tiltale rigtig mange - især hvis den
nydes til ikke for kraftig mad som
f.eks. dagligmad af forskellig slags.

Vandene skilles noget i bedømmel-
sen, når både etiket og smag skal
vurdere.
Etikettten bedømmes til enten at
være grim eller klassisk. Det er dog
mere væsentligt, hvordan en vin
smager, og her varierer vurderingen
fra value-for-money til at andre 
vurderer den til at være lidt for dyr.

MEN: som sagt: Smag selv! 

Oplysninger
Producent: Penfold’s
Navn: Rawsons’ Retreat 2008
Druer: shiraz og cabernet
Land: Australien
Pris: 49,95 kr. / gul pris i Spar

Hallund
Jagtforening
Hallund Jagtforening har afholdt
generalforsamling 1. februar, mens
Lokalbadet har været i trykken, så
de seneste nyheder herfra kan fin-
des sammen med andre informa-
tioner fra Jagtforeningen på dens
hjemmeside www.hallundjagt.dk 

Blandt aktiviteterne 
i den kommende tid er:

10. april kl. 8.00-16.00:
Arbejdsdag i Hallund Jagtforening.
Alle aktive mødes på Skarnvad,
hvorefter opgaverne fordeles. Alle
aktive deltagere har mulighed for
at købe lod til bukkejagt. 

14. april:
Flugtskydning på skydebanen på
Skarnvad. Arr.: Hallund
Jagtforening.

21. april: 
Flugtskydning på skydebanen på
Skarnvad. Arr.: Hallund
Jagtforening.

24. april kl. 8.00-16.00:
Arbejdsdag i Hallund Jagtforening.
Alle aktive mødes på Skarnvad,
hvorefter opgaverne fordeles. Alle
aktive deltagere har mulighed for
at købe lod til bukkejagt. 

28. april:
Flugtskydning på skydebanen på
Skarnvad. Arr.: Hallund
Jagtforening.

Maj:Indskydning af riffel.
Tilmelding skal ske til kasserer for
Hallund Jagtforening, Lars Hoel
(9843 1115 / 2554 9119).



Først en tak til dem, der stemte på
mig til kommunalvalget sidste år.
Jeg glæder mig til at tage fat på
endnu en periode i byrådet. 

Desværre er jeg nu ene repræsen-
tant fra vores lokalområde, men
jeg vil gøre mit bedste for at bære
de lokale ønsker og problemstillin-
ger videre.

Jeg var glad for at være socialud-
valgsformand, men jeg er lige så
glad for igen at blive formand for
Børne- og Skoleudvalget. De to
store ”menneskeområder” er for
mig de mest interessante og
betydningsfulde. 

Den gamle Dronninglund
Kommune havde aldrig haft social-
demokratisk styre, så jeg tror, at
mange blev overrasket over valgets
udfald. Men vi Socialdemokrater er
sammen med SF trukket i arbejds-
tøjet, og vi vil sammen - og i sam-
arbejde med det øvrige byråd -
lave gode og holdbare løsninger.

Vi skal i gang med at renoverer
skoler og bygge til daginstitutioner.
Det bliver et spændende arbejde
og et lyspunkt her i finanskrisen. 

Endvidere vil jeg gerne videre med
at male på skolerne. De gamle og
slidte klasseværelser, der ikke står
over for en renovering i nær frem-
tid, kan hermed gøres til bedre
undervisningslokaler for relativt
små midler. 

Vi går nu i gang med den store
renovering på Skolegades Skole, og
jeg forventer, vi får en god og
fremtidssikret skole, når vi er færdi-
ge i 2011.

En anden stor udfordring bliver de
store økonomiske problemer, der
ligger foran kommunerne. Der
venter færre skatteindtægter pga.
finanskrisen, og øgede udgifter på
det sociale område. Det bliver rig-
tigt svært, men prioriteringerne må
ligge på menneske områderne. Og
de bredeste skuldre skal bære de
tungeste byrder.

Lokalt skal vi have gang i en ny
parcelhusudstykning, og den,
mener jeg, skal ligge ved siden af
Danserhøj og ud af Lindevej. Her
kan man nemlig opnå grunde med
udsigt, og det viste sig at være
meget attraktivt på Danserhøjs
udstykning.

Vores nye samlingshus bliver ligele-
des vigtig. Det skal sikre en god
udvikling i vores lokalsamfund, og
det skal være med til at fremtidssik-
re vores samfund mod kommende
udfordringer. Desuden kan projek-
tet være med til at bevare og styr-
ke fællesskabsfølelsen i vores områ-
de.

Alt i alt tegner der sig en masse
spændende opgaver, men også
svære beslutninger i tiden, der
kommer.

Venlig hilsen

Ole Jespersgaard

Tak for valget
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for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
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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.

Den 18. februar: 
”Hvad sker der, når vi dør?”
Johannes Værge, Hellerup.
Foredrag om bogen: ”Efter døden”, en bog om det evige liv.

Den 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.?

Den 25. marts:
”Glæden ved at være præst”
Ved Lone Hvejsel, Ringkøbing

Praktiske oplysninger:
Deltagergebyr for hele møderækken: 150,00 kr.
Enkelte aftener: 45,00 kr. Priserne inkluderer kaffe.
I øvrigt henvises til fremlagte foldere i kirker og sognegårde og menig-
hedshuse.                                             Alle er velkomne! – Bestyrelsen.

BBrrøønnddeerrsslleevv  GGoossppeellkkoorr
Super duper gospelkoncert med Brønderslev Gospelkor.
Det var en forrygende aften med et meget oplagt kor. Bestemt alle pengene værd. 
Koret havde flere rigtig gode solister og musikere, som alle var med til at gøre programmet spændende og varie-
ret. Kirken var næsten fyldt, så vi var mange, der havde en rigtig god aften.

Inger Malgård

”Tag dette 
og spis det”
Skærtorsdag indstiftede Jesus
som bekendt nadveren, mens
han spiste med sine disciple. Og
selvom vi fejrer nadver hver søn-
dag, så er Skærtorsdag i helt
særlig grad måltidsfællesskabets
dag. Det vil vi i år tage meget
bogstaveligt. 
Derfor er der gudstjeneste i
Hallund Kirke Skærtorsdag klok-
ken 18.00, og bagefter byder
Hallund menighedsråd på mid-
dagsbuffet og kaffe på Hallund
Kro. Alle er naturligvis velkomne,
og det er gratis at deltage.

På menighedsrådets vegne, 
Rune Nørager Christensen
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KKiirrkkeennyytt

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
Ø. Brønderslev Kirkes hjemmeside:  www.oeb-kirke.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.
Menighedsrådets E-mailadresse: 8419@sogn.dk

Kirkeværge, Hallund: 
Minna Sørensen, Ørumvej 105, Hallund, tlf. 9883 5822.

Vigtige datoer i februar, marts, april og maj                      

14/2: Fastelavn: Børnegudstjeneste i Ø. Brønderslev kirke kl. 10.00 og derefter tøndeslagning og fastelavnsfest i
forsamlingshuset (se omtale). Arrangører: Ø. Brønderslev Borgerforening og menighedsrådene i Hallund og Ø.
Brønderslev. Deltagelse er gratis.
28/4: Palmesøndag: Familiegudstjeneste i Ø. Brønderslev kirke kl. 11.00. Afslutning for forårets minikonfirmander.
1/4: Skærtorsdag: Gudstjeneste i Hallund kirke kl. 18.00 og herefter middag på Hallund Kro (se omtale). Arrangør:
Hallund menighedsråd. Deltagelse er gratis.
14/4 (Onsdag): Gudstjeneste i Ø. Brønderslev kirke kl. 19.00 (se omtale).
15/4 (Torsdag): Gudstjeneste i Hallund kirke kl. 19.00 (se omtale).
25/4: Konfirmation i Ø. Brønderslev kirke kl. 10.00.
2/5: Konfirmation i Hallund kirke kl. 10.00.
18/5 (tirsdag): Forårskoncert i Ø. Brønderslev kirke kl. 19.30

Gudstjenester
på Elmehøj
Ældrecenter

Alle gudstjenester begynder 
kl. 10.15

Torsdag d. 11/2
Onsdag d. 31/3
Torsdag d. 29/4
Torsdag d. 27/5
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Ø. BRØNDERSLEV KIRKE HALLUND KIRKE

G
u
d
s
t
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n
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r

Februar
14/2: Fastelavn N.B. 10.00 Børnegudstjeneste Ingen
21/2: 1. s. i Fasten Ingen 11.00
28/2: 2. s. i Fasten 11.00 9.30

Marts
7/3: 3. s. i Fasten 9.30 11.00
14/3: Midfaste 9.30 (Ole Skov Thomsen) Ingen
21/3: Mariæ Bebudelse Ingen 9.30 (Ole Skov Thomsen)
28/3: Palmesøndag 11.00 Familiegudstjeneste Ingen

April
1/4: Skærtorsdag Ingen 18.00 (se omtale)
2/4: Langfredag 11.00 Ingen
4/4: Påskedag 11.00 9.30
5/4: 2. Påskedag 11.00 Ingen
11/4: 1. s. e. Påske Ingen 9.30 (Ole Skov Thomsen)
14/4: Onsdag 19.00 (se omtale) Ingen
15/4: Torsdag Ingen 19.00 (se omtale)
18/4: 2. s. e. Påske 11.00 Ingen
25/4: 3. s. e. Påske 10.00 Konfirmation Ingen
30/4: Bededag Ingen 11.00

Maj
2/5: 4. s. e. Påske Ingen 10.00 Konfirmation
9/5: 5. s. e. Påske 9.30 (Ole Skov Thomsen) Ingen
13/5: Kr. Himmelfartsd. 11.00 Ingen
16/5: 6. s. e. Påske 9.30 11.00
18/5: Tirsdag 19.30 Forårskoncert Ingen
23/5: Pinsedag 11.00 9.30
24/5: 2. Pinsedag 11.00 Ingen
30/5: Trinitatis Ingen 11.00

Juni
6/6: 1. s. e. Trinitatis 11.00 9.30

Husk: Kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 9881 1012
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Aftengudstjenester 14. og 15. april
Der er en kort aftengudstjeneste i Ø. Brønderslev kirke onsdag d. 14. april
og i Hallund kirke torsdag d. 15. april, begge dage klokken 19.00. Alle er
naturligvis velkomne til disse gudstjenester. Efter gudstjenesten vil de
kommende konfirmander og deres forældre blive i kirken, så vi kan få lej-
lighed til at øve os lidt på, hvad der skal foregå på selve konfirmationsda-
gen(e).  

Konfirmationsdatoer
Da flere har spurgt til kommende års konfirmationsdatoer, følger her
datoerne frem til 2014:

2011: Hallund d. 1/5 og Ø. Brønderslev d. 8/5
2012: Ø. Brønderslev d. 29/4 og Hallund d. 6/5
2013: Hallund d. 28/4 og Ø. Brønderslev d. 5/5
2014: Ø. Brønderslev d. 27/4 og Hallund d. 4/5

Reglen er, at der er konfirmationer den sidste søndag i april og den første
søndag i maj. I lige år er det Ø. Brønderslev først og i ulige år begynder
Hallund. Undtagelser fra denne regel kan forekomme, da påsken en sjæl-
den gang imellem (som i 2011) ligger meget sent. 

OBS !!!!!!!
Kornyt.
Så starter koret på forårsrepertoiret, hvis du kunne tænke dig at være
med, så ring til mig.
Mange glade korhilsener fra Inger Malgård mobil 60602361

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

Fastelavn 2010
Søndag d. 14. februar klokken
10.00 holder vi fastelavnsguds-
tjeneste i Øster Brønderslev kirke.
Det bliver en børnegudstjeneste,
og både børn og barnlige sjæle
er velkomne til at komme i ud-
klædning. Efter den korte guds-
tjeneste fortsætter vi med faste-
lavnsløjer i forsamlingshuset,
hvor der også vil blive serveret
forfriskninger. 
Denne dag arrangeres af Øster
Brønderslev Borgerforening og
menighedsrådene i Hallund og
Ø. Brønderslev. Deltagelse i
arrangementet er gratis.

Menighedsråds-
møder
Ø. Brønderslev Menighedsråd:
Torsdag d. 4/2 kl. 19.00
Onsdag d. 24/3 kl. 16.15
Onsdag d. 19/5 kl. 19.00

Hallund Menighedsråd:
Torsdag d. 18/2 kl. 19.00
Torsdag d. 25/3 kl. 19.00
Torsdag d. 27/5 kl. 19.00
N.B.: Menighedsrådsmøderne er
offentlige. Interesserede kan hen-
vende sig til en af menigheds-
rådsformændene eller til sogne-
præsten for nærmere oplysnin-
ger. (Se kirkelige adresser).

Minikonfirmand-
forberedelse
Der er meget stor opbakning til
minikonfirmand-forberedelsen i
Ø. Brønderslev og Hallund
sogne, og det er vi naturligvis
glade for i menighedsrådene.
Tilslutningen til forberedelsen er
faktisk blevet så stor, at det ikke
længere er muligt at have en hel
årgang ad gangen. Derfor vil det
fremover være sådan, at den ene
klasse på en årgang vil få tilbud-
det om at følge forberedelsen i
foråret, mens årgangens anden
klasse vil få tilbuddet i efteråret.
På menighedsrådenes vegne
Rune Nørager Christensen

SSkkoolleennss  jjuulleeaaffsslluuttnniinngg

Billede fra Ø. Brønderslev Skoles juleafslutning. 
Skolen havde til lejligheden dannet et kor, som med dejlig sang bidrog til
at gøre juleafslutningen festlig.



Generalforsamling
Hallund-Hollensted Borgerforening
har afholdt generalforsamling med
25 fremmødte inklusiv bestyrelse,
en lidt skuffende tilslutning ifølge
formand Claus Iversen. 
Formanden fortalte om et aktivt år,
hvor bestyrelsen mødtes 8 gange
og derudover har der været 5
møder med B70 angående en
eventuel sammenlægning og et
møde med Teknisk Afdeling i
Brønderslev om cykelstier og vej-
chikaner. Der blev hurtigt foretaget
trafikmålinger, som der i øvrigt har
været foretaget tidligere og den
første viste, at der bliver kørt for
hurtigt gennem byen. Siden har
der været fuldstændig stille om
det. Kommunen har ikke givet en
lyd fra sig, så der skal nok laves
endnu en trafikmåling, nu der er
kommet en ny mand på posten.
Busslusen er blevet udvidet, så det
nu skulle være muligt at køre bus-
serne derind.
Bestyrelsen har også arbejdet med
”Doktorpladsen” og springvandet,
som har fået ny pumpe, ligesom
bassinet nu er tæt, og der er stillet
et borde/bænke-sæt op ved udsigt-
stårnet ude i skoven. Til store
oprydningsdag var der som sæd-
vanlig en pæn flok borgere, der
iført handsker og med en sæk over
skulderen samlede affald op på
indfaldsvejene til Hallund og spej-
derne tog sig som sædvanligt af
Hollensted-skraldet.
Til de 2 konfirmationer blev der
gravet flagstænger ned, så flagene
kunne bidrage til en god dag for
de unge mennesker. Der har været
arrangementer til Sct. Hans-fest
med flot deltagelse, valgmøde med
3 politikere, borgermøde med for-
slag til aktiviteter og juletræstæn-
ding m.m. med fuldt hus. 
Der har været et arrangement til
Sønderhaven Gårdmejeri med pæn
tilslutning, hvorimod en tur til
Blomsterfestival i Frederikshavn
måtte aflyses på grund af en rund
fødselsdag i byen samme dag,
men der prøves måske igen i år.
Bestyrelsen har igen klaget over
den dårlige mobildækning i
Hallund.

Til sidst takkede formanden spon-
sorer og frivillige, der altid støtter
foreningen.
Der blev efterlyst folk fra Hallund til
Lokalhistorisk Arkiv.
Regnskabet blev godkendt efter
nogle få spørgsmål og derefter var
der valg til bestyrelsen.
De, der var på valg, ville gerne
fortsætte, så bestyrelsen ser nu
således ud: 
Formand Claus Iversen, næstfor-
mand Lene Toldbod, kasserer Lars
Bredo, Ida Schlüter, Morten
Mikkelsen, suppleanterne Britta
Olesen og Thomas Jungersen (ny),
revisorer og revisorsuppleant
Gunnar Madsen, Ove Kristjansen
og Kim Toft. 
Under eventuelt blev borgerfor-
eningen opfordret til at kontakte
B70 om et informationsmøde om
sammenlægning af de 2 forenin-
ger, da de ikke syntes, der blev
informeret nok til B70’s generalfor-
samling.
Der blev oplyst om kommende
arrangementer i byen: Møde om
Hallund-Hollensted Fonden den
11. februar og hattefesten for
damer den 20. marts.
Efter generalforsamlingen var der
fællesspisning og hygge.

Nyt
Et af de sidste arrangementer i
2009 var den traditionelle juletræ-
stænding. Efter gudstjenesten gik
vi i samlet flok til Doktorpladsen
hvor vi tændte juletræet og sang et
par sange. Derefter gik vi til klub-
huset hvor menighedsrådet var
vært ved gløgg og æbleskiver og
så var der traditionen tro andespil.
Et spil der kræver stor koncentra-
tion og stilhed!
Mange flotte præmier, og mange
glade vindere.
Så kom vi ind i 2010 og efter en
veloverstået generalforsamling
tager vi nu fat på et nyt år i
Borgerforeningen.
Generalforsamlingen forløb stille
og roligt. Der var knap 30 deltage-
re, så for at få flere med, vil vi
næste år prøve, om vi evt. skal
spise først, dernæst generalforsam-
ling og til sidst måske en fore-
dragsholder med et godt indlæg.

Der var genvalg til alle i bestyrel-
sen. Vi fik en ny suppleant, Thomas
Jungersen,  som blev suppleant i
stedet for Lene Toldbod, som kom
ind i bestyrelsen igen.
På generalforsamlingen ville bor-
gerne gerne, at vi igen tog kontakt
til B70 for en videre drøftelse af en
sammenlægning. De synes stadig,
det er en god idé at blive lagt sam-
men.
Der var også opfordring til at lave
en udflugt til Blomsterfestivalen i
Frederikshavn, som foregår den 5.-
6. juni i år. 
Arrangementerne starter den 12.
marts med fællesspisning i
Klubhuset på Søndersig. Der vil
blive serveret dansk bøf med bløde
løg i den sædvanlige gode kvalitet
fra Kroen. Det koster 75 kr., og
børn under 12 år kan spise for kun
35 kr.

Af yderligere planer har vi:
• En idé med trailermarked til

foråret ved Kroen eller i 
Anlægget 

• Udflugt til Nordjyllandsværket
• Dan-raps i Agersted
• AVV i Hjørring
• AKV i Langholt 
• ”Spritten” i Aalborg 
• Bjesk-fremstilling

Vi har også et forslag om besøg på
Aalborg Teater, hvor man får en
rundtur i hele teatret med spisning
og en forestilling. Det er et dyrere
arrangement, og vi skal minimum
være 10 deltagere. Morten har
æren for disse forslag, så vi håber
ikke, at han flytter fra området.

På vores Borgermøde var der også
borgere, der mente, at der skulle
afholdes flere sociale arrangemen-
ter så som: Vinsmagning, dét lyder
ikke dumt, det er noget, vi vil
arbejde videre med. Forslag om
ringridning som før i tiden, eller
dilettant som der også har været i
byen førhen.
Det er, hvad vi vil arbejde med i
Borgerforeningen i 2010.
Husk: I kan altid se vores aktiviteter
på www.hallundhollensted.dk

Claus Iversen

Hallund-Hollensted Borgerforening 
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Bålhøj Festivalen 2010
Efter sidste års festival, der ikke fik lov til at blive ødelagt
trods rigelige regnmængder, mødtes Musikgruppen og
Borgerforeningen til en evaluering, der naturligvis gav
anledning til at lave ændringer for Bålhøj Festivalen i
2010.
Vi har arbejdet med dette. Vi forventer sidst i marts at
kunne præsentere årets musikprogram samt de ændrin-
ger, der vil blive på dette års festival, hvor de ikke-musi-
kalske aktiviteter samles på den store plads på Bålhøj.
Her vil aktiviteterne på ranchen og hos spejderne inde-
holde en del nye, spændende tiltag, der vil foregå i
løbet af eftermiddagen.
Du bedes allerede nu invitere familie og venner til årets
festival - den 14. august - der som første år forhåbent-
ligt foregår i solskinsvejr. Det kan vi naturligvis ikke
garantere, men vi vil sikre dig og dine gæster en god
musikalsk oplevelse og samtidigt sikre, at I kan spise og
drikke til rimelige penge.    
Vi håber, at du vil give en hånd med i forbindelse med
opstillingen – afviklingen og nedtagningen i forbindelse
med dette års festival.
Vi planlægger at starte opbygningen af festpladsen om
onsdagen, hvor vi vil opsætte lyskæderne, tilkoble toi-
letvogne samt rydde op på pladsen m.m. - Evt. opsæt-
ning af hegn omkring festpladsen.

Om torsdagen planlægger vi at opstille teltene, klargøre
sceneområdet og føre strøm og vand ud i området.

Fredag vil vi sætte lys m.m. op i teltene, hente og
opstille borde, bænke samt klargøre barer, boder samt
informationsteltet. Desuden vil vi skaffe lys på hulvejen
og indrette ranchen og spejdernes område på den store
plads.

Vi håber, at mange vil hjælpe Borgerforeningen og
Musikgruppen med disse og andre opgaver.
Ønsker du at hjælpe os før/efter festivalen, bedes du
kontakte mig på henrik@10mb.dk eller på 
tlf. 9881 1450.
Ønsker du at hjælpe os på selve dagen, bedes du kon-
takte Mette Boye på boye-jensen@mail.dk eller på tlf.
9881 1491.
Følg i øvrigt med på  www.oesterbroenderslev.dk samt
på facebookgruppen ”Bålhøjfestival”.

På vegne af Musikgruppen og Borgerforeningen 
Henrik Jensen

Generalforsamling
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 
Torsdag 11. marts 2010  kl. 19.00 
i Forsamlingshuset. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag og emner til dagsordenen skal sendes til 
formand Birgit Søndergaard, Buurholtvej 47 
inden 3. marts 2010. Mail: birgit@drustrup.dk 

Fastelavn
14. februar fejres Fastelavn i samarbejde med
menighedsrådene. Det sker med børnegudstjeneste i
kirken samt tøndeslagning, sodavand, kaffe og faste-
lavnsboller i Øster Brønderslev Forsamlingshus.

Børnegudstjenesten starter kl. 10 i kirken, hvor der
bliver en forholdsvis kort, men hyggelig gudstjene-
ste, hvor børnene gerne må møde i udklædning. 
Det er gratis at deltage.

Nyt
Som I kan se, indkalder Borgerforeningen nu til den årli-
ge generalforsamling. Vi håber, at rigtig mange af
byens borgere vil komme og høre om det spændende
arbejde, der foregår i en borgerforening - både indadtil
og mere udadrettet.
Som ny eller bare forholdsvis ny borger i byen er det en
mulighed for at tage aktivt del i byens liv og være med
til at sætte sit præg på byen.
Måske kan ordet ”borgerforening” lyde noget gammel-
dags, men foreningen er jo det, vi selv gør den til. Den
er til for borgerne, og det er os alle. Indholdet bestem-
mer vi selv.
Foreningslivet i byen udvikler sig i disse år til meget
mere samarbejde på tværs, hvilket bl.a også er en del af
hele ideen med Bålhøjfestivalen og Samlingshuset.
Hvor meget tid tager det så: 
Bestyrelsen holder møde ca. 10 gange om året. De
arrangementer og andet, der skal foregå, aftales og
koordineres i bestyrelsen. Opgaverne deles ud imellem
os alt efter tid og interesser, og vi hjælper hinanden
efter behov. Vi er der jo frivilligt og skal som alle andre
passe arbejde og familie.
Mange borgere rundt om bestyrelsen giver en hånd
med til rigtig mange forskellige ting, og det er en både
uvurderlig og nødvendig hjælp.
Glæderne ved at være aktivt med overstiger langt ”det
besværlige”. Det giver en stor berøringsflade og en
masse gode kontakter på kryds og tværs i byen. 
Det er en daglig fornøjelse. 
Vi ses til generalforsamling og en snak om byen over en
øl og en kop kaffe.

På Borgerforeningens vegne
Birgit Søndergaard - Formand

Nuværende bestyrelsen i arbejdstøjet - klar til Bålhøj-festivalen:
Jan Jæger, Birgit Søndergaard, Lars Pedersen, Mette Boye, 
Peter Andersen, Mette Andersen, Henrik Jensen, Per Pedersen



Ølsmagning i
Forsamlingshuset 
Fredag den 29. Januar mødte 45 for-
ventningsfulde mennesker, primært
mænd op i Forsamlingshuset til årets
ølsmagning. 
Bordene var dækket, lyset var tændt,
og maden kom hurtigt på bordet.
Gitte havde lavet sin dejlige Skipper
Labskovs, og den blev skyllet ned
med helt almindelig dansk Tuborg. 
Da maden var ved at være spist,
dukkede vores ølguide, Svend
Nymann, frem fra de sneglatte veje,
og vi var ved at være klar til at
smage aftenens udvalgte øl. 
Svend kommer fra forretningen ØL-
konsortiet, der ligger i Rantzausgade
i Aalborg. Butikken er netop kåret til
Danmarks bedste ølbutik, den 3.
bedste i Europa og den 10. bedste i
verden. 
Butikken har konstant over 500 øl,
og såvel mængden som udvalget
ændrer sig løbende. 
Dagens emne var belgisk øl, og
inden vi gik i gang med at smage på
7 meget forskellige øl, blev vi adva-
ret om, at vi formodentlig ikke ville
kunne lide alle øl. 
Pescheresse. En meget frisk og frug-
tagtig øl, der let vil kunne gøre det
som velkomstdrink til enhver fest. 
Celis Wit. En hvedeøl, der er let
krydret med koriander. Øllen frem-
stilles af en brygmester, der tidligere
har fremstillet 2 tilsvarende øl, men
disse øl er begge blevet opkøbt af
større bryggerier, hvorefter de er
blevet fortyndet lidt, så de kan sæl-
ges i store mængder. Denne øl er
endnu ikke blevet fortyndet. 
Kloeke Blond. Dagens overraskelse,
der som følge af køreturen havde så
meget overtryk, at det blev nødven-
digt at vaske dugene efterfølgende. 
Maudite. En øl med en meget flot
mørk farve og en rigtig spændende
smag. 
Duvel. En helt lys øl med en alko-
holprocent på 9. Duvel er djævel på
belgisk, og det var øllen netop. 
Goudenband. Svend følte sig nød-
saget til at advare os lidt om denne
øl, inden vi smagte, for øllen smagte
mere af portvin end egentlig af øl,
og øllen havde da også været lagret
på egefade. 
Rochefort 10. En øl der produceres
af Trappistmunke, med en alkohol-

procent på 10, der er opnået via til-
sætning af 25 % sukker. Øllen smag-
te slet ikke stærkt og egner sig fint
til mange desserter. Trappistmunke
lever i øvrigt i den specielle situa-
tion, at deres virksomhed ikke må
give overskud, så er der behov for et
nyt tag på klosteret, så er det nød-
vendigt at forøge produktionen,
men året efter, når taget er skiftet,
så må produktionen sænkes igen, og
dette er noget af et problem, fordi
efterspørgslen efter deres øl er så
stor.
Langt de fleste syntes godt om ølle-
ne, men gik dog straks efter endt
smagning over til de lidt mere kend-
te danske øl. 

Konklusion: 
Belgisk øl er meget spændende, og
skal indtages i passende små mæng-
der (man skal helst være flere om at
dele en øl), til gengæld er der jo så
muligheden for at smage flere for-
skellige. 
Skal man drikke meget øl, skal
man ikke drikke belgiske special-
produkter, men i stedet de masse-
producerede øl. 
Jeg skal smage noget mere belgisk
øl fremover. 

Peter Andersen
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Lady-Walk – for alle kvinder!
Et nyt initiativ ser snart dagens lys i Øster Brønderslev, idet
en gruppe lokale kvinder bl.a. med udgangspunkt i ØBI og
Borgerforeningen er i gang med at planlægge byens delta-
gelse i Lady-Walk i Nørresundby 31. maj kl. 18.30.
Lady-Walk afvikles i 10 byer landet over for 10. år i træk, og
der forventes i år flere end de 34.000 kvinder, der samlet
deltog sidste år. Man kan tilmelde sig på en hhv. 7 eller 12
km rute, og der er jubilæums T-shirts til alle deltagere. Der
er ligeledes en præmie til det største hold – og den kan vi
da godt tænke os at få…!
I Øster Brønderslev startes træningen mandag 8. marts (som
tilfældigvis også er Kvindernes internationale Kampdag). Alle
kvinder - i alle aldersgrupper - er meget velkomne til at del-
tage, og planen er, at vi skal nå at gå i alt 10 gange på for-
skellige, spændende ruter i Øster Brønderslev og nærmeste
omegn inden deltagelsen i Nørresundby.
Følg løbende med på www.oesterbroenderslev.dk og på
Facebook under ”Øster Brønderslev – ØB- city” ang. møde-
sted og tidspunkt. Evt. information på telf. 29 67 38 32.

På gruppens vegne
Mette Boye
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Gade-

Herrefrokost igen en succes
Herrefrokosten i Hallund blev en succes for de 26 deltagere og har indskre-
vet sig til at være en årligt tilbagevendende begivenhed. 

Arrangørerne, Jesper og Hans, stod for arrangementet i år, og menuen
bestod af sild, leverpostej og pølsebord afsluttende med et ostefad med til-
behør fra Ostemanden i Hallund. 

Humøret var godt fra start til slut, og efterhånden som eftermiddagen gik
og blev til aften, og historier og vittigheder fløj igennem lokalet, steg
stemningen godt hjulpet på vej af øl og snaps. 

Efter frokosten var der kaffe med hjemmebagte kager, som sikkert var
fremstillet af et par koner, så helt undvære det ”svage” køn er nok svært.
Som natmad blev der serveret røde og blege pølser med tilbehør.

Der blev udpeget arrangører til næste år, og de heldige blev 
Claus fra Søndersig og Keld fra Nørgaarden.  

Nyt fortov
Da Karsten Frederiksen kort før
Kommunalvalget satte arbejdet i gang
med det længe savnede og lovede for-
tov fra Ahornvej til Cypresvej på sydsi-
den af Buurholtvej, blev indkørslen til
byen både flottere og mere trafiksikker. 

Især beboerne, Frithjof Jensen og
Benny Weis, der her ses på det nye for-
tov, er  med fruerne Tove og Inge
glade for fortovet, der blev færdig lige
før mange ugers sne satte ind. Frithjof
har dog en fejemaskine, og den kører
han tur hen ad fortovet med helt hen
forbi sønnen Henrik, men det er noget,
han gør helt frivilligt. 
Beboerne langs fortovet har dog selv
ansvar for at salte. 

Sparekassefonden
Nysgerrigheden og interessen for den nye fond, der bliver stiftet med baggrund i den opsparede kapital i den 
tidligere Øster Brønderslev-Hallund Sparekasse, har allerede nu været stor. 

Bestyrelsen for fonden er i vedtægterne bestemt til at være den tidligere bestyrelse og direktion for Øster
Brønderslev Sparekasse, men de endelige vedtægter og etableringen af fonden mangler stadig en godkendelse af
de offentlige myndigheder, så derfor kan bestyrelsen ikke endnu melde noget officielt ud.

Samtidig er økonomien bag fonden heller ikke helt opgjort endnu. 
Der bliver dog en grundkapital på 25 mio kr., og det er forrentningen af den, som fondsbestyrelsen kan uddele til
almennyttige formål i et præcist defineret geografisk område. Området udgøres af den tidligere Øster Brønderslev-
Hallund Kommune, Aistrup/Tylstrup-området samt den del af Brønderslev kommune, der ligger mellem Nørreå og
den tidligere Øster Brønderslev-Hallund Kommune.

Foruden grundkapitalen tilføres fonden det beløb, der ved afslutningen i marts måned af det sidste regnskab for
Øster Brønderslv Sparekasse, ligger ud over 25 mio. kroner. Dette beløb både kan og skal uddeles indenfor en kort
horisont, mens det fremover “kun” bliver forrentningen af de 25. mio kroner, der kan uddeles. 
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spejlet

Andefest
26. marts afholdes den traditionsri-
ge andefest i Øster Brønderslev
Forsamlingshus. 

Igen i år er det Jan Jæger fra Spar i
Øster Brønderslev, der er initiativ-
tager til festen, der plejer at være
et tilløbsstykke - og en hyggelig
fest.

Overskuddet går i år til ØBIs
Venner, og det er igen i år mande-
madholdet, der står for at lave
andemaden. Billetter kan købes i
Spar fra 26. februar

Dannelse af Ejerlav Danserhøj
Til den stiftende generalforsamling blev det oplyst, at reglerne omkring
ejerlavene i kommunen skulle ensrettes, da man i Dronninglund ikke har
haft ejerlav. Resultatet bliver højst sandsynligt, at ejerlavene nedlægges. 
Til samme møde blev det drøftet, at man som kvarter gerne ville gå ind i
et samarbejde med Bålhøj-kvarteret omkring legepladsen.

Flere telte
Øster Brønderslev Borgerforening havde søgt Danske Banks støttepulje -
Danske Initiativpuljer - om penge til indkøb af flere og nye telte til
Bålhøjfestivalen, og Birgit, Søndergaard, Mette Boye samt Peter Andersen
blev indkaldt til møde mellem jul og nytår i Brønderslev-afdelingen for at
modtage en check på 8.000 kroner. 
I ansøgningen var der argumenteret godt for det gode formål, og et af
argumenterne var, at man så måske undgik at belaste den lokale bankdi-
rektør, Ole Bøgh Johansen, med at låne hans store telt. Snakken inden
mødet gik, at det måske var en af grundene til bevillingen, men nej, nej
sagde Ole ved overrækkelsen. Det er et lille udvalg, der suverænt afgør
bevillingerne for hele regionen. Udvalget består af Finn Kjærsdam
(Aaalborg Universitet), Ernst Trillingsgaard (Aalborg Kongres- og
Kulturcenter) samt Peter Skram (SIFA-bingo). Desuden forsikrede Ole
Borgerforeningens repræsentanter om, at de stadig kunne låne hans telt.Jette Ramskov i

Regionsrådet
Jette, der er leder på Elmehøj, er
her til efteråret blevet valgt ind i
Regionsrådet, og fra omgivelserne
kan bekymringerne nu gå på, om
hun nu har tid til også at være
leder. Jette siger: ”Det skulle ikke
være noget problem, da jeg indtil
nu har været i byrådet, hvor der
var noget mere arbejde end i
Regionsrådet. Med betydeligt flere
og længere møder i byrådet skulle
jeg få mere tid til at være leder nu.
Jeg ser næsten daglig alle vagterne
både om dagen, aftenen og nat-
ten.”

Øster
Brønderslev
Vandværk
Øster Brønderslev Vandværk afhol-
der ordinær generalforsamling i
Øster Brønderslev Forsamlingshus,
onsdag 14. april 2010 kl. 19.30
med dagsorden efter vedtægterne.
Der vil blive blive serveret snitter,
øl og vand

M.v.h. Bestyrelsen

Vandværket har lige 
fået fjernet den gamle

trykbeholder, der er 
blevet overflødig med 
de seneste ændringer 

på Vandværket. 



Centerråd
Det nyetablerede Centerråd er
sammensat som følgende:
Formand Bjarne Damkjær
Næstformand Niels Jørgen Nielsen
Sekretær Gurli Andersen
Kasserer Kirsten Rasmussen og
Frank Nielsen. 

Centerrådet er kommet godt i
gang og har allerede haft mange
funktioner. Det står for fastelavnsfe-
sten den 15/2, hvor børn fra
Myretuen har tradition for at slå
katten af tønden her på Elmehøj
sammen med beboerne, og med-
lemmerne af rådet bager bollerne. 
Centerrådet er også i gang med at
få vores sanghæfter "renoveret"- de
er noget lasede af den megen slid,
der er på dem ugentligt. 
Vores store ønske er at få nogle
nye sangbøger og salmebøger
med stor skrift, men det håber vi,
at nogen vil forære os engang.
Centerrådet vil prøve at søge, hvor
der kan søges.
Det var også Centerrådet, der ser-
verede ved Tove Andersens 40 års
jubilæum. 
Desuden er planen, at der skal
være flere ture ud af huset, bl.a.
har vi spændende museer i kom-
munen, der skal besøges, hvor
beboerne kan se/gense de mange
gamle ting. 

Bruger- og
Pårørenderåd
Vi har også fået vores
Bruger/Pårørenderåd op at køre. 
Her er Frank Nielsen formand
(pårørende)
Birthe Villadsen er næstformand
(beboer)
Inga Thomsen (beboer)
Elsebeth Damkjær (medarbejderre-
præsentant)
Jeg er så rådets sekretær. 
Det er en fornøjelse at arbejde
sammen med begge disse råd.

Andre aktiviteter
Til jul havde vi en fantastisk flot
julefrokost sammen, beboere,
pårørende og personale, hvor vi

var omkring 50 spisende, der fik
alt, hvad hjertet kunne begære af
vådt og tørt. Medarbejderne
optrådte i nissetøjet under hele
festen. Desuden havde vi et 5-
mands orkester, der kunne alle
”syng-sammen” sangene. Vi fik
sponsoreret gaver af lokale firmaer,
og gaverne blev udloddet via et
lotteri. Tak for alle de flotte gaver! 

Gudstjeneste
Vi har stadig gudstjeneste 1 gang
om måneden. Bagefter drikker vi
kaffe og snakker.
Vi holder fællesspisning 1 gang om
måneden, hvor alle beboerne spi-
ser sammen i salen. Enten laves der
"ønskemad", eller hvis dagens ret
er rigtig lækker, vælger vi denne
ret, og så bages måske kringle eller
laves æblekage af egen avl til kaf-
fen i stedet for. 

”Elmeblad”
Vi startede med at lave vores eget
"Elmeblad" ca. 1 gang om måne-
den. Det bliver læst grundigt, og
den lille konkurrence i bladet bliver
gættet straks af beboerne, og hver
måned udtrækkes 2 gevinster.

Billedudstilling:
På Elmehøj har vi for tiden en bil-
ledudstilling af den lokale amatør-
kunstner, Lone Holm fra Ø.
Brønderslev, hængende på vægge-
ne. Billederne pynter fint, og både
beboere og personale kigger inter-
esseret på dyr og letpåklædte (men
flotte) mennesker på billederne,
som er til salg. Vi vil da gerne have
andre udstillinger, så hvis det skulle
have nogens interesse, så kan man
bare kontakte mig.

Jette Ramskov

Elmehøj 
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Julegaveværksted 2009
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Igen var der tale om stor opbakning fra både børn og frivillige hjælpere, da der i
november var julegaveværksted i Øster Brønderslev. Cirka 100 børn og op mod 40
frivillige hjælpere var aktive både lørdag og søndag. De flotte resultater af dagene
blev afsløret under de lokale juletræer, og her er et par billeder fra forløbet.
I forbindelse med julegaveværkstedet blev der dannet en slags bestyrelse, så det
ikke længere kun er os, som står for planlægningen. Vi suppleres fremover af Mette
Jørgensen fra Snabhedevej og Hanne Hartmann fra Fyrrevej. Det er vi glade for!!!

Stor tak til alle der har været med til, at det igen blev en dejlig, kreativ og produktiv weekend. 
Vi ses igen til julegaveværksted 20. - 21. november 2010.

Bente Børjesson og Birgit Søndergaard



Klubben har i mange år haft åbent
for byen og omegnens unge fra 7.
klasse og opefter, men de senere år
har der også været en klubdag for
børn fra 4. klasse. Dette er nu så
stor en succes, at der er 85 med-
lemmer, og de fleste af dem er fra
4. – 7. klasse. Der er nu 3 klubafte-
ner, ons-, tors- og søndag fra
18.30 – 21.30. Der er flest børn
torsdag, der kommer typisk 40 –
45 stk, men søndag kommer der
stadig 7 - 8 af dem fra 7. klasse.
De fleste sidder og hygger med
vennerne og ser tv. Nogle vil gerne
spille CS, som er et computerspil,
hvor man skyder efter hinanden,
andre spiller pool eller airhockey.
Det store samtaleemne er årets
Rødhustur. Alle børnene glæder sig
helt vildt, og de skal selv danne
grupper, planlægge indkøb og lave
mad på turen. De forrige ture har
været rigtig gode, og alle børn
synes, det er det bedste i hele
klubsæsonen.

Citater fra børn
Tim og Kristoffer: Det er pisses-
jovt at gå i klub. Vi spiller CS og
pool, og vi ser tv. Personalet er
mega godt.

June, Katrine, Nanna, Sofie,
Carinna og Anne:
Man mødes med vennerne og
snakker, der er et megafedt disko-
tek, der danser og synger man.
Der er også Wii og computer, det
er mest for drengene.

Laura, Julie og Pernille:
Vi hygger os, når vi er i klub. Vi
spiller pool og danser på diskote-
ket, drengene spiller tit counter
strike. Vi snakker og har det sjovt
her i klubben. Der er mange arran-
gementer, feks. i marts skal vi til
Rødhus, og vi glæder os.

Afslutning på
2009
Torsdag var der æbleskiver og saf-
tevand i klubben og søndag 6.
december var sidste klubaften for
denne sæson. 

Vi startede op igen
i det nye år torsdag
7. Januar kl. 18.30-
21.30. 
I det nye år er der
planlagt en tur til
Rødhus, som bliver
sidst i marts.
I sæson 2010 skal
klubberne spare ca.
240.000 kr., dette
betyder, at der ikke
er så mange penge
til ture og køb af
ting til klubben. 

Meget af det
nuværende materiel bliver med
det store antal børn ret hurtigt
slidt, og der vil derfor være et
stort behov for opbakningen fra
forældrene. Det, klubben har
tænkt sig at gøre, er at oprette en
støtteforening for Ø.B.U., hvor
man betaler et beløb for hvert
medlem for et år. Det beløb læg-
ges i en pulje, og når der er nok
penge, kan vi begynde at søge
fonde og andre ting. Klubbens
ledelse håber derfor, at der er et
par forældre, der kunne tænke sig
at være med, alt med penge skal
vi nok stå for. 

De, der kunne tænke sig at hjælpe
med at støtte op omkring dette,
kan kontakte klubleder Peter Raal
på mobil 20142532 eller på peter-
raal@hotmail.com.

I ønskes alle et godt nytår.
Mvh Ø.B.U.

Ungdomsklubben
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Nyt

Tirsdag 12. januar havde vi gene-
ralforsamling og her var der et rig-
tig godt fremmøde. Det viser os, at
klubbens eksistens er meget vigtig
for borgerne. Vi kørte vores sæd-
vanlige dagsorden igennem, men
denne gang havde vi et ekstra
punkt på dagsordenen og det var
en ja/nej afstemning, om boldklub-
ben skulle lægges sammen med
borgerforeningen. Vi overtalte en
meget veloplagt Eddy Marrup til at
være dirigent.
I år var der kampvalg om at
komme i bestyrelsen og fra klub-
bens synspunkt var det meget glæ-
deligt, at det var sådan, da det er
vigtigt at få posterne besat.

Efter valget ser bestyrelsen således
ud: 
Brian Christensen (formand)
John Sørensen (næstformand)
Tommy Larsen, Jakob Sørensen og

Niels A. Jensen, 
Karl Peter Andersen (1. suppleant )
Henning Villadsen (2.suppleant )
Lone Sudergaard (kasserer)
Kim Toft og Kim Frederiksen (revi-
sorer) 
Eddy Marrup (revisorsuppleant)
Thomas Jungersen (vores IT- mand)

Vi har også været meget heldige
med, at vi igen i år har et meget
slagkraftigt festudvalg, som arran-
gerer årets sommerfest og det er vi
fra klubbens bestyrelse meget tak-
nemlig for. Afstemningen om en
sammenlægning med borgerfor-
eningen blev forkastet til glæde for
nogle og ærgrelse for andre. Så
begge foreninger fortsætter som
hidtil, men som boldklubben har
sagt i hele forløbet, er vi da villige
til at arbejde sammen med borger-
foreningen, når der er nogle arran-
gementer. Klubben ser nu frem til
et meget spændende og udfor-
drende år.

Standerhejsning

Lørdag, den 13. februar kl.14.00
holder klubben standerhejsning.
Der vil være en let gang træning
under ledelse af Finn Pedersen.
Klubben vil efterfølgende være
vært ved en gang varm suppe og
der vil også være information om
planerne for i år. Vi glæder os til at
se såvel nye som "gamle" spillere.

Hallund B70
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40-års jubilæum
Og så var der Gasolin – Huset på
Christianshavn – ABBA – Johnny Reimar

Derfor holdes der stor og sjov 70’er-fest
på Hallund Kro 10. april 2010 kl. 18.

God 70´er musik leveret af Larm og
Lamper. 
Påklædning er 70´er tøj:
Trompetbukser – brune, løsthængende
skjorter – store smykker – store skjorte-
flipper – cowboytøj – farvet ble om håret
– osv. Der vil være gevinst til mest kreati-
ve kvindelige og mandlige påklædning.
Kanongodt 70´er mad lavet af Hallund
Kro (3 Retter).

Billetter á 165 kr. købes senest 2. april
ved John Sørensen tlf. 98 83 58 22 eller
Brian Christensen tlf. 20 56 43 89 og
betales ved bestilling. 

I aftenens løb vil der være:
Historisk oplæg v/ forhenværende 
formand Knud Peer Andersen.
Udnævnelse af æresmedlemmer.

Husk, det er en sjov og festlig aften, og
at du er med til at gøre den mere festlig! 

Hattefest i Hallund

Onsdagsmotionisterne i B70-Hallund gentager den succesfulde
damefrokost lørdag den 20-3-2010 kl. 12.30 I Hallund Klubhus.
Der vil blive serveret buffet-kaffe/hjemmebagt kage. Pris 125,00
kr. som betales ved tilmelding.
Der kan købes drikkevarer til rimelige priser.
Der er mulighed for at se/købe lingeri i alle størrelser - samt
undertøj til mænd og børn. 
Der er præmie til den flotteste, sjoveste og mest kreative hat.
Ingen adgang uden hat
Kom hurtig op af stolen –  for der er kun 60 billetter – så det er
nu du skal have naboen og veninden med til en sjov og hygge-
lig eftermiddag.

Tilmelding og betaling inden 6. marts til:
Charlotte Christensen telf. 98 83 58 58
Mona Villadsen telf. 98 83 53 65
Lis Jørgensen telf. 98 83 53 30
Minna Sørensen telf. 98 83 58 22



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)

Graver i Hallund, Nikolaj Bjørn
Hansen (9883 5375)

Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Pia Christensen (9881 1352)

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)

Øster Brønderslev Idrætsforening,
Gitte Kristiansen (5129 9474)

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

Østsidehallen, 
Anders Bentsen (9881 1493)

SERVICE 
OG FORSYNING
Spar Øster Brønderslev 
(9881 1003)

Bibliotek 
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030).

Hallund Kraftvarmeværk
Kaj Andersen  
(9883 5366)

Hallund Vandværk, 
Knud Erik Nielsen (9883 5180)

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

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk 
(9881 1441)

Øster Brønderslev Vandværk, 
Alfred Møller (9881 1400)  

DIVERSE 
Ejerlauget Bålhøj, Peter Madsen
(9645 9035)

Ejerlauget Daalen, 
Poul Erik Jensen (9881 1458)

Elmehøj Ældrecenter (9881 1023)

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

Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Bjarne Bang,
Hollenstedvej 151 (9883 5519)

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

Hvilshøj Borgerforening ”Støkke”:
v/ Lars Larsen
(9881 1373)

Kraghede Idræts- og
Borgerforening, 
v/ Anders Vinter Svendsen 
(9826 1514)

Lokalbladet for Øster Brønderslev-
Hallund området 
(se side 3 i dette blad)

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

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

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

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, 
Lars Bredo (9843 3135)

Foreningsvejviser

Husk at fortælle, 
hvis din forening 
skifter kontaktperson
eller formand
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TylstrupMureren aps
Aut. kloakmester
v/ Ib Nielsen
Enighedsvej 39
Kraghede
9382 Tylstrup

Hallund Auto- og
Karosseri
Mercedes
• Service
• Reparation
• Reservedele

v/ Niels Jensen
Ørumvej 127
Hallund 
(9883 5202)

32
Lokalbladet

Jerslev-Øster Brønderslev
Dyrlæger

telf. 9883 1010
9881 1288

Konsultation 
efter aftale

ØSTER BRØNDERSLEV
SMEDE- OG VVS 
FORRETNING
Elmevej 73, Ø. B.
9881 1038
VVS-arbejde, alm. smede-
arbejde og reparation af
landbrugsmaskiner

BRØNDERSLEV 
EL-TEKNIK
Håndværkervej 
telf. 9881 1212

Alt i elinstallationer 
Hvidevaresalg/service

Tlf. 9646 7009
Mobil: 2043 1797 

Alt el-arbejde udføres
Godkendte tyverialarmer

Tlf. 98 81 11 11
Taksvej 6, Ø. Brønderslev

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

Vognmandskørsel og kranarbejde,
gummiged, minilæsser.

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

Supermarked med tips 
og lottoforhandling

MUSIK TIL FESTEN
Erfaren og uddannet 
musiker/musiklærer 
til din næste fest...
Altid manuel musik 

til festsange!!

www.pouleriksmusik.dk
tlf.: 98811458

Bente Toft
Søndersig 27, Hallund
Telf.: 9883 5307
Åbningstid: tirsdag, torsdag og fre-
dag kl. 13-17.30 samt efter aftale.
Salg af kunsthåndværk i filt samt
materialer til filtning.
www.filtestedet.dk

CL. Partyservice
v/ Christian Schmidt
Elmevej 47
9700 Brønderslev
9881 1024 / 2826 5526

Mad ud af huset

Ahornvej 16

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

www.lillenejst.dk

Jens Holm Tlf.:      96460088
Cedervej 6 Fax:     96460077
9700 Brønderslev E-mail: jh@jh-auto.com   

w w w. j h - a u t o . c o m

98 81 12 24

BALANCEHUSET
v/ Birthe Christiansen

Birkevej 8, 9700 Brønderslev

FDZ ZONETERAPI
REG. ALTERNATIV BEHANDLER

Tidsbestilling bedst kl. 8-9 og 18-19

Kontor- og regnskabsservice
www.bvn-bogfoering.dk

BVN-BOGFØRING
Håndværkervej 1
9700 Brønderslev

(2362 0224) 
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e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk

Tømrerarbejde udføres
Speciale: Træhuse, helårshuse og sommerhuse.

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

Hallund Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer, 
bil, båd og campingvogne

Tlf. 9883 5300

Ejendomsmæglerfirmaet
John Andersen
Røgelhedevej 15
9700 Brønderslev

Telefon: 3011 4166
E-mail: john@johnA.dk
Hjemmeside: www.johna.dk

Hallund
Kraftvarmeværk
Blyvej 5, Hallund - Tlf.: 9883 5366

Formand Kaj Andersen
Tlf. 9883 5026 - mobil 29672622

GOLDENHORZE.DK
Røverstuen 71
9700 Brønderslev
www.goldenhorze.dk 

Faste åbningstider:
Mandag , torsdag og fredag fra 12:30 til 17:30
+ efter aftale

INFOLINK
v/ Jette Rasmussen
Sølvgade 84, Hallund
Tlf. 7020 0903  -  www.infolinkkurser.dk

Kurser for erhvervslivet.
Iværksætterkurser og karriererådgivning.

Røgelhedevej 14 . Hallund . 9700 Brønderslev

Tlf. 98 83 52 11 . Fax 98 83 53 85

e-mail: hallundstaldservice@mail.dk

www.hallundstaldservice.dk

Døgnvagt 24 24 53 11

HALLUND AUTOLAKERING
v/ Anders Chr. Larsen

Lakering af biler, køkkenlåger, døre m.m.

Røgelhedevej 14 - Hallund - 9700 Brønderslev

Maler Per Rasmussen - tlf. 2965 5550

HALLUND AUTO- OG 
TRAKTORVÆRKSTED

v/ Svend Andersen
Sølvgade 114, Hallund

(telf. 9883 5227) 
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PC-ELEKTRONIK
Elmevej 46, Ø.B.  
(9881 1522)

Computerudstyr, reservedele,
elektroniske komponenter 

www.pc-elektronik.dk

Jesper Hardahl
Selvstændige & statsautoriserede ejendomsmæglere · MDE

Bredgade 107 · 9700 Brønderslev · 9882 4066

PETER STECHER

Statsaut. ejendomsmægler

Birkevej 4

Skal du

KØBE
eller

SÆLGE
bolig - så tag en
snak med din lokale ejendomsmægler!     
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W.J. MASKINSERVICE
Reparation af entreprenør- 

og landbrugsmaskiner
Bøgildsmindevej 9, 9400 Nørresundby

Tlf. 9883 5249    Mobil 40964249 Hallund Kro
Sølvgade 74, Hallund
Telefon 9883 5388

DUO’en 
Karsten & Ib

Altid glad musik
98910519 - 9881 1466

Brug indbetalingskortet!
Det indlagte kort kan bruges hjemmefra med homebanking, hvis man har det, men kan også bruges på posthuse
og i pengeinstitutter, samt direkte i Nordjyske Banks afdelinger i Øster Brønderslev og Brønderslev, hvis man vil
spare porto. Læs mere på side 2 i dette nummer!

LOKAL HANDEL - LOKAL STYRKE

- eller flyt penge til Lokalbladet ind på konto: 9024 - 0000045934

Her er der plads til også din annonce!
Lokalbladet bringer meget gerne annoncer for lokale firmaer og for “udensogns” firmaer med lokale folk bag.

Kontakt redaktionen (se side 3) og aftal nærmere.

Annonceprisen er 480 kr. for en annonce i visitkort-format i en hel årgang = 4 blade. 
Dobbelt annoncestørrelse = dobbelt pris, og andre størrelser aftales prisen på individuelt.  

JC-Træbyg
Jens Sørensen, Hallundvej 216, 

9700 Brønderslev. (tlf.: 9883 5103) 

Træhuse leveres: 
legehuse, gæstehuse og hønsehuse

Henning Agesen
Dannevirkevej 14
Tlf. 9881 1034 
e-mail: info@sante-info.dk
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. 
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11. februar kl. 18:
Spissammen i Kraghede
Borgerforening - efterfulgt af
generalforsamling kl. 19.30 

13. februar kl. 14:00:
Standerhejsning i ØBIs Klubhus 
for seniorspillere i fodbold 

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.

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 

18. februar kl. 19:
Skolefest i Østdidehallen

25. februar kl. 19: 
Danseaften i Øster Brønderslev
Forsamlingshus. Musikken leve-
res 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 

8. marts : 
Træningsstart til Ladywalk.
Information: 2967 3832

11. mart kl. 19: 
Generalforsamling i Ø.
Brønderslev Borgerforening i
Forsamlingshuset

12. marts: 
Fællesspisning i Hallund
Klubhus.

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 

19. marts kl. 17: 
Generalforsamling i ØBI.
Efterfølgende spisning

20. marts kl. 12.30 
Hattefest i Hallund Klubhus

25. marts kl. 18.30 
(Husk spisning): 
Danseaften i Øster Brønderslev
Forsamlingshus. Musikken 
leveres af Øster Brønderslev
Byorkester. Arr.: Øster
Brønderslev Borgerforening

26. marts: 
Andefest i Ø. Brønderslev
Forsamlingshus.

7. april kl. 19.: 
Valgmøde til skolebestyrelses-
valget på skolen

10. april kl. 18.: 
Hallund B70 fejrer 40-års
jubilæum med 70’er-fest på
Hallund Kro

10. april kl. 8 - 16.: 
Arbejdsdag i Hallund
Jagtforening på Skarnvad

12. april kl. 19-21: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent i lokalerne på ”Elmehøj” i
Øster Brønderslev

14. april kl. 19.30: 
Generalforsamling i Ø.
Brønderslev Vandværk

14. april: 
Flugtskydning på skydebanen på
Skarnvad

17. april kl. 9.30 - ca. 14: 
Arbejdsweekend i Kraghede
Borgerforening

21. april: 
Flugtskydning på skydebanen på
Skarnvad

LOKALBLADET udkommer næste gang maj 2010.
Sidste frist for indlevering af stof til nummer 57 af LOKALBLADET er 15. april 2010.

24. april kl. 8 - 16.: 
Arbejdsdag i Hallund
Jagtforening på Skarnvad.

25. april kl. 10: 
Konfirmation i Ø. Brønderslev
Kirke.

28. april: 
Flugtskydning på skydebanen på
Skarnvad.

2. maj kl. 10: 
Konfirmation i Hallund Kirke.

3. maj kl. 19-21: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent i lokalerne på ”Elmehøj” i
Øster Brønderslev

9. maj kl. 13 - 16: 
Sjov søndag i Kraghede
Borgerforening.

12. maj kl. 16: 
Frist for aflevering af stemme-
sedler til skolebestyrelsesvalget.

15. maj kl. 11 - 14: 
Loppemarked ved Kraghede
Klubhus

18. maj kl. 19.30: 
Forårskoncert i Ø. Brønderslev
Kirke

31. maj kl. 18.30: 
Ladywalk i Nørresundby

23. juni kl. 18.30: 
Sankthansfest i Kraghede

14. august: 
Bålhøjfestival!
Husk det nu!


