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Så fik vi endelig med stor glæde taget 1. spadestik.
Mange var mødt op, og da byggeriet jo var gået i
gang, var der også noget at se på.

Vi forventer rejsegilde omkring februar, så vi kan være
inden døre. Hold øje med plakater, for så byder vi på
pølser.

Renovering af omklædningsrum i ØBI er planlagt til
start her sidst på året og først i 2012. Det skal gøres
med frivillig arbejdskraft. 

Soklen til den tilbygning, der skal rumme fremtidigt
spinningrum, er også i gang. Der bliver således arbejdet
flere steder, alt efter hvad der er praktisk. Det er bygge-
gruppen, der planlægger og fører tilsyn med byggeriet.

Økonomi
Vi mangler indbetaling fra nogle af jer, der har givet til-
sagn om pengegaver. Husk at indbetale inden 31.12.,
så I kan udnytte skattefradraget. Hvis I er i tvivl om,
hvordan I indbetaler, så henvend jer til Ole Jensen på
tlf. 6161 4545.

LAG Brønderslev har lige netop igen ydet en kæmpe-
hjælp til projektet i form af tilsagn om godt 312.000 kr.
til køkkeninventar. 

Vi har de fleste midler til selve råhuset, hvis der ikke sker
en hel masse uforudset, men der skal fortsat arbejdes
for at skaffe penge til forskelligt inventar, musikanlæg,
udearealer m.m. 
SÅ, kære venner, hvis I vil støtte byens fælles hus, så
hold jer ikke tilbage. 

Nye stillinger
2 nye stillinger i Samlingshuset, som jo er fællesbeteg-
nelsen for alle bygningerne, bliver opslået ledig først i
det nye år. 

De to eksisterende stillinger i ØBI og i Østsidehallen
nedlægges i sin nuværende form, og der opslås 1 fuld-
tidsstilling som leder af Samlingshuset.  Her er bestyrel-
sen for Østsidefonden ansættende myndighed.

Der opslås 1 stilling som forpagter af ØBI`s kiosk med
mulighed for tillægsfunktioner.
ØBI er ansættende myndighed til forpagterstillingen.

Begge stillinger opslås i dagspressen og kan derfor
søges af alle interesserede. Vi håber selvfølgelig på, at
mange vil finde stillingerne spændende, så vi kan
finde de rette personer til stillingerne.

Årsmøde
Det første årsmøde i Østsidefonden blev afholdt 21.
november. Der var få fremmødte. Der blev givet en
kort orientering om projektet indtil nu. Kurt Thomsen,
Hollensted, blev genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig
periode. Der skal holdes årsmøde hvert år i november.

Bestyrelsen
Bestyrelsen for Østsidefonden ser aktuelt sådan ud:
• Birgit Søndergaard, Buurholtvej 47 

(telf. 9881 1453) (Borgerforeningen)
• Pia Christensen, Dannevirkevej 3 

(telf. 9881 1352) (Menighedsrådene)
• Gitte Christiansen, Bålhøj 15 

(telf. 9881 1553) (ØBI)
• Anders Bentsen, Mysundevej 3 

(telf. 9881 1493) (Østsidehallen)
• Bente Børjesson, Hallund Kær 32 

(telf. 3033 2428) (Valgt medlem)
• Kurt Thomsen, Hollenstedvej 159 

(telf. 9883 5577) (Valgt medlem)

Til slut vil vi gerne sige tak til alle for støtte til projek-
tet og tak til alle, der har givet en hånd (eller mange)
med. Vi er nået rigtig langt, og vi skal nok nå i mål
ved fælles hjælp.

Følg med på Borgerforeningens hjemmeside
www.oesterbroenderslev.dk 

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

9024 - 0000045934

Lokalbladets kontonummer 
til frivillige indbetalinger er: 

Tak for i år
- og på gensyn i 2012

Forsiden
Ingen nisser, julelys eller snebilleder på julenummeret af Lokalbladet i år.

Denne gang har redaktionen sagt mange tak til Kurt Thomsens tilbud om
at købe annonceplads på forsiden. Det er et brud med snart 16 års praksis,
men det er nødvendigt med penge i kassen for også at have råd til at lave
og udsende Lokalbladet i 2012, og Kurt ville på én gang støtte Lokalbladet
og annoncere i anledning af sit 10-års jubilæum.  
Den idé ville redaktionen gerne være med på.

2012
Tak for et godt og spændende år set med lokale øjne. Der er gang i
mange gode og lokale aktiviteter alle steder i Lokalbladets område 
- og også næste år tegner godt for aktiviteterne og samarbejdet.

Allermest spændende for os alle sammen bliver det at gøre det nye
Samlingshus færdigt og ikke mindst at tage det i brug efter sommerferien. 

Læs på side 2 i dette blad, hvordan situationen er aktuelt for
Samlingshuset - og har du ikke allerede støttet byggeriet - så kontakt
bestyrelsen for Østsidefonden, der står bag byggeriet.

Giv gerne endnu flere penge til dette gode formål, men gem også lidt til
julegaverne til familien og til betaling af de frivillige bidrag til Lokalbladet
på det betalingskort, der er med i næste nummer.

Redaktionen



I disse dage, hvor man kan se
murene til det nye samlinghus
rejse sig, er det på sin plads at 
erindre, at det var med opførelsen
af Østsidehallen, at det hele starte-
de - og det er 25 år siden!

Områdets samlingspunkt blev den-
gang opført på foranledning af en
gruppe borgere fra området, som
gerne ville have en hal, der var uaf-
hængig af andre. Efter at have
taget Kommunen i ed vedrørende
betaling for en del af skolens 
idrætstimer startede man en ind-
samling, hvor der kom omkring
1,7 mio. kr. ind. En stor del af pen-
gene kom fra borgerlån oprettet i
den lokale sparekasse, resten var
gaver.

Man besluttede sig for, at hallen
skulle være en selvejende institu-
tion med en selvsupplerende
bestyrelse. Bestyrelsen skulle bestå
af 5 medlemmer + 1 medlem fra
hver af områdets 2 idrætsforenin-
ger, altså i alt 7 medlemmer. Som
medlem af bestyrelsen forpligtede
man sig til at foreslå en suppleant,
som derefter godkendtes af den
samlede bestyrelse. Dette for at
sikre sig, at der altid er en sidden-
de bestyrelse.

I Hallens vedtægter nævnes det, at
formålet med Hallen er at virke til
gavn for ungdoms- og fritidsinter-
esser inden for såvel sport som
andre kulturelle aktiviteter uden at
konkurrere med Forsamlingshuset.
For at opfylde dette mål vil man
opføre og forestå driften af en
idrætshal med tilhørende faciliteter.

Ovenstående er et redigeret
uddrag fra en artikel, som Hallens
formand nummer 2, Henning
Kristensen (valgt i 1996), skrev til
Lokalbladet nr. 21 i juni 2001 i
anledning af hallens 15 års jubilæ-
um.

Nu er så de 25 år passeret. Som
man kan se på den blyantstegnede
skitse fra 1987, er der sket en
masse siden da. I 2005 byggede
man til, således at der kunne ind-
rettes et fitnessrum m.m.
Som man kan læse andetsteds i
dette nummer, er man nu i fuld
gang med at bygge et samlingshus
i tilknytning til Hallen og ØBIs
klubhus. I stedet for at konkurrere
med Forsamlingshuset har man nu,
igen ved stort engagement fra
lokale grupper af meget aktive bor-
gere, valgt at slå tingene sammen.
Stor tak til de mange repræsentan-
ter fra ØBI, Menighedsrådet,

Borgerforeningen og Hallen.
Østsidehallen har haft 3 formænd i
de 25 år: Nemlig Jens Skibsted,
Henning Kristensen og Anders
Bentsen, der stadig er formand.

Bestyrelsen er i øjeblikket:
Anders Bentsen
Jørgen Cæsar Jensen
Niels Anton Jensen
Michael Østergaard
Gitte Hviid Christiansen (ØBI)
Knud Peer Andersen (B70 Hallund)
Ove Dam

Den daglige drift og vedligeholdel-
se i Hallen er i alle årene blevet
varetaget af en halinspektør. 
I øjeblikket er det Finn Andersen,
der i samarbejde med Simon
Reedtz, som er ansat af ØBI, der
varetager funktionerne i henholds-
vis hal og klubhus.
Halinspektørfunktionen skal efter
indvielsen af Samlingshuset vareta-
ges af en person ansat i den nye
konstruktion, Østsidefonden, såle-
des at arbejdet kan koordineres for
det samlede hus.

Hvert år i april afholdes et årsmø-
de, hvor alle er velkomne til at
blive orienteret om årets forløb i
Hallen og komme med ris og ros. 

Ove Dam

Østsidehallen 25 år
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Skitsetegning af Østsidehallen - 1986/87
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Ved indvielsen af
“Østsidehallen”
Lørdag den 21. marts 1987

Mel.: Katinka, Katinka

I dag skal der festes, ja det er da klart,
vi "ØSTSIDEHALLEN" indvier,
vi længe har savnet at få os en hal,
hvor alle med glæde kan samles.
Kommunen ej tilskud her til kunne gi'
så derfor vi selv tog initiativ,
besøgte hver husstand og samlede ind
ved fælles hjælp fik vi så hallen.

Før hallen blev bygget vi havde det trangt,
lokalerne var alt for lille,
der var ikke plads til at gør’ gymnastik
langt mindre med bold kunne spille,
der gik mange timer af fritiden her
og nu kan vi alle så glæde os ved
vi hallen fik bygget, det var sliddet værd,
derom tror vi nok vi er enig.

Nu glædes vi sammen med ungdommen
her,
der masser af idræt udøver,
så hallen bli’r udnyttet 100 %
behovet det var her til stede,
der gik kun et år, fra at grunden blev støbt
til hallen blev færdig og den så blev døbt
en tak her til alle som har hjulpet til
med drømmen om "ØSTSIDEHALLEN".

Så slutter vi sangen og ønsker tillyk’
med dagen og tiden der kommer
vi håber befolkningen nu slutter op
i fremtiden som der jo kommer,
så vi kan bevare vor sammenhold her
til glæde for borger og ungdommen her,
et trefoldigt leve vi nu råbe vil
TILLYKKE med "ØSTSIDEHALLEN".

Arbejdsudvalg i 
forbindelse med 
byggeriet 1986

Byggeudvalg:
Skoleinspektør Jens Skibsted, Bålhøj 35
Assistent Knud Johansen, Bålhøj 18
Murer Jens Poulsen, Bålhøj 12
Forstander Niels Jensen, Husumvej 81

Økonomiudvalg:
Sparekassedirektør Gunnar Thomsen, Bålhøj 27
Advokat Henrik Skaarup, Stubdrupvej 27
Sparekasseass. Ole Jensen, Hollenstedvej 60
Regnskabschef Kurt Brink, Dybølvej 4

Pr-udvalg:
Lærer Poul B. Andersen, Istedvej 5
Konsulent Peter Andersen, Bålhøj 29

Indsamlingsudvalg:
Gårdejer Hardy Haukrogh, Sankelmarksvej 98
Lærer Erlund Nielsen, Søndersig 4
Souschef Ole Bøgh Johansen, Bålhøj 31
Kontorass. Anders Bentsen, Mysundevej 3

Nu 25 år efter 1. etape af Østsidehallen og 5 år 
efter næste udvidelse er der gang i endnu en 
udvidelse i samarbejde med Borgerforeningen,
Menighedsrådene, Idrætsforeningen og Østsidehallen
- det nye Samlingshus.

Læs mere om det på side 2
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Gade-

Velkommen til!

Danserhøj 31
Familien her består af: 
Anette Knudsen, 32, der er ansat i Hjørring Kommune som rådgiver i
Børne- og Familieafdelingen. Hendes fritid bruges til familie og venner, hus
og snart også have, men der bliver da også tid til cirkeltræning inde i
”LOOP” og til spinning i ØBI.
Morten Bertelsen, 34, der er ansat som servicemontør i portfirmaet ”Dan-
Doors”, ligger til daglig og kører på landevejen mellem Skagen og Hobro.
Også Morten får sin fritid til at gå med spinning i ØBI og med familie/ven-
ner, hus og snart have.
Marcus på 5 år er til daglig “Radis”e i børnehaven Myretuen, hvor han leger og kører i mooncars med vennerne
og kommer med på mange udflugter. Han har tidligere gået til fodbold og gymnastik, så det skal han måske til
igen, men nu er han lige flyttet ind i det nye hus, hvor vennerne bor tæt på, så det nydes i fulde drag.
Marie på 1 år er lige startet i dagpleje hos Inge, så det nyder hun, for der sker også mange ting. Marcus mener nu,
at hun får tiden til at gå med at snakke og synge – og splitte hans Lego ad, men som den gode storbror, han er,
mener han ikke, det gør så meget, for han bygger bare noget nyt. 
Derudover er der hunden Conrad, en beagle, der er 7 år og en meget glad hund.

De flyttede ind i huset 5. november 2011. Morten og Anette er begge fra omegnen (Brønderslev og Jerslev), men
har boet på et landsted ved Jerslev en rum tid og syntes, at de ville ind til byen, og de valgte så Øster Brønderslev,
der har lidt af det hele. Hvilket de ikke har fortrudt et øjeblik.

Engvej 14
1. marts i år flyttede en ung familie ind i huset Engvej 14. Den lille familie består af:
Tanja Mølholt Thomsen på 27 år. Hun har for tiden barselsorlov, da hun har født lille Iben for 4 måneder siden.
Når Tanja ikke har orlov, arbejder hun som socialrådgiver og har haft job inde i Brønderslev Kommune. Her var hun
glad for at være og håber på, at der bliver et job til hende, når hun er på banen igen. Hendes fritid går for tiden
med familien. Tidligere var Tanja ellers hestepige, men der er mange ting, der for tiden taler for, at det ikke bliver
til noget. En smule zumba sammen med sin mor i Thise kan det dog blive til.
Far til lille Iben er Brian Kvist Bryde, 26. Han arbejder som speditør hos Bring i Aalborg, men er i sin fritid musiker
som basguitarist, og kan tænke sig en gang at undervise i guitarspil. Dog ligger guitarspillet lidt stille for tiden.
Han kan godt tænke sig at komme til at spille lidt oldboys-fodbold til sommer, men det er der ikke noget af for
tiden i Ø.B. 
De flyttede til Øster Brønderslev, fordi Tanja er fra Manna og kender lidt til Øster Brønderslev, da hun har en
moster her i byen. Det handlede mest om at komme ud fra den lille 50 m2 lejlighed i Aalborg på 3. sal, og så faldt
de lige over huset her. Huset var gennemrestaureret, så det var lige til at flytte ind i. Brian kommer fra Vojens, så
han havde ikke så meget lokalkendskab, han kunne forholde sig til. De har nu boet her i et stykke tid og har ikke
fortrudt det.

Bjergbakvej 25
Den 1. juni overtog Marian Voigt og Peter Krogh Sørensen "Overgård", Bjergbakvej 25. Den 1. september flyttede
de sammen med deres 2 børn Kristoffer på 8 og Emma 5 år derud. De har haft Bjergbakskoven siden 1. april 2006
og har gerne villet bygge hus derude, men det kunne de ikke få tilladelse til, så da Overgård blev til salg, købte de
den. 

Marian er social-og sundhedsassistent og personlig hjælper for en mand i Dronninglund. Peter er driftsleder hos
Per Pedersen på Ø. Gjerndrup. Kristoffer går i 2. klasse i Ø. Brønderslev, og Emma går i Myretuen. Marian og Peter
stammer begge fra lokalområdet, så de ved, hvordan det er at bo herude.

Andre steder?
Lokalbladsredaktionen kan ikke helt følge med i alt, der sker på boligområdet. Det vil vi gerne bede om hjælp til at
holde øje med. Er du selv eller din nabo ikke blevet budt velkommen og præsenteret her i Lokalbladet - så kontakt
redaktionen. Så vil vi tage konakt og skrive om dig eller din nabo i det kommende nummer!



”Filtestedet” 10 år
Bente Toft startede ”Filtestedet” for 10 år siden i den ene ende af stuehu-
set på den gård, hun og Kim havde på Nørrebro, indtil Bentes værksted og
deres nye huse var færdig. Det hus, der rummer værkstedet, blev bygget
først, så Bente kunne komme i gang.
Husene er træhuse ”Swedish Woodhouse”, som Kim kom til at forhandle,
og deres huse er bygget og indrettet, lige som de ville have det.
Bente har travlt og har ansat Kirsten og Annette fra Hallund med hen-
holdsvis 30 og 15 timer, og forretningen holder åbent 3 eftermiddage om
ugen eller efter aftale, hvis der kommer mange samlet. Der bliver især
efterår og vinter afholdt mange kurser, og de stilner lidt af til foråret, hvil-
ket passer Bente godt, så hun kan komme ud i den store have, hvor der
dyrkes grøntsager og mange andre ting.
Hun arrangerer også aftenkurser, der varer tre en halv time, og her kan de
8 kursister, selvom de er nybegyndere, nå at filte 2 tørklæder eller tasker,
vanter, hatte og futsko, nisser og engle. Alle materialer til filtning kan
købes hos Bente, og hun har lavet en startpakke til 100 kroner, så det er
nemt at komme i gang.
Bente er også selv på kursus, senest en weekend i Aalborg. Et internationalt
kursus med kursister fra hele Europa og en enkelt fra Australien går hun
heller ikke af vejen for. 
Da Dronning Margrethe og Prins Henrik var på besøg i Brønderslev i anled-
ning af købstadsjubilæet, bestilte borgmesteren 2 tørklæder hos Bente til
Dronningen og Prinsen.
Bente ser frem til at komme på Landsby-netværket, som datteren er ved at
få op at stå.
Jubilæet blev fejret med ”Åbent hus” den 15. oktober med kaffe og fød-
selsdagskage, og der var procenter at hente.
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spejlet

Er du Gastric
bypass-opereret?

Jeg har i et stykke tid gået og
tænkt på, om der er nogle, der
kunne være interesseret i en aften,
hvor gastric bypass opererede
kunne mødes og dele erfaringer
om tiden efter deres "nye" liv, og
om de problematikker, fordomme
og sejre, der er i det daglige. 

Hvis du sidder og tænker, at det
kunne lyde spændende, så mødes
vi i klubhuset i Østsidehallen 
onsdag 14. december kl. 19.30. 

Tilmelding er nødvendig på mail
bangsvendsen@jubii.dk
senest søndag 11. december. 
Prisen til kaffe og noget godt 
dertil er 10 kr.

Jeg håber vi ses
Helle Bang Svendsen

Manglende mobildækning i landområderne
Landsbyrådet i Brønderslev Kommune hører jævnligt fra landsbyer og landdistrikter, at de har en meget ringe
mobildækning eller slet ingen dækning.
Der er mange, som kæmper for bevarelse af landsbyer og landdistrikter som attraktive bosteder, ligesom oprettelse
af hjemmearbejdspladser er et ønske, men det er svært at markedsføre disse steder som ideelle, når man samtidig
må oplyse om de dårlige eller helt manglende modtage- og sendeforhold for mobil telefontrafik.
Vi kan ganske enkelt ikke være bekendt, at der er områder i vort land, hvor denne kommunikationsteknik er ude-
lukket. Hvis telefonselskaberne ikke kan finde ud af at opstille master, må det pålægges dem ad lovgivningens vej.
Mobiltelefoner er efterhånden hver mands eje og skulle gerne være en del af vores hverdag, men kan de manglen-
de master måske forklares ved, at der ikke er ”samtalepenge” nok i os, der bor uden for de store byer, eller tjener
man flere penge på at tvinge os til at beholde vore fastnetforbindelser? 

Igen skolebod 
på skolen
Fra mandag den 21. november 
har det igen været muligt at 
supplere madpakken i skoleboden.

Hanne Grethe Kjær, som tidligere
har været ansat, er blevet 
genansat i et job med løntilskud. 

Derfor er det nu muligt at gøre
driften rentabel.



Efteråret i Hallund-Hollensted
Borgerforening har været roligt.

Valgmøde
Da folketingsvalget blev udskrevet
med kort varsel, var Kim hurtig til
at arrangere et vælgermøde mel-
lem Tina Nedergaard fra Venstre
og Helena Starcke fra SF - det fore-
gik den 13. september – to dage
før valget. Det var samtidig en god
anledning til at demonstrere
Borgerforeningens nyindkøbte
mosteri. Det består af en elektrisk
kværn, som først river æblerne i
stykker. Derefter kommes de kvær-
nede æbler i selve presseren, som
virker ved hjælp af vandtryk. Der
kom virkelig meget saft ud af de
spande æbler, som flittige borgere
havde medbragt. Alle fik smags-
prøver, men da æblehøsten slog
fejl i år på grund af frosten i for-
året, så har det faktisk ikke været
udlejet, men det bliver nok bedre
næste år.

Abbé Pierre
Borgerforeningen havde foredrag
af Abbé Pierres klunsere fra
Tylstrup i klubhuset den 6. oktober.
Der blev startet ud med spisning
med mad fra Kroen og efterfølgen-
de foredrag af klunseren fra
Tylstrup. En spændende aften med
god deltagelse.

Ølsmagning
Vi havde den traditionelle ølsmag-
ning (oktoberfest) på Kroen, som
altid 1. fredag i oktober, ganske
som i Ølmekkaets hjemland, selv-
om pigerne, der serverede øllet,
slet ikke lever op til mine forestillin-
ger om disse i Tyskland, men øllet
smagte nu udmærket endda, og i
år var det fra Løkken bryghus. Der
var fuldt hus, 92 deltagere, hvilket
er rigtig godt. Vi startede let ud
med en almindelig pilsner, og der-
efter blev de stærkere og kraftige-
re, og øllet fejlede efter min
mening ikke noget. Kroen havde

igen lavet en god buffet med alt
godt fra Trines køkken. Igen var
der mange, der sponserede til
næste år - måske fordi man vil
være sikker på at blive indbudt?

Bustur til
Tyskland
Næste arrangement var bustur til
Tyskland, måske ikke den store til-
slutningssucces, men de, der del-
tog, havde en rigtig god dag og
slæbte smuglervarer, chokolade og
nødder hjem til julen.

Indvielse af 
pavillon
Derefter havde vi i Anlægget indvi-
else af vores pavillon, som Deres
undertegnede havde fået ideen til.
Borgerforeningen havde lokket
med øl/vand/vin/chips. Der kom
overraskende mange, ca. 25, sådan
en grå søndag eftermiddag.
Tømrer-Kim havde husket silkesno-
ren, som skulle klippes. Da repræ-
sentanten for Ø. Brønderslev
Sparekassefonden, Kurt Elbo,
havde armen i gips og derfor ikke
kunne betjene en saks, blev jobbet
overladt til Kroens juniorafdeling,
hvor Isabella med let hånd kunne
klippe snoren, og pavillonen var
officielt indviet. Personligt synes
jeg, at Kim Toft har lavet et rigtig
flot stykke arbejde i gode materia-
ler, og nu er han udlært i at lægge
et ”singles” tag. Han har også lært
en masse om skæve vinkler på det
sidste.
(Se billeder på næste side)

1. søndag i
advent
Det næste arrangement er den tra-
ditionelle 1. søndag i advent.
Gudstjeneste kl. 14.00 i kirken,
derefter tænder vi juletræet på
Doktorpladsen, dernæst går turen
til klubhuset for at indtage gløgg
og æbleskiver - og så er der ande-
spil.

Hallund-Hollensted Borgerforening
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Generalforsamling
Næste år har vi planlagt general-
forsamling den 27. januar. Vi star-
ter med spisning kl. 18.00, derefter
generalforsamling kl. 19.30. Her vil
vi gerne, at nye kandidater til
bestyrelsen møder op. Vi er nogle,
der gerne vil stoppe, og mange
har været med i flere år, så der skal
nyt blod til nu.

Vi vil som altid gerne høre om nye
ideer og tiltag, som vi burde tage
os af. 

Men – som I allerede ved, så kan I
altid følge Borgerforeningen på
vores hjemmeside: 

www.hallundhollensted.dk

På Borgerforeningens vegne
Claus Iversen
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Fællesspisning 

Den 6. oktober var der fællesspis-
ning i Hallund. Efter spisningen
kom Roger fra Abbé Pierres
Klunsere og fortalte om, hvordan
Klunserbevægelsen er startet, og
hvad deres formål er.
Abbè Pierre har søsterorganisatio-
ner i 36 lande.
I 1969 startede de i Aalborg som
det første sted i Danmark. Den 1.
august 1972 købte de Vesterholt
i Tylstrup og har været der siden.
Deres formål er, at overskuddet
skal gå til vandtanke i Afrika, ind-
til nu er det blevet til 10.
Nummer 11 og 12 er påbe-
gyndt. At den afrikanske befolk-
ning får disse tanke har betydet,
at de kan opdyrke jorden. Der
går en vandledning til hvert hus.
En del af befolkningen er meget
opfindsomme, en plastiktank
uden for huset og en slange med
hane ind i huset, og der er varmt
vand.
Det var en meget god aften, for
Roger var meget god til at for-
tælle, og han sagde, han kunne
fortælle til næste morgen, så
spændende er projektet.

Grethe Christensen



Nu falmer skoven trindt om land, 
og fuglestemmen daler… 
men det ændrer ikke på aktivitets-
niveauet i Myretuen, der som altid
summer af liv. 

August måned var traditionen tro
fyldt med goddag og farvel, idet
en flok af vores store børn nu
havde bestået ”børnehaveprøven”
og skulle videre i skole. Men det
gav så plads til nye børn på vores
indslusningsstue “Spiren”.

Med nye børn på stuen er det vig-
tigt med god tid til at få indøvet
rutiner – hvordan er det egentlig at
gå i børnehave? men der har dog
været tid til gåture ud af huset
også. Bl.a. har spirebørnene her i
efteråret været på Bålhøj, hvor de
foruden at lege mellem træerne,
også rutsjede og sang sange på
scenen. 

Her i starten af oktober har vores
studerende Thea haft et projekt
sammen med alle spirebørnene,
hvor temaet var ”Krop og
Bevægelse”, og hvor de i løbet af
en uge lavede forskellige aktivite-
ter. De var bl.a. i hallen, hvor de
løb, hoppede, sprang og klatrede,
en dag havde de orienteringsløb,
og en anden dag kørte de cykel-
løb, hvor de til slut hver erhverve-
de sig et kørekort. Ugen endte
med, at de lavede mad over bål.

I ”De stores Hus” er der ligeledes
aktiviteter i gang. Som i Spiren har
der været temauge – Krop og
Bevægelse – med løbeture, oriente-
ringsløb og lignende ”kropslige”
aktiviteter. Også her endte ugen
med, at børnene lavede dejlig mad
til frokost.

Ellers har der været forskellige pro-
jekter i gang på de 2 stuer –
Solsikkerne og Radiserne.
Sidstnævnte har i en uge haft
temaet. Kend din By, hvor de var
på rundtur i Øster Brønderslev og
besøgte forskellige institutioner
m.m. Et af deres besøg gik bl.a. til
Kraftvarmeværket, hvor børnene
kunne lære en lille smule om, 
hvorfra det varme vand kommer.

Ellers gik deres ture i løbet af ugen
forbi Vandværket, Skolen, Elmehøj,
Kirken, Klovborg og Grøftekanten.
De vil derfor i denne forbindelse
sige TAK, fordi de blev taget så
godt imod, hvor de kom frem.

På Solsikkernes stue har børnene
og de voksne også været rundt i
omegnen – på gåben eller i bil –
for at fotografere børnene foran
deres huse. Der mangler dog
endnu nogle stykker i, at de er fær-
dige, men ellers har børnene lavet
en hel væg med deres huse klippet
ud i karton og påklistret deres fotos
– en væg, som ofte besøges af især
børnene selv, der lige skal fortælle
en kammerat, hvor de bor.

I Det store Hus sker der også noget
på tværs af stuerne. Vi er i øjeblik-
ket godt i gang med vores tilbage-
vendende projekt for de ældste –
“På samme Hammel” – hvor bør-
nene bliver stillet over for forskelli-
ge udfordringer, der bl.a. styrker
deres koncentration og samar-
bejdsevne. Her er vi om tirsdagen i
hallen og lege forskellige lege, og
om torsdagen er vi hjemme og
løser ”opgaver”, træner finmotorik-
ken samt øver os i at lytte.
Projektet kører i første omgang
over 6 uger, men til januar og sidst
på foråret vil der igen blive lavet
førskoleprojekter.

Vores studerende, Søren, i Det
store Hus har over nogle gange
haft en gruppe børn med på
Bålhøj, hvor de har prøvet at fange
stålorme. Til dette formål havde de
fået fat i nogle gamle bilmåtter af
sort plastik, som de den første dag
placerede på et solrigt sted i sko-
ven. Efterfølgende besøgte de ste-
det et par gange for at se, om de
varmesøgende stålorme og andet
kryb skulle have fundet ly under
det lune skjul. Stålorme fandt de
dog aldrig, men som et plaster på
skuffelsen havde Søren - fra semi-
nariets naturfagslokale - hentet et
par stålorme-eksemplarer, som bør-
nene kunne ”nyde” og prøve at
holde ved. En lidt grænseoverskri-
dende oplevelse for nogen af os –
vist især os voksne!

Som et led i kommunens målsæt-
ning for børnehavebørn har vi des-
uden i øjeblikket et samarbejde i
gang med en kunstner – denne
gang en keramiker, der kommer i
huset og leger med ler sammen
med de 4-årige børn. Projektet er
finansieret af kommunen, og pro-
cessen, har vi tænkt os, skal ende
op med en frise bestående af små
personlige kakler, som hvert barn
har lavet. Frisen kommer til at
pryde ydervæggen af huset ud
mod legepladsen – på samme
måde, som vi nu har et lignende
kunstværk hængende i vinduesni-
chen ud mod vejen – også lavet af
vores børn.

Ellers må vi sige, at vi går den
mørke og kolde tid i møde –
mange af vores aktiviteter rykkes i
læ eller vil foregå indendørs i de
kommende måneder, men der vil
dog stadig være ture ud af huset
og også foregå aktiviteter på lege-
pladsen. Her er bålpladsen altid et
rigtig godt samlingspunkt samt et
godt omdrejningspunkt for forskel-
lige udeaktiviteter.

Efterår, efterår,
Visne blade i mit hår….

En hilsen fra os alle i 
Myretuen

Efterår i Myretuen

10
Lokalbladet



11
Lokalbladet

Billeder fra dagligdagen i Myretuen



Børnehaven Grøftekanten havde i
ugerne 40-41 skovtema, hvor
målet var, at børnene skulle sanse,
lære om og opleve naturen/ sko-
ven og dens mange muligheder.

Der var i de to uger en masse akti-
viteter både i og udenfor huset.

Hos Muldvarperne, som er de 25
ældste børn i børnehaven, havde vi
valgt, at bruge de 2 uger på for-
skellige ting. Vi skulle bl.a. på
kastanjejagt, hvorefter vi lavede
kastanje dyr og andet pynt.

Muldvarperne var også på tur til
”Godset” i Hallund, de to onsdage
i ugerne, hvor vi brugte tid på at
samle blade og udforske skovbun-
den med alle dens herligheder.
Bladene børnene fandt, blev pres-
set og lamineret og der blev snak-
ket om, hvilket træ de forskellige
blade kom fra. Vi var ligeledes på
dyresporsjagt og var så heldige at
finde et dyrespor, som vi lavede en
gipsafstøbning af. Det var fra et
rådyr.

Muldvarperne fik også rig mulig-
hed for at udforske og udfolde sig i
lokalområdet, hvor turene både gik
til Bålhøj og Dålen, hvor der blev
klatret i træer og sat insekt fælder.
De få insekter der røg i fælden,
undersøgte vi og satte fri igen. I
Dålen var vi endda så heldige at
finde et perfekt fodspor sat af Dål-
trolden. Det lavede vi selvfølgelig
også en gipsafstøbning af.

Mariehønsene, som er de mindste,
de 3 og 4 årige, havde også skov-
tema. De var af sted for at nyde
efterårsvejret, og fik brugt krop-
pen. De var på en masse ture, hvor
der blev samlet svampe, og under-
søgt hvilke spændende ting man
kan finde i skovbunden på en efter-
årsdag. Der blev samlet mange
pinde, og vi har kigget på bladenes
mange flotte farver. Det ser så flot
ud når de bliver gule og røde.

Nogle af dagene var
vi på Bålhøj, hvor vi
bla. oplevede hvor
svært det er at
komme ned af en
mudderskrænt, når
man står på toppen,
og der er meget
langt ned, og hvor
mange kræfter man
faktisk skal bruge i
arme og ben, når
man skal op ad
skrænten igen. Vi gik
også på line på en
træbom, det er altid
godt at få øvet
balancen lidt. Efter
alle strabadserne, var
det rart at sidde
omkring bålet og
slappe af, imens vi
spiste madpakker og
drak te – her var der
søreme også balance-
træning – hvordan
undgår jeg at min
madpakke ender i
skovbunden.

De nyeste børn til-
bragte en del af tiden
i børnehaven, hvor
de øvede sig i at
være børnehavebørn.
De var på legeplad-
sen, og samlede bær
og paradisæbler, som
de lavede kranse og
andet pynt med. Det
skulle bla. bruges til
vores nye skulptur,
der står foran børne-
haven

Vi havde et par gode
uger med skovtema
og vi lærte alle noget
nyt om naturen/ sko-
ven og dens mange
muligheder.

Skovtema i
Grøftekanten
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Vores gymnastikafdeling har vokse-
værk - Det er fedt!!

Det er fedt at være med som vok-
sen og se alle de glade børn, unge
og voksne, der uge efter uge får
sved på panden og godt socialt
samvær.

Vi vil godt prale lidt med at vi har
følgende hold: med antal deltage-
re:
Familiegymnastik med 19 glade
småbørn og deres forældre.

Drengegymnastik med 15 børn.

Pigegymnastik med 25 børn.

Familie latin dance aerobic med 18
deltagere.

Latin dance aerobic med 46 unge
og voksne.

Så der er helt sikkert også et hold
til dig!!

Vi er allerede nu i gang med at
lægge planer for næste sæson og
vil gerne udvide endnu mere. Så
har du nogle ønsker eller måske
ligefrem lyst til at hjælpe, så hold
dig endelig ikke tilbage - vi er tak-
nemmelige for al hjælp, og vi vil
være behjælpelige med at finde og
betale kurser via DGI til lige netop
det, du finder interessant!! 

Af kommende arrangementer 
vil vi gerne fremhæve: 

Latin dance aerobic

”Dans 
juleflæsket 

væk” 
27. december i Østsidehallen

Program

Kl. 15.00-16.00: 
Tøj fra GreenHouse til vanvittige
udsalgspriser

Kl. 16.00-16.35: Latin dance aero-
bic v/ Mette Søskov

Kl. 16.40-17.15: Latin dance aero-
bic v/ Maria Møller

Kl. 17.15-17.25: Pause

Kl. 17.35-18.00: Latin dance aero-
bic v/ Kirstine Rørmose Mortensen

Kl. 18.00-18.15: Udstrækning og
afslutning

Pris: 40 kr. for at deltage inkl. frugt
i pausen. 

Online tilmelding på
www.oebi.dk/gymnastik

- og ikke mindst……

Gymnastik 
opvisning 

17. marts 2012 i Østsidehallen

Hold øje med vores hjemmeside
www.oebi.dk for nærmere oplys-
ninger.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen
disse dage, der vil være noget at
kigge på og deltage i for både
store og små.

Med glade før-jule-hilsnerfra 
gymnastikafdelingen. 

Kirstine Rørmose Mortensen

En gymnastikafdeling i udvikling!!
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Fodbold-
drenge
ØBIs U8 fodbolddrenge 
(og forældre) vil gerne sige 1000
tak til Hans og Frank for en rigtig
god sæson 2011. 

Jeres tålmodighed har til tider
været sat på prøve, men I har 
klaret det til UG. 

Vi håber, vi ses til næste år.
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Gade-

Private velkommen i sponsorklub
Hallund-Hollensted Sponsorklub har afholdt styrelsesmøde og planlagt
generalforsamling, som er berammet til den 3. marts 2012, og i den anled-
ning vil de udvide sponsorklubben, så det ikke kun er erhvervsdrivende,
der er medlemmer, men hvor private også er velkommen til at sponsorere.
Sponsorklubben støtter foreningslivet i Hallund-Hollensted området, og i
2011 var det KFUM spejderne og B70, der blev betænkt.
Når du melder dig som privat sponsor, kan du formedelst 500 kroner om
året være med til at holde liv i foreningerne og derved også styrke områ-
det, så vi udvikler i stedet for at afvikle.

Regionsmester i Hallund i krolf
Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) i Region Nordjylland har afholdt
regionsmesterskaber i krolf på DAI’s baner i Lindholm, og der var tilmeldt hold fra rigtig mange byer, i alt ca. 150
medlemmer deltog. Hallund Krolf havde tilmeldt 6 deltagere, og Birthe Jørgensen havde virkelig held og fint spil til
at gå hele vejen i 5 omgange til finalen, som hun vandt med 3 point, og hun kan nu fremover kalde sig
Regionsmester i krolf.
Hallund Krolf startede for 1? år siden, og der er nu 23 spillere tirsdag formiddag og 6 spillere om aftenen til det
særdeles populære spil. 

Hallund Vandværk 75 år
Hallund Vandværk havde i anledning af værkets 75 års jubilæum åbent hus på vandværket med efterfølgende spis-
ning på Hallund Kro, hvortil der kom ca. 40 brugere.
Vandværket har 193 brugere, og vandværkspasser er Carsten Jensen, Jerslev VVS, som har tilsyn med værket, og
som også står for eventuelle reparationer. I 2007 blev der foretaget en renovering blandt andet af pumpebrønden,
som henter vandet 18 m nede. Området omkring vandværket tager sig rigtig godt ud med nysået græs, nye buske
og et fint hegn hele vejen rundt. Huset skal have en omgang udendørs på grund af alger.
Lidt historie om vandværket, som er fra 1936, og som Peter Fiskers far var med til at starte. 
Jørn Sørensen fortalte, at vandværket har haft til huse 3 steder, på Dalgårdsvej, Farvergården ved åen og nu
Sølvgade i sin nuværende form. 
Jørn har været i bestyrelsen flere gang og kunne fortælle, at nogle af de gamle rør ligger der endnu (kan skyldes, at
rørene var af bedre kvalitet end der var tilbudt).
Inge Bang, der også kom til åbent hus, kunne huske, at hun havde gjort rent på værket, og hendes mand var kas-
serer. Ove Kristjansen, der har boet i Hallund hele sit liv, fortalte om sine oplevelser om værket.

Blomsterkursus i Hallund
Nu har du mulighed for at lære at lave din egen juleudsmykning, da B70 ved Lis Jørgensen og Kirsten Madsen
arrangerer blomsterkursus 2 gange i november, nemlig den 17. og 24. november fra kl. 18.30 til ca. 22.00 i
Klubhuset.
Underviser er Britta Kornum fra Brønderslev, som viser, hvordan du laver dørpynt, adventskrans, kirkegårdspynt og
dekorationer m.m. Graner bliver leveret, og du kan selv tage materialer med, men har du ikke noget, skal du med-
dele det ved tilmeldingen, så vil underviseren tage et udvalg med.

I pausen vil der blive serveret kaffe og hjemmebag,
så mød op til en hyggelig arbejdsaften 
I skrivende stund har den første aften været afholdt,
og der kom 21 kvinder og unge piger belæsset med
alskens gode sager som graner, kogler, mos, kugler,
nødder og meget mere, og der skulle mange borde
til, for at der var plads til alles udfoldelser. Der blev
en masse pæne ting ud af den første aften, og de 
fleste kommer igen til den næste aften og flere nye
kommer til. Deltagerne kommer fra Ø. Brønderslev,
Hellum, Brønderslev, Vrå og selvfølgelig Hallund, og
alle syntes, det var et godt initiativ af arrangørerne,
og de håbede, at de ville gentage succesen til næste
år..



Kvindegymnastik
i Hallund
Når efteråret sætter ind, starter
gymnastikken i Hallund, og gym-
nastiktøjet og skoene blev taget
frem onsdag 5. oktober, hvor Lis
Jørgensen stod klar i klubhuset til
en ny sæson.

Foreløbig er 9 kvinder gået i gang,
og efter jul er der 4-5 stykker
mere, men Lis håber at se alle ”de
gamle gymnaster”. 

Alle er velkommen, og Lis forsikrer,
at alle kan deltage, da der bliver
taget hensyn til alder og formåen.
Der er garanti for, at du får rørt
både krops- og lattermuskler.
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spejlet
L’Øbi 
Løbeklubben L’Øbi havde
standerhejsning søndag i
uge 43, med fremmøde af
6-7 lokale løbere. Det er
efterhånden, de samme
der møder op år efter år,
og løbeklubben kunne
godt bruge nogle nye
ansigter, da dem der
møder frem ikke er de
pæneste repræsentanter. 

Vi kunne godt tænke os at
der var lidt flere der ville i
gang med at løbe, og det
vil vi i L’Øbi gerne være
behjælpelig med. I denne
sæson har vi sat os for at
lave lidt mere varieret træ-
ning. Vi løber derfor, som
noget nyt, en del interval
træning, der gør at man bliver hurtigere til at løbe, men det sætter selvføl-
gelig også konditionen i vejret. De fremmødte i L’Øbi, vil gerne være
behjælpelige med at lave et program der passer dig, for vi har ikke alle de
samme mål med vores løb. Nogle vil gerne løbe en maraton, andre vil
bare tabe sig lidt. Men vi har det altid hyggeligt og får en god snak på
turene og ingen løber hjem alene. Vi håber på at der kunne komme en del
nye i år, for vi trænger til nogle ny ansigter på løbeturene, så mød op hver
søndag kl. 9.30 foran klubhuset. For ikke at skræmme nogen væk, har vi
valgt at bringe et billede af nogle lidt yngre løbere fra 1998.

Indianerdag i den private dagpleje
Den sidste fredag i september måned var der bål i haven på Hasselvej i Øster Brønderslev. Dagplejen ”Skovhuset”
havde inviteret legestuen på snobrød over bål. Der blev hygget og leget hele formiddagen i det flotte efterårsvejr.
Børnene lavede en indianerhat, og det var ret sjovt at gå rundt med dem på. Snobrødene blev spist med velbehag.
Efter en oplevelsesrig dag tog alle børnene hjem til egne dagplejere til middag og en dejlig lur i barnevognen. 

Børnene og de private dagplejere mødes også på BI-centret om onsdagen, hvor der er legestue. Hen over somme-
ren har dagplejerne sammen arrangeret flere udflugter for børnene. Vi nyder at have børnene med på tur en gang
imellem. De lærer meget af de oplevelser, de får. Der bliver også meget at fortælle og snakke om, når de kommer
hjem. Når vi synger og læser i bøger, kommer børnene ofte i tanker om noget, der relaterer til en oplevelse, og det
kan vi få mange gode snakke ud af. Børnene husker
især, at vi har været på ”Klovborg” og se køer og kalve.
Vi har været på Falck-stationen, hvor vi var ude at køre i
brandbil med udrykning. For kort tid siden har vi været
en tur på Brønderslev Rideskole, hvor børnene blandt
andet fik trækketure på heste. Billeder kan ses på hjem-
mesiden www.dagplejenskovhuset.dk 

Dagplejen ”Skovhuset” har i øvrigt sat huset til salg
efter et par års overvejelse om enten at finde et større
hus i Øster Brønderslev, bygge nyt eller at bygge til, så
dagplejen bl.a. kan få et større værelse. Vi må se, hvad
det bliver til, et er sikkert, vi ønsker os mere plads i
fremtiden.

Privat dagplejer Annette Lykkeberg 



Vinsmagning
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Program
Onsdag 11. januar kl. 19: 
Vine fra den gamle og nye verden
Jørgen la Cour Harbo, der er kendt som vin-
ekspert og anmelder på Nordjyske Stiftstidende,
og som flittig og velanskrevet foredragsholder
om vin, tager os med på en tur rundt i verden,
hvor han vil skænke og sammenligne vine fra
den gamle og nye vinverden. 

Mandag 30 januar kl. 19:
Italienske vine
Gensyn med Claus Topp fra Topp Wine i
Vodkov. Han vil især præsentere vine fra Veneto
området.

Tirsdag 14. februar kl. 19: 
Portugal
Den nordjyske vinimportør Adelino med 
speciale i vin og delikatesser fra Portugal 
præsenter nogle af de vine af høj kvalitet, 
de selv importerer fra Portugal. 
www.adelino.dk 

Torsdag 1. marts kl. 19: 
Sydafrika
Lokale globetrottere og vinrejsende fortæller
om deres oplevelser med vin (og andet) i
Sydafrika 2010 – samt serverer nye og 
spændende vine og historier derfra.

Fredag 16. marts kl. 18.30: 
Afsluttende middag med god mad og vin
Uffe Nielsen,der tidlier var på  Svanelunden i
Hjørring sammensætter og tilbereder en god
menu og sætter de bedste vine hertil – så det
bliver en flot rundtur i både gastronomi og
vine.

Deadline for tilmelding og betaling

20. december

Igen er det lykkedes en gruppe at sammensætte 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 aftenerne.

Vi kan være et begrænset antal, så det gælder om at være
hurtig med tilmeldingerne, der skal ske til Lis Pedersen,
Klovborg, Taksvej 45,
Tlf. nr.:  9881 1233.

Prisen for deltagelse er igen i år 250 kr. pr. deltager i start-
gebyr. Det indbetales ved tilmeldingen og dækker brød,
borddækning og husleje m.v. Desuden betales ca. 125 kroner
pr. person for hver aften, man deltager, til dækning af udgif-
terne til vin og foredragsholder. Er der overskud efter afslut-
ningen, plejer vi at give det som bidrag til Forsamlingshuset.

Betalingen af de 250 kr. i startgebyr kan nemmest 
foretages online til Nordjyske Bank 
Reg. nr. 9024 Konto nr. 1000500

Husk at skrive navne og adresser på deltagerne ved 
overførslen. Pengene kan også afregnes direkte til 
Lis Pedersen, Klovborg.

Arrangørerne er:
Birgit Søndergaard & Per Drustrup Larsen
Per Pedersen
Lis Pedersen
Jan Jæger
Kirsten & Henning Agesen
Lis & Ove Dam

Deadline for indbetaling: 20. december



Så er efteråret kommet, og æbler-
ne er plukket, kogt og spist som
æblekage. Dejligt med sådan en
have. Havemøblerne er pakket
væk, men heldigvis kan pavillonen
bruges endnu til en kop kaffe.
Bussen bliver også brugt flittigt til
ture ud i det blå.

Den 26. november blev Elmehøj
julepyntet. Pårørende deltog i en
hyggelig eftermiddag og hjalp til
med, at beboerne fik de fineste
julepyntede stuer. Personalet tog
sig af fællesarealerne.

Vi holdt også denne dag et lille
loppemarked i salen med salg af
hjemmelavede småkager, marmela-
de osv. Ligeledes blev der solgt
kaffe, gløgg og æbleskiver til en
meget billig pris. Der blev lavet
juledekorationer sammen med
beboere og deres pårørende, og
byens borgere var inviteret til at
kigge ind på Elmehøj. Overskuddet
fra salget går direkte til beboernes
hygge og ture ud af huset. 

Den 4. november kom sangeren
Lille Palle og underholdt til
Elmehøjs høstfest. Det kan nok
være, der blev sunget med på alle
de sange, vi kender og ikke mindst
til ”Jeg er så ked af, den hænger
nedad”. Centerrådet kom og serve-
rede sild, smørrebrød og æbleka-
ge. En klar snaps blev det også til.

I august holdt vi grisefest på
Elmehøj. Rosengården var inviteret.
Sikken en fest vi havde. Der blev
danset til sent. Så der var meget
stille på Elmehøj om natten. Alle
sov længe næste dag. Vi er enige
om, at sådanne aftener skal genta-
ges snarest.

Flere beboere og deres ledsagere
tog til Vrå for at være med til
Harmonikafest. Dejlig musik at
danse til. Alle er enige om, at
næste år skal deltagelsen vare
endnu længere end de 4 timer i år.

Som før skrevet, så er der gudstje-
neste og kaffe 1 gang hver måned.
Her er alle velkomne til at deltage.
På siderne i Lokalbladet med Kirke-
Nyt er der hver gang en liste over
tidspunkterne.

Halloween kom også til Elmehøj.
Græskarhovederne lyste op uden-
for og i afdelingerne. En sjov tradi-
tion, som vi også har taget til os.

Den 2/11 var der tøjsalg på
Elmehøj. Alle var velkomne til at gå
på en shoppetur på Elmehøj.
Kaffen var sat over, så det blev til
en hyggelig eftermiddag

Syng dansk blev også markeret på
Elmehøj. Tirsdag kom Lasse fra
Tylstrup med sin harmonika: der
blev sunget fra vores eget sang-
hæfte. Ældresagen kom med 4 flot-
te lagkager, så der blev ikke sparet
på noget som helst. Onsdag fik vi
besøg af en trio, der spillede og
sang Kaj Normann Andersen.
Mange sange som vi kender og
sang med på. Vi kan bestemt
anbefale denne velspillende, lokale
trio.

Fra 20. januar og 3 måneder frem
holder Hyggeklubben til på
Elmehøj i salen hver anden torsdag
fra kl. 14-17. Vi byder klubben vel-
kommen og glæder os til samar-
bejdet. Vore beboere vil helt sikkert
benytte sig af de arrangementer,
Hyggeklubben laver.

Bliv frivillig på Elmehøj
Hvis nogen skulle have lyst til at
give en hånd med hygge, banko
og andre aktiviteter, så er I velkom-
men til at komme og tage en snak
med os. Der er ingen store krav til,
hvor meget tid, I skal yde. Det er
helt på frivillig vis. 

Venlig hilsen Jette Ramskov

Elmehøj
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Efterårets minikonfirmander
I efteråret var det elever fra 4. a, der deltog i minikonfirmandforberedelsen her i Øster Brønderslev, og der var hel-
digvis rigtig mange, der havde lyst til at være med. Min medunderviser var her i efteråret den nye kirkepilot i
Brønderslev, Jens Engholm Rask. Jens er meget musikalsk, og vi fandt hurtigt ud af, at det er børnene også, så vi
har haft meget sjov og sang.
Både Jens og jeg har været glade for at lære jer minikonfirmander at kende, og jeg glæder mig, til vi ses igen!
Rune Nørager Christensen

Igen i år blev det en
herlig dag, da vi fejrede
høsten i Hallund. Efter
høstgudstjenesten invi-
terede spejderne til 
høstmarked, og der var
heldigvis mange, der
tog del i løjerne.
Spejderne havde forbe-
redt talrige forskellige
aktiviteter, såsom svæ-
vebane, raftebiler, flø-
debollekatapult, bue-
skydning, find-slik-i-et-
læs-korn, kagekonkur-
rence, halmballe-lego
og mange andre. 
På billederne ses ”fri-
lufts-køkkenet” og hel-
dige vindere i lotteriet.

Af og til er det jo nødvendigt at få brændt lidt krudt af, og som det fremgår af bille-
det, sørgede minikonfirmanderne for, at også Jens og jeg fik vores daglige motion. Medhjælper til

minikonfirmand-
forberedelse søges

Jeg søger en medhjælper til at vare-
tage minikonfirmandforberedelsen
sammen med mig. 

Minikonfirmandforberedelsen er et
tilbud til børn i 9-10-års alderen og
foregår uden for skoletiden, som
regel i de tidlige eftermiddagstimer. 

Forberedelsen har til formål at gøre
børnene fortrolige med kirke og kri-
stendom. Undervisningsformen er
aktivitetsorienteret, og leg og hygge
er en vigtig del af samværet.  Hvert
forløb strækker sig som regel over 7-
8 uger, og vi mødes 1 gang om
ugen. 

Løn i henhold til gældende regulativ.
Særlige forkundskaber kræves ikke.

Hvis du er interesseret i at høre nær-
mere, er du meget velkommen til at
ringe til mig på tlf.nr. 9881 1025
eller maile til rnc@km.dk

Rune Nørager Christensen

Foto: Henrik Rosenkilde
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Husk: Kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 9881 1012

Vigtige datoer september-december
26/12: 
Mobilgudstjeneste i Øster Brønderslev kirke klokken 10.00 (se omtale)

31/12:
Nytårsgudstjenester i Hallund kirke klokken 13.30 og Øster Brønderslev
kirke klokken 15.00 (se omtale)

31/1:
Kyndelmissegudstjeneste i Øster Brønderslev kirke klokken 19.00 ( se omta-
le)

1/2: 
Kyndelmissegudstjeneste i Hallund kirke klokken 19.00 ( se omtale)

19/2: 
Fastelavnsgudstjeneste i Øster Brønderslev kirke klokken 10.00 ( se omtale)

4/3: 
Afslutning for minikonfirmander i Øster Brønderslev kirke klokken 11.00

Menighedsråds-
møder

Øster Brønderslev Menighedsråd
Torsdag d. 9/2 kl. 19.00
Onsdag d. 28/3 kl. 19.00

Hallund Menighedsråd
Torsdag d. 26/1 kl. 19.00
Torsdag d. 29/3 kl. 19.00

N.B.: 
Menighedsrådsmøderne er 
offentlige. Interesserede kan 
henvende sig til en af menigheds-
rådsformændene eller til sognepræ-
sten for nærmere oplysninger. 
(Se kirkelige adresser).

December 2011
4/12: 2. søn. i advent
11/12: 3. søn. i advent
18/12: 4. søn. i advent
24/12: Juleaftensdag
25/12: Juledag
26/12: 2. juledag

31/12: Nytårsaftensdag

2012
Januar
8/1: 1. søn. e. Hellig 3 K.
15/1: 2. søn. e. Hellig 3 K.
22/1: 3. søn. e. Hellig 3 K.
29/1: Sidste søn. e. Hellig 3 K.
31/1: Tirsdag

Februar
1/2: Onsdag
5/2: Septuagesima
12/2: Seksagesima
19/2: Fastelavn

26/2: 1. søn. i fasten

Marts
4/3: 2. søn. i fasten

11/3: 3. søn. i fasten

Ø. BRØNDERSLEV KIRKE

9.30
11.00 Ole Skov Thomsen
Ingen
16.30
11.00
N.B. 10.00 Ole Skov Thomsen
Se omtale
15.00 

9.30
11.00
9.30 Ole Skov Thomsen
11.00
Kyndelmisse kl. 19.00. Se
omtale

Ingen
11.00
9.30
N.B. 10.00. Børnegudstj. Se
omtale.
Ingen

11.00 Afslutning for minikon-
firmander
9.30

HALLUND KIRKE

11.00
Ingen
11.00
15.30
9.30
Ingen

13.30

11.00
Ingen
Ingen
9.30
Ingen

Kyndelmisse kl. 19.00. Se omtale
9.30
Ingen
Ingen

11.00

Ingen

11.00

20
Kirkenyt



21

Gudstjenester
på Elmehøj
Ældrecenter

Lørdag  d. 24/12 kl. 10.00
Torsdag d. 12/01 kl. 10.15
Torsdag d.   9/02 kl. 10.15
Torsdag d.   8/03 kl. 10.15

Klangfuld kyndelmisse
Tirsdag 31. januar kl. 19.00 er der kyndelmissegudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke. Koret vil medvirke og
bidrage til at gøre denne aftengudstjeneste festlig.

Onsdag 1. februar er der børnevenlig kyndelmissegudstjeneste i Hallund. Spejderne går i fakkeltog gennem byen
og op til kirken. De vil desuden medvirke i gudstjenesten. Kom og tag børnene med til en stemningsfuld lys-
gudstjeneste!

Kirkenyt

Nytårsguds-
tjenester
Ligesom de sidste år holder vi
nytårsgudstjenester nytårsaftens-
dag om eftermiddagen. 
Der vil være gudstjeneste i
Hallund kirke klokken 13.30 og i
Øster Brønderslev kirke klokken
15.00. Efter gudstjenesterne
ønsker vi hinanden godt nytår
over et stykke kransekage og et
glas vin i våbenhuset. 

På menighedsrådenes vegne
Rune Nørager Christensen

Fastelavn 2012
Søndag 19. februar klokken
10.00 holder vi fastelavnsguds-
tjeneste i Øster Brønderslev
Kirke. Det bliver en børneguds-
tjeneste, og både børn og barn-
lige sjæle er velkomne til at
komme i udklædning. Efter den
korte gudstjeneste fortsætter vi
med fastelavnsløjer 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.
Rune Nørager Christensen

Kornyt
Tirsdag d. 10. januar starter koret op igen. Vi starter på et nyt repertoire, så hvis du har lyst til at synge i koret, så
ring til mig. Koret har 15 medlemmer, og det er mænd og kvinder i alderen fra 30 til 75 år. Vi synger salmer,
viser, spirituals, osv. – altså blandede bolsjer hovedsagligt på dansk. Vi øver i Ø. Brønderslev Præstegård hver tirs-
dag fra 19-21.
Venlig hilsen Inger Malgaard, mobil 6060 2361

Kirkehøjskolen i Vendsyssel
Program for foråret 2012 i Jetsmark Sognegård
26. januar: ”Kultur og kristendom”.
Positive og negative konsekvenser ved det religiøse comeback, som er sket inden for de sidste halve snes år. Med
tidligere højskoleforstander Finn Slumstrup, Ærø.

16. februar: ”Det gode liv - eller hvad er lykke”?
Er et godt liv et let liv uden modgang og ulykker? Med sognepræst Kristine Stricker Hestbech, Havdrup ved
Roskilde.

8. marts: "At sætte billeder på livet og troen - præstearbejde og kunst".
Med eksempler på egne værker og der fortælles om de tanker, der ligger bag motiverne. Med sognepræst Benny
Vindelev, Hans Egedes Kirke, Ålborg.

29. marts: ”Hjælp mig Herre - Bøn gennem 1000 år”. 
Et samarbejde mellem den tidligere biskop Henrik Christiansen, Aalborg og middelalderprofessor Brian McGuire.
Med professor Brian McGuire, Roskilde Universitet. 

Praktiske oplysninger:
Alle mødeaftener i denne sæson er torsdage og finder sted kl. 19.30 i Jetsmark Sognegård, Bredgade 98, 9490
Pandrup. Deltagergebyr for hele møderækken: 175 kr. Enkelte aftener: 50 kr. Priserne inkluderer kaffe. 
Kirkehøjskolens Nyhedsbrev kan man få tilsendt ved at sende en mail til bestyrelsens formand: Erik N. Sørensen:
blokhus.dec@mail.dk.
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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: 
Gitte Sørensen, Sølvgade 44, Hallund, tlf. 2331 0628

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.

KIRKENYT 
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne

Præstens
besøg
Jeg bliver glad for en henven-
delse, hvis man ønsker – eller
kender til en der ønsker – en
samtale.

Rune Nørager Christensen

Mobil-gudstjeneste

Mobil-gudstjeneste 2. juledag i Øster Brønderslev Kirke kl. 10.00
Da erfaringen viser, at gudstjenestetrætheden godt kan melde sig i højtider med mange helligdage, vil vi i år for-
søge at fusionere menighederne i Ørum-Hellevad og Hallund-Øster Brønderslev. For det er jo mere festligt, jo
flere man er samlet. Ole Skov Thomsen vil derfor i år holde ”mobil-gudstjeneste” i Øster Brønderslev Kirke. Det
har ikke noget med telefoner at gøre, men betyder simpelthen, at Ole tager menighederne fra Ørum og
Hellevad med og holder gudstjeneste i Øster Brønderslev kirke. 
Så kom og tag godt imod vore ”naboer”!

Rune Nørager Christensen



Lokalbladets redaktion vil altid
gerne fortælle om lokale personer,
som har en hobby, de gerne vil
præsentere.

I dette nummer er turen kommet
til Simon Larsen, som bor
Hvilshøjvej 167.
Udefra kan man ikke umiddelbart
se, hvilken hobby det er, der i den
grad optager Simon. Den velholdte
rødstensejendom, som ligger på
vejen fra Ø. Brønderslev til
Hvilshøj, har været Bodil og
Simons hjem i mange år. Her er
deres tre børn, Charlotte, Birgitte
og Jesper vokset op. Simon har i
alle årene samtidig med landbru-
get haft arbejde uden for hjemmet. 

For ca. 10 år siden lokkede en svo-
ger Simon med på et trædrejekur-
sus. Ikke lang tid efter var han så
nødt til at købe sin første dreje-
bænk, og siden har han tilbragt
mange timer på sit dejlige værk-
sted, ikke mindst efter han gik på
efterløn.

Jeg har aftalt at mødes med Simon
en råkold tirsdag eftermiddag kl.
14 og parkerer på gårdspladsen.
Jeg hører, straks jeg træder ud af
bilen, en sav, der kører i værkste-
det, der er indrettet i et af udhuse-
ne. I værkstedet mødes man af en
dejlig duft af træ og en behagelig
varme fra brændeovnen i hjørnet. 

I anledning af mit besøg er der
lavet en udstilling af drejede skåle
m.m., og rundt omkring ved de
mange maskiner ligger der forskel-
lige træemner, som er ved at blive

gjort klar til fabrikation af børne-
møbler og fuglehuse. Det træ, som
han drejer af, er af mange forskelli-
ge træsorter f.eks. elm, røn, guld-
regn og forskellige frugttræer.

Som man kan se på billederne, er
der et bredt sortiment: Drejede
ting, børnemøbler, dukkehuse,
gyngeheste og fuglehuse. Simon
modtager gerne bestillinger på de
nævnte ting og på andre ting lavet
af træ, og som han siger: ”Jeg har
vist træ nok til min tid ud”. 

Simon har deltaget i flere udstillin-
ger, senest i november ved
Kulturfestivalen på Ginge og en
udstilling på BI-centret. Tidligere
har han vist sine produkter frem på
en udstilling i Vrå og i Nordjyske
Bank i Ø. Brønderslev samt haft en
standplads på Torvemarkedet i
Brønderslev her i sommer.

Efter en hyggelig snak om mange
forskellige ting er det så på tide at
slutte besøget. 

Det er utroligt, så hurtigt halvan-
den time kan gå.

Alle er meget velkomne til at besø-
ge Simon på værkstedet og se de
mange flotte ting, måske lader
man sig friste til at købe nogle jule-
gaver. 

Ove Dam

Simons trædrejeri
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9. januar 2012 kl. 19.00 
afholder B70 Hallund general-
forsamling i Hallund klubhus med
følgende dagsorden.

Valg af dirigent.
Formandens beretning
Fremlæggelse af det reviderede
regnskab
Behandling af indkomne forslag.
Skriftlige forslag skal være forman-
den i hænde senest 8 dage inden
generalforsamlingen.

Valg til bestyrelse:
Valg af formand (John Sørensen)
Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
(Tommy, Jacob stopper, tak til
Tommy og Jacob).
Valg af 2 suppleanter 
Valg af revisor
Valg af revisor suppleant
Valg af kasserer 
Optagelse af Hallund-Hollensted
Borgerforening under B70 Hallund.
Godkendelse af vedtægter. 
Eventuelt.

Såfremt der ikke er kandidater til at

besætte de ledige poster i bestyrel-
sen på den ordinære generalfor-
samling, indkaldes der til ekstraor-
dinær generalforsamling den 23.
januar kl. 19.00 i klubhuset. 

Her vil punktet valg til bestyrelse
være eneste punkt.

Med venlig Hilsen
John Sørensen

Formand

Generalforsamling i B70
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Lørdag 28. januar 
er der igen arrangeret herrefrokost
i Klubhuset på Søndersig, og arran-
gørerne håber at se mange glade
mænd i alle aldre, så succesen fra
de seneste år kan gentages.
Nu har du chancen for at møde
nye tilflyttere, dine naboer og ven-
ner. Det kan slet ikke undgås at
blive en god dag, så tag naboen
under armen og mød op.
Frokosten begynder kl. 13 og slut-
ter, når den sidste mand går hjem,
så konerne derhjemme må indstille
sig på, at de herrer, de sendte i

byen, er blevet til mænd, når de
kommer hjem.
Mad og drikkevarer er til meget
rimelige priser, men der skal ske til-
melding senest den 
20. januar 2012 til Keld Kongerslev
2912-1793, Claus Larsen 9884-
4446, 
Mogens Sørensen 9883-5201 eller
Keld Pedersen 6018-5511 eller på
kwp@10MB.dk

Herrefrokost i Hallund

4. februar 2012 kl. 12.30 
i Hallund Klubhus

Så er tid til at holde fri fra kødgry-
den derhjemme og lufte hatte,
huer eller andre sjove/flotte/smarte
hovedbeklædninger.

Dagen hvor lillemor, bedste, olde,
kæresten, naboen og svigermor
skal tage hinanden under armen
og gå til hattefest og have en sjov
dag.

Pris 130 kr. som inkluderer vel-
komstdrik, lækker buffet fra
Hallund Kro samt kaffe og kage.
Drikkevarer kan købes til fornuftige
priser.

Alle er velkomne. Men – men
ingen adgang uden hat.
Der er præmie til dagens hat.

Betaling ved tilmelding til:
Aase:   tlf. 98835206 - 21567973
Bitten: tlf. 98835511 - 60215511
Bente: tlf. 98887641 - 21241589

Hattefest 2012

Et billede fra sidste års hattefest

Lokalbladet har ingen
billeder fra herre-
frokosterne, men vi
ved ikke, om det er
fordi, der er 
problemer med 
fokuseringen, eller 
om det simpelthen 
er et spørgsmål 
om diskretion.



Du har måske lagt mærke til dem,
skattejægerne? De er i Øster
Brønderslev og omegn for at søge
efter skatte. De kommer enkeltvis,
parvis eller sammen med familien
og forsøger at se helt almindelige
ud. Nogle af skattejægerne kom-
mer langvejs fra og har i forvejen
fundet hundredvis af skatte over
hele verden. Andre er lokale nybe-
gyndere, der er på jagt efter deres
første skatte. Alle har det til fælles,
at de har udskiftet det mørnede og
sortsvedne skattekort med internet-
tet og gps-koordinater. Denne
moderne form for skattejagt kaldes
geocaching. 

I Øster Brønderslev findes der i øje-
blikket tre skatte på Bålhøj og én
ved kirken, mens der i en radius af
blot 20 km fra byen findes hele
470 skatte. De er alle skjult sådan,
at kun skattejægerne kan finde
dem, mens alle ’uindviede’ kan gå
lige forbi dem. I geocaching er der
ligefrem et udtryk for disse perso-
ner, der ikke kender til skattene:
Mugglere. Ordet er taget fra Harry
Potter-bøgerne, hvor det betyder
personer uden magiske evner. En
del af geocaching går ud på, at
mugglere ikke må finde skatten og 

derfor heller ikke må kende til skat-
tejægernes identitet. Derfor kan de
lokale skattejægeres identitet ikke
afsløres. Men der er med sikkerhed
skattejægere bosat på både
Danserhøj, Broagervej, Buurholtvej
og Bålhøj. 

Geocaching kan også være med til
at vise Øster Brønderslev frem for
udenbys folk. Vi har sågar haft
besøg af tyske turister. På internet-
tet kan skattejægerne skrive i en
logbog, når de har fundet en skat. 

Følgende er uddrag fra logbogen
for en af skattene på Bålhøj:
”Fru Skyggen havde fridag, og vej-
ret var mildt og tørt, så nu skulle
der caches. Turen gik til
Brønderslev, Thise, Manna, Vester
Hjermitslev og en lille smut til Lille
Norge. Super skønt skovområde og
hvor er der nogle flotte nye huse
her lige op ad skoven. ”

”Fundet på en lille hundeluftetur,
det er jo et helt fantastisk sted,
som ser ud til at blive brugt til
mange forskellige ting.”

Geocaching er for alle aldre og for-
ener oplevelser i naturen med 
teknik. 

Det er ikke noget, man bliver rig
af, for skattene indeholder kun ting
af ringe eller ingen værdi, men
man bliver rig på oplevelser og får
sig rørt, mens man har det sjovt.
Og så er det for hele familien.

Har du fået lyst til at prøve skatte-
jagt, så kræver det som minimum:
En GPS-modtager (eventuelt i en
mobiltelefon)
Læs en beskrivelse af en skat og
dens koordinater på www.geoca-
ching.com, hvor det er gratis at
blive medlem.
Nu er du klar til at tage ud og
finde skatten. Du indtaster koordi-
naterne i GPS-modtageren og sæt-
ter den til at navigere efter det.
Skatten er typisk en plasticbøtte,
som indeholder en logbog, evt.
skriveredskaber og diverse bytte-
ting. Reglerne er, at man gerne må
tage noget, hvis man lægger noget
andet i bytte. Derefter skriver man
i logbogen og gemmer beholderen
på samme måde, som da man
fandt den.
Bagefter kan du også skrive i skat-
tens elektroniske logbog på inter-
nettet, så andre kan læse, at du har
været der.
Skulle du møde en anden skattejæ-
ger ved skatten, er her en ordliste
over de mest almindelige udtryk,
så du kan tale indforstået med
ham:

Skat: Cache (udtales kasj)
Skattejagt: Geocaching 
Skattejæger: Geocacher 
Ikke-skattejæger: Muggler
Man står ved skatten, men kan ikke
se den: Cacheblind

Hvis du vil vide mere om geoca-
ching, kan du besøge internetsider-
ne: www.geocaching.com  (inde-
holder beskrivelser af skatte fra hele
verden og deres koordinater)

geowiki.wegge.dk (et dansk
opslagsværk om geocaching. 
Der skal ikke www foran adressen)

God fornøjelse
En lokal skattejæger-familie

Peter Madsen 

Skattejægere i Øster Brønderslev
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På skattejagt i Lønstrup med fastre, onkler, fætre og kusiner 
og har netop fundet en skat, som bliver undersøgt nærmere.



Program 
januar-april 2012

Hyggeklubbens aktiviteter i denne
periode foregår i salen på Elmehøj
på grund af byggeriet af
Samlingshuset og de følgende
ombygninger.

Alle pensionister og efterlønsmod-
tagere er velkomne til møderne.

5. januar kl. 14:
Bankospil i salen på Elmehøj om
medbragte pakker til ca. 25. kr.
Arr.: Hyggeklubben

19. januar kl. 14:
Villy Pedersen fra Brønderslev viser
film og fortæller om stærke ople-
velser i Sierra Leone. Sted: Salen på
Elmehøj. Arr.: Hyggeklubben

2. februar kl. 14:
Vi hygger os sammen i salen på
Elmehøj med sang og forskellige
spil. Arr.: Hyggeklubben

16. februar kl. 14: 
“Med humoren som livsledsager.”
Tage Bjerg fra Løkken underholder
i salen på Elmehøj. 
Arr.: Hyggeklubben

1. marts kl. 14:
Per Drustrup Larsen fortæller om
og viser billeder fra sine oplevelser
som jæger og turist i Sydafrika.
Sted: Elmehøj. Arr.: Hyggeklubben

15. marts kl. 14: 
Hyggeklubben tager på udflugt til
Filtestedet i Hallund. Det er nød-
vendigt med tilmelding. 
Arr.: Hyggeklubben

29. marts kl. 14:
Allan og Frank Normann Sørensen
fra Lønstrup underholder i salen på
Elmehøj. 
Arr.: Hyggeklubben

Hyggeklubben
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På udflugt med Hyggeklubben
En lille hilsen med billeder fra hyggeklubbens tur 8. september.
Vi startede fra klubhuset i fint solskin. Før vi nåede Ålborg, silede regnen
ned.
De medbragte rundstykker og kaffe var vores chauffør så venlig at give os
lov til at nyde i bussen, da regnen fortsatte. 
Derefter gik turen til Assentoft kro, hvor middagen ventede. Da vi kørte
derfra, skinnede solen, og den fulgte os heldigvis resten af turen.
Vi kørte til Gl. Estrup, hvor der var meget spændende at se på. Derefter gik
turen til Hvidsten kro, hvor kaffen ventede. Hjemturen gik langs den smuk-
ke Mariager Fjord.

Lisbeth Christensen 
Tujavej 9

Måske ser deltagerne i
Hyggeklubbens aktiviteter pænest

ud bagfra, men vi ved det ikke!

Lokalbladets læsere vil gerne se 
en prøve næste gang!



Modeshow i Hallund
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Onsdag 12. oktober var det muligt
for piger i alle aldre at se det sidste
nye i tøj med tilbehør ved et
modeshow i klubhuset i Hallund.

Det var en rigtig hyggelig aften
sammen med veninder og naboer,
og 62 kvinder i alle aldre mødte
op. 

Det er anden gang, Lis Jørgensen
og Kirsten Madsen har arrangeret
”showet”, hvor 6 lokale kvinder
viste tøj fra Nikoline i Dronning-
lund og tasker fra Arne J. i
Brønderslev. 

Vores lokale frisør, Sanne, sørgede
for, at krøllerne sad godt på man-
nequinerne, som villigt snurrede
rundt en gang til, når tilskuerne
bad om det, og der blev følt på
stofferne og kommenteret facon
og snit. 

Mannequinerne var Lilly, Britta,
Juliane, Lone, Laila og Grethe.

Under præsentationen af tøjet
kunne der nydes snacks og vin, og
til slut blev der serveret kaffe og
hjemmebagt brød, som Lis og
Kirsten også stod for. Der blev
udloddet sponserede gevinster på
indgangsbilletterne.

En rigtig god aften som alle syntes
skulle holdes hvert år.



Jul  &  Julegaveværkstedet 2011
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En fræ-læ
juwl….

Nu wil wi snåt hjem å hål juwl
i Poulstrup å i Wro

i Hjørring – og i Bjergbys skjuwl
wu er no fræ å ro.

No wil wi glem hwer ”pog å pilt”
- wi lukker juwlen ej,

å skulen daj fortrænges hilt
å uwmi for i pej.

Å kolen simrer hæn i gry’n,
å pølsen sprutter lidt.

Å kwån er mild – det er æ syn,
som mæ in sijer så tit.

Hon hår hat bil å Dankort mæ
te Hjørring – åh gu nej,

å a er noe ”betændt” we det
å sijer i na-en wej.

Men no er der en bil i går’i
å Dankort er glemt.

No for wi fremme – å hår ståj
- mæ kan wu ”høw å stemt”.

Å kwon å bøn de bager sånt
- kanske ma a wær mæ?

Å wi for wendt sånt jet å ånt
i fællesskab å fre.

Kajske så er æ netop det,
wi skul-folk trænger te,

å sæt ås nir – sånt li’ så stel
å kom hinan we.

Fra: Vendsysselgildet Sangbog
(2010)

Tekst: Arne Larsen-Ledet, Wro
Melodi: Nu tændes tusind julelys



Julegaveværkstedet 2011
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Glædelig jul

Julegaveværksted blev i år
holdt for 13. år i træk. Jo,
det er ganske vist.
Julegaveværkstedet har
nu fundet sted for 13.
gang og er still going
strong. 

Der har alle årene været
en stort set konstant
antal deltagere på
omkring 100 børn, der
får lavet cirka 450 gaver
til uddeling i de små
hjem. Dog tror vi nok, at
visse gaver nok aldrig når
under træet, f.eks. småka-
gerne, men pyt med det
– for hyggeligt er det.

Mange tak til alle de
voksne værkstedsledere
og hjælpere i øvrigt for
en stor indsats til fælles-
skabet omkring børnene. 

Det giver noget godt på
mange måder at deltage
som voksen og være
sammen om at få dagen
til at fungere og se, hvor
optaget børnene er af
det, de laver. 

Det er også rigtig skønt,
at nogle af de ”gamle”
børn/unge mennesker nu
melder sig som hjælpere.

I år har Bente Toft tilbudt
alle hjælpere en filtedag
på Filtestedet. Det bliver
7. januar fra 10–15.
Mange tak for det.
Hjælpere kan tilmelde sig
på bente@filtestedet.dk
senest 4. januar.

Julegaveværkstedsgruppen

Bente Børjeson
Hanne Hartman

Mette Jørgensen
Birgit Søndergaard



Julegaveværksted 2011
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I skrivende stund er lyskæderne
hængt op i træerne klar til at blive
tændt 1. søndag i advent kl. 16. Vi
vil hermed starte en ny tradition
her i byen med et lille lygtetæn-
dingsarrangement. Vi mødes i år i
Forsamlingshuset til gløgg og
æbleskiver, og vi synger nogle jule-
sange. Herefter går vi ud kl. 16 og
ser på lysene og går en tur med
medbragte lygter gennem byen.

I år har vi fået råd til lidt flere lys-
kæder, og det er meningen, at vi
udbygger lidt hvert år, som vi har
råd til det. Vi har nemlig mange
træer i byen langs Elmevej, der kan
bruges. Lys i træerne er både flot-
tere og billigere end at etablere et
eller andet i lysmasterne. Det koste
nemlig det blege.

Forsamlingshuset er nu sat til salg i
udbud. 1. december ved vi, hvor
mange, der er interesseret i vores
gamle, traditionsrige hus. 

Forhåbentlig får vi huset godt
solgt. Det er i hvert fald vores håb
og ønske.

Man kan stadig leje sig ind i huset
og et evt. lejemål flyttes automatisk
med op i det nye samlingshus, når
det står færdig.

Vi har i bestyrelsen truffet beslut-
ning om, at vi ikke længere lejer
ud til 18 års fødselsdage. Der har
desværre været for mange fester,
hvor der har været urimelig meget
uro / hærværk omkring huset. 

Fremover vil vi ved alle udlejning
indskærpe for lejeren hvordan vi
forventer, at en fest afvikles. 

Fastelavn har vi igen aftalt at holde
sammen med Menighedsrådene.
Det bliver søndag 19. februar og
begynder med en gudstjeneste i
Øster Brønderslev Kirke kl. 10,
inden vi fortsætter i
Forsamlingshuset. Hold øje med
plakaterne til den tid.

Birgit Søndergaard

Generalforsamling i Øster
Borgerforeningen afholdes

21. marts kl. 19 

Øster Brønderslev Borgerforening
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2011
Så er det økonomiske resultat af
”Fow’li” endelig gjort op – det blev
til et overskud på 30.000 kr. 
Det synes vi egentlig er meget flot,
da vi jo havde satset en hel del
flere penge på musikken i år, end
vi plejer.
Priserne havde vi holdt nede på ca.
samme priser som sidste år, hvor-
for man jo så heller ikke kan for-
vente at overskuddet bliver større. 
Der er i alle tilfælde kommet flere
tilkendegivelser af, at ”Fow’li” er
en billig, meget hyggelig og flot
festival at besøge. 

Vi ved dog godt der er lidt ting, vi
skal have mere styr på – der skal
ikke være ”lys-show” i øl-baren
sidst på aftenen - måske skulle der
en grill op til pølser hen på afte-
nen, da der var hyle-travlt i pølse-
boden hen på aftenen, med lange
køer til følge, men sådan er der vel
altid lidt ting, der kan gøres bedre.
Vi vil i alle tilfælde prøve at rette
op på evt. mangler og fejl, så er
der ting, I synes, vi skal gøre
anderledes, så giv os endelig
besked.

Festivalen blev besøgt af godt
1.400 – inklusiv alle hjælpere,
musikere og arrangører.  Det er
godt gået – tak for opbakningen.
Men vi kan godt være lidt flere – så
sæt allerede nu kryds i kalenderen

2012 
Fowli' flyver igen 11. august 2012

– reserver dagen og glæd jer 
til endnu en hyggelig dag på

Bålhøj med gode oplevelser for
hele familien til god musik 

i godt selskab.

Kulturprisen
Anders Bang Andersen på
Poldervej 1 havde indstillet grup-
perne bag Fowli til årets kulturpris
med bl.a. disse ord, og alle var
meget glade for indstillingen og de
pæne ord, men Fowli’ blev desvær-
re ikke belønnet (denne gang)

Hermed indstilles Øster Brønderslev
Musikforening v. Peter Westmark og
Øster Brønderslev Borgerforening v.
Birgit Søndergaard til Kulturprisen
2011. 

De to foreninger indstilles for deres
fælles initiativ og indsats for Bålhøj
festival i Øster Brønderslev. Festivalen
startede i 2008 som en lokal musik-
festival, og festivalen har siden star-
ten vokset sig større og større. I
2011 var deltagerantallet større end
byens indbyggertal! 

Bålhøjfestival er en musikfestival for
alle: Der er dagen igennem aktivite-
ter for børnefamilier på legepladsen,
mens festivalpladsen er fyldt med
stemning og hygge og et varieret
musikudbud for enhver smag og
stemning. Om aftenen er pladsen i
skoven oplyst af små elektriske
pærer, der skaber en intim og meget
speciel stemning i skoven.

Festivalen giver lokale unge musikta-
lenter en chance for at stå på sce-
nen, og musikudbuddet byder endvi-
dere på bands med lokal tilknytning. 

De to foreninger har med deres mar-
kante engagement og deres store
arbejdsindsats formået at skabe et
unikt kulturelt arrangement, der bin-
der lokalområdet sammen. Som til-
flytter fra Aalborg giver arrangement
også mulighed for at møde byens
borgere, og dermed falde hurtigere
til i lokalsamfundet.

Bålhøjfestivalen – Fow’li



Der var til Sparekassefondens efter-
årsuddeling i alt søgt om 928.806
kr. til projekter for i alt 7.647.806
kr. – altså også denne gang langt
over Fondens formåen. 

Bestyrelsen har gennemgået og
diskuteret ansøgningerne grundigt.
Efter først i enighed at have valgt
en høj prioritering af en koncentre-
ret indsats over for Samlingshuset
højt, blev det besluttet at støtte
følgende ansøgninger:

Samlingshuset i Øster Brønderslev
v/ Anders Bentsen
Yderligere 400.000 kr. til byggeriet
af og udvidelserne i forbindelse
med Samlingshuset.

Musikforeningen LIVE v/ Morten
Vangsted Holm Kristensen 
13.456 kr. til et sanganlæg til brug
i øvelokalerne i Brønderslev.

KFUM-spejderne Hallund v/ Birte
Kold 
10.200 kr. til indkøb af snitteværk-
tøj og snittebænke.

Støtteforeningen for Søndergades
Skole v/ Klaus Riis Klæstrup 
10.000 kr. til indkøb af en stor grill.

Sparekassefonden
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Tak til Sparekassefonden
Vi har jo fjernet det meste af legepladsen på Bålhøj, da den efter gældende regler for offentlige legepladser ikke
kunne godkendes som legeplads, og da alle kan komme til den, er den at betragte som offentlig. Vi har haft
kommunens legepladskonsulent ude, og han mente, vi skulle fjerne en del. Det eneste, der kunne godkendes,
var ”tårnet” med rutschebanen, hvis vi fik mere sand under (det er der kommet), og de to mål til fodbold/hånd-
bold.

Vi havde jo snakket med Danserhøj – om de havde lyst til at gå med i en fælles legeplads, både med det økono-
miske og det arbejdsmæssige – og det havde de. 

I fællesskab fjernede vi så alt, der ikke var godkendt: Vippedyrene, børnegyngen, vippen med dæk som stødpu-
de, den gamle sandkasse med ”legehus”, de gamle ”dækgynger” og SVÆVEBANEN, som mange vist nok har
prøvet. De ting opfyldte ikke kravene, og en del af træet, som det var lavet af, var også pilråddent. Resten af
træet, det brugbare, blev brugt til junglesti mellem legepladsen og festivalpladsen.

Vi begyndte så med de små, for en ny sandkasse skulle der til, da dagplejerne er flittige brugere af pladsen. Den
er så lavet, og vi satser også på at få lavet et legehus inden så længe.

Men nu manglede vi jo svævebanen!!!!!!

Derfor søgte vi Ø. Brønderslev Sparekasses Fond om tilskud til en ny svævebane til pladsen.
Vi fik bevilget 15.000 kr. – og det er vi rigtig glade for. Tusind tak til Sparekassefonden!

Vi havde forespurgt om priser hos forskellige firmaer, som kunne levere godkendte legepladsredskaber, inden vi
sendte ansøgningen ind, da vi vidste, at mange krav skulle opfyldes. 

Det var også rigtig godt - men det er altså dyrt. Og da vi har tænkt os, at banen skal bruges af både store og
små, kræver det, at det er ”kram”-materiale, vi bruger. Faldunderlaget skal være i orden, faldlængden må ikke
være for stor m.m. Så pengene fra Sparekassefonden skal nok blive brugt til det ansøgte formål – så godt og vel
endda.

Vi er så småt gået i gang, og vi regner med, at svævebanen kan være færdig til sommeren 2012. 

Tak for støtten fra Bålhøj og Danserhøj

Pengene blev overrakt ansøgerne 22. september i Nordjyske Bank i Øster Brønderslev 

Næste ansøgningsfrist er 1. marts 2012, og på hjemmesiden www.sparekassefonden.dk 
kan man hente det nødvendige ansøgningsskema og læse mere om, hvad og hvor Fonden støtter.

Ejerlauget Bålhøj v/ Peter Madsen 
15.000 kr. som bidrag til forbedring af 
legepladsen.

TUI – badmintonafdelingen 
v/ Per Holmgaard 
10.000 kr. til indkøb af pointtavler m.v.



BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund, 
Birthe og Niels Kold (9883 5359)

Daginstitutionen Myretuen 
Øster Brønderslev (9881 1475)

Børnehaven Grøftekanten
Øster Brønderslev (9945 4984)

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, Gitte Sørensen
(2331 0628)

Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Pia Christensen (9881 1352)

Menighedsrådet Hallund, 
Niels Kold (9883 5359)

SPORT OG FRITID
Hallund B-70, John Sørensen, 
9883 5822 og mobil 4014 6494)

Hallund Jagtforening, 
v/ Erik Christensen (2184 8490)

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, 
Jan Christensen (9883 5388)

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, 
Mogens Svendsen,
Dannevirkevej 10 (9881 1590)

Elmehøj Ældrecenter (9881 1023)

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)

Sponsorklubben 
i Hallund-Hollensted
v/ Kim Toft (98835307) 

Øster Brønderslev Sparekassefond
v/ Karsten Sørensen,
Sølvmågevej 12
9700 Brønderslev
www.sparekassefonden.dk

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: 
Mogens Pedersen (9881 1478 ell.
2216 1478)
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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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

LOKAL HANDEL - LOKAL STYRKE

Her er der også 
plads til 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.

Annoncepriser pr. år
Visitkort-størrelse: 480 kr.
1,5 x visitkort-størrelse: 720 kr.
2 x visitkort-størrelse: 960 kr.
1/3 sides-størrelse: 2400 kr.
Halv side: 2900 kr.
Hel side: 3600 kr.

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. 

Ostemandens lokale åbningstider:
Mandag kl. 13.30-18:
Sølvgade 120 i Hallund
mail: hsschluter9@gmail.com
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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!     

9024 - 0000045934

Lokalbladets kontonummer 
til frivillige indbetalinger er: 

TAK
Mange tak til vore nye 
annoncører her på siden:
Algades Herrefrisør og
Murermester Jakob Kristensen! 

I januar måned udsendes brev
til nuværende annoncører om
nytegning af annoncer for
næste årgang af Lokalbladet -
og mulige nye annoncører får
også brev. Skulle vi have glemt
at skrive til nogle firmaer med
lokal tilknytning, så kontakt
endelig redaktionen for at
tegne en annonce!
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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

Estate John Andersen
Statsaut. ejendomsmægler
Bredgade 3
9700 Brønderslev

Tlf. 30 11 41 66
Mail: 9700@estate.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) 

C lausen Graphic 9
6

4
5

 0
0

3
0

Tryksager

Fotoopgaver

Arbejdstøj
Firmatøj

Skilte
Plakater

Reklamegaver
Etiketter

-og meget mere

Bannere

Hallundvej 38 - 48  9700  Brønderslev

info@clausen.dk    www.clausen.dk

Plads til 
endnu en 

lokal annonce!



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)

38
Lokalbladet

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 PRIVATE FESTER
med keyboard/piano/harmonika 

og sang. Alle genrer + egne sange.

Altid manuel musik til festsange.
Medlem af Dansk Musiker Forbund

www.pouleriksmusik.dk
www.pejmusik.dk

tlf. 9881 1458

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
Kærmindevej 19

9700 Brønderslev
(2362 0224) 

MIDTVENDSYSSEL
DYRLÆGER

Nøragervej 3 - 9740 Jerslev
tlf. 98 831010

Konsultation efter aftale.
www.midtvendsysseldyrlaeger.dk
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Lørdag 10. december kl. 10-12:
Hallund Jagtforening afholder
due-/kragejagt hos Thomas
Sejlund. Max 20 mand.
Tilmelding til Erik Christensen
efter først til mølle. 

Lørdag 17.december kl. 9:
Hallund Jagtforening afholder
fællesjagt nye steder. Mødested
Skarnvad. 

27. december kl. 15:
Dans juleflæsket væk. 
Arrangør: ØBI Gymnastik. 
Se mere i bladet.

2012

2. januar kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent i lokalerne under Elmehøj

5. januar kl. 14:
Bankospil i salen på Elmehøj om
medbragte pakker til ca. 25. kr.
Arr.: Hyggeklubben

Lørdag 7. januar kl. 9: 
Hallund Jagtforening afholder
fællesjagt i bl.a. Kommuneskov-
en. Mødested Skarnvad.
Denne jagt er med gule ærter.
Husk tilmelding til Erik Christen-
sen eller Keld Kongerslev. 

9. januar 2012 kl. 19: 
afholder B70 Hallund general-
forsamling i Hallund klubhus.

Tirsdag d. 10. januar: 
Kirkekoret starter op igen.

Lørdag 14. januar kl. 8: 
Hallund Jagtforening afholder
kragejagt. Mødested
Lossepladsen på Ørumvej. 

19. januar kl. 14:
Villy Pedersen fra Brønderslev
viser film og fortæller om stærke
oplevelser i Sierra Leone. Sted:
Salen på Elmehøj. Arr.:
Hyggeklubben

Lørdag 21. januar kl. 8: 
Hallund Jagtforening afholder
Kragejagt. Mødested Losseplad-
sen på Ørumvej 

Fredag 27. januar kl. 19.30:
Hallund-Hollensted
Borgerforening holder
generalforsamling i klubhuset.

Lørdag 28. januar kl. 8: 
Hallund Jagtforening afholder
Kragejagt. Mødested
Lossepladsen på Ørumvej 

Lørdag 28. januar kl. 13:
Herrefrokost i Klubhuset på
Søndersig.

2. februar kl. 14:
Vi hygger os sammen i salen på
Elmehøj med sang og forskellige
spil. Arr.: Hyggeklubben

4. februar kl. 12.30: 
Hattefest i Hallund Klubhus

Mandag 6. februar kl. 19:
Generalforsamling i Hallund
Jagtforening. Afholdes i B70
Klubhuset på Søndersig.

6. februar kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent i lokalerne under Elmehøj

16. februar kl. 14: 
“Med humoren som livsledsa-
ger.” Tage Bjerg fra Løkken
underholder i salen på Elmehøj. 
Arr.: Hyggeklubben

LOKALBLADET udkommer næste gang til marts 2012.
Sidste frist for indlevering af stof til nummer 64 af LOKALBLADET er 20. februar 2012.

Søndag 19. februar kl. 10: 
Fastelavnsgudstjeneste i Øster
Brønderslev Kirke og fastelavns-
fest i Øster Brønderslev
Forsamlinghuset.

1. marts kl. 14:
Per Drustrup Larsen fortæller om
og viser billeder fra sine oplevel-
ser som jæger og turist i Syd-
afrika. Sted: Elmehøj. Arr.:
Hyggeklubben

15. marts kl. 14: 
Hyggeklubben tager på udflugt
til Filtestedet i Hallund. Det er
nødvendigt med tilmelding. 
Arr.: Hyggeklubben

17. marts 2012:
Gymnastikopvisning i
Østsidehallen

21. marts kl. 19: 
Øster Brønderslev
Borgerforening holder general-
forsamling i Forsamlingshuset

29. marts kl. 14:
Allan og Frank Normann
Sørensen fra Lønstrup underhol-
der i salen på Elmehøj. 
Arr.: Hyggeklubben

5. april kl. 19: 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne er
åbent i lokalerne under Elmehøj


