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Hold juleaften i
Samlingshuset
Er flæskestegen blevet for stor, gæsterne for få, og
sidder du af en eller anden grund alene denne aften?
Så er der juleaften i Samlingshuset – for alle der har
lyst – og ALLE er selvfølgelig velkomne!
Der er juletræ og julemad samt masser af julehygge.
Prisen for at være med til denne lokale juleaften
er ikke lagt endeligt fast endnu, men det bliver
et overkommeligt beløb.
Jeg er ved at søge nogle sponsorer, der har lyst til at
give lidt, så denne aften ikke bliver for dyr.
Og hvis du ligger inde med - ja hvad som helst - eller
bare har lyst til at støtte dette initiativ - tages der
imod med kyshånd.
Tilmelding og spørgsmål rettes til:
Mia 20280581 - miareedtz@gmail.com

Hold nytårsaften i Samlingshuset
Hold en festligt nytårsaften sammen med andre. Det bliver en nytårsaften for alle, der har lyst til
at være med til en stor fest med god mad og hyggeligt samvær for både børn og voksne.

Middag og fest
Jeg sørger for en lækker 3- retters menu med gourmetmad, champagne til kl. 24 samt kransekage
– og så kan I tage jeres egne drikkevarer med, hvis I ønsker det.
Ingen fest uden musik, så deltagerne skiftes til at være DJ og sørge for musik til festen!
Pris for fest, mad, kransekage og champagne: kun 300 kr.
Kommer I forbi Samlingshuset i løbet af nytårsaften, så kig ind. Der er kolde øl i køleskabet.
Tilmelding og spørgsmål rettes til:
Mia 20280581 - miareedtz@gmail.com
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Redaktionen
Lokalbladets redaktionen, der står
bag produktionen af hvert blad
består af:
Kirsten Agesen,
Dannevirkevej 14 (9881 1034)
(e-mail: kirstenagesen@gmail.com)

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

Vibeke Hatt Sørensen, Bålhøj 30
(2971 3034)
(e-mail: vibekefuzzy@hotmail.com)

Ove Dam, Husumvej 7
(9881 1414)

Kommunalvalget
Når dette nummer af Lokalbladet rammer jeres postkasser,
sker det på selve valgdagen, og kort efter er det afgjort, hvilke
kandidater, der er valgt til Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet.
I de sidste par numre har Lokalbladet givet plads til, at lokale
kandidater kom til orde, og 4 kandidater – 2 fra Hallund og
2 fra Øster Brønderslev - fik spalteplads sidste gang.
Siden er der sket noget, så ikke alle kandidater er kommet til
orde her i spalterne med deres synspunkter - og en enkelt
heller ikke for det endelige parti.

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

René Dahl Jeppesen,
Buurholtvej 53 (7269 1597)
(e-mail: renedahljeppesen@gmail.com)

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

Dels har Bente Kristensen, der skrev i Lokalbladet som kandidat for Liberal Alliance, siden skiftet parti og er efter et chassétrin til Venstre, endt med at være opstillet som nummer 9 for
Det Konservative Folkeparti.
Desuden er disse 2 kandidater kommet til på opstillingslisten,
efter Lokalbladet blev lavet:
Peter Stecher fra Birkevej i Øster Brønderslev er opstillet som
nummer 4 på listen for Det Konservative Folkeparti.
Per Christensen fra Hvilshøj Mark er opstillet på listen for
Kristendemokraterne.
I næste nummer følger Lokalbladet op på valget med en lokal
vinkel, og vi tilbyder alle valgte fra lokalområdet fast spalteplads i Lokalbladet i deres valgperiode, så vi kan følge med i
og få indflydelse på arbejdet i Kommunalbestyrelsen.
Redaktionen

VIGTIGT
LOKALBLADET
udkommer næste gang
11. marts 2014.
ALLERsidste frist for
indlevering af stof til
LOKALBLADET er
1. marts.
(men kom gerne med stof
så tidligt som muligt!)

Lokalbladets kontonummer
til frivillige indbetalinger er:

9024 - 0000045934

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

Tryk: Basis-Tryk, Dronninglund - oplag: 1500
Lokalbladet
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Lokalbladets juleguide
Julegaveværksted
Julegaveværkstedet holdes i år, lige efter dette blad
er blevet lavet. Glæd jer til lidt forsinkede billeder i
næste nummer! Bare rolig - der er hundredvis af
gaver fra de over 100 tilmeldte børn på vej ind under
jeres juletræer!

Juletur fra Hallund
Bliv inspireret til julens udsmykning onsdag 20/11 på tur til Butik L.L. i Mølholt.
Afgang fra Hallund Klubhus kl. 16.30. Forventet hjemkomst ca. kl. 19.00.
Se side 9

Julefrokostdans i Samlingshuset
Fredag 22. november serveres traditionel julemenu, hvorefter
der er dans til ” Ib & Carsten. Trænger I til at komme ud og
danse, så er det denne aften, I skal vælge.
Se side 6

Lygtetænding i Øster Brønderslev
Søndag 24. november er der lygtetænding i Øster Brønderslev
kl. 13.30 til ca. 16.00.
Vi mødes i Samlingshuset til julehygge og julesange for bageftrer at gå ud og se byens lys blive tændt.
Se side 10

Julekursus i Hallund
Lav din egne julekreationer mandag 25/11 (adventskranse/dekorationer) og 9/12 (juledekorationer
og dørkranse)
Se side 9

Julemarked på Elmehøj
Lørdag 30. november kl. 13-16 er der julemarked på Elmehøj med
bl.a. ”lopper” og flotte hjemmelavede ting, der smager og ser
smukke ud. Der kan købes glögg og æbleskiver, som man sidde og
hygge sig med.
Se side 18
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Lokalbladets juleguide
1. søndag i advent i Øster Brønderslev
Søndag 1. december medvirker koret ved
gudstjenesten i Øster Brønderslev Kirke.
Så kom og vær med til at synge det nye kirkeår i møde!
Se side 19

Gudstjeneste med korsang,
juletræstænding
og adventshygge i Hallund
Søndag 1. december fra kl. 13 er der
juletræstænding og adventshygge i Hallund.
Vi begynder med gudstjeneste i Hallund Kirke.
Se side 19

Juletræsfest i Østsidehallen
ØBIs Venner holder stor juletræsfest 6. december fra kl. 18.30,
hvor lysene på juletræet tændes, og dørene åbnes.
Børnene kan lave deres egen juledekoration, der er
Lucia-optog af børnene fra Fritteren,
små gymnastikpiger giver gymnastikopvisning
og de vil synge for os
– og naturligvis er der dans om juletræet.
Se side 27

Julefrokostrock i Samlingshuset
Lørdag 7. december serveres traditionel julemenu,
hvorefter der er rock`n roll med ”Dirty Frank ” på balkortet.
Se side 6

Jule-Zumba-Party
12. december er der Fitness-Dans med høj energi, verdensrytmer, sved på panden og smil på læben. Kom og få din energi
boosted og oplev i sandhed en fest for krop og sjæl.
Se side 15

Hold juleaften i
Samlingshuset
Er flæskestegen blevet for stor, gæsterne for
få og sidder du af en eller anden grund
alene denne aften? Så er der juleaften i
Samlingshuset – for alle der har lyst – og
ALLE er selvfølgelig velkomne!
Der er juletræ og julemad samt masser af
julehygge.
Se side 2
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Samlingshuset
Den nye vej
Som I nok har bemærket, så er
vejsystemet rundt om huset nu på
plads. Det er rigtig dejligt, og det
er blevet sikkert og pænt.
Selvfølgelig kommer nogen til at
køre op ad Sankelmarksvej, og så
er det godt, at kommunen har
lavet vendepladsen, Og derfor er
vendepladsen ikke til at parkere
på!!!!!
Stien langs skolen er kun en gang
og cykelsti - og ikke en bilvej med
vendeplads ud på på fodboldbanen. Forhåbentlig er det kun en
overgang, indtil alle bruger de
rette veje og stier.
Vi har lovet en lille indvielse af
vejene, når det hele var færdigt.
Det står vi ved, og der kommer
snart en dato. Vi vil meget gerne
sige tak til alle jer, der har hjulpet
med det hele.

Håndværksrådet
Der er kommet lys op, og udearealerne er velordnede. Der er bygget
affaldscontainer, og der er lavet

udhæng på spinningrummet.
Blot for at nævne nogle af de ting,
der er blevet ordnet for størstedelen af Håndværksrådet.
Håndværksrådet har været ved at
planlægge vinterens opgaver i
huset sammen med Hald. Mange
tak for jeres uvurderlige indsats.

Nyt service
Sparekassefonden har været så
venlig at bevilge os 30.000 kr. til
nyt service til Samlingshuset.
Vi har indtil nu brugt det gamle
service fra Forsamlingshuset, men
der var ofte for lidt, så der måtte
lejes ind udefra. Det bliver en lettelse både arbejdsmæssigt og økonomisk, at vi nu kan få vores eget
– og så bliver det rigtigt flot. Stor
tak for det!

Rengøring og
oprydning
Hald og Mia har sammen lavet
plan for, hvordan de bedst tilrettelægger arbejdsopgaverne i hele
huset. Vi har ikke for mange rengøringstimer at gøre godt med. Det
er ganske enkelt et økonomisk

spørgsmål, og hvad vi har råd til
lige nu.
For at vi får mest mulig ud af rengøringstimerne, er det rigtig vigtigt, at alle rydder op efter sig selv
og tænker på ikke at grise unødigt
specielt her i vintertiden med vådt
vejr. Tak for hjælpen, det er jo
vores fælles hus.

Flere aktiviteter
Der er ved at være godt gang i
huset. Rigtig pænt med udlejning
og generelt godt tilfredse kunder.
Der er altid noget, der kan forbedres, og det forsøges da også. Der
er dog plads til flere arrangementer
specielt i de første vintermåneder,
så hold dig ikke tilbage, hvis du
går med en god ide i maven eller
hovedet.
Vi havde søgt vindmøllepenge til
solceller på taget af Samlingshuset.
Det fik vi desværre ikke i denne
omgang. Vi prøver en anden gang.
Venlig hilsen
For Fondsbestyrelsen
Birgit Søndergaard

Julefrokoster i Samlingshuset
I år afholdes der 2 julefrokoster i Samlingshuset.
Overskuddet fra de 2 julefrokoster går til Samlingshuset og ØBI.

Juledans
Vi starter ud med ”juledans”, fredag 22. november. Vi serverer den traditionelle
julemenu, hvorefter der er dans til ” Ib & Carsten. En lokalkendt duo, der kendetegner sig med at spille rigtig god dansemusik med fokus på Dansktoppen.
Trænger I til at komme ud og danse, så er det denne aften I skal vælge. Prisen er
200 kr.

Julerock
Sidste år havde vi besøg af ”Dirty Frank ”, og vi
gentager vores succes lørdag 7. december.
Der serveres traditionel julemenu, men her er
der rock`n roll på balkortet. Dirty Frank er et af
Nordjyllands mest efterspurgte orkestre. Prisen
er 250 kr.
Der er kun 100 billetter til hvert julearrangement, så man skal være hurtig på benene for
at sikre sig en billet. Billetsalget er allerede i
gang i Spar ØB.
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R. Noor
på hjemmebane

Spil Dansk-dag

Børnene havde selv været med til
at planlægge festen, 2 fra hver
klasse.
De valgte temaet ”gys og gru”, og
det blev der. Pomfritter med
edderkopper, slushice blev omdøbt
til ”koldt blod”, spøgelser og skeletter og spindelsvæv.

Lørdag 1. februar kommer
R. Noor og spiller i Samlingshuset.
På disse kanter er hun kendt fra
Bålhøjfestivalen og nok bedre som
Rikke Mølbæk.
Rikke har spillet mange jobs hele
sommeren og efteråret. Siden
Bålhøjfestivalen har hun optrådt på
Smukfest Skanderborg og
Tønderfestivalen. Derudover har
hun spillet opvarmning for Allan
Olsen, Signe Svendsen, Niels
Hausgaard, Johnny Madsen og
Tina Dickow. Sammen med sit
musikstudium og de mange spillejobs er der fuld gang i hendes karriere.

Igen i år var der Spil Dansk dag i
Samlingshuset. I år var beboere fra
Elmehøj og elever fra 0-3 klasse
inviteret med.
”De jøwe” underholdt med klassiske børnesange, som var poppet
lidt op.

Mia og Dorthe i kiosken havde virkelig dækket op til det store gys.
En DJ sørgede for dansemusikken,
røg og lamper. Der blev fundet
kærester, flere på toilettet ad gangen, jo, ligesom de voksne.
Det var en succes, der gentages
snart!

Alle havde en sjov formiddag med
sang og musik.

Sjov i ferien

Echo Lips

Samlingshuset havde i efterårsferien inviteret byens børn til at lære
at lave deres egen maske. Vi havde
besøg af 2 personer fra Aalborgs
karnevalsgruppe, der viste børnene, hvordan de fremstillede
masker.

Samme aften som R. Noor optræder også Echo Lips, som er et
rockband fra Vendsyssel, der har
høstet store roser for deres nye
CD. Tommas Jørgensen fra Øster
Brønderslev er et af medlemmerne.
De er i øjeblikket godt i gang med
en stor turne, der bringer dem hele
landet rundt.
Kom og hør de største talenter
denne aften. Billetter købes
i Spar ØB fra 6. januar

Kreativiteten var stor, så der blev
lavet lige fra monstre til smukke
masker
Kurset var gratis, og mon ikke vi
gentager det næste år.

Ungdomsdiskotek
”Vi fester maksimalt! ” blev der
råbt i Samlingshuset, da børnene
fra 3-6 klasse holdt ungdomsdiskotek.
Jo, de kender godt udtrykkene.
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Hallund–Hollensted Borger- og
Idrætsforening (HHBI)
Sidste nyt fra
Hallund

Vore 13. ølfestival er vel overstået. I
år havde vi øl fra Bornholm. En
ganske god og udmærket øl som
passede mange ganer. Vi smagte
almindelig pilsner, julebryg, stout,
ale og mørk guld. Alle smagte
godt, måske fordi de indeholder
0,5 liter. Hallund Kro serverede i år
Pulled Pork, det smagte godt, så
godt at flere var oppe flere gange.
Præmiewhist er startet op i
Klubhuset. Oprindeligt var det
planlagt til kl. 19.00 hver onsdag,
men nu har vi aftalt, at vi starter kl.
18.30 i stedet. Alle kan være med,
også piger. Det koster 50,- pr.
gang, så får man en kop kaffe og
en småkage.
Vi har afholdt valgmøde i
Klubhuset. Slaget stod mellem Line
Pedersen fra De Konservative, Ole
Jespersgård fra Socialdemokratiet
og Lars Hahn Rasmussen fra
Venstre.

De svarede velvilligt på spørgsmål
fra salen. Der var desværre ikke så
mange mødt op denne aften.
Udenfor blæste der en storm uden
lige, så mange var nok blevet
hjemme for at holde på taget. Efter
spørgsmålene var der pålægskagemand til alle, og der var rigeligt til
de fremmødte.

Tøseaften/
Modeshow
Onsdag 9/10 var der modeshow i
Hallund Klubhus. Efter gode sæsoner med fint fremmøde til modeshow, forsøgte vi endnu en gang.
Lokale damer gik catwalk i tøj fra
Nikoline i Dronninglund samt bar
tasker fra Arne J.
Som noget nyt i år var der udstilling af kreationer fra Filtestedet, og
HH-garn viste nye strikkemodeller
og solgte garn m.m. fra HH-garn.
Smykkefirmaet Gade og Juul fra
Vodskov viste og solgte smykker.
Der blev udloddet gevinster på
indgangsbilletten til den hyggelige
tøseaften med risiko for at blive
inspireret af efterårets mode og farver.
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Juridisk hjælp
Torsdag 21. november kl. 19 kommer advokat Ditte F. Østergaard fra
HjulmandKaptain i Aalborg og fortæller os om, hvordan vi er stillet
under følgende sutuatiner:
Formueforhold under et ægteskab.
Formueforhold mellem ugifte samlevende.
Sikring af hianden som ægtefæller
- herunder oprettelse af pensioner,
oprettelse af ægtepagter samt
oprettelse af testamente, hvor man
sikrer den længstlevende af ægtefællerne.
Hvordan er ægtefæller stillet i en
dødssituation.
Derudover vil Ditte svare på relevante spørgsmål, som man ligger
vågen over. Mød op denne aften
og få svaret.
Borgerforeningen er vært ved en
kop kaffe og kage. Arrangementet
koster 50 kr. Alle er velkomne.
Tilmelding til Kirsten Madsen på
telefon 9883 5056 eller 2922
0820.

Tilmelding til tur/kursus til Kirsten
på 29920820 eller Lis på
24445005 senest 18/11.

Krolf i Hallund
Siden foråret har der været spillet
Krolf i Hallund hver tirsdag, uanset
vejret. Der er ca. 30 pensionister
om formiddagen og 10-12 af det
arbejdende folk om aftenen.
Aftenholdet er af gode grunde
stoppet for i år, mens formiddagsholdet fortsætter. De håber på, at
vejret tillader det, så der først sluttes med en lille julefrokost sidst i
november.

Der er planlagt
flere arrangementer i vinterhalvåret
Den 15. november er der arrangeret ”Spis & syng sammen aften”.
Her serveres der flæskesteg med
rødkål, kaffe og kage til 50 kr.
Den 1. december er der 1. søndag
iadvent med kirkegang og juletræstænding. Bagefter er der gløgg
og æbleskiver i Klubhuset.

Juletur
Nu får du mulighed for at blive
inspireret til julens udsmykning.
Onsdag den 20/11 er der tur til
Butik L.L. i Mølholt. Der vil være
mulighed for at kigge/købe blomster, krukker, pynteting m.m.
Afgang fra Hallund Klubhus kl.
16.30.
Der køres i egne biler. Efter handlen med Leo er der spisning inkl.
kaffe og hjemmebag i Forsamlingshuset.
Forventet hjemkomst ca. kl. 19.00.
Pris for spisning kr. 40,-.

Julekursus
Mandag den 25/11 og 9/12 kl.
19.00-21.00 er der mulighed for at
lave dine egne julekreationer. Den
25/11 fokuseres der på adventskranse/dekorationer, og den 9/12
er det juledekorationer og dørkranse m.m. Det er Lenette fra Butik LL
der vil give råd og vejledning i
denne kunst. Medbring selv materiale. Dog vil der være graner til fri
afbenyttelse. Pris kr. 75,- inkl. kaffe
og hjemmebag.

Whist
Der er præmiewhist i Klubhuset
hver onsdag kl. 18.30.
Førstegangsspillere spiller gratis
første gang, så de på den måde
kan prøve spillet inden de skal
betale for det.

Vis jeres interesse for byen og mød
op til disse arrangementer.
Men som altid kan I se alle vores
arrangementer på www.hallundhollensted.dk. Der er blevet ryddet
op på hjemmesiden, så den skulle
være mere overskuelig for alle.
På Hallund – Hollensted Borger- og
Idrætsforenings vegne
Claus Iversen
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Øster Brønderslev Borgerforening
Bålhøjfestivalen

Lygtetænding

Nye ting på vej

Bålhøjfestivalen er nu gjort op, og
på trods af at dagen startede med
en smule regn, så blev det også
økonomisk en god festival.
Overskuddet blev på godt 50.000,
der vil blive brugt dels til konsolidering og til næste års festival.
Det er herligt at starte planlægningen med positive tal.

Vi holder lygtetænding søndag 24.
november kl. 13.30 til ca. 16.00.

Borgerforeningen søgte og fik
penge fra den Grøn Ordning (vindmøllepengene fra Nejstmøllerne) til
en renovering af hulvejen fra
Bålhøj til Elmevej, samt lav belysning ved stien. Vi fik ca. 60.000,
og projektet ligger til endelig godkendelse.

Det er rigtig skønt, når der nu er
lagt så mange kræfter og timer i
det at skabe en forrygende festival.
Tak til Sparekassefonden for containeren på pladsen. Den er måske
ikke så køn, men den sparer en del
ryg og arme, da de tunge telte,
gulve og lille scene kunne køres
direkte ind.
Endnu engang tak til alle såvel
hjælpere som gæster for jeres medvirken.
OG JA, planlægningen er i fuld
gang så:
Sæt allerede nu kryds i din
kalender ved 9. august 2014!
Her ses vi alle til en ny og dejlig,
spændende, hyggelig, musikalsk
familiefestival.

Nu er det lige før julen står for
døren. Det er blevet en tradition,
at vi laver et lille hyggeligt lygtetændingsarrangement. Vi mødes i
Samlingshuset kl. 13.30, hvor vi
hygger os et par timer
med æbleskiver og
gløgg/saftevand. Vi har
sager med til hjerter og
musetrapper, så vi kan få
træet pyntet.
Inger, der er organist i kirken, vil spille til fælles
julesange, og kirkekoret
har lovet at synge et par
julesange for os.
Når klokken nærmer sig
16, går vi ud og ser byens
lys blive tændt og går
måske en tur ned gennem byen med de medbragte lanterner.
Velkommen til et par hyggelige
timer, hvor alle kan være med.
Vi tager et lille beløb på 20 kr. for
voksne og 10 kr. for børn som
hjælp til udgifterne.

Byudvikling i Øster Brønderslev
Borgerforeningen vil gerne sætte fokus på byudvikling og
byfornyelse i Øster Brønderslev.
Derfor trommer vi sammen til borgermøde først i det nye år.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved onsdag 29. januar 2014,
så du kan være med til at sætte dit præg på byens
udvikling.
Vi vil have en by, hvor der er gode muligheder for
børnepasning, skole og indkøb, en by hvor de
lokale erhvervsdrivende har gode rammer, et
indbydende landsbymiljø, sikre skoleveje.
Kort sagt en by, der udvikler sig!
Der ligger allerede en bunke gode forslag fra
byfestens Fremtidsværksted, og vi samler løbende
input fra byens borgere. Nu er det på tide at finde
ud af, hvordan vi i fællesskab får omsat de gode
ideer til virkelighed.
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Hold øje med opslag og invitationer.
Lokalbladet

Vi fik også penge fra
Sparekassefonden til flisebelægning
på festivalpladsen bl.a. bag scenen
på Bålhøj, så instrumenter står
mere sikkert. Stor tak for det!
Julebelysningen er vi glade for og
vil gerne blive ved med. Kæderne
koster en hel del og skal ind imellem fornyes. Sparekassefonden gav
os 18.000 kr. til udskiftning af
kæder til de næste år.
Tak for det, dejlige Sparekassefond.
Birgit Søndergaard

Sparekassefondens uddeling
Da Øster Brønderslev Sparekassefond delte penge ud for 7. gang,
var modtagerne af penge inviteret
til overrækkelse af støtte i Nordjyske Banks afdeling i Brønderslev
torsdag 19. september 2013.
Der var indsendt i alt 21 ansøgninger om støtte på 976.203 kr. til
støtte af projekter for i alt
2.900.828 kr. Bestyrelsen havde
prioriteret mellem ansøgningerne,
og følgende 14 ansøgninger blev
udvalgt til støtte på i alt 297.143
kroner:
12.500 kr. til Vildmosemuseet
Brønderslev til borde.
16.000 kr. til ØBIs Venner til
juleudsmykning m.v.
19.995 kr. til Nørreågruppe spejdere til en trailer.
18.000 kr. til Øster Brønderslev
Borgerforening til julebelysning.
20.000 kr. til Bålhøjfestivalen til fliser m.v.
25.000 kr. til Brønderslev
Idrætsforenings håndboldafdeling
til IT.

32.400 kr. til Brønderslev Skytteforening til renovering af pistolbane.
29.190 kr. til Samlingshuset Øster
Brønderslev til porcelæn og glas.
50.000 kr. til Hallund-Hollensted
Borger- og Idrætsforening til køkkenrenovering.
10.000 kr. til Gospelkoret
Concentus til nyt koncertpodie.
9.938 kr. til Brønderslev Slægtshistorisk Forening til kontorstole.
30.000 kr. til ØBI m.fl.
til kopimaskine.
14.000 kr. til ØBI til poolbord.
10.120 kr. til ØBI Fodbold
til rekvisitter.

højre filialdirektør Thomas Møller
Petersen fra Nordjyske Bank i
Brønderslev.
Næste gang Sparekassefonden
deler penge ud, bliver det med
ansøgningsfrist 1. marts 2014 med efterfølgende uddeling i
begyndelsen af maj 2014.
Læs mere på hjemmesiden
www.sparekassefonden.dk, hvor de
nødvendige oplysninger og ansøgningsskema også kan findes.

Billedet er fra
uddelingen
og viser
repræsentanter fra de 14
modtagere
med formanden for
bestyrelsen,
Karsten
Sørensen, i
midten og til
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GadeVelkommen til
Hallundvej 260
Den 1. september flyttede Kenneth Toft, 22 år,
og Mette Jensen, 19 år, ind i huset på
Hallundvej 260. Kenneth, der arbejder som
montør ved Jes Lykkegaard i Øster
Brønderslev, stammer fra Hvilshøj Mark. Mette
arbejder på Shellstationen i Brønderslev, og
hun kommer fra Rønnebjerg. Kenneth havde i
længere tid set på huse her i omegnen, da
han gerne ville flytte hjemmefra. Han faldt for
huset på Hallundvej, for dels var det en rimelig
pris, og dels var det lige klar til indflytning.

Hallundvej 283
1. juni overtog Christoffer Simoni Hallundvej
283. Christoffer er 23 år, og han kommer fra
Øster Brønderslev, så han kender egnen.
Christoffer har gået på Ø. Brønderslev
Centralskole og tog 10 kl. på Hedegårdsskolen, hvorefter han kom i lære som automekaniker ved Brdr. Hosbond i Brønderslev. Nu
arbejder han ved Hals Rute- og Turisttrafik i
Dronninglund Christoffer har renoveret stue
og soveværelse samt sat nyt køkken ind, fyrrummet har også fået en omgang. Til foråret
regner han med, der skal bygges ny garage og
værksted. Han er meget glad for at bo på
egnen, for han har en del kammerater, der
også har købt hus lige i nærheden.

Poldervej 21
Efter Per og Helle besluttede at sælge huset og
flytte til Asgaard i Brønderslev, er huset overtaget af Kasper Andreasen (24) og Karen - Marie
Thing (24). Begge er lokalt kendte, da Kasper i
hele sin ungdom har arbejdet på Klovborg.
Han kommer oprindeligt fra Brønderslev.
Karen - Marie er datter af Knud Thing
Hvilshøjvej 246, og hun har haft hele sin barndom og skolegang i Øster Brønderslev. Parret
er flyttet til Poldervej fra Århus, hvor Karen
Marie stadig går på Tandlægeskolen. Hun bliver færdig som tandlæge til sommer og håber
at finde arbejde i nærområdet. Lige nu tager
hun toget til Århus og bor i lejligheden for
ikke at køre frem og tilbage hver dag. Kasper
arbejder for svigerfar i svineproduktionen på
Hvilshøjvej 246. Han spiller også lidt fodbold
hvis tiden er til det i Thise Idrætsforening, og
går på jagt når chancen byder sig. Parret har
ingen børn, men den lille ny, sorte labrador
kræver også en del opmærksomhed. Huset har
fået nye gulve, lofter, køkken og bad.

12
Lokalbladet

Valgflæsk
Inden valgmødet i
Samlingshuset i Øster
Brønderslev stod Ole
Jespersgaard og Søren
Lauritsen (sammen med
Mia) for stegning af valgflæsk til de folk, der var
tilmeldt fællespisningen og det havde de klaret
rigtigt godt.
Til valgmødet, hvor endnu flere dukkede op, kom panelet af 9
kandidater ind på flest generelt kommunalpolitiske emner, men
også lokale emner som flere byggegrunde i Øster Brønderslev og
Elmehøj i fremtiden blev berørt.
En tidligere
gammel kending
var også med i
panelet.

spejlet
Øster Brønderslev Hyggeklub

Øster
Brønderslev
Vandværk Aflæsning af vandure
Så er der snart tid for aflæsning af
vandure.
Vi udsender aflæsningskort i uge
49-50 med aflæsningstidspunkt
omkring 15. december.
Indberet via internet på siden
www.oeb-vandvaerk.dk eller returner kortet med post senest 20.
december.
Hvis der er problemer med aflæsning, bedes I kontakte vandværket
på telf. 9881 1400 eller 9881
1403 eller denne mailadresse:
ka@oeb-vandvaerk.dk
Ved for sen indberetning efter den
20. december pålægges gebyr på
150. kr.

Et par stemningsfulde billeder fra
Hyggeklubbens udflugt i august.
Vi startede med kaffe og rundstykker ved Klubhuset. Derefter fik vi en
dejlig rundvisning på Spritfabrikken. Så gik turen til Havkatten i
Hals, hvor vi fik middag. Efter en
køretur langs østkysten fik vi dejligt
kaffebord hos Nikoline i
Frederikshavn. Herefter blev det til
en lille travetur på palmestranden i
Frederikshavn som afslutning på en
hyggelig dag. Tak til alle.
Lisbeth Christensen Tujavej 9

Program for januar – april 2014
9. januar kl. 14: Banko. Vi tager en pakke til 20-25 kr. med.
23. januar kl. 14: Juel Hansen fra Tornby Gl. Købmandsgård fortæller om at
lave bjæsk (evt. smagsprøver).
6. februar kl. 14: Jonna Kristiansen fra Brønderslev Kommune fortæller
under overskriften ”Hvorfor sige nej til forebyggende hjemmebesøg?”
20. februar kl. 14: Hyggedag med spil m.m.
6. marts kl. 14: Rune Nørager Christensen kommer og fortæller.
20. marts kl. 14: Kræn Hjortlund fra Stenum fortæller under overskriften
”Fra Pedershaab til SAS”.
3. april kl. 14: Vi fejrer Hyggeklubbens 20 års jubilæum. Klubben er vært
ved kaffe og Kage. Lene Pape og Samuel Frederiksen underholder.
Alle pensionister og efterlønsmodtagere er velkommen.

Med venlig hilsen
Kjeld Andersen
Kasserer

Hyggeftermiddage
i Klubhuset i Hallund
Hver onsdag eftermiddag mødes en del både piger og
drenge i Klubhuset, hvor der hygges. Nogle strikker, andre
arbejder med computer og måske er der et hold til kortspil.
Der er også mulighed for et spil af en eller anden art.
Højdepunktet på eftermiddagen er kaffen med hjemmebag.
Det er noget, der ses frem til. Vi fortsætter til 27.11., så er
der juleferie til 15. januar, hvor vi starter igen. Mød endelig
op.
Der er plads til flere, så kom i Klubhuset, hvis du sidder
hjemme og hygger dig alene. Vi holder ferie i skolens
vinterferie.
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ØBI
Nyt system og
kontingentbetaling
Ny teknologi og nyt kontingentbetalings-system i ØBI
har krævet indkøringstid.
For ca. 2 år siden fik ØBI nyt betalings- og bogføringsystem. Al betaling af kontingenter foregår ind
over nettet på samme måde, som hvis man ellers
handler på nettet. Medlemsregistrering og betaling for
sig selv eller sine børn er man selv ansvarlig for, og det
skal gøres på vores hjemmeside www.oebi.dk

Når du eller dit barn efterfølgende starter på en
idrætsgren og skal betale kontingent, vælger du den
fane på vor hjemmeside, som viser idrætsgrenen, du
skal betale kontingent til og vælg i venstre side Online
tilmelding.

Det har været svært for vore medlemmer og deres forældre at finde ud af, hvordan de nu skal betale kontingent og hvornår.
I får derfor her en kort beskrivelse af reglerne for kontingentbetaling i ØBI.
Reglen er, at kontingent skal være betalt ved opstart af
en idrætsgren, for at man er medlem og må benyttes
på et hold.
Som ny spiller i en idrætsgren får du dog mulighed for
ca. 3 gange prøvetræning, inden du skal indbetale din
kontingent. Dette gælder for både fodbold, håndbold,
badminton og gymnastik. Prøvetiden skal ligge i løbet
af den første måned ved en idrætsgrens sæsonopstart.
Kontingent skal betales over 2 gange for en sæson,
ved opstart og så midtvejs. Det vil sige for fodbold skal
betalingen foregå i april og august måned, for håndbold, badminton og gymnastik skal betalingen foregå i
oktober og januar måned.
Hvis du eller dit barn er nyt medlem i klubben, skal
man som det første lave en medlemsregistrering på
vores hjemmeside.

Sådan ser det ud på forsiden af vor hjemmeside:
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Husk, det er barnets navn og adresse der skal tastes
ind. Når du eller dit barn er tilmeldt, får du tilsendt en
adgangskode, du skal benytte, når du efterfølgende
skal betale kontingent.
Lokalbladet

Du kommer herefter til en side, hvor du får en nøje
beskrevet vejledning om hvad du skal gøre for at
melde dig eller dit barn til et hold.

Når du har valgt hold, fremkommer et billede som
kort beskriver holdet og pris for kontingent, her skal
du trykke tilmeld nederst på siden.

I næste billede skal du bruge den adgangskode du tidligere har fået tilsendt.

Så skulle der gerne fremkomme alle de personer fra
familien, som er registreret i systemet, og her skal du
huske, at det er det barn, som dyrker idrætten, du skal
vælge.

Efterfølgende kommer du til et betalingsmodul, hvor
du med dit kort kan gennemføre en kontingent betaling.

Hvis det volder jer problemer at registrere eller gennemføre en betaling på vores hjemmeside, så ring til
mig, på 40881916, så prøver vi i fællesskab at gennemføre indbetalingen. (Bedst efter kl. 17.00)
Eller send mig en mail: mysundevej@privat.dk, med
jeres telefonnummer, så ringer jeg dig op.
På ØBIs Vegne
Inga-Lill Jørgensen

ØBI Gymnastik
ØBI Gymnastik har rigtig godt
gang i den i dette efterår.
Gymnastikholdet for piger 5-8 år,
har et stort og aktivt hold i år, og
de vil fremvise, noget af det de
arbejder med til byens juletræsfest.

Zumba-holdet tirsdag fra kl. 19.00
– 20.00 danser derud af med masser af glade deltagere og man kan
altid springe på, ved blot at møde
op, det koster 25 kr. pr. gang.
Lørdag formiddag er der et stort
fremmøde af familier, der laver
gymnastik med de mindste.

Så er der
PARTY
i Øster
Brønderslev!
Det er fitness-dans med høj
energi, verdens rytmer, sved på
panden og smil på læben. Kom
og få din energi boosted og
oplev i sandhed en fest for krop
og sjæl.
Der vil være variation i styrke
og intensitet, så udbyttet bliver
højt.
Tre instruktører: Rikke Dunker,
Kirstine Rørmose Mortensen og
Mette Lykkegaard Søskov vil
skiftes til at danse energien
frem og gøre det til festlige,
energifyldte parties. Prisen er
kun 25 kr. for to timers høj danseglæde.
Det kræver ingen tilmelding - så
mød op og tag vennerne med,
for nu skal der festes!
Vi fester torsdag 21. nov. kl.
19.00–21.00. Jule-Zumba-Party
12. dec. kl. 19.00 – 21.00.
Sæt kryds i kalenderen til årets
sidste Zumba-Party: Nytårs –
Zumba-Party 28. dec. Kl. 10.00
– 13.00.
Gratis arrangement med mulighed for børnepasning.
Yderligere info www.oebi.dk
Lokalbladet
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Nyt fra skolen
Personalenyt
Vi har i øjeblikket opslået to ledige
lærerstillinger på skolen.
Det er efterhånden mange år
siden, at der har været to ledige
stillinger på samme tid.
Samtidig må hele gruppen af
”unge lærere”, som blev ansat fra
1975 – 78 nok begynde at indse,
at det så er mere end 35 år siden,
vi blev ansat på Øster Brønderslev
Centralskole.
Annette Piil
Fra ovennævnte gruppe er det
Annette Piil, der har valgt at gå på
pension fra den 30. november.
Annette blev ansat 1. august 1977.
Året før var hendes mand Peter Piil
blevet ansat på skolen. På hans
anbefaling valgte Annette at søge
en af to ledige stillinger.
At det var en god beslutning, vidner bl.a. de mange år om. Skolen
vil komme til at savne Annettes
indsats på hendes to hovedområ-
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der: Klasselærerfunktionen og den
specialpædagogiske indsats for de
børn, der har haft specielle behov
(specialundervisning og AKT-funktion).

Vi vil takke Mette for hendes 17 år
på ØBC og ønske alt godt for
hende i hendes nye arbejdsliv og
håbe, at hun vil falde godt til på
Dronninglund Skole.

Vi vil takke Annette for de 36 år på
ØBC og ønske for hende, at hun
må få et godt otium sammen med
Peter, som gik på pension for to år
siden.

Begge har deltaget meget aktivt i
skolens liv og bl.a. været med til at
indføre arbejdet i teams, som i dag
kendetegner ØBC. De har også
begge været en stor del af det
gode samarbejde, der har været
mellem børn, forældre og de
ansatte på skolen og gjort vores
arbejdsplads til noget særligt for os
alle.

Mette Rask
Den anden ledige stilling er opstået, fordi Mette Rask har søgt nye
udfordringer på Dronninglund
Skole, hvor hun skal starte pr. 1.
december.
Mette har været ansat på ØBC
siden 1. august 1996.
Vi vil også komme til at savne
Mettes indsats på skolen. Hun har i
de allerfleste år været klasselærer
og har ligesom de fleste andre
påtaget sig at undervise i de fleste
af skolens fag, hvilket man er nødt
til på en skole af vores størrelse.

Vores to nye kolleger skal søge stillingerne inden den 15. november,
hvorefter ansættelsessamtaler vil
finde sted i uge 48. Vi ser frem til
at kunne præsentere dem i næste
nummer af Lokalbladet.
En af ”de unge”
Ove Dam

Årets motionsdag, den sidste fredag før efterårsferien, var i år lagt på Bålhøj. Efter den fælles opvarmning i skolegården løb alle
op på Bålhøj, hvor man startede med en løbetur.
Efter disse strabadser var der velfortjent vand og frugt. I sidste halvdel af dagen var der arrangeret forskellige aktiviteter rundt om
på hele området. Efter samlet hjemgang til skolen blev børnene sendt på efterårsferie.
Lokalbladet

Vindmøller
Grøn Ordning
I sidste nummer beskrev vi baggrunden for Grøn Ordning og
nævnte de mange ansøgninger.
Teknik- og Miljøudvalget tog på sit
møde 10. september beslutning
om fordelingen af midlerne i grøn
Ordning, skete det ud fra en
beslutning om at lokalområdet
defineret som en radius på 4,5 km
fra vindmølleområdet ved Nejst
(dog fraregnet Brønderslev og
arealer i andre kommuner). Det
skulle tildeles minimum 25 % af
midlerne forudsat, at der er egnede projekter i området.
25 % af midlerne udgør for lokalområdet ved Nejst 270.600 kr. Det
har man ikke helt overholdt, for
kun de første 3 projekter på listen
over tilskud, kan siges at være
inden for den zone, og de får kun
243.675 kroner i tilskud.
Støttede projekter
Læskur ved Kraghedesøen –
Brønderslev Lystfiskeriforening:
35.625 kr.
8 km. ridespor omkring Nejst Mark
og Ryå: 145.000 kr.
Stiforbindelse mellem Bålhøj og
Elmevej i Øster Brønderslev:
63.050 kr.

Varmepumper til ”Sorensminde” i
Gerå: 28.000 kr.
Projekt landsbyenergi i Try – energicheck af boliger, m.v.: 153.000
kr.
Naturplejeprojekt ved fredet område ved Dorf Mølle: 88.500 kr.
Overdækning af areal, samt borde
og bænke – Thise Bakker: 100.000
kr.
Spunsning og optagning af bundsediment - Asaa Havn: 200.000 kr.
Udskiftning af vinduer i gymnastiksal (energiglas) - Rørholt I. F.:
75.000 kr.
Solfangeranlæg på nyt havnehus i
Asaa: 26.250 kr.
I alt: 914.425 kr.
Vindmølleparken ved Nejst udløste
i alt 1.082.400 kr. Dertil kom en
rest fra sidste runde, hvilket betyder, at der var 1.089.293 kr. til
rådighed i ordningen, så der er stadig ca. 175.000 kr. tilbage, som
fordeles senere.
Reaktioner
Fordelingen har vakt nogen
undren, fordi der ikke er tildelt
lokalområdet det udmeldte minimumsbeløb, selv om der var masser af gode projekter indenfor formålene at tage med.

Kraghede Borger- og
Idrætsforening havde indsendt 2
gode projekter om opsætning af
varmepumpe i Klubhuset (24.900
kr.), samt om opsætning af solceller samme sted (119.500 kr.).
ØBI havde indsendt projekt om
nødvendig isolering af dele af det
gamle klubhus. (56.875 kr.)
Samlingshuset havde indsendt projekt om beplantning langs den nye
vej og i sammenhæng med naturområdet Daalen. (61.250 kr.)
Samlingshuset havde indsendt projekt om etablering af solceller på
det nye hus (400.000 kr.).
Flere af de projekter, som ikke har
fået støtte, ligner ret meget støttede projekter andre steder i
Kommunen, så indholdet har ikke
kunnet være begrundelsen for
afslagene.
Dertil kommer, at man kan studere
og undre sig over den geografiske
fordeling af de projekter, der har
fået støtte.
Per Drustrup Larsen

Rejsegilde på Øster Linderup-møllerne
Midt i oktober var der rejsegilde på de 4 nye, store møller i Øster Linderup. Og der var rigtigt mange gæster med
til gildet. Møllerne er 125 meter høje og producerer hver 2 MW. Den vestligste er solgt i andele til lokale folk,
mens de andre er ejet af et energiselskab. Møllerne er nu i drift, og i henhold til aftalen med energinet.dk vil de
udløse penge, der gennem Grøn Ordning tilflyder lokale projekter på samme måde som møllerne på Nejst.
Det bliver det
nye, kommende
Teknik- og
Miljøudvalg, der
kommer til at
håndtere den fordeling, og man
må håbe, at de
har en bedre
hånd end det
snart tidligere
udvalg.
Per
Drustrup
Larsen
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Elmehøj
Efteråret er godt i gang, og Ruth
har efterhånden plukket alle æblerne ned af vore træer. De er forarbejdet til fryser og æblekager med
fløde i stor stil. Det er bare guf for
alles ganer. Der bages varme vafler
med is og syltetøj. Jo, der hygges
på Elmehøj.
Et nyt initiativ er, at der den første
tirsdag i måneden kommer en
gruppe dagplejebørn på Elmehøj.
Beboere, børn, dagplejere og medarbejdere mødes i salen, hvor der
leges og synges. Det er noget, der
glæder vore beboere. Vi håber
også, at børnene synes, det er hyggeligt. Sikke høflige og søde børnene er: de giver hånd til beboerne.
Alle glæder sig til næste besøg.
Beboerne blev inviteret til Syng
Dansk i Samlingshuset. 6 beboere,
medarbejdere og 1 frivillig tog af
sted til dejlig fællessang. De var
også så heldige at få hilst på Mia,
som har været ansat på Elmehøj.
Der blev aftalt et besøg igen, hvor
Mia ville bage en god kringle.
Dagen efter var der så ”syng
Dansk” på Elmehøj, hvor “De grå
Synger” blev fundet frem. Vi håber
meget at blive inviteret til andre
arrangementer i Samlingshuset, for
der er hyggeligt.
Skønsang i vores sal
Poul og Inger, som mange kender
fra kirken, har været hos os en
aften og synge viser og læse
historier for beboerne og pårørende. Vi nyder virkelig, når der kommer pårørende til vore arrangementer. Heldigvis er der stor
opbakning fra dem.
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Frivillige på Elmehøj
Vore frivillige og Centerrådet laver
rigtig meget hygge for beboerne,
men hvis der går nogle rundt med
lyst til at være med til at give vore
beboere lidt tid, vil vi gerne have
besked. Det kunne være hjælp, når
der spilles banko, på udflugter og
servering til vore fester, så har man
lyst til at hjælpe, er man meget
velkommen til at kontakte Kirsten
Rasmussen fra Centerrådet på tlf.
6166 7509.
Lokalbladet

Gudstjenester på Elmehøj
Husk, man er velkommen til at deltage i husets gudstjenester. Vi giver
en kop kaffe efterfølgende.
Datoerne kan I se under informationer fra kirken.
Jul
Julen er nu på vej, og der skal
inden længe gang i bageriet. Der
skal startes i god tid, for første portion kager holder ikke længe.
Den 5. december holder Elmehøj
julefrokost for beboere, pårørende
og medarbejdere. Igen er det
Centerrådet, som er vore hjælpere,
så alle kan sidde ved bordet og
hygge sig. Som vanlig kommer
Lasse og spiller julesange for os, og
som det er tradition, så er alle
medarbejdere i nissedragter.
Som det er traditionen på Elmehøj,
så fejres juleaften på vores måde.

Vi holder julegudstjeneste for
beboere, pårørende og medarbejder kl. 10 med kaffe og Elsebeths
hjemmekogte klejner efterfølgende. Vi spiser en let frokost, inden
beboerne får en god middagssøvn.
I afdelingerne står der kaffe og
kage-ta´selv bord til de pårørende,
som kommer og hilser på. Om
aftenen fejres juleaften i salen med
traditionel julemad, julesalmer og
gaver under juletræet. Der er tradition for, at mange af vore beboere
er på Elmehøj juleaften. Der er
som reglen flere pårørende, der så
kommer til os og holder juleaften,
sammen med deres pårørende.
Vi vil fra os alle på Elmehøj ønske
jer en rigtig glædelig jul og et
godt nytår.

Julemarked
Lørdag 30. november kl. 13-16
holder vi julemarked på Elmehøj
Vi sælger bl.a. ”lopper” og flotte hjemmelavede ting,
der smager og ser smukke ud.
Der kan købes glögg og æbleskiver,
som man kan sidde og hygge sig med.
Kom og få en hyggelig eftermiddag. Gør en god handel!
Overskuddet går til hygge og fornøjelser
for Elmehøjs beboere.

KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
1. søndag i advent – igen med kor!
Igen i år medvirker koret ved gudstjenesten i Øster Brønderslev Kirke den første søndag i advent kl. 11.00.
Så kom og vær med til at synge det nye kirkeår i møde!

Gudstjeneste med korsang, juletræstænding og adventshygge i Hallund 1. søndag i advent 1/12
Første søndag i advent er det tid til juletræstænding og adventshygge i Hallund. Vi begynder med gudstjeneste i
Hallund Kirke kl. 13.00. I år bliver gudstjenesten ekstra festlig, da koret vil medvirke! Efter gudstjenesten går vi ned
og tænder byens juletræ, og til sidst er der gløgg, æbleskiver og bankospil i Klubhuset. Alle er naturligvis velkomne.
Arrangeres i samarbejde med Hallund-Hollensted Borger- & Idrætsforening.

Nytårsgudstjenester
Traditionen tro holder vi nytårsgudstjenester nytårsaftensdag 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 kirken.

Klangfuld kyndelmissegudstjeneste i Øster Brønderslev
Kirke 4/2 kl. 19.00
Tirsdag 4. februar kl. 19.00 er der kyndelmissegudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke. Koret – og muligvis nogle
modige konfirmander - vil medvirke og bidrage til at gøre denne aftengudstjeneste festlig.

Børnevenlig kyndelmissegudstjeneste i Hallund Kirke
5/2 kl. 19.00
Onsdag 5. februar er der kyndelmissegudstjeneste i Hallund. Spejderne går i fakkeltog op gennem byen og op til
kirken, hvor de medvirker i gudstjenesten. Kom og tag børnene med til en stemningsfuld lysgudstjeneste!
På menighedsrådenes vegne
Rune Nørager Christensen

Fastelavn 2014
Søndag 2. marts klokken 10.00 holder vi fastelavnsgudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke. Det bliver en børnegudstjeneste, og både børn og barnlige sjæle er velkomne til at komme i udklædning. Efter den korte gudstjeneste fortsætter vi med fastelavnsløjer i Samlingshuset, hvor der vil blive serveret kaffe og fastelavnsboller. Og så skal katten
naturligvis slås af tønden!
Denne dag arrangeres af Øster Brønderslev Borgerforening og menighedsrådene i Hallund og Ø. Brønderslev.
Deltagelse ved arrangementet i Samlingshuset koster 20 kr. for voksne, men det er gratis for børn
Rune Nørager Christensen

Brønderslev provsti har fået ny hjemmeside
I forsommeren gik Brønderslev provstis nye hjemmeside i luften. Brønderslev provsti har sat gang i et visionsprojekt med navnet “Kirker på tværs”, og den nye hjemmeside er en del af dette projekt.
Ved at se på www.broenderslevprovsti.dk kan man se, hvad der sker af spændende ting rundt omkring i kirkerne. Har du lyst til at besøge en anden kirke end din egen sognekirke, kan du finde gudstjenestetider og steder på
hjemmesiden.
Der er også en kalender med store og små arrangementer, så man kan se, hvad der sker i nabosognene af interessante ting. Man må jo gerne køre over sognegrænsen for at opleve en koncert, et foredrag eller en gudstjeneste.
Forskellige nyheder kommer også på hjemmesiden. Det kan være reportager, interviews, omtale af forskellige projekter og lignende.
For en god ordens skyld skal det lige nævnes, at provstiets hjemmeside ikke erstatter Øster Brønderslev Sogns
egen hjemmeside, som fortsat findes på www.oeb-kirke.dk.
Kirkenyt
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Ole Raakjær: ”Når boblen brister”
Foredrag på Hallund Kro torsdag 13/3 2014 kl. 19.00
Sogne- og hospicepræst Ole Raakjær fortæller om, hvad der hjælper og
hvad der ikke hjælper, når vi har det svært i vores liv. ”Min verden brød
sammen, da jeg fik dødsdommen!” sagde en alvorlig syg cancerpatient
om det kaos, hun følte, da overlægen gav hende beskeden. ”Da fandt jeg
ud af, hvor sårbare og magtesløse, vi mennesker egentlig er!” Det liv,
hun hidtil havde haft, hvor hun var den, der havde styr på tingene, viste
sig at være som en sæbeboble. En let ”berøring”, så bristede den, og alt
var forandret!
Ole fortæller også om sorgen. Sorgen er som et landskab, man skal lære
at leve i efter et tab. Hvordan kan man møde et medmenneske i sorg, og
hvordan kan man som medmenneske reagere på en trøstende måde?
Hvordan kan man bedst føre en samtale med et alvorligt sygt medmenneske, og hvordan kan man efter et dødsfald møde de sørgende på en
god måde?
Efter foredraget serveres kaffe og kage. Det er gratis at deltage.
Menighedsrådene i Øster Brønderslev og Hallund

November
24/11: Sidste søn. i kirkeåret

Gudstjenester

December
1/12: 1. søn. i advent
8/12: 2. søn. i advent
15/12: 3. søn. i advent
22/12: 4. søn. i advent
24/12: Juleaftensdag
25/12: Juledag
26/12: 2. juledag
29/12: Julesøndag
31/12: Nytårsaftensdag

11.00 (Se omtale)
9.30 Kirkekaffe
11.00
11.00
16.30
9.30
11.00
9.30 Ole Skov Thomsen
15.00 (Se omtale)

13.00 (Se omtale)
11.00
9.30
Ingen
15.30
11.00
Ingen
Ingen
13.30 (Se omtale)

9.30
11.00
Ingen
Ingen

Februar
2/2: 4. søn.e.H3K
4/2: Tirsdag
5/2: Onsdag
9/2: Sidste søn.e.H3K
16/2: Septuagesima
23/2: Seksagesima

Ingen
Kyndelmisse 19.00 (Se omtale)
Ingen
9.30 Kirkekaffe
11.00
Ingen

11.00
Ingen
Kyndelmisse 19.00 (Se omtale)
11.00
Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen

10.00 Børnegudstjeneste
(Se omtale)
11.00 Familiegudstjeneste med
afslutning for minikonfirmander
9.30 Kirkekaffe

Ingen

9/3: 1. søn. i fasten
16/3: 2. søn. i fasten
Kirkenyt

HALLUND KIRKE
Ingen

2014
Januar
5/1: Helligtrekongers søndag 11.00
12/1: 1. søn.e.H3K
9.30 Kirkekaffe
19/1: 2. søn.e.H3K
11.00
26/1: 3. søn.e.H3K
9.30 Ole Skov Thomsen

Marts
2/3: Fastelavn
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Ø. BRØNDERSLEV KIRKE
9.30 Ole Skov Thomsen
Kirkekaffe

Ingen
11.00

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

Fra høstgudstjenesten i Hallund Kirke

Kornyt
Kirkekoret medvirker til Ø. Brønderslev Borgerforenings lygtetændingsarrangement 27. november i Samlingshuset.
Vi laver et lille program med børnenes julesange og julesanglege.
Vi glæder os til at møde alle børnene og deres forældre.
Mvh. organist Inger Malgaard
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KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
Vigtige datoer
december - marts
Første søndag i advent, 1/12, Øster Brønderslev: Koret
medvirker ved gudstjenesten i Øster Brønderslev Kirke kl.
11.00
Første søndag i advent, 1/12, Hallund: Gudstjeneste
juletræstænding og adventshygge i Hallund fra kl. 13.00.
Se omtale.
Tirsdag 31/12: Nytårsgudstjenester i Hallund Kirke klokken 13.30 og Øster Brønderslev Kirke klokken 15.00. Se
omtale
Tirsdag 4/2: Kyndelmissegudstjeneste med deltagelse af
koret i Øster Brønderslev Kirke kl. 19.00. Se omtale.
Onsdag 5/2: Kyndelmissegudstjeneste med deltagelse af
spejderne i Hallund Kirke kl. 19.00. Se omtale.
Søndag 2/3: Fastelavnsgudstjeneste i Øster Brønderslev
Kirke klokken 10.00. Se omtale.
Søndag 9/3: Familiegudstjeneste med afslutning for minikonfirmander i Øster Brønderslev Kirke kl. 11.00 (alle er
naturligvis velkomne ved gudstjenesten)
Torsdag 13/3: Foredrag med sogne- og hospicepræst Ole
Raakjær på Hallund Kro kl. 19.00. Se omtale.

Præstens besøg
Jeg bliver glad for en henvendelse, hvis man ønsker
– eller kender til en, der ønsker – en samtale.
Rune Nørager Christensen

Kirkelige adresser

22

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, Merkurvej 4, 9200 Aalborg SV, 9000 Aalborg,
tlf. 6060 2361.
Kirkesanger, begge sogne:
Poul Kristiansen, Danserhøj 33, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1169.
Graver, Ø. Brønderslev:
Charlotte Kristiansen, Fredensgade 3, 9700 Brønderslev,
tlf. 3057 1276.
Graver, Hallund:
Gitte Sørensen, Sølvgade 44, Hallund, tlf. 2331 0628
Formand for menighedsrådet, Ø. Brønderslev:
Pia Christensen, Dannevirkevej 3, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1352.
Menighedsrådets E-mailadresse: 8418@sogn.dk
Ø. Brønderslev Kirkes hjemmeside: www.oeb-kirke.dk
Kirkeværge, Ø. Brønderslev:
Hans Jørgen Thomsen, Danserhøj 34, tlf 3059 3339
Formand for menighedsrådet, Hallund:
Niels Peter Kold, Hebbelstrupvej 11, Hallund, tlf. 9883 5359.
Menighedsrådets E-mailadresse: 8419@sogn.dk
Kirkeværge, Hallund:
Kirsten Boelt, Sølvgade 26, Hallund, tlf 9883 5019.
Kirkenyt

Gudstjenester
på Elmehøj
Ældrecenter
Alle gudstjenester begynder 10.15
(undtagen 24/12).
Tirsdag 24/12 kl. 10.00
2014
Torsdag 16/1
Torsdag 20/2
Torsdag 13/3

Juleaften, stefansmorgen
og kongeaften - om juleskikke i gamle dage
Julemaden
Aftensmaden eller middagen juleaften blev mange steder kaldt juleaftensnadver. Heri ligger ikke nogen
hentydning til nadveren i kirken:
nadver var tidligere det helt almindelige ord for aftensmåltid, oprindeligt natverd (= nat, aftenforplejning).
Traktementet kunne i Vendsyssel
være ”kødsuppe og bagefter sødsuppe med mange svesker i”, og
”ved 9-tiden kom et stort fad risengrød på bordet, med kanel og
smørhul”.
Julemorgen havde lige som juleaften mange steder særlige madtraditioner tilknyttet. Fx. skulle man i
Vendsyssel have gammelmad med
hvidkål, hvor første ord betegner
saltet eller røget kød og pølse.

Juledagene
Juledagene betegnede oftest de 12
dage fra og med juledag til og
med helligtrekongersaften 5.1. I
disse dage måtte intet ”gå rundt”,
dvs. redskaber som slibesten, spinderok og haspetræ (=garnvinde)
skulle stå stille, vistnok fordi ”solen
stod stille” her ved vintersolhverv.
I juledagene tog nogle også vejrvarsler for det kommende år. På en
loftsbjælke i stuen tegnede eller
indskar man en cirkel for hver af de
12 juledage og udfyldte den ud fra
de pågældende dages vejr; disse
cirkler, der kaldes julemærker, skulle så kunne sige noget om vejret i
hver af det kommende års 12
måneder, dvs. slutte fra vejret nytårsdag til høstvejret i august.

Stefansaften og
stefansdag
I Vendsyssel har man en talemåde,
der i oversættelse lyder: ”I skulle
være kommet til mig om julen,
mens jeg havde noget, sagde manden, de kom til ham ad sankt stefans morgen”. Her er det nemt nok
at se sankt stefans dag, dvs. 2. jule-

dag 26.12, som baggrund for talemåden og dermed forstå vitsen:
det må have været en meget
beskeden jul, når man ikke har
noget at byde eventuelle gæster
allerede 2. juledags morgen (idet
julen for de fleste også dengang
betød rigelighed af mad og drikke).
Men var stefansdag noget særligt i
julen tidligere, siden den har vundet indpas i en talemåde som den
nævnte? Tilsvarende gjorde man
noget særligt ud af kongeaften,
dvs. helligtrekongeraften?
Stefansdag har spillet en særlig
rolle i fortidens juletraditioner. I en
kilde fra Thy nævnes, at ”juledags
aften var viet til juleløjerne: tage
naboens trillebør, skovle og lign.
og gemme dem de mærkeligste
steder”. Ud fra dette eksempel
skulle juledags aften kunne betegnes stefans aften (=aftenen før stefansdag). Sammen med den vendsysselske talemåde at julen var slut
sankt stefansmorgen, giver det
baggrund for at antage, at stefansdag har haft særlig betydning i et
større nordjysk område.

ditioner? Feilberg (1904) anfører,
at natten efter juledag og især stefansdags morgen er ”en karnevalstid, hvor de groveste løjer drives”,
og påpeger, at dette træk ”genfindes i Sydnorge”.

Kongeaften,
kongedag
Fra gammel tid har helligtrekongersdag 6.1. markeret afslutningen
på julen, og også her tog man forskud på begivenheden aftenen før,
helligtrekongersaften.
Kongeaften skulle man have 3 lys
på bordet eller et særligt kongelys
med 3 arme. Ofte havde man i det
3-armede lys indstøbt lidt krudt i
sammenføjningen af armene (man
støbte jo lysene selv dengang), så
der lød et (lille) smæld, når lyset
var brændt ned dertil, til moro for
børnene.
Kort uddrag af artikel skrevet af Torben
Arboe, der er redaktør ved Jysk Ordbog.
Artiklen blev bragt i ”Ord & Sag” nr. 30
(december 2010) udgivet af Peter
Skautrup Centret for Jysk
Dialektforskning ved Aarhus Universitet.

I Vendsyssel og Hanherred var
løjerne mest i
den blidere ende
af skalaen: den
aften var ”ungdommen ude for
at lave sjov, (fx)
forskrække
naboerne med
uhyggelige lyde,
tøjre hestene
baglæns i båsene, desuden
med at tage kaffekander mv.
Hvad er baggrunden for, at
man i Nordjylland har givet
sankt stefansdag
en så central
plads i julens tra-
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Jeppe Aakjær fortolket
Fredag 8. november var en større
forsamling mødt op i
Samlingshuset i ØB for at høre
Bente Kure og Leif Ernstsen fortolke
tekster og sange af Jeppe Aakjær.
Bente på guitar og Leif på harmonika. Nogle af melodierne har
Bente selv komponeret. De har
sammen i 25 år holdt den danske
visetradition i hævd, og lever i dag
af det. Der imellem er så Jeppe
Aakjærs sange og digte. Bl.a. afholder de én gang årligt Jeppe
Aakjær-koncert på Museet "Jenle"
og fik sidste år Aakjær-prisen for
det store arbejde, de gør for at
udbrede kendskabet til Jeppe
Aakjær og hans forfatterskab. Vi
lærte meget om Jeppe Aakjær den
aften.
De to trubadurer kan deres kram.
De to timer fløj af sted. Det var en

afveksling af sange, mellemliggende forklaringer og oplæsning af
nogle af Jeppe Aakjærs samfundsrevsende avisartikler, digte og
historier. Det var primært hende,
der sang, og ham der læste højt.
Der var et hyggeligt, afslappet og
lidt drillende samspil mellem dem.
Sangene og tonerne smøg sig velbehageligt ind omkring os, og ind i
mellem blev publikum draget ind i
sangen. Hvilket var godt for de
mange, der ikke kunne lade være
med at nynne med.
Vi blev godt underholdt den fredag
aften, hvor vi ellers ville have sovet
foran fjernsynet. Synd for jer der
ikke var med.
Støder I på Bente Kure og Leif
Ernstsen et eller andet sted så stop
op og nyd det i deres samvær.

Det skal lige siges, at en del af konceptet var, at vi kunne (efter forudbestilling) få serveret biksemad
lavet af Samlingshusets kok, Mia.
Det var der faktisk mange, der
havde benyttet sig af, og det er en
god start på en koncert at få noget
godt at spise i samvær med andre
koncertgængere.
Vibeke Hatt

Steffen Westmarks ”De stille sange”
Meget unfair overfor Steffen skal
jeg (der ingen forstand har på
musik) anmelde hans musiske
evner og fremtoning.
5. september i Samlingshuset startede han sin turne som præsentation på sin nye CD ”Deserter” –
første soloarrangement uden for
The Blue Van.
Eftersom jeg har kendt Steffen,
siden han var lille, har jeg været
interesseret i, hvordan det går
ham. Og vi har jo her i Lokalbladet
fulgt The Blue Van gennem årerne.
Da jeg fandt Steffens CD på
Spotify, hørte jeg den igen og
igen, ikke fordi jeg skulle vænne
mig til den, men fordi jeg synes,
den er god – iørefaldende – harmonisk – dejlig musik og vanedannende. Så selvfølgelig skulle jeg til
koncert 5. sept. i Samlingshuset i
Øster Brønderslev. Jeg tog hele
pakken med musik og spisning.
Det fortrød jeg ikke. Dejlig mexikansk mad og vin eller Corona
med limefrugt. Så kan man kun
være klædt på til koncert - og det
blev en god oplevelse.
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Vi startede med en forsmag på
endnu en lokal musiker, 15-årige
Daniel Jul Andersen, der sang egne
værker, mens han spillede på akustisk guitar. Han havde lavet nogle
dejlige sange og melodier. Han
sang sange, som hans onkel havde
”provokeret” ham til at lave,
sange, som var skrevet til en ekskæreste og sange, som han havde
fremført sammen med det
”gamle” orkester. Han havde en
dejlig afslappet og ligefrem måde
at gøre det på. Afsluttende
bemærkning var ”ja, så har jeg ikke
mere”. Ham skal vi nok komme til
at høre mere til.
Steffen kom så på scenen sammen
med sin ven, Torben Guldager
(som sandelig heller ikke var ueffen). I fineste samklang spillede og
sang de sig igennem ”De stille
sange”, som Steffen kalder dem.
Det er sange, som Steffen har
komponeret i stille stunder ved
siden af sit samarbejde med gutterne i Blue Van. (Et samarbejde
som Steffen bestemt ikke har
tænkt at ændre på.) Afdæmpet
lyrik om de stille stunder, om livet
og de små øjeblikke, der skal fast-

holdes, mens de er der. Teksterne
fik dybde og bredere mening, når
Steffen med lune bemærkninger
beskrev numrene og deres opståen. En sand fornøjelse på en
torsdag aften. Læne sig tilbage og
modtage den ene sang efter den
anden, der stille smyger sig om en,
helt uden at yde nogen form for
modstand. Bare nyde, modtage og
tage ind. Nu ligger det ikke til mig
at være fan, men jeg kunne da
godt tænke mig at vide, hvor
Steffen med følge skal hen næste
gang.
Vibeke Hatt

Vinsmagninger 2014
Gennem 15 år har skiftende borgere i Øster Brønderslev arrangeret
vinsmagninger i Forsamlingshuset med Jan Jæger som arrangør et
enkelt år - og hvert år er det lykkedes at samle nok deltagere til at
gennemføre serien af underholdende og interessante vinaftener. Også
i år står Borgerforeningen som
arrangør med en arbejdsgruppe
som praktisk ansvarlige.
Her kan I se programmet for den
helt nye 16. sæson med spændende aftener med gode muligheder
for både nye og tidligere deltagere
til at lære nyt og få nogle gode
oplevelser, og vi glæder os til alle
aftenerne.
Der skal være mindst 50 deltagere
for at arrangementerne gennemføres, og det gælder om at være hurtig med tilmeldingerne, så vi kan få
et overblik. Brug evt. en tilmelding
som julegaven til en du holder særligt af!

SIDSTE FRIST
ER 20. december
Prisen er igen i år kun 250 kr. pr.
deltager i startgebyr, der indbetales
ved tilmeldingen og dækker brød,
borddækning og husleje, m.v. derudover betales ca. 125 kr. pr. person, hver gang man deltager, til
dækning af udgifter til vin og foredragsholder – samt bidrag til
maden den sidste gang.
Tilmelding skal ske til Lis Pedersen,
Klovborg – tlf.: 9881 1354 - Mobil:
3032 6734 – mail: lis@klovborg.dk
Det kan også ske ved at indbetale
startgebyret på 250 kroner pr. person online til Nordjyske Bank
reg.nr.: 9024 og konto 1000500.
Husk at skrive navnene på deltagerne ved indbetaling. Pengene
kan også afregnes direkte til Lis
Pedersen, Klovborg.
Arrangørgruppen er:
Per Pedersen
Lis Pedersen
Lis og Ove Dam
Birgit Søndergaard og
Per Drustrup Larsen

Torsdag 9. januar kl. 19

Hyggevin fra Italien
Jens Axelsen fra Hyggevin i Aalborg guider os
rundt i Italien og serverer vine udvalgt med
kærlighed... En hyggelig aften i selskab med
noget fantastisk Italiensk vin – fra lækre dagligdagsvin og op til nogle af Italiens største og
bedst vine - kombineret med lidt om Italien som
rejsemål og med nogle gode røverhistorier.
www.hyggevin.dk
Onsdag 22. januar kl. 19

D'Wine – vine fra Spanien
En engageret og exceptionel rundtur med
Kristian Ishøy som guide til vine fra små og mellemstore vinhuse i Spanien - alle vinhusene med
respekten for og kærligheden til vinen. D'Wine
har kun "Vin med Personlighed" på programmet, og vi kommer på en rundtur til nye og
spændende områder i Spanien - og til nogle
fantastiske vine.
Saludos cordiales - www.d-wine.dk
Mandag 3. februar kl. 19

Vilde vine – vine til vildt
Inspireret af sidste års afslutning med vildtmenu
og vin vil Per & Per (Pedersen & Drustrup)
underholde med at servere spændende vine, der
passer til vildt af forskellig slags, og kombinere
det med små smagsprøver, opskrifter, naturfotos og også et par passende jagthistorier.
Onsdag 26. februar kl. 19

Vin, kvinder og mænd
Vi smager på vine med relationer til særlige personligheder. Frank Olsen tidligere Kraghede nu
Holtegaard ved Thorup præsenterer en række
udvalgte historier om særlige kvinder og (især)
mænd og deres forhold til bestemte vine.
www.holtegaard.info
Fredag 14. marts:

SUPERVIN - afslutning
Udflugt med bus til butikken i Hjørring, hvor der
serveres en utroligt lækker og mættende tapasmenu med tilhørende vin-menu.
Karsten Jakobsen, der var på programmet i
sidste sæson, viser rundt i butikken, der er
Jyllands største vinhus, og mon ikke der vil
være nogle gode tilbud også.
www.supervin.dk

25
Lokalbladet

Stort LAN-Party i Østsidehallen
I den første weekend i november,
fra fredag klokken 12 til søndag
morgen, summede det af computer-aktivitet i Østsidehallen. ØBI´s
Venner havde inviteret til MegaLan 2013, et stort netparty for
computerfreaks med et utal af spil
og konkurrencer.
Rigtig mange havde fundet vej til
Øster Brønderslev - de kom fra hele
Nordjylland og endda en enkelt fra
Sjælland. Allerede fredag formiddag kom de første, læssede med
computergrej, mad, colaer og slik.
Og fra om eftermiddagen var der
fyldt godt op i hallen, hvor der virkelig blev råhygget.
Igennem natten kunne man i hallens mørke se et hav af blå skærme, der flimrede, og stemmer der
jublede, kommenterede og konverserede. Ude foran i kantinen holdt
ØBIs Venner på skift vagt og sørge-

26
Lokalbladet

de for at betjene de sultne deltagere med mad og drikke, og især
blev der solgt mange pizzaer, gifler, colaer og Cult-drikke. Sjovt var
det også for vagterne at iagttage
og høre spillerne snakke om Unreal
Tournament, Minecraft,
Counterstrike Source, League og
Legends mm.
Mange havde taget soveposer med
og fik, når krisen for søvn nærmede sig, et hvil i sovesalen ved siden
af eller inde i hallen. Andre nøjedes
med at lægge hovedet ved siden af
computeren og hvile på denne
måde. Med i prisen for at deltage i
dette arrangement var der også
morgenmad lørdag og
søndag.
Sponsorer havde været
så venlige at støtte LANPartyet med flotte turneringspræmier. Ud over

de mange forskellige spil var der
også mere fysiske udfordringer for
deltagerne: Der blev eksempelvis
afholdt kastekonkurrence med
harddiske. Endvidere var der mulighed for at besøge en udstilling
med ”Stenalderens computere”.
Mega-Lan 2013 blev en Mega succes, og ØBI´s Venner forventer derfor et pænt overskud til gavn for
ungdomsafdelingen i Øster
Brønderslev idrætsforening. De
håber således også, at der bliver
mulighed for at stable et tilsvarende arrangement på benene i 2014.
KSC

Juletræsfest i Østsidehallen
Hele Øster Brønderslev og opland
er inviteret til fest.
Traditionen tro afholder ØBIs
Venner stor juletræsfest den første
fredag i december måned, og i år
er det derfor 6. december.
Det hele begynder kl. 18.30, hvor
lysene på juletræet tændes, og
dørene åbnes.
Programmet for aftenen giver
blandt andet børnene mulighed
for, at de kan lave deres egen juledekoration, der er Lucia-optog af
børnene fra Fritteren, små gymnastikpiger giver gymnastikopvisning
og vil synge for os – og naturligvis
er der dans om juletræet.
Nissemor kommer også forbi og
danser og synger med børnene og
deres forældre, og forhåbentlig
dukker julemanden også op for at
dele godteposer ud. Dem kan der
købes billetter til i Nisseboden.
I de mange juleboder, der er stillet
op, kan der købes gløgg og æbleskiver, kaffe, sodavand, slik, is og
popcorn. Atter i år er det lykkedes
ØBIs venner at få assistance fra trofaste folk fra Hyggeklubben, som
vil være behjælpelige med brygning af kaffen.
Også i år vil der være amerikansk
lotteri med rigtig mange flotte
gevinster.
Der er gratis adgang til
Juletræsfesten – og ØBIs Venner
håber naturligvis på stort fremmøde, og at hele byen vil bakke op
om arrangementet, så det kan
blive en rigtig hyggelig aften og –
igen i år – en stor succes
KSC
Billedere er fra sidste års juletræsffest,
men det bliver helt sikkert mindst lige så
hyggelig i år!
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Gl. Buurholt Skov
Gl. Buurholt Skov står der på en
sten ved den vestlige indkørsel ad
Buurholtvej, og den markerer den
gamle, høje skov, der ligger lige
ved Gl. Buurholt, men fremover –
om nogle år – vil stenen være markeringen af en endnu større skov
med samme navn.
I sommeren 2013 har Visti Møller
nemlig fået realiseret den plan om
skovrejsning, han har arbejdet med
i noget tid. Der er blevet plantet
godt 17 hektar blandet skov, som
sammen med de tilliggende engarealer og 2 søer vil udgøre en ny
fredskov på godt 20 hektar.
Ideen kom fra den person, som
Visti kalder sin skovfoged: NielsHello Andersen. Han bor på
Elmevej, er nabo til Gl. Buurholt og
arbejder ved HedeDanmark, der
har været samarbejdspartner bag
den nye skov. Han har hjulpet Visti
med råd og vejledning i den gamle
skov og det areal, som ligger lige
syd og vest for Gl. Buurhot. Da det
arbejde var færdigt, foreslog han
Visti etableringen af fredskov på et
større areal, og efter overvejelser,
undersøgelser og ansøgninger er
skoven nu godt på vej.

langt, fortæller
Visti. Da Niels og
Visti viste
Lokalbladets
udsendte rundt i
skoven, var 3
rådyr dog sluppet
ind i indhegningen ved at skubbe
til en låge, som
stod på klem, fordi
vi skulle komme.
Det er sket før
bl.a. i forbindelse
med høstarbejde
på naboarealer, at
rådyr er sluppet
ind, men så kan
der åbnes låger i begge ender af
hegnet, og rådyrene jages ud af
Gl. Buurholt Skov.
De skal dog sammen med andre
dyr have lov at færdes frit, når skoven kan bære det, for baggrunden
for etableringen af skoven og for
valget af planter er netop at skabe
rigtigt gode rammer for et varieret
dyreliv.

Derfor har Visti også valgt, at skoven skal drives uden kemi og uden
gødning, så alt arbejde med at
holde rent mellem træerne sker
manuelt og mekanisk. Blandt andet
er der brugt buskrydder igennem 6
uger for at fjerne de fremspirende
rapsplanter på størstedelen af arealet, og indtil træerne skygger for
ukrudtet, vil det kræve en stor indsats at skabe gode betingelser for
træer og buske.

Der er plantet 4.500 træer pr. hektar, og de er allerede kommet rigtigt godt i gang. Det er mest blandet løvtræ, som er plantet, men
der er også spredte nåletræsområder, så resultatet bliver en flot og
varieret skov med skovveje og stier
– samt et par søer, hvoraf den største kommer til at ligge lige nord
for gården. Søerne etableres, når
tilladelsen til det er gennem alle
instanser.
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Der er rejst et hegn på godt 2 kilometers længde rundt om den nye
skov, og det er for at beskytte den
mod vildtskader fra hare og rådyr,
mens træerne vokser op, men på
lidt længere sigt – når træerne er
så høje, at de kan modstå skader skal hegnet fjernes. Samtidig bliver
der så offentlig adgang i henhold
til Skovloven og reglerne for fredskove, og den adgang bliver selvfølgelig skiltet, når vi kommer så
Lokalbladet

Visti Møller og Niels-Hello Andersen på skovtur

Visti nyder nu arealet på en helt
anden måde end tidligere. Nu
kommer han rundt i terrænet flere
gange om ugen, mens han tidligere aldrig kom de steder.
Gl. Buurholt Skov vil med tiden
gøre Øster Brønderslev endnu
mere attraktiv og grøn, og en posi-

tiv bivirkning for hele byen er det
også, at skoven vil dæmpe støjen
fra motorvejen en hel del samt vil
give lidt mere læ for vestenvinden.
Tillykke til alle med skoven og tak
til Visti og Niels for projektet.
Per Drustrup Larsen
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Efterårsnyt fra børnehaverne
Myretuen
Efter at vi har haft et fantastisk
langt sommerhalvår rent vejrmæssigt, er den kolde tid så småt også
ved at være over os her i
Myretuen. Det betyder dynger af
vådt overtøj og trængsel i garderoberne – støvler, regntøj og fleecetrøjer, som børnene skal holde styr
på og ikke mindst få hængt på
plads.

Her i efteråret har der været 2 større projekter i gang hos os. Vi har
traditionen tro haft vores “På
Samme Hammel-projekt” for de
ældste børn, der forløber over 6
uger. Her øver børnene sig bl.a. i
samarbejde og koncentration, og
de får styrket deres motoriske færdigheder. Projektet er tænkt som et
ekstra boost det sidste år, inden
børnene skal i skole.
Vi har også – som vi plejer – haft et
motorikprojekt for alle børnene - i
år havde vi fokus på ”kondition”
som en ekstra dimension i de
motoriske aktiviteter. Aktiviteterne
foregik udendørs samt i hallen, og
projektet forløb over en uge, hvor
hver dag startede med en løbetur.

Men det betyder også hygge rundt
omkring i krogene indendørs, aktiviteter og nørklerier med bl.a.
papir, saks og lim - og ikke mindst
leg med mudder og vand udendørs, som børnene elsker.

De første børn har da også haft
kataloger med hjemmefra for at
vise, hvor de har sat krydser ved
alle deres ønsker.
De sidste to uger i november
måned går vi i gang i julegaveværkstedet, hvor vi laver hemmeligheder – behøver vi at sige, at
værkstedet er forbudt for forældre!
Vi skal pakke ind og sætte bånd
på, og så må vi håbe, gaverne når
”helskindet” med børnene hjem,
og at det ikke ender som sidste jul,
hvor en gruppe jule-engagerede
børn fik pakket alle gaverne op,
inden de nåede ud af børnehaven.
Det kan imidlertid være svært at
vente, skal vi retfærdigvis sige, og
det at pakke op kan for rigtigt
mange være mere spændende end
selve indholdet.
Hver årstid har sin charme – det er
i hvert fald noget, som de fleste af
os på disse breddegrader har lært
at få øjnene op for – især børnene,
der finder mulighed for leg uanset
hvad……

Ellers er vi så småt ved at forberede
os til juleaktiviteterne – ALLEREDE,
kunne vi voksne forledes til at sige,
men børnene er helt med på den
ide.

Blæsten kan man ikke få at se.
Det’ der ikke no’d at gøre ve’.
Men når luften rigtigt suser,
Og når alle træ’er bruser,
Så’ det let at gætte, at det blæser!
Hilsen børn og voksne i
Myretuen

Grøftekanten
Billede 1
Niels er klar til
gummistøvlekast,
men fotografen
skal lige have et
smil med på vejen.
Thilde, Gustav,
Noah, Mads, Nana
Marie og Emily KH.
står pænt og venter på, det bliver
deres tur.
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Motionsdag i
Grøftekanten
Fredagen inden årets efterårsferie
holdt vi i Børnehaven Grøftekanten
motionsdag, som de også gør i folkeskolen. Vi havde denne dag lavet
forskellige aktiviteter, hvor børnene
i hold blev udfordret på fysikken.
Der var mulighed for at styrke bl.a.
konditionen og balancen samt
også den sociale kompetence ”at
vente på tur”.
Børnene blev delt ind i fire hold og
skulle nu gå rundt på fire forskellige poster. Der var ”gummistøvlekast”, ”balancebom”, ”trilletur” og
”Alle mine kyllinger kom hjem”.
Nogle udfordringer var sværere
end andre, og der var udfordringer
til alle børn, store såvel som små.
Dagen blev sluttet af med diplom
og medalje, hvis man på sin hånd
kunne fremvise 4 krydser, som var
bevis for, at man havde været
igennem alle 4 aktiviteter.
En dejlig dag, som sikkert bliver
gentaget igen næste år.

Billede 2:
Hjalte forsøger at ramme fotografen, til
morskab for Rasmus, Lærke, Silje, Freja,
Søren, Mathias K. og Nikolaj.

Billede 3:
Jeppe tager sig en trilletur, mens Malthe
H., Liv og Siri kigger på.

Billede 4:
”Kyllingerne” løber alt, hvad de kan for
at undgå, at ”rævene” tager dem.

Billede 5:
Mathias R. får lige en ”støtte-hånd” på
den svære balance-bom. Villum, William
og Storm venter på, det bliver deres tur
til at prøve kræfter med bommen.
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GadeVelkommen til
Kastanievej 35
Kastanjevej 35, som ligger på hjørnet mellem Kastanjevej, Danserhøj og
Lindevej, er en del af den nyeste udstykning på Danserhøj lige bag plejehjemmet Elmehøj. Her bor Karina (32), Henning, Emma Sofie (4) og
Nynne (2). Alle hedder Bøgsted til efternavn. Henning, som er uddannet
murer, arbejder for Mads Kamp Marcussen i Brønderslev og har selv bygget det meste af huset, men tømrerarbejdet har Mads Kamp Marcussen
udført. Henning har været ansat i firmaet i 2 år, og arbejdet består primært
i nybyg af 1-familiehuse, men der er også reparationer og tilbygninger. I
firmaet er der 3 murere og 2-3 tømrere ansat. Arbejdet med deres byggeri
har stået på fra foråret og til indflytningen 1. september. Karina er ansat i
Spar i Vrensted, som hun før selv ejede, men nu har forældrene overtaget
butikken, og derved har Karina mere tid hjemme hos børnene. Hele familien går til familiesvømning hver tirsdag og gymnastik om lørdagen.
Henning og Karina afsætter også tid til et par løbeture i vores skønne
område.

Broagervej 17
Her bor Morten (33), Everita (27) og deres datter Emma (3), og alle hedder Pedersen til efternavn. Parret overtog huset i maj efter Jakob
Kristensen, som byggede huset og selv boede i det i et par år. Morten,
som blev udlært mekaniker i 1996, er oprindeligt fra Sæby og arbejder
som værkfører hos Peugeot i Brønderslev på 7. år. Han holder rigtigt
meget af at komme ud og fiske langs de danske kyster efter havørred eller
havbars. Det giver en masse gode oplevelser og en mental ro og opladning, når man går alene og fisker. Han er også meget aktiv i vores lokale
motionscenter, hvor han træner flittigt. Everita arbejder som souschef i Lidl
i Aalborg, hvor hun har været ansat i 6 år. Emma nyder den friske luft i
Grøftekanten, hvor hun leger med alle de andre børn.

Efterlyst fra
Elmehøj er
fundet
Jeg kan i sidste nummer af
Lokalbladet se, at Mai-Britt og jeg
er efterlyst. Det var os, der i august
var på Elmehøj med roserne fra
vores barnedåb med Dagmar.
Med venlig hilsen
Jesper Bering

Høstfest i Hollensted
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I september blev der holdt høstfest i Hollensted for 40. gang.
Det hele startede dengang med nabosnak, og 3 mænd blev enige om at
holde fælles høstfest. Dengang var der jo mange folk på gårdene og alle
med påhæng, blev inviteret, der
meldte sig ca. 100. Mange mødtes kun den ene gang om året.
Man havde selv mad og drikke
med, og udgifterne til den
levende musik og pyntning af
lokalet delte man om. Som
årene gik, blev der færre folk på
gårdene, så efterhånden blev
høstfesten ændret til, at man
måtte invitere venner med.
I dag er man gået over til jukeboksmusik, der er noget billigere, så udgifterne kan holdes
nede.
En person har deltaget alle
årene, nemlig Johanne Nielsen.
Det er flot klaret, så derfor er der
et billede med af hende
Hvert år bliver der valgt et nyt
festudvalg.
Lokalbladet

SPAR Øster
Brønderslev
Angående den nye kædestruktur,
som vores lokale butik ændrer status i, så bliver det billigere for kunderne at handle ind i Øster
Brønderslev, da butikken går fra at
have 300 til 600 varer til Gul Pris.
Der kommer også flere tv-spots og
større tilbudsavis fremover.
Der er endnu ikke noget nyt om
planerrne om forbedrede handelsmuligheder i Øster Brønderslev,
men Jan Jæger håber på meget
snart at kunne afsløre godt nyt.

spejlet
Christiania nedlægges
Ja, ikke det Christania, men det Øster Brønderslev-hus, som i mange år er
blevet kaldt Bette Christiania på hjørnet af Elmevej og Sundeved – den tidligere købmandsbutik/den tidligere central kan nu nedlægges.
Købmand Jan Jæger gav et godt tilbud og fik en god handel på plads med
et samlet bud på kun 15.000 kr. alt inklusive. Handelen er så ny, at huset
stadig står der, så Jan har endnu ikke afgjort, hvad han vil bruge grunden
til, men huset pynter ikke i byen, så det skal rives ned og fjernes snarest
muligt. Jan regner med at få lov at lave P-plads og et lille grønt område i
stedet for huset.

Julegaveværksted
Julegaveværkstedet holdes i år lige
efter dette blad er blevet lavet.
Glæd jer til lidt forsinkede billeder i
næste nummer! Bare rolig - der er
hundredvis af gaver fra de over
100 tilmeldte børn på vej ind
under jeres juletræer!
(Billedet er fra sidste år)

Landsbygruppen
Landsbygruppen er en gruppe bestående af 14 personer; Lona Løth, Bjarne
Løth, Anne-Mette Kristensen, Finn Kristensen, Gitte Hansen, Hans Peter
Hansen, Helle Pedersen, Lars Pedersen, Helle Sørensen, Lars Sørensen,
Vibeke Jensen, Ole Jensen, Anita Jæger og Jan Jæger.
Landsbygruppen arrangerer fester og andre arrangementer i Øster
Brønderslev, som gerne skulle give et overskud.

Brunch i
Samlingsstedet
Den første søndag i måneden er
BRUNCH, hver den anden torsdag er
der CAFE. Hver den tredje tirsdag er
KREA-AFTEN, og hver den fjerde torsdag er FIVE O´CLOCK TEA.
Der hænger opslag i samlingsstedet
om disse arrangementer og kontakt
Mia for at komme med på hendes liste
og få en sms om aktiviteterne.
mobil: 20280581 - mail:
miareedtz@gmail.com
Billedet er fra den brunch, der blev
holdt, mens redaktionen lavede dette
nummer af Lokalbladet. Det var 2.
gang, Mia holdt brunch, og der var
over 60 deltagere, hvoraf Martin
Thorups fødselsdagsgæster udgjorde
en stor del.

Overskuddet fra arrangementerne skal gå til foreninger i Øster Brønderslev
og omegn. Derfor er det vigtigt, at der er mange foreninger, som melder
sig ind i Landsbygruppen, så der er flere, som får del i overskuddet.
Kontakt Landsbygruppen på kontakt@landsbygruppen.com for at melde
din forening ind – og følg med på landsbygruppens hjemmeside, der er
under konstruktion: www.landsbygruppen.com
Første arrangement på listen er FORÅRSPARTY 2014, hvor På Slaget 12,
Østre Gasværk og Fame Danseband spiller musik.
600 billetter er
solgt, så der
er allerede
udsolgt.
De mange billetter er solgt primært gennem
snak folk imellem
og på facebook.
Imponerende flot
opbakning –
også fra de
mange sponsorer.
Lokalbladet
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Foreningsvejviser
BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund,
Tommy Johansen (3068 2674)
tommy.johansen@kfumscout.dk

SERVICE
OG FORSYNING
Spar Øster Brønderslev
(9881 1003)

Daginstitutionen Myretuen
Øster Brønderslev (9881 1475)

Bibliotek
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030).

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)

Hallund Kraftvarmeværk
Kim Toft (9883 5071 -2332 2364)
Postadresse: Jørgen Jensen,
Sølvgade 83, Hallund
9700 Bønderslev
Hallund Vandværk,
Jan Christensen (9883 5388)

Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne,
Per Drustrup Larsen (9881 1453)
Nordjyske Stiftstidendes
lokalmeddelere:
Hallund-Hollensted:
Lis Marrup (9883 5049)
Sportsskriver:
Kjeld Christensen (9881 1040)
Sponsorklubben
i Hallund-Hollensted
v/ Kim Toft (9883 5307)

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

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

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk
(9881 1441)

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

Øster Brønderslev Vandværk,
Alfred Møller (9881 1400)
am@oeb-vandvaerk.dk

Øster Brønderslev Hyggeklub,
Ingrid Andersen (9881 1271)

DIVERSE
Ejerlauget Bålhøj, Peter Madsen
Bålhøj 43 (9645 9035)

Øster Brønderslev og Omegns
Borgerforening,
Birgit Søndergaard (9881 1453)
www.oesterbroenderslev.dk

Menighedsrådet Hallund,
Niels Kold (9883 5359)

Ejerlauget Daalen,
Mogens Svendsen,
Dannevirkevej 10 (9881 1590)

Øster Brønderslev-Hallund
Venstrevælgerforening,
Lars Bredo (9843 3135)

SPORT OG FRITID
Hallund - Hollensted Borger- og
idrætsforening, Claus Iversen
(5244 4149)

Ejerlauget Danserhøj,
Morten Dissing Sørensen,
Danserhøj 40 (2550 7017)

Hallund Jagtforening,
v/ Erik Christensen (2184 8490)

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

Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Pia Christensen (9881 1352)

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)

Elmehøj Ældrecenter (9945 4960)

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 BrønderslevHallund området
(se side 3 i dette blad)
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Husk at fortælle,
hvis din forening
skifter kontaktperson
eller formand

W.J. MASKINSERVICE
Reparation af entreprenørog landbrugsmaskiner
Bøgildsmindevej 9, 9400 Nørresundby
Tlf. 9883 5249 Mobil 40964249

Hallund Kro
Sølvgade 74, Hallund
Telefon 9883 5388

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

Vil du både reklamere
for din virksomhed
OG støtte Lokalbladet,
så er denne plads ledig.

Ostemandens lokale åbningstider:

DUO’en
Karsten & Ib

Altid glad musik
98910519 - 9881 1466

Vil du både reklamere
for din virksomhed
OG støtte Lokalbladet,
så er denne plads ledig.
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NU kan alle annoncer trykkes i FARVER - kom med din annonce i farver til næste nummer!
Lokalbladet

NU kan alle annoncer trykkes i FARVER - kom med din annonce i farver til næste nummer!

Skal du

KØBE
eller

SÆLGE
bolig - så tag en

PETER STECHER
Statsaut. ejendomsmægler
Birkevej 4

snak med din lokale ejendomsmægler!

Jesper Hardahl

www.hvilshoejauto.dk
Telf.: 2228 2020
Hvilshøjvej 164
Kenneth Christensen

Selvstændige & statsautoriserede ejendomsmæglere · MDE

Bredgade 107 · 9700 Brønderslev · 9882 4066

HER
ER
DER
PLADS
TIL EN
ANNONCE
MERE
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til frivillige indbetalinger er:
Lokalbladet

9024 - 0000045934

Kontakt
redaktionen
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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 Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer,
bil, båd og campingvogne
Tlf. 9883 5300

Vil du både reklamere
for din virksomhed
OG støtte Lokalbladet,
så er denne plads ledig.

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

Hallund
Kraftvarmeværk
Formand Kim Toft
Tlf. 9883 5071 - mobil 2332 2364

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

Hallundvej 38 - 48 9700 Brønderslev

Tryksager
Skilte
Fotoopgaver
Firmatøj
Arbejdstøj
info@clausen.dk

9645 0030

C lausen Graphic

Plakater
Bannere
Etiketter
Reklamegaver
-og meget mere
www.clausen.dk

Tømrerarbejde udføres
Speciale: Træhuse, helårshuse og sommerhuse.

www.woodhome.dk

e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk

Kim Toft, Søndersig 27 tlf. 9883 5071 / 2332 2364
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Mad ud af huset
CL. Partyservice
v/ Christian Schmidt
Elmevej 47
9700 Brønderslev
9881 1024 / 2826 5526

TylstrupMureren aps
Aut. kloakmester
v/ Ib Nielsen
Enighedsvej 39
Kraghede
9382 Tylstrup

MIDTVENDSYSSEL
DYRLÆGER
Nøragervej 3 - 9740 Jerslev
tlf. 98 831010
Konsultation efter aftale.
www.midtvendsysseldyrlaeger.dk

Kontor- og regnskabsservice
www.bvn-bogfoering.dk

BVN-BOGFØRING
Kærmindevej 19
9700 Brønderslev
(2362 0224)

Tlf. 9646 7009
Mobil: 2043 1797

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

Hallund Auto- og
Karosseri

ØSTER BRØNDERSLEV
SMEDE- OG VVS
FORRETNING

Mercedes

Elmevej 73, Ø. B.
9881 1038

• Service
• Reparation
• Reservedele

v/ Niels Jensen
Ørumvej 127
Hallund
(9883 5202)

VVS-arbejde, alm. smedearbejde og reparation af
landbrugsmaskiner

Alt el-arbejde udføres
Godkendte tyverialarmer

Tlf. 98 81 11 11

Taksvej 6, Ø. Brønderslev

Lille Nejst
Bondegårdsdagpleje
v/ Birgit Jacobsen &
Allan Mosbæk Larsen
Tlf. 98260259/30518947

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

98 81 12 24

www.lillenejst.dk

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

www.filtestedet.dk

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

Ahornvej 16
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v/ Jan Jæger - Sundeved, Øster Brønderslev - (Tlf.: 98811003)
Supermarked med tips og lottoforhandling

Nordjyske Bank
Få pensions- og forsikringsrådgivning i Nordjyske Bank
December måned har historisk set
været "den store pensionsmåned",
men forskellige politiske indgreb har
begrænset mulighederne for brug af
pension som skattetænkning. Samtidigt
er det ved at gå op for de fleste, at
pensionsopsparing er vigtigere end
nogensinde, idet udsigten til en god
pensionstilværelse fremover vil være
afhængig af, hvor meget man har
været i stand til at lægge til side.
Folkepensionen og øvrige velfærdsgoder er under pres, og presset vil stige.
Det tror jeg, de fleste vil være enig
med mig i.
Langt hovedparten af danske lønmodtagere har en pensionsordning gennem
sit arbejde. Mange har også pensionsopsparing i sit pengeinstitut. Har man
skiftet arbejde, har man muligvis flere
ordninger i flere forskellige pensionsog forsikringsselskaber, hvilket for de
fleste vil være vanskeligt at overskue.
Nordjyske Bank kan med udgangspunkt i de nuværende pensionsordninger hjælpe med at danne et overblik
over følgende situationer
- Hvordan er mine efterladte dækket,
hvis jeg går bort

- Hvordan er jeg selv dækket, hvis jeg
pludselig mister min arbejdsevne
- Hvordan er jeg dækket, hvis jeg rammes af en kritisk sygdom
- Hvordan er jeg dækket, når jeg går
på pension
Grundlaget for ovennævnte rådgivning
er hjemmesiden HYPERLINK
www.pensionsinfo.dk, som er dannet
på baggrund af et samarbejde blandt
landets pengeinstitutter, pensions- og
forsikringsselskaber, som alle indberetter oplysninger om depoter, dækninger,
konti mv. På www.pensionsinfo.dk er
alle ens forsikrings- og pensionsforhold
således samlet.
Nordjyske Bank har i kraft af samarbejdet med LetPension adgang til et af
Danmarks mest avancerede rådgivningsværktøjer på pensionsområdet.
Ved hjælp af systemet kan banken og
kunden i fællesskab sammenholde den
aktuelle dækning, kunden har, med
den dækning som kunden har behov
for.
Er man alene, bør man ikke have stor
fokus på livsforsikring, men bør i stedet
se på, hvorledes man er dækket, hvis
arbejdsevnen forsvinder. Er man en
nystiftet familie med gældsforpligtelser
og endnu ikke har en stor formue - er

livsforsikring til gengæld meget vigtig,
så ens samlever er ordentlig dækket,
hvis ulykken skulle ske. Har man været
vant til at oppebære en stor løn og en
høj levestandard som lønmodtager,
viderefører man formentligt også
denne som pensionist, hvilket kræver
en stor opsparing at tære af.
Ud fra en snak med kunderne om,
hvad der er vigtigt for dem, kan
Nordjyske Bank således dels give dem
et billede af, om de er tilstrækkelig
dækket - og hvis ikke - hvad der skal
til, for at de bliver dækket rigtigt ud fra
deres ønsker og behov.
Pensionsrådgivning i Nordjyske Bank
kan derfor dels bruges til at korrigere
sin pensionsopsparing, men for de, der
nærmer sig pensionsalderen, og hvor
der er meget kort tid til at indbetale til
pension, kan rådgivningen være med
til at skabe et billede af, hvordan ens
økonomiske situation ser ud, når lønnen afløses af folkepension, ATP og
øvrige pensioner. Et overblik som vore
kunder har været rigtig glade for at
blive præsenteret for.
Thomas Møller Petersen
Filialdirektør
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19. november:
Kommunal- og regionsvalg

Aktiviteter

20. november:
Juletur.
Arr.: Hallund - Hollensted Borgerog Idrætsforening . (Se opslag)
21. november kl. 14:
Peter Hinsch fra Brønderslev
underholder sammen med nogle
flere. Sted: Samlingshuset.
Arr.: Hyggeklubben i ØB
21. november kl. 19:
Møde med advokat Ditte
Østergaard. Se opslag i bladet.
Arr.: Hallund - Hollensted Borgerog Idrætsforening .
22. november:
Julefrokostdans i Samlingshuset
serveres traditionel julemenu,
hvorefter der dans til ” Ib &
Carsten”.
Se side 6
24. november kl. 13.30 til 16:
I Øster Brønderslev er der lygtetænding. Vi mødes i Samlingshuset til julehygge og julesange.
Se side 10
25. november:
Bind julekranse mm.
Arr.: Hallund - Hollensted Borgerog Idrætsforening . (Se side 9)
30. november kl. 13-16:
Julemarked på Elmehøj.
Der kan købes glögg og æbleskiver, som man sidder og hygger
sig med. Se side 18
1. december kl. 11:
Koret medvirkerved gudstjenesten i Øster Brønderslev Kirke. Se
side 19
1. december kl. 13.00:
Gudstjeneste, derefter juletræstænding.
Arr.: Hallund - Hollensted Borgerog Idrætsforening. Se side 19
2. december kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Hallund
og Øster Brønderslev Sogne er
åbent under ”Elmehøj” i Øster
Brønderslev

5. december kl. 12:
Julefrokost – med det hele.
Sted: Samlingshuset.
Arr.: Hyggeklubben i ØB
6. december fra kl. 18.30:
Juletræsfest i Østsidehallen.
Arrangør: ØBIs Venner.
Se side 27
7. december:
Julefrokostrock i Samlingshuset.
Se side 6
8. december Kl. 14.00 – 16.30:
Juletræsfest i Klubhuset.
Pris 30 kr. pr. barn / 20 kr. pr.
voksen. Tilmelding til Preben på
4198 8456 senest 29. november.
Arr.: Kraghede Borgerforening.
12. december:
Jule-Zumba-Party I Østsidehallen.
Se side 15
24. december Juleaften i
Samlingshuset
se side 2.
31. december Nytårsaften i
Samlingshuset
se side 2.

2014
6. januar kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Hallund
og Øster Brønderslev Sogne er
åbent under ”Elmehøj” i Øster
Brønderslev
9. januar kl. 14:
Banko I Samlingshuset. Vi tager
en pakke til 20-25 kr. med.
Arr: Hyggeklubbeni ØB.
15. januar kl. 14:
Hyggeftermiddage starter i
Klubhuset i Hallund.
Arr.: Hallund - Hollensted Borgerog Idrætsforening.
23. januar kl. 14:
Juel Hansen fra Tornby Gl.
Købmandsgård fortæller om at
lave bjæsk (evt. smagsprøver).
Arr: Hyggeklubben i ØB.
3. februar kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Hallund
og Øster Brønderslev Sogne er
åbent under ”Elmehøj” i Øster
Brønderslev

GODT NYTÅR!
LOKALBLADET udkommer næste gang 11. marts
Sidste frist for indlevering af stof til nummer 72
af LOKALBLADET er 1. marts 2014

6. februar kl. 14:
Jonna Kristiansen fra Brønderslev
Kommune fortæller under overskriften ”Hvorfor sige nej til forebyggende hjemmebesøg?”
Arr: Hyggeklubbeni ØB.
6. februar kl. 18.30:
Spissammen i Klubhuset.
Madholdet står for maden. Pris
50 kr. pr. per. / 30 kr. børn under
12 år. Tilmelding til Charlotte på
6146 6306 senest 26. januar.
Arr.: Kraghede Borgerforening.
6. februar kl. 20.00:
Generalforsamling Klubhuset.
På valg er Preben Thomsen og
Anders Svendsen. Vel mødt
Arr.: Kraghede Borgerforening.
20. februar kl. 14:
Hyggedag med spil m.m.
Arr: Hyggeklubbeni ØB.
1. marts:
Musikalsk fest i Østsidehallen.
(Se side 31)
3. marts kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv for Hallund
og Øster Brønderslev Sogne er
åbent under ”Elmehøj” i Øster
Brønderslev
6. marts kl. 14:
Rune Nørager Christensen kommer og fortæller.
Arr: Hyggeklubbeni ØB.
20. marts kl. 14:
Kræn Hjortlund fra Stenum fortæller under overskriften ”Fra
Pedershaab til SAS”.
Arr: Hyggeklubbeni ØB.
3. april kl. 14:
Vi fejrer Hyggeklubbens 20 års
jubilæum. Klubben er vært ved
kaffe og Kage. Lene Pape og
Samuel Frederiksen underholder.
Alle pensionister og efterlønsmodtagere er velkommen.
Arr: Hyggeklubben i ØB.

