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Regnskab 2008-2013

2013      2012 2011      2010 2009 2008
Indtægter
Menighedsråd 22.500     27.875 22.000   22.000   22.000   20.000   
Annoncer 40.100     35.220 36.225   33.500   33.500   27.500   
Foreninger m.v. 15.200 14.243 21.400     5.000     7.000   11.000  
Frivillige indbetalinger 18.845     21.173 15.250   13.500   17.500   18.000
Abonnenter 820       1.275    1.570     2.000     2.500     1.500   
Andre indtægter 14.277      40.000       350     3.000   14.500    3.000  
Renter 35             0        500       500     1.000           0
Indtægter i alt 111.776  139.786   97.014    79.000   97.500  81.500  

Udgifter
Trykning og uddeling 107.772   92.475    95.549   92.000   85.000  91.000  
Kontor og porto 0     4.120      2.456    3.500     3.500    3.500    
Forsikring 802        781        769       500        500       500     
EDB og gebyrer 100 0            0           0   17.500          0
Udgifter i alt 111.233   96.376   99.774   96.000   89.000   95.000
Driftsresultat 543  43.409    -2.760  -17.500  + 8.500   13.500   

Kassebehold pr. 31.12. 49.971   49.429      6.020    8.780

Lokalbladet
Som I kan se herunder, så sluttede 2013 for Lokalbladet med et lille driftsoverskud og en samme kassebeholdning
som sidste år, så det er endnu et bevis på, at Lokalbladet har god opbakning blandt læserne og på, at den ekstra
opmærksomhed, der i 2012 var på Lokalbladets økonomiske grundlag, også i 2013 har holdt ved. Stort set!

Vi siger MANGE TAK og tillykke med Lokalbladet også i 2014, for allerede nu er der kommet indbetalinger fra
annoncører og foreninger til næsten at sikre dette års udgivelse af 4 numre.

LOKALBLADET er dog stadig 120 % afhængig af fortsat økonomisk velvilje fra bladets læsere samt yderliere støtte
fra alle områdets forretningsdrivende annoncører samt foreningerne, så brug meget gerne det indbetalingskort,
der er lagt ind i dette blad!

Vi håber på, at de bliver brugt flittigt, så Lokalbladet også kan fortsætte i 2015 og årene frem. 

Bliver kortet væk så fortvivl ikke. Brug netbank og oplysningerne på indbetalingskortet herunder.

Vi har ikke fået
fortrykt beløb på
de indlagte beta-
lingskort, for hvis

nu nogle ville 
betale mere 

end det beløb, vi
havde trykt, 
så var der jo 
et problem.

Må vi i stedet 
tillade os her 

at foreslå, at alle
husstande 

indbetaler et af
disse beløb: 

150 kr.
200 kr.
500 kr.

9024 - 0000045934

Lokalbladets kontonummer 
til frivillige indbetalinger er: 
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LOKALBLADET  udkommer næste gang 13. maj 2014.
ALLERsidste frist for indlevering af stof til LOKALBLADET er 1. maj.

Tryk: Basis-Tryk, Dronninglund -  oplag: 1500

Redaktionen
Lokalbladets redaktionen, der står
bag produktionen af hvert blad
består af:

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) 
(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) 

Dit navn og din adresse
Kraghede

Dit navn og din adresse
Hallund

Dit navn og din adresse
Et andet lokalt sted

Støt vore annoncører - se annoncesiderne bagest i bladet

Lokale fællesskaber
Der er gang i mange lokale fællesskaber, og det er herligt.

Herunder er et billede fra Samlingshuset, hvor Borgerforeningen og
Menighedsrådet fejrede fastelavn der og i kirken før tøndeslagningen.

På forsiden ses landsbygruppen, der stod bag årets forårsfest, der også
blev holdt i samme weekend, som vi lavede dette nummer.

I Hallund har man stået sammen om at renovere køkkenet i Klubhuset.

I Øster Brønderslev har der været afholdt et borgermøde om den lokale
udvikling, og på et nyt borgermøde skal man lave nogle arbejdsgrupper,
der i fællesskab skal skabe den fremtidige udvikling.

Dette nummer af Lokalbladet er for os at se også et godt resultat af det
gode, lokale fællesskab - et fællesskab der både er afhængig af økonomien
og af, at der er praktiske hænder og hoveder, der vil gøre arbejdet med at
indsamle, skrive og forbedrede indholdet.

Dette sidste er redaktionens ærinde så: 
1) Læs side 2, brug indbetalingskortet og slip slanterne
2) Meld dig til redaktionen, der til dette nummer er blevet en deltager 

mindre pga. fraflytning.

Godt forår til jer alle
Redaktionen



Lørdag 9. august går det atter løs,
når den 7. Bålhøj Festival finder
sted.

Forberedelserne til årets festival er
godt i gang. Efter sidste års festival
stod det klart, at festivalen efter-
hånden har nået en størrelse, hvor
det kræver en mere struktureret til-
gang til planlægningen og en
bedre fordeling af arbejdsopgaver-
ne. Derfor er styregruppen blevet
delt op i små arbejdsgrupper, der
hver især har ansvaret for hen-
holdsvis musik, ranch, plads og
teknik, forplejning, marketing, øko-
nomi, logistik og hjælpere. Alle
grupper koordineres i en fælles
koordineringsgruppe, hvor vi har
fået Borgerforeningens formand for
bordenden til at styre tropperne. 

Vi tror på, at denne nye organise-
ring kan give plads til, at festivalen
fortsat kan udvikle sig samt sikre, at
arbejdsopgaverne bliver bedre for-
delt, og at  ingen dermed bliver
overbelastet og mister lysten til at
være med til at lave Bålhøj
Festivalen.

Spændende
musikprogam
Musikgruppen er ved at lægge sid-
ste hånd på årets musikprogram. 

De første navne er klar til offentlig-
gørelse omkring 1. april, og musik-
gruppen lover, at der bliver noget
stort at se frem til. Traditionen tro
byder musikprogrammet på meget 

varierede musikgenrer, og pro-
grammet bliver en blanding af
nogle af de bedste lokale musikere,
nogle af landets største kunstnere
og nogle indbyggede musikalske
overraskelser, der kan udfordre øre-
gangene og være med til at give
en stor musikalsk oplevelse. 

De sidste navne på plakaten er ikke
helt på plads endnu, men allerede
nu står det klart, at musikgruppen
er ved at strikke det bedste musik-
program sammen i festivalens
historie. Glæd jer til 1. april når de
første navne offentliggøres. Hele
musikprogrammet offentliggøres
12. maj.

Følg med i avisen, på www.fowli.dk
eller på festivalens Facebook-side…

Køb billet i god
tid og spar penge
Årets billetsalg starter 1. april. I år
vil der være mulighed for at købe
billet i SPAR Øster Brønderslev samt
i Brønderslev i Nordjyske Bank og
Børneshoppen. For dem, der ikke
lige kommer forbi disse steder, vil
der være mulighed for at købe bil-
letter via www.billetlugen.dk. Fra
1. april koster billetterne 150 kr.,
og fra 12. maj stiger prisen til 200
kr. Billetsalget lukker søndag 3.
august, og evt. overskydende bil-
letter kan købes i indgangen til
250 kr.

Hvis du køber din billet i god tid
får du dette for kun 150 kr.:

Mere end 10 timers non-stop 
musik fra 2 scener 

9 musikalsk varierede koncerter
med nogle af Danmarks største

musiknavne

Adgang til den store ranch 
med fri leg i fire timer for ungerne

Hyggeligt samvær med familie,
venner, naboer og mange flere

En unik oplevelse med 
intens stemning i skoven 

og flotte lys i træerne

Og meget, meget mere…

Konkurrence 
Allerede nu kan du hos SPAR i Ø.
Brønderslev hente en streamer fra
årets Bålhøj Festival.
Placer streameren i bagruden af
din bil og parker bilen ved den
franske riviera, sæt den på mælke-
kassen på din knallert og kør til
Skagen eller klister den på ryggen
og slå kolbøtter nedad gågaden –
Uanset hvilket kreativt indslag du
finder på med streameren, skal du
tage et billede af det og uploade
det til Bålhøj festivalens
Facebookside eller via Instagram
med #fowli. Det bedste og mest
kreative billede belønnes med 2
billetter til årets festival.

Konkurrencen løber helt frem til 3.
august, og hvis vinderen allerede
har købt billetter, refunderer vi
disse – eller vinderen får mulighed
for at invitere endnu 2 venner med
til festivalen.

Anders Bang Svendsen

Bålhøj Festival 2014
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Om at være hjælper på Bålhøjfestivalen
Siden første festival har vi været med. Da der blev efterlyst hjælpere første gang, blev vi enige om, at det var et
arrangement, vi havde lyst til både at hjælpe ved, men også at deltage i som gæster.
Egentlig startede det med, at nogle ildsjæle med lyst til musik og fest havde lavet nogle gode arrangementer i
Forsamlingshuset, som vi havde deltaget i og været glade for. Efter en tid, da disse ildsjæle var kommet i kon-
takt med Borgerforeningen, blev det til festival. Vi syntes, det var en superfed idé at få festen flyttet fra
Forsamlingshuset til vores ”Bålhøj”, som fortjener at blive brugt meget mere. Det er en skøn plet i byen, hvor vi
kan finde natur og læ, og hvor man kan få fornemmelse af skovtur.
Da det viste sig, at man kunne melde sig til en vagt af valgfri størrelse uden derefter at føle sig forpligtet til at
gøre mere, gav vi tilsagn om hjælp.
Vi elsker faktisk den dag. Vi har den samme plads hvert år. Vi reserverer vagten. Det, der gøres rigtigt her,
mener vi, er at man kan forlade vagten og deltage i festen bagefter. Man fornemmer, at der er så mange hjæl-
pere, at der mulighed for begge dele. Der er aldrig nogen, som synes, at man ”burde” hjælpe mere, end man
gør. Faktisk betyder det, at man får lyst til at hjælpe mere og mere. 
Samtidig gøres der andre virkningsfulde ting, som får os til at føle os som en del af festen. Vi er også hvert år
glade for den mail, som vi får en eller to dage efter festen, hvor man får en stort tak for hjælpen. Man får et par
linjer om, hvor mange der deltog og et foreløbigt overslag over overskud. Denne lille gestus betyder, at man får
en fornemmelse af at være en del af det, og det bliver man ski lidt stolt af, for den der festival - FOWLi på
Bålhøj - den er altså bare blevet bedre og flottere hvert år. Både musikken, hyggen med lys i alle trætoppe, og
så den fantastiske Ranch nede i hullet, hvor alle vores dejlige unger fra byen hygger sig med levende cowboys,
der spiller og synger ved bålet, og to ægte ”cowboydere” der giver gratis ture i deres diligence, hvor Hallund-
spejderne udfordrer med alle muligt fedt spejder-sjov og sidst men ikke mindst, hvor landbruget Klovborg leve-
rer halmborg til at klatre og lege på.
Jooo. Vi er simpelthen stolte af at være en del af det. Og stolte af de folk der har fået startet det hele op. Det er
ikke let at efterligne i alle andre små byer. DERFOR er vi også en del af det fremover.

Susanne Mølholt og Peter Erik Jensen

Fowli´ Ranch
Ranchområdet ved Bålhøjfestivalen
indbyder igen i år børn og barnlige
sjæle til GRATIS at hygge sig hele
eftermiddagen med masser af aktivi-
teter.

Der tilbydes en række gamle som
nye aktiviteter, og faste beboere på
pladsen er Spejderne fra Hallund,
indianerne i lejren og de forskellige
cowboys omkring saloonen. Der er
altid en summen af liv og glade
ansigter blandet med hestevrinsk,
indianerhyl og hvin fra de modige
"flyvere" i Spejdernes svævebaner - 
uanset vejret.

Børneaktiviteterne på Bålhøj er et særkende sammen-
lignet med sommerens øvrige koncerter og festivaler.

Familien er i højsædet ved Bålhøjfestivalen, og de
børn, der hygger sig - og udfordrer sig selv nede på
Ranchen - er forhåbentligt kommende nydere af de 2
sceners varierede musikudbud, når de bliver
unge/voksne.

Er du og din familie ny i byen, er her en oplagt mulig-
hed for at møde andre familier og deres børn.

Birgit Dinesen



Forårsparty 2014
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Det var Landsbygruppen 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, som stod
bag det Forårsparty, der fandt sted
samme weekend, som dette blad
blev lavet. 

Derfor kan vi ikke fortælle så meget
om slutresultat af festen, men kun
bringe nogle af de mange billeder,
som Randi Møgelmose tog - samt
fortælle om, at 650 deltagere var en
del af en succes - og successen gen-
tages til næste år. Med til at sikre
arrangementets gennemførelse var de mange sponsorer, og i løbet af aftenen meldte flere sponsorer sig, så det
lover også godt for næste år.

En glad solstrålende Jan Jæger og flere andre af arrangørerne lovede i løbet af aftenen et Forårsparty 2015 - så det
vil vi holde dem fast på! I Forårsparty deltog en skøn blanding af folk i alle aldre og fra mange steder, og det var
stedet, hvor rigtigt mange havde sat hinanden stævne eller bare mødtes.

Landsbygruppen har til formål at arrangere fester og andet i Øster Brønderslev, og som gerne skulle give et over-
skud. 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 lands-
bygruppens hjemmeside, der er under konstruktion: www.landsbygruppen.com
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Så er kommunalvalget overstået,
og de valgte politikere har konsti-
tueret sig, så hverdagen for dem
kan begynde. Lokalbladet bragte i
et tidligere nummer indlæg fra de
lokalt opstillede, og bringer i dette
blad nogle af resultaterne bl.a. fra
de lokale valgsteder.  

Samtidig giver vi et andet sted i
Lokalbaldet ordet til den eneste
lokalt opstillede og valgte politiker,
Ole Jespersgaard, og det vil vi gøre
i hvert nummer frem til næste
kommunalvalg, så han kan holde
os orienterede om sit kommunal-
politiske arbejde set med lokale
briller.

Det betyder ikke, at politikere eller
andre holdes væk fra Lokalbladets
sider, for alle, der har noget lokalt
på hjerte, er velkommen til at
komme med deres synspunkter på
og bidrag til en debat om lokale
forhold.

Kommunalvalget
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Valg i
Samlingshuset 
I efteråret 2013, havde vi valg til
byråd og region. 
Denne dag er en fest-
dag, hvor vi fejrer
demokratiet. 
I Øster Brønderslev og
omegn, var der en flot
valgdeltagelse.

Efter valghandlingen,
kunne man nyde kaffe,
saftevand, slik og Mias
hjemmebagte småkager

Måske byens yngste vælger.
Valgtilforordnede Karen 
Grethe Nørgaard og
Henning Kristensen holder
øje med, at alt går rigtig til.

Henning Jørgensen og Ole
Jespersgaard udleverer 
stemmesedler. De 2 herrer
fik flotte personlige valg, 
og blev valgt ind i det 
nye byråd.
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Hej alle
Jeg vil hermed gerne sige tak for valget til Brønderslev Byråd – opbakningen gjorde mig både stolt og glad, og jeg
vil gøre mit bedste for at leve op til tilliden. 

Jeg er i det nye byråd blevet formand for Social- og Sundhedsudvalget - en kæmpe opgave, der byder på store
udfordringer og et sparekrav på næsten 18 millioner indfaset over de næste fire år. Det bliver en tung opgave, men
det er en opgave, vi har arvet fra det tidligere udvalg.

Lokalt har der været borgermøde. Det faldt desværre sammen med byrådsmødet, så jeg kunne ikke være der. Jeg
glæder mig nu til at følge den videre proces og blive inddraget i arbejdet.

I skrivende stund er der en sag på i Teknik og Miljøudvalget vedrørende udvidelse af minkfarm på Hallundvej. Der
blev givet afslag i april for et år siden, men her i februar har Natur- og Miljøklagenævnet hjemvist sagen. Jeg
mener, at vi må gøre, hvad vi kan for at sikre, at der ikke sker en udvidelse, idet en øget produktion på netop dette
sted vil gøre byens udvidelsesmuligheder sværere. At træffe en endelig afgørelse nu vil være dumt, da der er nye
regler på vej, der skal sikre større afstand til byer og naboer.

På børneområdet oplever vi et stort fald i børnetallet. Det betyder desværre i første omgang, at dagplejen og vug-
gestuen bliver ramt af besparelser. Det er hårdt for de dagplejere og pædagoger, der har været glade for deres job.
Vi må håbe, at der kommer mere optimisme og dermed flere børn til området.

Skolereformen betyder endvidere, at vores SFO`ere bliver ramt af besparelser. Det var en situation, jeg gjorde
opmærksom på allerede under debatten om skolereformen, og nogle mente, mine anskuelser var alt for negative.
Nu viser det sig desværre, at jeg fik ret, hvilket betyder afskedigelse af en stor gruppe dygtige pædagoger. For alle,
der mister deres job i disse år, betyder det megen usikkerhed, fordi der er sket store forringelser i dagpengesyste-
met. Min holdning er, at dagpengereglerne skal lempes – de rammer simpelt hen for hårdt og skævt. Et samfunds
styrke skal måles på, hvordan vi behandler folk, der midlertidigt - eller altid - ikke kan klare sig selv økonomisk.

Venlig hilsen 
Ole Jespersgaard 
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Gade-

Så starter Ladywalk endelig igen…
For 5. år inviteres kvinder fra Øster Brønderslev og omegn til at deltage
i Ladywalk-træning fra Samlingshuset, og vi starter mandag 24. marts
kl. 18.30 – fortsætter herefter hver mandag indtil 26. maj (undtagen 2.
påskedag).

Det er gratis at deltage disse aftener. Man møder bare op, når man har
mulighed for det. Der har hvert år været meget stor interesse for at
være med, så man vil helt sikkert møde nogen, man kender. 
Mandag 26. maj deltager alle, som har lyst, i 7 eller 12 km Ladywalk i
Nørresundby, som er en af de 10 byer i Danmark, der arrangerer den
traditionsrige og meget hyggelige gåtur for kvinder.

Der er en egenbetaling på 125 kr for at deltage denne sidste aften, og
for dette beløb får man en t-shirt og en pose med lidt at drikke og
spise. Tilmelding senest 28. april, men det kan du høre om på vores
ture med Ladywalk.

En del af overskuddet fra Ladywalk går hvert år til organisationer, der har fokus
på forskning i kvindesygdomme, og i år støttes Scleroseforeningen og
Hjerteforeningen.

Venlig hilsen Mette Boye
Ring på tlf. 2967 3832 hvis du har spørgsmål.

Nye byggegrunde
på Danserhøj 
Lokalplan 12-B-06.02 Åben-lave
boliger, Danserhøj III, Ø. Brønders-
lev har været i offentlig høring i
perioden fra 7. januar til 4. marts,
så nu skal evt. klager og kommen-
tarer behandles politisk, inden pro-
jektet kan sættes i gang.
Som det fremgår af kortet, der er
fundet i lokalplanforslaget, er der
foreslået 9 byggegrunde, og de er
mellem 700 og 833 m2 store (eller
måske rettere små). Desuden etab-
leres et overløbsbassin, der vil
fremstå som en lille lav sø på et
grønt areal på hjørnet, hvor vejen
svinger op ad bakken. 
Jorden til byggegrundene er taget
fra de 2 små ejendomme lige vest
og nord for udstykningen. Hvornår
byggegrundene udbydes til salg
vides endnu ikke

Per Drustrup Larsen

Sparekassefonden
I samme weekend som redaktionen arbejdede på dette nummer udløb ansøgningsfristen for at indsende ansøgnin-
ger til Sparekassefonden, og der er kun det at fortælle, at der stadig er mange lokale og gode formål, der søger
om støtte – så mange at bestyrelsen for Sparekassefonden ikke kan støtte dem alle. 
Ansøgninger til denne runde behandles først på et møde i begyndelsen af april, så følg med på Fondens hjemmesi-
de www.sparekassefonden.dk og se, hvad der er støttet – og se næste ansøgningsfrist. 

Per Drustrup Larsen
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spejlet

Vinsmagninger 
Årets 5 vinsmagninger i
Samlingshuset er godt i gang, arran-
geret af Øster Brønerslev Borgerfor-
ening. 
Der har i år været 55 tilmeldt til de
4 første smagninger og 68 til afslut-
ningsaften med påhæng. Flot frem-
møde til både oplysende og hyggeli-
ge aftner. Den næste sæson kan
varmt anbefales, hvis du er til god
vin i godt selskab. Hold øje med
december-nummeret af Lokalbladet!

Borgermøde
29. januar inviterede Øster
Brønderslev Borgerforening
til borgermøde i forrygende
snestorm. Vi var lidt nervøse
for, om folk ville komme i
det vejr. Frygten blev gjort
eftertrykkelig til skamme, for
der mødte mere end 80
borgere op. Billederne er fra
denne gode og konstruktive
aften.

Efter en kort generalforsamling i
Borgerforeningen 20. marts i
Samlingshuset vil der være op-
følgning på Borgermødet. 
Læs mere i dette nummer af
Lokalbladet om mødet, og vær
med til at bestemme, hvad der
skal arbejdes med fremadrettet i
og omkring Øster Brønderslev.

Formand Birgit Søndergaard og 
praktisk planlægger af Borgermødet

Sara Tornøe

Brønderslev Smage-Laug
Hvorfor skrive om noget, der foregår i Brønderslev?
Jo, fordi en af bestyrelsens aktiv bor i Øster
Brønderslev, og fordi han har inviteret mig fra
redaktionen til at skrive om Brønderslev Smage-
Laug med en reportage fra en aften, men det nåede
jeg ikke, inden dette nummer skulle laves. 
I stedet vil jeg fortælle om Laugets program, som
bestyrelsesmedlem Kjeld Andersen fra Poldervej har
givet mig, så kunne det være, at andre med interes-
se for især whisky, men også rom, dessertvine og
andet godt kunne fristes af programmet. Der er
planlagt 10 arrangementer i løbet af hele 2014, og
de holdes på Landboskolen. 
Det er både Laugets egne medlemmer, eksperter og
whiskyhandlere, der tager sig af at fortælle om afte-
nernes emne, og en udflugt til den store ”Whisky- og Romfestival” i
Frederiks bliver der også tid til. 

Næste gang er 7. april, hvor emnet er dessertvine. I maj er whisky fra hele
verden på programmet. Den 6. og sidste gang inden sommerferien går
turen til Sverige 4. juni for at smage på svensk whisky, hvor Carl fra
Mackmyra fortæller. Kontakt Kjeld eller formanden Finn Madsen (finnmad-
sen@os.dk) og hør mere.

Per Drustrup Larsen

Øster
Brønderslev
Vandværk

Vandværket afholder ordinær
generalforsamling i Samlingshuset
Øster Brønderslev Onsdag 9. april
2014 kl. 19.30 med dagsorden
ifølge vedtægterne.

Der serveres snitter, øl og vand.
Mvh. 

Bestyrelsen

(OBS. Hvis man vil følge analyse-
resultater kan man gå ind på vand-
værkets hjemmeside 
www.oeb-vandvaerk.dk 
og gå ind på analyserapport, klik
på link til alle vandværkets analyser
rapporter og klik på HER.)

Østsidehallens årsmøde
Lørdag 22. marts kl. 9.30 afholder Østsidehallen det sædvanlige årsmøde. 
Mødet holdes i Samlingshuset, og alle er velkommen.
På mødet aflægger formand Anders Bentsen beretning om årets aktiviteter
og det godkendte regnskab fremlægges.



Referat af HHBI
generalforsam-
ling 27. februar 
Generalforsamling begyndte kl.
18.00 Efterfølgende var der fælles-
spisning. Det var gratis at spise
med til den efterfølgende fælles-
spisning. Nordjyske Bank præsente-
rede sig ved denne lejlighed, da
der også var officiel indvielse af
vores nye køkken. 

Formanden bød velkommen til en
særdeles velbesøgt GF af tilfredse
medlemmer.

1. Valg af dirigent
Eddy Marrup blev valgt som diri-
gent. Kunne derefter godkende
den lovlig varslet GF’s dagsorden
og give ordet til formanden.

2. Aflæggelse af beretning 
Formandens beretning bringes på
modstående side.
Der kom enkelte kommentarer og
forespørgsler til beretningen. Bl.a.
bump fjernes og chikaner opsæt-
tes. Et emne den nu nedlagte bor-
gerforening før har haft oppe at
vende og vedligeholdelse af
Doktorpladsen. Emnerne vil blive
taget op ved næste bestyrelsesmø-
de. Krolf ‘erne og badmintonafde-
lingen savnede lidt i beretningen. 

3. Forelæggelse af revideret
regnskab 
Kasseren gennemgik regnskabet.
Alle accepterede fremlæggelsen.

4. Behandling af indkomne fors-
lag
Der var kun ét indkommet forslag. 
Bestyrelsen fremlage et helt nyt
sæt vedtægter til Hallund -  Hollen-
sted Borger og Idrætsforening.
Vedtægterne blev gennemgået §
efter § uden indsigelser.
Formanden gjorde opmærksom på,
at der var udskrevet en konkurren-
ce om et nyt ”logo” til foreningen.
Vinderen vil blive valgt til sommer-
festen.

5. Fastsættelse af kontingent
Et kontingent 150 kr. for en hus-
tand og 75 kr. for enlige blev ved-
taget.

6. Valg til bestyrelsen
Claus Iversen blev
genvalgt som for-
mand.
Carl Christian
Christensen, Kim
Toft, Karl Peter
Andersen blev gen-
valgt til bestyrelsen.
Mads Sørensen blev
genvalgt og Dorthe
Christensen blev
valgt ind som ny sup-
pleant.

7. Valg af supplean-
ter
Knud Peer Andersen
blev genvalgt, og Erik
Madsen blev valgt
ind som ny revisor.
Jacob Christensen
blev valgt som revisor
suppleant.

8. Eventuelt
Under eventuelt kom
følgende frem:
At flere plakater
omkring arrangemen-
ter skal hænges op.
At vi savner/mangler
de unge.
Det er svært at få
børnefamilierne med.
En velkomst folder.
At kontingentet frem-
over bliver opkrævet
personligt.
Opfordring til nye
skribenter til
Lokalbladet.

Formanden afsluttede
generalforsamlingen
med ros til alle for
god ro og orden.

Referent: Lars Bredo

Hallund- Hollensted 
Borger- og Idrætsforening
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Formandens
beretning for
2013
Året 2013 startede lidt omtumlet
mht. formandsposten.

Ved sidste års generalforsamling
deltog jeg desværre ikke, (var i
Østrig) men jeg blev valgt ind den-
gang. Jesper Tjell blev valgt som
formand.

I maj måned konstituerede vi os på
en anden måde, da Jesper Tjell ikke
havde overskuddet til at være for-
mand. Jeg blev spurgt, om jeg
kunne tænke mig opgaven, og
efter en lille snak, både med bestå-
ende bestyrelse og derhjemme,
indvilligede jeg i opgaven.

Jeg syntes, og håber andre også
har set det, at vi har et kanon sam-
menhold i byen, man behøver ikke
være i bestyrelsen for at give en
hånd til foreningsarbejdet.

Livet går videre i 
Hallund-Hollensted
Vi har de samme ”pligter” i besty-
relsen: generalforsamling – flag til
konfirmation – starte springvand –
affaldsindsamling – hælde vand i
springvand – arrangementer –
oprette hjertestier – hælde vand i
springvand – Sct. Hans - fællesspis-
ning – sommerfest – hælde vand i
springvand – valgmøde – stoppe
springvand (det er ikke nødvendigt
at tømme det) - juletræstænding
med gløgg og æbleskiver og vores
bankospil, ej at forglemme. 

Alle disse arrangementer er alle
noget som kører i faste rammer,
men derudover er der mange
arrangementer som vi i bestyrelsen
egentlig ikke har noget med at
gøre. 

Vi har haft herrefrokost, hattefest
for pigerne, blomsterbinding,
udflugt til Mølholt, præmiewhist
og mange flere, som jeg ikke har
styr på. Men det skal jeg heller
ikke, bare andre har.

Angående sommerfesten, så er det
et kapitel helt for sig selv. Der er
virkelig brug for alle de frivillige
kræfter. Lørdag før festen skal teltet
rejses, og jeg har lært af egen erfa-
ring, at det er hårdt arbejde, så
desto flere desto lettere. 

Festudvalget starter op lige efter
generalforsamlingen, og det er et
kæmpearbejde, de laver. Der skal
skaffes gris, blomkål, ærter, jord-
bær, spiritus, øl i stride strømme,
præmier, slush-ice, slik, osv. osv. 

Desuden skal der også laves arran-
gementer både for ung og for den
unge, der er blevet ældre, og
meget, meget mere, som jeg ikke
har forstand på. Men en rigtig stor
tak festudvalget for det store arbej-
de.

Når vi lige taler om sommerfesten,
som givet et pænt overskud, der
gør, at vi har et billigt kontingent,
så har vi besluttet, at kontingentet
fremover bliver opkrævet sammen
med sommerfestprogrammet, og
vi går rundt og stemmer dørklok-
ker, så hav venligst pengene klar,
når vi ringer på. Husk når du er
medlem, så er der mulighed for at
låne flagstænger, grill, musikanlæg
og du kan leje vores mosteri.

Yderligere sammenhold i byen: det
havde Bente og Trine. De havde
skrevet til Mogens, der kommer
forbi, om han ikke havde lyst til at
besøge Hallund. Det havde han. 

Det blev til en fin udsendelse fra
byen og området. De initiativrige
piger fik lidt reklame, og det gjor-
de Johnny også, og alle der har set
udsendelsen ved nu, at i Hallund er
der ingen mobildækning. Jeg er
glad for hans klipning af filmen, for
jeg kan huske nogle udtalelser,
som ikke skulle frem…. Sådan
nogle ideer er alle tiders, og det
viser sammenhold. Blev dog lidt
forvirret da Mogens Jørgensen rin-
gede til mig….

Vores tilskud fra Ø. Brønderslev
Sparekassfonden blev ikke brugt til
klubhusudvidelse. Vi fik lov at

ændre ansøgningen, så vi kunne
opdatere køkkenet, og nu kan I til
gengæld glæde jer over et helt fan-
tastisk, nyt køkken alt sammen
lavet af frivillige. Nogle af de frivilli-
ge har været med til at bygge
klubhuset i sin tid. Nu mangler vi
lige en turboopvaskemaskine, der
er hurtig, så vi håber, vores ansøg-
ning i ØB fonden giver positivt
resultat – ellers må Kurt ud og
vaske op bagefter. 

Omklædningsrummene er blevet
inddraget som depoter: ét som de
der lejer klubhuset kan råde over,
og ét vi selv råder over.

Vi har også fået sygeplejeklinik her
i huset – dvs. at de borgere, der
tidligere skulle køre langt for at få
skiftet en forbinding, aflevere en
urinprøve eller få taget en blodprø-
ve, det kan de nu få ordnet her i
klubhuset. Det håber vi, borgerne
vil tage godt imod, vi får nemlig
ikke noget for det…..

Jeg håber, at alle i området stadig
gerne vil give en hånd med, når vi
kalder, men også selv finder på
emner til udflugter, foredrag, kon-
certer osv. osv.

Ida og Britta har stået for bord-
dækningen og maden i dag. De to
seje piger ”overtog” jeg sammen
med Borgerforeningen, og de gør
et stort arbejde hver eneste gang,
vi kalder. Det er vi rigtigt glade for. 

De fortjener en stor hånd sammen
med alle de øvrige for opbaknin-
gen, og især tak til bestyrelsen for
deres arbejde og deres måde at
være på.

Tak
Claus Iversen
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Julelys
Siden sidst har vi haft et rigtigt
hyggeligt lygtetændingsarrange-
ment i Samlingshuset, hvor ca. 50
deltagere i alle aldre mødte op. 
Vi havde nogle hyggelige timer
med sang, klip, pyntning af juletræ
og gløgg og æbleskiver. Kirkens
organist, Inger, spillede julens
sange og sanglege.
Ved 16-tiden gik vi ud for at se
byens julelys blive tændt. Det var
en lys dag, så det var næsten for
lyst til at se lysene. Næste år rykker
vi tiden lidt, så vi er sikre på, at det
er ordentlig mørkt, når lysene tæn-
des. Dette lille arrangement er ble-
vet en succes, som vi gerne genta-
ger.

Borgermøde
29. januar inviterede vi til borger-
møde i forrygende snestorm.
Borgerforeningen med Sara Tornøe
som primus motor havde planlagt
aftenen, hvor vi skulle drøfte Øster
Brønderslevs fremtid. Vi håber, at vi
efterfølgende kan få gang i konkre-
te tiltag til gavn for byen og oplan-
dets fremtid. Selve mødet og
opfølgning ses af Saras indlæg.

Skraldeindsamling
Skraldeindsamling bliver i år 
27. april kl. 10 til 13. Sæt kryds i
kalenderen og vær med til at for-
skønne byen og indfaldsvejene. 
Det er en god gerning og faktisk
også hyggeligt. Samtidig med det
får vi også frisk luft, og vi viser det
gode eksempel.

Bålhøjfestivalen
Planlægningen af årets festival er
allerede godt i gang. Der er flere
arbejdsgrupper, der tager sig af
forskellige opgaver vedr. Festivalen:
musikgruppen, økonomigruppen,
forplejningsgruppen, logistik, PR -
mand, ranchgruppe og plads-
mænd.
Grupperne arbejder på forskellige
tider gennem året, og alt samles i
koordineringsgruppen.
Læs mere om Festivalen andetsteds
i bladet.

Øster Brønderslev Borgerforening

14
Lokalbladet

Generalforsamling 2014 og møde
Årets generalforsamling afholdes 20. marts kl. 19 i Samlingshuset, 
og den kombineres med opfølgning på Borgermødet 29. januar.

Dagsorden:
Valg af dirigent
Beretning fra formanden
Beretning fra kassereren
Beretning fra Lokalhistorisk Arkiv
Indkomne forslag (forslag til formanden inden 17. marts)
Valg til bestyrelsen
På valg er Sara Tornøe og Kim Sloth (der begge modtager genvalg)
Helle Nygård og Mette Andersen (der begge ikke modtager genvalg)
Valg af revisor
Evt.

Efter en kort generalforsamling vil der være opfølgning på Borgermødet
29. januar.  Kom og hør hvad borgerne synes, der skal arbejdes med
fremadrettet i og omkring Øster Brønderslev.

Borgerforeningen byder på et lille traktement.
Venlig hilsen

Birgit Søndergaard, formand.



Den 29. januar 2014 havde 80
mennesker fra ØB og opland trod-
set snemasserne og mødtes i
Samlingshuset til Borgermøde om
Øster Brønderslevs udvikling.

I aftenens program var der lagt op
til debat om Øster Brønderslevs
fremtid. Diskussionslysten var stor,
og der kom masser af gode ideer
frem omkring de mange borde.
Ideerne supplerer de ideer som
både børn og voksne bidrog med i
Fremtidsværkstedet på sidste års
byfest. Samtlige ideer kan du finde
på www.oesterbroenderslev.dk. 

Stemningen var positiv, og der var
fokus på muligheder og udviklings-
potentialer. Samtidig var der et
strejf af alvor, for det er NU, vi skal
rykke. Der var blandt andet bred
enighed om, at der skal tiltrækkes
flere beboere til området, der skal
være attraktive vilkår for børnefa-
milier, og byen skal fremtræde ind-
bydende. 

Indbydende eller inviterende kunne
meget vel være de nøgleord, som
skal være det gennemgående fokus
og den stemning, der skal præge
det videre arbejde med byens
udvikling. 

Borgerforeningens bestyrelse fik på
mødet den hjemmeopgave at sor-
tere og gruppere de mange ideer
og inputs med henblik på at kunne
sætte gang i nogle konkrete pro-
jekter. Det har været svært! Alle
ideerne har værdi og potentialer,
så hvis du sidder og mangler netop
din idé, når du kigger på listen
længere nede, så er det altså ikke
fordi den er diskvalificeret. 

Den kan måske gemme sig under
en af overskrifterne, eller den kan
være lagt på lager til senere brug. 

Vi har sorteret og grupperet, så der
er et varieret udbud af de mange,
mange ideer repræsenteret. Nogle
projekter vil have en midlertidig
karakter, mens andre vil være mere
varige, ligesom nogle projekter er
ganske simple, lette at gå til og
hurtigt løst, mens andre er mere
omfattende og langstrakte i tid.
Bestyrelsen påtager sig naturligvis
at koordinere, så der ikke bliver
unødvendigt overlap mellem
arbejdsgruppernes projekter. Vi til-
byder både starthjælp og sparring i
forløbet. Der skulle gerne være
noget for enhver smag og mulig-
hed for at involvere sig, som man
har overskud til:

Markedsføring af ØB i forhold til
potentielle tilflyttere

Velkomst af tilflyttere

Elmevej (de offentlige arealer) 
kønnere/grønnere og mere indby-
dende for fodgængere og cyklister

Forskønnelse af Elmevej 
(de private arealer/facader) 

Gavlmalerier, kunst og skulpturer

Formidling af de gamle 
huses historier 

Udsmykning af de 
tomme, gamle butiksvinduer

Sportsaktiviteter i naturen

Byporte

Offentligt tilgængelig
legeplads/mødested

Hundeskov/hundepark/
hundelegeplads

Store arrangementer til byen

Ridestier/rideskov/ridefaciliteter

Fælles hjemmeside eller anden
koordineret kommunikationsform

for hele byen

En velkomstfolder/velkomstmappe
til brug for fx ejendomsmæglere

En samlet oversigt 
over foreninger og aktiviteter

Fond/Aps til nedrivning eller
istandsættelse af forfaldne huse

Har du lyst til at bruge dine evner
til at gøre en indsats for byen? 

Kan du se dig selv arbejde med et
eller flere af emnerne herover?

Går du rundt med en idé til et
konkret projekt, men mangler sam-
arbejdspartnere? 

Så mød op den 20. marts kl.19.00
i Samlingshuset, hvor vi efter evner
og interesser grupperer os og
arbejder videre med at føre ideerne
ud i livet. 

Mødet er åbent for alle interessere-
de, og du kan sagtens være med,
selvom du ikke har deltaget i
Borgermødet.

Vi indleder aftenen med en ganske
kort generalforsamling og valg til
Borgerforeningens bestyrelse. 
(Vi har tilsagn fra interesserede
kandidater til de ledige poster, 
så lad ikke det afskrække dig.)

Sara Tornøe

Borgermødet om den lokale udvikling 
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Nyt fra 
bestyrelsen
Så fik vi vejen indviet! Den 30.
november afsløredes det synlige
bevis på et fantastisk samarbejde!
Der mødte ca. 40 op, og de så
Klaus Jensen, der har lagt et kæm-
pearbejde, klippe snoren.

Herefter var der lidt godt til ganen
og en masse snak. Hyggeligt som
sædvanligt, når folk mødes.

Efterfølgende har vi fået aftale med
kommunen om snerydning af
vejen, og det er rigtig dejligt, mens
Henning Kristensen rydder P-plad-
sen. Med al det sne vi fik lige plud-
selig, var rydningen noget af en
udfordring. Stor tak til Henning!
Omgivelserne omkring
Samlingshuset er blevet rigtig
pæne takket være stort arbejde fra
Håndværksrådet og Kurt Thomsens
planter i bedene.

Indenfor er der blevet malet i 
gangen ved Samlingshuset, så
væggene lettere kan tørres af.
Der er hele tiden projekter, som
Henrik Hald og Håndværksrådet
planlægger sammen. Stor tak for
det.

Hald er desværre løbet ind i en
længere sygemelding pga. dårlig
ryg. I skrivende stund er han stadig
syg, så Mia har indvilget i at øge
sit timetal fra 23 til 30 timer i en
periode. Samtidig har vi hjælp til
halgulvet.

Stor tak til Mia for den ekstraind-
sats for at få tingene til at glide i
det daglige.

Samtidig er det ekstra nødvendigt,
at alle yder deres med oprydning
osv. i vores fælles hus. Vi har ikke
så mange penge til ekstra udgifter,
så sig til, hvis du har et par timer til
overs til hjælp af al slags.

Vi ønsker Hald rigtig god bedring.

Bestyrelsen
Birgit Søndergaard

Samlingshuset
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Bagedag i vinterferien 
I skolernes vinterferie havde Samlingshuset i samarbejde med Brønderslev
Kommune arrangeret en bagedag for børn. Kurset var hurtigt fuldt booket,
og 8 piger og 4 drenge havde meldt sig. 
Kl 12 til 15 blev der bagt, og derefter skulle der dækkes bord, hvorefter
familie og venner kunne komme og smage. Det smagte rigtigt godt!

Mathilde er i gang med sine cupcakes

Helene Andersen fra Danserhøj var underviser på holdet. 
Der var meget, der skulle holdes styr på.

Der skulle hakkes hvid chokolade, som en af
mange smagsvariationer der blev brugt.



Musik i
Samlingshuset
Så har der igen i Samlingshuset
været musikalske indslag med rød-
der i det lokale samfund. 

Lørdag 1. februar var et halv hund-
rede mødt op for at afrunde ugen
med noget godt musik og godt
selskab. Og der var vist ingen, der
følte sig snydt. Først mødtes man
over noget godt mad lavet af Mia i
Samlingshuset, hvilket altid giver
en god stemning. Og så er vi jo fri
for selv at lave maden den aften!!
Samtidig møder vi også en masse
mennesker fra nærområdet, som vi
ellers ikke ser.

Første musikalske indslag var R.
Noor, til daglig kaldet Rikke
Mølbak. Hun var alene på scenen –
”bare” hende, hendes stemme,
hendes musik, hendes guitar - og
hendes slips, som kun benyttes,
når hun spiller lokalt. Der mangle-
de bestemt ingen ting, hun kunne
godt fylde hele rummet ud alene. 

Hun lavede en god afveksling mel-
lem musik og små anekdoter, der
på en eller anden måde har forbin-
delse med musikken. Foruden sin
akustiske guitar havde hun også sin
elguitar med, hvilket publikum syn-
tes gav en rigtig god stemning.
Skuldrene kom helt ned på plads,
mens der blev nynnet med på hen-
des iørefaldende musik. Dejlig
oplevelse. 

Rikke, der er fra Øster Linderup, er
det, der hedder singer-songwriter
(altså for os uvidende så laver hun
det hele selv: tekst, melodi og
udførelse.) Hun vandt prisen som
Nordjyske Songwriter 2013. 

Siden Bålhøjfestivalen 2013 har
hun optrådt på Smukfest
Skanderborg og Tønder-festivalen.
Derudover har hun spillet som
opvarmning for Allan Olsen, Signe
Svendsen, Niels Hausgaard, Johnny
Madsen og Tina Dickow. Det taler
vist for sig selv. Jeg kan vist ikke
komme med flere rosende ord om
det. Hun har fart på fremad, så
hende skal vi nok komme til at
høre meget mere til måske på
Bålhøjfestivalen 2014.

Til sidst skal nævnes, at hun spille-
de gratis som tak til Henrik Hald
for al den hjælp og støtte, han i
gennem tiden har givet hende.

Herefter tog trioen Echo Lipps
over. Den består af Morten
Heegaard (trommer), Tommas
Jørgensen (bas) og Kasper
Westeraa (guitar og vokal). De har
spillet sammen siden 2009. 

Deres musik er i en noget anden
gengre end Rikkes, men absolut
dejlig og iørefaldende musik. De
spillede sammen i god harmoni,
og man kunne sagtens høre, at de
har spillet sammen i mange år, da
der mellem numrene kom mange
små hyggelige bemærkninger og
historier om ting, de sammen har
oplevet. 

Tommas fortalte, at hans første
solo-debut som sanger var på
Øster Brønderslev Skole til en sko-
lefest, og han husker det selv som
ganske forfærdelig. Hans nuværen-
de solosang skal han på ingen
måde gå og være flov over, da den
bare sidder lige i øjet. 

De har i tidens løb ikke ligget på
den lade side, for ud over rigtigt
mange optrædener har de udgivet
CD’er, som er spillet meget i de
lokale medier.

Tommas kommer her fra Øster
Brønderslev, mens Morten og
Kasper kommer inde fra
Brønderslev.

De kunne ikke dy sige for at spille
lidt op til Rikke ved at bemærke, at
de ikke spillede gratis, men til gen-
gæld kunne man få deres nye sing-
le foræret ved udgangen.

Helt igennem en dejlig aften!

Vibeke Hatt
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Loppemarked 23. marts
i Samlingshuset
Søndag 23. marts kl. 10-14 holdes der på initiativ af Helene
Andersen på Danserhøj et stort loppemarked i Samlingshuset. 

Alle er blevet inviteret til at få sig et eller flere borde, så de kan 
tilbyde deres rod/skrammel og gode sager for på den måde både
at få ryddet op og få tjent en skilling. Invitationen er udsendt,
mens redaktionen lavede dette nummer, så vi ved ikke, hvor
mange boder, der bliver, men det bliver garanteret spændende,
sjovt og interessant. 

Samme weekend er der et stort håndboldstævne i Hallen, 
så der er garanteret kunder. 

Vil du høre, om der stadig er plads til flere handelsboder 
så ring på 2327 2225.



Julekursus i
Hallund
Mandag 25. november var der
mødt 9 damer og 2 børn op til at
lave adventskranse, adventsdekora-
tioner og kirkegårdspynt. 

Derudover var det vindhekse, der
var i fokus i år, og som Lenette
lærte os at fabrikere. 

Mandag 9. december havde 19
fundet vej til klubhuset, og også
denne aften blev der kreeret deko-
rationer og kranse i stor stil, som
det også fremgår af billederne.

Kirsten sørgede for lune æbleskiver
til kaffen begge aftener.

Så det må igen siges at være en
succes, og vi besluttede allerede på
sidste kursusaften at lave påskekur-
sus onsdag 9. april kl. 18.30. 

Så har man lyst til at deltage, er
det en god ide at sætte et kryds i
kalenderen. Ellers vil vi også
annoncere det bl.a. på hjemmesi-
den og de traditionelle steder i
byen. 

Kirsten og Lis

Lokal kreativitet
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Påskekursus i Hallund
Onsdag 9. april kl. 19.00-21.30 er der mulighed for at lave dine
egne kreationer i påskens farver.

Lenette kommer igen i år og giver lidt inspiration og undervisning
i denne kunst. Medbring selv materiale.

Pris kr. 75,- inkl. kaffe og hjemmebag.

Tilmelding til Kirsten på 2992 0820 eller Lis på 2444 5005 
senest søndag 6. april



Kvinde-Krea-Klub
i Ø. Brønderslev
Opstart af klubben blev den første
onsdag i februar 2014 (d. 5. febru-
ar) fra kl. 19.00-22.00. Vi endte
med at være 15 kvinder, som alle
havde taget nørklerier med sig op i
Samlingshuset. Det var en hyggelig
aften, hvor vi fik nørklet ”lidt” og
snakket/grinet en masse.
Der var mange former for kreativi-
tet på bordet:
Strikning af huer, karklude, sokker,
slumresjal, vest m.m.
Hækle brødkurve af spaghettigarn.
Perler og knapper til armbånd.
Stregtegning
Klippe/klistret små runde fint pyn-
tede bolde i forskellige fine papirer

Folk var allerede godt i gang med
at planlægge, hvad de skulle have
med til næste møde, og her blev
der nævnt mange nye og spæn-
dende ting:
symaskinen skulle med, så der
kunne syes sofapuder
sælskind til små brocher eller evt.
luffer.

Mia havde sørget for kaffe, the og
hjemmebag – og der kunne selvføl-
gelig også købes sodavand m.m.
hos Mia. Folk begyndte sågar at
ytre ønske om, at vi skulle mødes 2
gange pr. måned, hvilket der selv-
følgelig vil blive taget aktion på, så
derfor er det næste møde:
Torsdag 20. marts 2014 kl. 19.00-
22.00 og selvfølgelig mødes vi i
Samlingsstedet.
Vi har oprettet en gruppe på
Facebook, som man kan tilmelde
sig, hvis det har ens interesse. Her
vil alle informationer blive slået op
omkring nye tiltag, datoer m.m.
Gruppen hedder: KVINDE KREA
KLUB – Ø.B. 

Såfremt man ikke er på Facebook,
og gerne vil have en mail med
mødedatoer og andre tiltag, så kan
man sende en mail til
familien@moehlenberg.dk og få
tingene tilsendt pr. mail, eller man
kan kontakte mig på Danserhøj 24
– eller telf. 23 43 29 17

Helle Søe Møhlenberg
19

Lokalbladet

FAKTA: 
Kvinde Krea Klub – Ø.B.
Mon ikke der er nogle flere fri-
ske kvinder her i omegnen,
som kunne tænke sig at være
med til den kreative klub her i
Ø. Brønderslev ???

Hvor: Det bliver den første ons-
dag i hver måned fra kl. 19.00
– 22.00, og dernæst vil vi
mødes igen torsdag midt i
måneden.

Mødested: Samlingsstedet,
hvor der kan købes lidt diverse
kolde og varme drikke og
måske lidt sødt til tanden.

Pris: Det koster kr. 25,00 pr.
gang, som betales ved
ankomst. Beløbet dækker kaffe,
the, samt hjemmebag ad libi-
tum. Man medbringer selv
materialer til sine egne ”sysler”. 

Tilmelding: Der er ingen tilmel-
ding. Man møder bare op med
sine kreative evner og diverse
materialer på den nævnte dato.

Hvem kan komme: Alle er vel-
komne – om du er ung eller
ældre, er ligegyldigt. Har du en
moster, tante, mormor eller
bare en veninde, der også
gerne vil med, så tag hende i
hånden og kom afsted.

Hvad skal vi lave: 
Alle former for kreativt hånd-
værk – strikke, hækle, filte,
syning, klippe-klistre m.m.
Måske kan du slet ikke nogle af
tingene, men har et ønske om
at lære det, så er der sikkert 
nogle til stede, som er villige til
at hjælpe dig i gang med et
eller andet.

Som I kan se på billederne,
havde vi en kanon hyggelig
aften, da vi startede op 5.
februar 2014, og vi håber selv-
følgelig på at endnu flere
ønsker at møde op til de næste
par møder i marts måned i
Samlingsstedet 



Elmehøj er kommet godt ind i
2014 trods den megen sne, der
har gjort, at beboerne har fået
mindre frisk luft, end de plejer. 

Heldigvis har vi nogle gode ”sne-
ryddere” i Kommunen, så vi alle
har kunnet komme på arbejde og
passe beboeren til rette tid. Tak og
ros til dem!!  Men nu ser det ud til,
at det bliver varmere. Det er
begyndt at myldre op af jorden af
de små forårsblomster, og beboe-
ren igen er begyndt at tage ud på
deres små ture til fods og i bussen.

Jeg var så heldig at blive inviteret
til Borgermøde i Samlingshuset.
Sikke en opbakning der var for den
dejlige by, I bor i, og jeg så heldig
at arbejde i som leder af Elmehøj.
Elmehøj var også på dagsordenen
og om den fremtid, vi måske har.
Der var en god opbakning til beva-
relse af Elmehøj. Tak for det! 

Jeg vil meget gerne opfordre jer,
der ikke kender Elmehøj til at besø-
ge os. Så I med egne øjne og for-
tællinger, kan se hvor godt et ple-
jecenter I har i Øster Brønderslev.
Et ”Lotte” er vi ikke, men Elmehøj
med alle de mange kvaliteter og
goder, som vi overhovedet formår
at give vore beboere. Forskellen er
jo slet ikke så stor, vi hedder bare
Elmehøj.

Vi har en fast aftale med dagplejen,
at de besøger Elmehøj 1 gang om
måneden. Så skal der leges og syn-
ges. De slutter dagen af med at
spise deres madpakker i salen.
Beboerne glæder sig altid til denne
hyggelige formiddag. Sikke velop-
dragne små børn. 
På billedet nedert sidder en af
beboerne, Per Søndergaard, med
et dagplejebarn

Vi er nu så heldige, at der kommer
en aktivitetsmedarbejder fra
Grønningen hver tirsdag fra kl. 9-
15.30. Så den dag er der fokus på
aktivitet, sang og hygge en hel
dag. Foregår i mindre grupper om
formiddagen og hele huset om
eftermiddagen. Ren luksus for
beboerne at der er ”tid” til specielt
dem. Onsdag kommer Centerrådet
og står for aktivitet og hygge.  
Mandag formiddag hygges der af
vores 2 fleksjobansatte Agnethe og
Anette. Derudover kan beboerne
komme i Grønningen mandag og
fredag. 1 gang om måneden har vi
gudstjeneste på en torsdag. Vi har
aftenfester og koncerter. Der køres
ture med bussen, når der skal
shoppes, til fodbold og bare ud i
den skønne natur. Vi har faste
besøg af hunden Inka fra
Trygfonden. Dette var lidt om
noget af det, der sker på Elmehøj.
Husk også at man er velkommen til
at deltage i vores gudstjenester.
Datoerne står andet sted i bladet.

Vi har altid en aktivitetskalender
hængende på opslagstavlen ved
indgangen, så alle kan se, hvad der
foregår. Måske kunne det friste til
et besøg. Kaffe på kanden har vi da
også.

Myretuen kommer på Elmehøj som
en god tradition først i marts, og
slår katten af tønden. Så skal der
bages boller og drikkes saftevand.
Det er altid en god dag for børn,
beboere, frivillige og alle ansatte.

Vi er ved at arrangere vores forårs-
fest. Centerrådet står for maden,
serveringen og andre praktiske
opgaver. Vi skal bare nyde aftenen,
den gode mad og noget godt
musik. Vi har det bedste Centerråd
og frivillige, som tænkes kan.
Skulle der være nogle, som kunne
tænke sig at være frivillig på
Elmehøj - så kontakt mig endelig
på 99454960.

En lille 
kattehistorie:
Da snestor-
men var på
sit højeste,
stod der en
lille forkom-
men gråstri-
bet kat uden-
for døren. 

Den blev lukket ind, fik varmen og
god mad. Vi havde efterlysninger i
gang, for at finde en ejer, men
uden held. Vi valgte så at beholde
den søde Miss Mille, som vi døbte
den. Vi fik hende steriliseret og øre-
mærket. Miss Mille trives godt med
vores store hankat, Bumle. Men
desværre viste det sig, at hun
havde sukkersyge, og ikke rigtig
kunne komme sig efter operatio-
nen, og den tid hun har været på
egne ben i det frygtelige vejr. Vi
måtte tage den hårde beslutning,
at få hende aflivet. Så hvis der er
nogle, der stadig leder efter en lille
kælen gråstribet kat, så henvend
jer til os, for vi har et fint billede af
hende. 

Hilsen os alle på Elmehøj
- huset med glæde

Elmehøj
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Skærtorsdag 17/4
Igen i år vil vi fejre Skærtorsdag med en aftengudstjeneste i Hallund Kirke klokken 18.00, og efter gudstjenesten
byder menighedsrådet på middag og kaffe på Hallund Kro. 
Alle er velkomne og det er gratis at deltage.

Festgudstjeneste 11/5 
I år ligger ØBI’s byfest i dagene fredag 9/5 – søndag 11/5, og om søndagen serverer menighedsrådet kaffe og
rundstykker på festpladsen fra kl. 10.00, og kl. 11.00 holder vi – ligesom sidste år – gudstjeneste i teltet, hvor koret
vil medvirke.

Forårskoncert tirsdag 13/5 kl. 19.30
Den 13. maj er der forårskoncert med kirkens kor i Øster Brønderslev Kirke.
I år medvirker desuden mandskoret ”Freidig” under ledelse af Poul Erik
Jensen. 
Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af lejligheden til at høre koncerten.
Der vil også blive mulighed for at synge med på fælles forårssalmer. 
Det er gratis at deltage.

Lokalhistorisk sogneudflugt 
søndag 24. august
Søndag 24. august holder vi sogneudflugt. 
De nærmere detaljer følger i næste nummer af Lokalbladet, 
men sæt allerede nu kryds i kalenderen!!! 
Vi kan løfte sløret for, at det bliver en udflugt med lokalhistorisk sigte, 
og Per Drustrup Larsen har lovet at guide os!

På menighedsrådenes vegne
Rune Nørager Christensen

Kirkehøjskolen i Vendsyssel
Der er endnu to foredrag i foråret:

Torsdag 27. marts kl. 19.30:
”Folkekirken - på vej, men hvorhen?” v. Biskop Henning Toft Bro, Aalborg.

Torsdag 24. april kl. 19.30:
”Et mindretal, kulturen: hvorhen og hvordan?” v. Siegfried Matlok, Aabenraa. Sigfried Matlok er dansk journalist,
der siden 1979 har været chefredaktør for det tyske mindretals dagblad Der Nordschleswiger”. Fra 1983 til 2007
var han sekretariatsleder for det tyske mindretals sekretariat på Christiansborg. 

Arrangementerne foregår på torsdage og finder sted i Sognegården i Vrå, Sdr. Vråvej 11B, 9760 Vrå.
Det er fortsat meget billigt at deltage i alt dette. 
Betaling for hele møderækken er 200 kr., for enkelte aftener 60 kr. Priserne inkluderer kaffebord.
Alle er velkomne. Vel mødt!

Bestyrelsen, ”Kirkehøjskolen i Vendsyssel”
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Husk: Kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 9881 1012

Marts
9/3: 1. søn. i fasten

16/3: 2. søn. i fasten
23/3: 3. søn.i.fasten
30/3: Midfaste

April
6/4: Mariæ bebudelses dag
13/4: Palmesøndag
17/4: Skærtorsdag
18/4: Langfredag
20/4: Påskedag
21/4: Anden påskedag
27/4: 1. søn. e. Påske

Maj 
4/5: 2. søn. e. Påske
11/5: 3. søn. e. Påske
13/5: Tirsdag
16/5: Bededag
18/5: 4. søn. e. Påske
25/5: 5. søn. e. Påske
29/5: Kristi himmelfarts dag

Juni
1/6: 6. søn. e. påske
8/6: Pinsedag
9/6: Anden pinsedag
15/6: Trinitatis søndag

Ø. BRØNDERSLEV KIRKE

11.00 Familiegudstjeneste med
afslutning for minikonfirmander
9.30 Kirkekaffe
11.00
Ingen

9.30 Ole Skov Thomsen
11.00
Ingen
11.00
9.30 Kirkekaffe
9.30 Ole Skov Thomsen
Konfirmation 9.30 og 11.00

Ingen
11.00 Festgudstjeneste (se omtale)
19.30 Forårskoncert (se omtale)
11.00
9.30 Kirkekaffe 
14.00 Ole Skov Thomsen
Ingen

11.00
9.30 Kirkekaffe
11.00
Ingen

HALLUND KIRKE

Ingen

11.00
Ingen
9.30  Ole Skov Thomsen

Ingen
9.30
18.00 (se omtale)
Ingen
11.00
Ingen
Ingen

Konfirmation 10.00
Ingen
Ingen
Ingen
11.00
Ingen
11.00

Ingen
11.00
Ingen
11.00

Kirkenyt
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Konfirmationer i Øster
Brønderslev og Hallund
2014
Øster Brønderslev Kirke 
27/4 kl. 9.30:
Mikkel Krogh Bistrup, Gl. Hvilshøjvej 27, 9700 Brønderslev
Anders Frederik Hartmann, H.C. Andersens Alle 2, 9700 Brønderslev
Emma Jensen, Ahornvej 14, 9700 Brønderslev
Gregers Vestmark Vith Jensen, Gråstenvej 1, 9700 Brønderslev
Anton Holm Jensen, Bjergbakvej 110, 9700 Brønderslev
Sarah Isaksen Jensen, Engvej 35, 9700 Brønderslev
Amalie Høgh Jørgensen, Ahornvej 10, 9700 Brønderslev
Kristine Kjeldsen, Nibstrupvej 175, 9700 Brønderslev
Kasper Abildgaard Pedersen, Poldervej 11, 9700 Brønderslev
Jonatan Reedtz, Hvilshøjvej 30, 9700 Brønderslev
Stine Cecillie Hasselbalch Rosenkilde, Hollenstedvej 134, 9700 Brønderslev
Astrid Lindgaard Sloth, Danserhøj 35, 9700 Brønderslev
Maria Toft, Elmevej 59, 9700 Brønderslev
Steffen Vestergaard, Skarvadvej 227, 9382 Tylstrup

Øster Brønderslev Kirke 
27/4 kl. 11.00:
Thomas Hartmann Christensen, Fyrrevej 26, 9700 Brønderslev
Casper Ollerup Christensen, Ålborgvej 447, 9382 Tylstrup
Liva Helvig, Grishøjgårdsvej 100, 9700 Brønderslev
Caroline Amalie Jørgensen, Bryggerivej 65, st., 9700 Brønderslev
Maiken Kazimierz Larsen, Elmevej 34 A, 9700 Brønderslev
Emma Bjørnstrup Madsen, Danserhøj 25, 9700 Brønderslev
Lise Nørlev, Snabhedevej 23, 9700 Brønderslev
Jacob Stavad, Sankelmarksvej 88, 9700 Brønderslev
Julie Søndergaard Stie, Platanvej 26, 9700 Brønderslev
Johan Vestergaard, Skarvadvej 227, 9382 Tylstrup

Hallund Kirke 
4/5 kl. 10.00:
Mathias Ritmann Bertelsen, Nørrebro 20, 9700 Brønderslev
Patrick Ritmann Bertelsen, Nørrebro 20, 9700 Brønderslev
René Hammer Christensen, Sølvgade 103, 9700 Brønderslev
Kristoffer Holm Jensen, Kathøjvej 15, 9700 Brønderslev
Cecilie Sørensen, Sølvgade 59, 9700 Brønderslev
Jonas Vadsager, Lundensvej 7, 9700 Brønderslev

Billederne er lavet af nogle af konfirmanderne.

Konfirmander til kyndelmisse
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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
Provstiets hjemmeside:  www.broenderslevprovsti.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 
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne

Gudstjenester 
på Elmehøj
Ældrecenter
Alle gudstjenester begynder 10.15

2014
Torsdag 13/3
Torsdag 10/4 
Torsdag 15/5 
Torsdag 12/6

Vigtige datoer 
marts - juni

Skærtorsdag 17. april:
Gudstjeneste i Hallund Kirke 
kl. 18.00 og herefter middag på
Hallund Kro (se omtale)

Søndag 27. april: Konfirmationer i
Øster Brønderslev Kirke kl. 9.30 og
11.00 

Søndag 4. maj: Konfirmation i
Hallund Kirke kl. 10.00

Søndag 11. maj: Gudstjeneste på
festpladsen kl. 11.00 (se omtale)

Tirsdag 13. maj: Forårskoncert i
Øster Brønderslev Kirke kl. 19.30
(se omtale)

Søndag d. 24. august:
Lokalhistorisk sogneudflugt 
(se omtale)

Menighedsråds-
møder
Øster Brønderslev
Menighedsråd:
Torsdag 20/3 kl. 19.00

Hallund Menighedsråd:
Tirsdag 18/3 kl. 19.00
Tirsdag 3/6 kl. 19.00

N.B.: Menighedsrådsmøderne er
offentlige. Interesserede kan hen-
vende sig til en af menighedsråds-
formændene eller til sognepræsten
for nærmere oplysninger. 
(Se kirkelige adresser).

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

Rune Nørager Christensen



JUBII… 
Vi skal læse…
Børnene i den kommunale dagple-
je er vilde med at læse bøger, især
når vi finder kufferterne frem.

I en heldagslegestue, mens børne-
ne sov, fik dagplejerne undervis-
ning i sprogets betydning og dialo-
gisk læsning. To af pædagogerne
fra dagplejekontoret kom ud med
undervisningsmateriale og nogle
lækre kufferter til dialogisk læsning.

Dialogisk læsning handler om, at
man i et forløb på 2 uger (3 dage
hver uge) læser den samme bog.
Først læses bogen bare højt, selv-
følgelig med indlevelse i stemmen.
Dernæst kobles der flere og flere
elementer på, som fokusord og
børnenes afbrydelser. Historien
videreudvikles i form af børnenes
fantasi. 

Vi arbejder i den kommunale dag-
pleje meget med vigtigheden af,
hvordan vi udtrykker os overfor
børnene og, hvordan vi støtter og
vejleder dem i at bruge og udvikle
deres sprog.

Børnene elsker det, og når vi når
slutningen af forløbet, kan mange
af de største børn genfortælle
historien blot ved at se på ”foku-
stingene”. Alle børn er med på
hvert deres niveau, selv de helt
små. Det er en voksenstyret leg,
men altid på børnenes præmisser.

Børnene bliver på en sjov måde
øvet i at sidde stille, holde koncen-
trationen og vente på tur, og vi
kan alle mærke det sociale fælles-
skab, der er omkring læsningen.

Vi kan også mærke på børnenes
fremtidige leg, at de sommetider
relaterer til handlinger fra bøgerne.
F.eks. læser vi om Lili, som er vild
med gaver. Børnene fandt et
tæppe frem på værelset og pakke-
de en hund ind i det, nøjagtig som
Lili havde gjort det med gavepapi-
ret i bogen.

Vi håber, at den dialogiske læsning
vil gøre, at I, som har børn, børne-
børn eller blot kender et barn i den
kommunale dagpleje, kan glæde
jer til at høre nogle fantastiske gen-
fortællinger af de mange historier,
vi hygger os med i dagplejehjem-
mene.

Stine Dam

Nyt fra den kommunale dagpleje
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Magnus og Nynne er SÅ klar til at læse “Lilli er vild med gaver”

Liva fortæller og viser Sebastian ved hjælp af fokusfigurerne, hvad der sker i bogen.

Liva, Nynne og Magnus sejler i en papkas-
se, ligesom de gør det i en af bøgerne



En Æra er slut

Bybilledet i Hvilshøj har taget en
stor forandring, det gamle mejeri
er blevet fjernet. Peter Thomsen fra
HETO-DAN har oplyst, at det er
Nedbrydningsfonden ved Teknisk
Forvaltning i Brønderslev
Kommune, der har stået for det. 

Grunden er planeret, og der skal
sås græs i det hele. Peter Thomsen
skal så sørge for det bliver slået.

Grethe Christensen

To lokale mejerier – forskellige skæbner

26
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Intro 
Der har været i alt 5 andelsmejeri-
er i byerne i lokalområdet, men for
2 af dem er der (forskellige) grun-
de til at markere den aktuelle
situation, men først lidt lokalhi-
storie for mejerierne i Hvilshøj
Mejeriby og Hallund:

Hvilshøj
Andelsmejeriet dannede grundla-
get for etableringen af byen, som
blev dannet som satellitby til det,
der i dag kaldes Gl. Hvilshøj.
Mejeriet blev bygget i 1901 cen-
tralt beliggende i krydset og var i
brug frem til 1965. Allerede nogle
år tidligere var flere leverandører
trådt ud af andelsselskabet og leve-
rede mælk til Ørum Mejeri. 

Hallund
Mejeriet blev grundlagt her i 1891
og blev drevet som andelsmejeri
indtil 1962. herefter fulgte 6-7 år
som privatmejeri med Jørgen
Iversen som ejer, inden det i 1968
blev købt af Ørum-gruppen og
lukket. Kort efter lukningen blev
mejeriet lavet om til autoværksted
og blev drevet som sådan frem til
for cirka 10 år siden.

Per Drustrup Larsen



Hallund
Staldservice 
10 års jubilæum

4. april 2004 åbnede Annemarie
og Anders Larsen ”Hallund
Staldservice” på Røgelhedevej 14
lige øst for Hallund. 

Anders var udlært og arbejdede
hos DLAM på Eventyrvej i Brøn-
derslev. De boede ikke ret langt
derfra, men Annemarie var lidt
træt af, at Anders meget af tiden
var hos de mange landmænd, der
havde brug for hans assistance, så
en dag de kørte forbi Røgelhedevej
14, der dengang var et autoværk-
sted, blev de enige om, at de ville
købe det og slå ind på den bran-
che. Men Anders mente godt nok,
at hvis der fulgte nogle få kunder
med ham, kunne han ansætte en
mekaniker og have staldservicen
som nieche, men sådan skulle det
ikke gå, for der fulgte mange kun-
der med, og inden der var gået 2

år, var det staldservicen, der var
hovedindtægtskilden, og det endte
så med, at de focuserede på det
og nedlagde autoværkstedet. 

I de 10 år er det gået forygende
stærkt. Der er nu ansat 13 medar-
bejdere i alt. Der alle er stabile og
loyale. Der er kunder nok til, at der
kan startes flere montørbiler, men
nu er Annemarie og Anders enige
om ikke at udvide mere, da de kan
have fat i alle ender med den stør-
relse, de har nu.

Kunderne, der primært er kvæg-
bønder og svineproducenter, har
været stabile. Der er mange, der
har været kunder i alle 10 år, og
det gør så det daglige mere nær-
værende, og det er da også derfor,
at Annemarie og Anders ikke har
sat timelønnen op de sidste 6 år,
da landbruget unægtelig har været
presset. De er jo ikke noget uden
hinanden.

Udover Annemarie og Anders tæl-
ler den lille familie fire børn, hvoraf
de to er tvillinger. Og når

Annemarie tænker tilbage, ved hun
ikke hvor energien er kommet fra,
men som selvstændig tæller man
ikke timer. Det kan godt være, der
er noget, der tager lidt længere
tid, hvis der er et sygt barn, der
skal ses til, men så må aftenerne
eller weekenderne tages i brug. 
Skal familien have ferie, må de
rejse hjemmefra, for Anders har
vagt 24 timer i døgnet og hver 4.
weekend. De andre weekender
deler montørerne om.

Det nye, der er gang i, er en
ansøgning om en 1000 m2 stor
hal bagved. Kommunen har bedt
dem rydde op omkring virksomhe-
den, men det er ikke nemt, når der
ikke er noget sted at pladsere
”rodet”. Derfor hallen bagved,
men der er problemer med lokal-
planen, som kommunen så er ved
at se på.

Annemarie og Anders glæder sig til
at fejre dagen med et Åbent Hus-
arrangement 4. april kl 11-16.

Vibeke Hatt
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Solceller for millioner
Thomas Sejlund, Hollensted, har investeret 4 mio. i et af landets største sol-
celleanlæg. Det kan levere op til 404.000 KW årligt efter en normal dansk
sommer. Det svarer til 70 en-familieshuses forbrug pr. år. Anlægget er
monteret på 1,2 hektar jord bag gården. 

Han har forpligtet sig til at levere strøm til Nyfors de næste 10 år til en pris
á 1,30 kr/KW. Derefter må han aftage strømmen til gården, hvilket han
ikke lige for tiden har tænkt sig.

Anlægget kører godt. Der er en solskinsdag i februar målt en produktion
på 1440 KW. Produktionen kan overvåges pr. computer eller telefon, så det
kan ses, hvad der fortløbende produceres.

Velkommen til
Granvej 19 / Jægersborg
Her bor Jens Peter (37) og Maria Hansen (35) med deres 2 børn Dagmar
(2) og Frederik (5)

Frederik går i Myretuen, og Dagmar er i dagpleje hos Helle på
Danevirkevej. Jens Peter er oprindeligt uddannet elektriker hos Thomas
Pedersen i Ålborg, men arbejder i dag for Elektrolux som servicemedarbej-
der på køleanløg. Jens Peter er oprindelig fra Birkelse.

Hans bedre halvdel, Marie, arbejder som fysioterapeut i Sæby. Maria kom-
mer fra Randers, men har lokale relationer, da hendes far, Hans Jørgen
Hansen, er den yngste af en søskendeflok på 12, der stammer fra
Skarvadgaard, så der er nok nogle af vores læsere, som kender ham.

Parret købte huset og flyttede ind for 2 år siden og har lavet en del renove-
ringer på huset, der før har været lejet ud.

Eftermiddagshygge
i Hallund Klubhus
Efter en lang jule- og vinterferie
pga. renovering af Klubhusets køk-
ken nærmer vi os dagen, hvor
vores lille uhøjtidelige ”onsdags-
klub” for BÅDE MÆND OG KVIN-
DER i alle aldre og faconer starter
igen. 

Formålet med klubben er dobbelt
– deltagerne har en rigtig hyggelig
og udbytterig eftermiddag og det
gavner vores klubhus. 

Vi planlægger selv, hvad dagene
skal indeholde. Vi kan spille kort
eller andre spil, bruge pc, reparere
det gamle stueur, lave forskellige
former for håndarbejde, male, eller
…?  

Måske har din nabo lyst til at del-
tage, men mangler en at følges
med? Og hvor bliver mændene
af??

Vi betaler 100 kr. i medlemskontin-
gent pr. sæson (10 gange).  

Desuden betaler vi hver gang 10
kr. for kaffe og kage.     

Vi glæder os til at se alle interesse-
rede – mød op og giv dit bidrag i
form af godt humør og evt. forslag
til aktiviteter eller ture. 

Har du spørgsmål er du velkom-
men til at kontakte undertegnede.
På hyggeligt gensyn i Klubhuset
på Søndersig onsdage kl. 13.30 fra
12. marts.

Inger M. G. Vandkjær 
telf. 8622 4278 

Solkongen a/s
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Ny Thorup
Fiskepark
Ny Thorup Fiskepark lige uden for
Brønderslev på vej mod Løkken har
fået ny forpagter. 

Det er Jacob Frejlev, der bor på
Elmevej lige ved siden af
Vestfritteren, og han er nu igang
med en oprydning og forberedelse
til åbningen, som han har planlagt
til at være 22. marts, og hvor der
sættes mange kilo fisk ud.

Jacob er en passioneret medefisker
og kan forsvinde i dagevis for at få
den store karpe eller stør på kro-
gen. Han er også medlem af en
hemmelig karpeklub, hvor de er
nogle lystfiskere, som i en hemme-
lig sø har meget store fisk til at
svømme rundt. 

I fiskeparken har Jacob også søgt
kommunen om tilladelse til udsæt-
ning af stør. Han har planer om
også at udsætte andre arter som
f.eks. guldørred, der er i familie
med regnbueørred, men meget lys
og guldfarvet.

Åbningsarrangementet bliver, at
50 folk med forhåndskøbte fiske-
kort får lov at fiske de 4 første
timer, inden der bliver åbnet for
alle andre.

René Dahl Jeppesen

Det gamle
Forsamlingshus
Forsamlingshuset blev købt af Fonden
Møllehuset, som driver institutioner for
udviklinghæmmede. De ønsker at omdanne de gamle rammer i
Forsamlingshuset til et være- og lærested for deres unge, hvor de kan øve
musik og teater. Planen er, at de også skal have særligt tilrettelagt under-
visning, hvor de får mulighed for at lære om køkkenarbejde, madlavning,
bagning og lignende.
De er i gang med at lave helt nyt køkken og toiletter, og på første sal skal
der laves skolestue.
Vi husker sikkert alle de forhold, vi førhen havde i det gamle
Forsamlingshus med utidsvarende toilet- og køkkenforhold. Nu kan vi glæ-
des over, at der er nogen, som har lyst og energi til at sætte huset i stand
og bruge det til noget nyttigt.
Arbejdet ledes af Jens Ole Nielsen, som er ansat af Møllebo. Han forestår
renoveringen, og han opfordrer folk til at stikke hovedet indenfor for at se
udviklingen i vores gamle Forsamlingshus.
Vi vil i augustnummeret bringe en artikel om det færdige resultat, da der
til dette nummer endnu ikke er nogle rum klar til fremvisning.
Se mere om Fonden Møllehuset her: www.moellehuset.com

René Dahl Jeppesen

Kraghede Borgerforening
Siden sidst.....
Vi har afholdt årets første “spis-sammen” med efterfølgende generalfor-
samling. Vi var 35 til spisning, og næsten alle blev til generalforsamlingen.
Det var rigtig hyggeligt.
På valg var Preben Thomsen, han blev genvalgt, og Anders Svendsen
ønskede ikke genvalg. Lars Melsen blev nyt bestyrelsesmedlem.

Det sker....
Vi håber, at 2014 bliver et år, hvor vi ser både lokale og folk udefra til vores
arrangementer. Vores Sankthansfest er som alle andre år en fast tradition,
hvor vi ser rigtig mange. Det håber vi også, vi gør i år. Så sæt allerede nu
kryds i kalenderen.
I næste lokalblad kommer vores kalender for den næste periode af 2014.
Vel mødt i Kraghede Borgerforening. 

Bestyrelsen 
v/ Charlotte Egebak

Sygeplejeklinik i Hallund
Den 16. januar åbnede en sygeplejeklinik i Klubhuset på Søndersig i
Hallund. Klinikken vil efter planen være bemandet med sygeplejerske hver
torsdag formiddag eller efter behov. Man kan få hjælp til medicindosering
og sårpleje samt få målt blodtryk.
Klinikken er for borgere, der er visiteret gennem hjemmeplejen.

Grethe Christensen

På billdet er 
sygeplejerske 
Anette Christensen 
i gang med at 
dosere piller, mens 
Jacob Christensen
og Carl Christian
Christensen kigger
på. 
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Standerhejsning fodbold
ØBI fodbold har standerhejsning lørdag 15/3 kl.
11, hvor vi traditionen tro starter med at hejse fla-
get. Derefter får vi en let gang træning og slutter
af med pølser og sodavand i Samlingsstedet. Vi
har hold fra U6 - U15, så mød endelig op og spil
lidt bold.
Vi kan altid bruge en ekstra hånd enten som hjæl-
petræner eller holdleder så har du lyst så kontakt
endelig fodboldafdelingen.

Hanne Hartmann

Fodboldspillere søges!
(hvis man er gammel
nok)
Her i ØBI har vi i mange år spillet fodbold, men
nu er det desværre kun “os gamle” 7-mands vete-
ranhold tilbage som hold. Vi kunne godt bruge
lidt flere spillere, så har du lyst til at komme med
på holdlisten, så hold dig ikke tilbage. 
Du skal dog være gammel nok for at kunne
komme på holdet - og det er først fra 45 års alde-
ren, du må være med. Utallige internationale
forskningsundersøgelser har vist, at netop fodbold
og især for oldboys og veteraner er noget af den
bedste sport man kan dyrke for kroppen.
Ring eller send en mail til mig 6067 9592 - pej-
musik@pc.dk

ØBI Veteranfodbold
Poul Erik Jensen  

Håndboldbrag i
Østsidehallen
Så lines der igen op til festligt håndboldbrag i
Øster Brønderslev. Søndag 13. april lægger
Østsidehallen således gulv til en hel række kampe
fra tidlig morgen til sen eftermiddag. Alle ØBIs
hold deltager i hjemmestævnet.
ØBIs Venner vil gerne bakke op om det store
arrangement og vil derfor være til stede hele
dagen, både i hallen og kiosken.
Kampene afvikles således:
08:30: U-10 Drenge ØBI mod ØBI 2
09:20: U-10 Pige B ØBI mod Aabybro HK
10:10: U-12 Pige C mod ØBI 2 – Aabybro HK 3
11:00: U-12 Drenge C mod ØBI – Aabybro HK 2
11:50: U-12 Pige B ØBI mod Dronninglund IF
12:40: U-14 Pige B ØBI mod Hellum
13:30: U-14 Drenge B ØBI mod
Biersted/Nørhalne
14:30: Serie 2 Damer ØBI mod Frederikshavn 3
15:45: Serie 3 Herrer ØBI mod Horne KFUM 2
16:45: U-18 Drenge A ØBI mod Brønderslev IF 2

Dorte Dybbro 
ØBIs venner

Byfest i Øster Brønderslev
ØBI arrangerer byfest i Øster Brønderslev 9.-11. maj 2014 
Her er et udpluk af aktiviteterne. Endeligt program uddeles
senere, men reserverer allerede nu dagene til hyggelige
aktiviteter og oplevelser.

Med venlige hilsner
Sara Tornøe og Gitte Christansen

Fredag
ØB mesterskaberne - bliv bedst i flere skøre konkurrencer 
L’ØBI arrangerer Byfestløb 
Fælles grill
Rikke Noor og unge lokale talenter underholder
Disneysjov på storskærm
Øl-banko
Musik og fest 

Lørdag
Udstilling af landbrugsmaskiner
Havetraktortræk
ØB Bold 2014 - stil op og bank naboens hold
Crossfit – ØBs sejeste M/K
Mal et fælles billede
Kreaværksted 
Ansigtsmaling mm 
Bonde(røvs)bal, Poul Erik Jensen spiller under maden,
Johns Bedste spiller op til dans 

Søndag
Menighedsrådet serverer kaffe og rundstykker
Gudstjeneste
Højtlæsningshjørne for de mindste
Tegne- og kreabord 
Kåring af årets ØBI’er
Banko

Gennemgående aktiviteter
Bar/café
Sømblok
Bondestuen stiller op med pølsevogn
Slikbod
Tombola
Guldgravning
Hoppeborg
Tumlingelegeplads



De seneste år er debatten om vilkå-
rene på landet, i landsbyer og
landdistrikter blevet intensiveret,
og der har på mange forskellige
måder været støtteordninger, pro-
jekter og tiltag. 

EU, ministerier, organisationer, for-
eninger, grupper og private har
arbejdet med emnet i et forsøg på
at styrke udvikling, erhvervsliv, pri-
vate og bosætning på forskellig vis
– hvoraf meget er lykkedes, og
som også er smittet positivt af på
vores lokalområde.

På Øster Brønderslev Borgerfore-
nings borgermøde for nogle uger
siden om byens udvikling (se andet
sted i dette nummer af  Lokalbla-
det) kom Knud Thing fra Hvilshøj
med et markant forslag, der vakte
opmærksomhed, men som man
ikke nåede at diskutere. Det vender
jeg tilbage til om lidt. 

Først til noget helt aktuelt. En land-
distriktsforsker har flere gange gjort
sig til talsmand for, at det ikke er
muligt at bevare alle landsbyer,
men at en stor del burde afvikles. 

Det har selvfølgelig vakt debat,
men nu har hans synspunkt fået
nye fortalere. For et par dage siden
udkom nemlig en rapport med
resultaterne fra en undersøgelse
igangsat af Ministeriet for By, Bolig
og Landdistrikter. I rapporten, som
minister Carsten Hansen har bakket
op om, foreslås ikke bare opryd-

ning i en lang række landsbyer,
men total nedrivning af nogle
landsbyer og markant beskæring af
andre. De foreslående handlinger
spænder fra total afvikling over
udtynding til udflytning, og det
holdes op mod helt at undlade at
gøre noget. 

Rapporten bygger på samarbejde
med 7 kommuner, og ser især på
landsbyer placeret langs landeveje
– de såkaldte vejkantsbyer, og bag-
grunden for en total eller delvis
nedlæggelse af hele landsbyer er
baseret på økonomiske argumen-
ter. Over 20 år koster det lige så
meget at holde en hensygnende
landsby i gang på forskellig vis,
som Kommunen ville skulle bruge
på at købe og nedrive husene samt
til at genhuse beboerne. 

Det skal der nok komme debat og
politiske prioriteringer ud af, men
inden denne rapport udkom, kom
Knud Thing på borgermødet med
sit helt eget og mere offensive for-
slag, som jeg her gengiver efter
hukommelsen:

Lad os markedsføre Øster
Brønderslev-området som et

innovativt sted med en energi-
rigtig profil og samtidig få ryd-
det op i de landsbyer og landdi-

strikter, der alligevel ikke kan
klare sig på længere sigt. 

Tag nu f.eks. bare et område
som Kraghede, hvor mange af de

godt 50 huse er til salg til for
små penge, hvor andre, der med
tiden ønsker at sælge, sandsyn-
ligvis ikke kan komme af med

husene, og hvor der ikke er per-
spektiver for en positiv udvikling

i fremtiden.

Lad et energiselskab købe alle
husene på Kraghede til den høje-
ste sum, som 2 uvildige vurderin-

ger kommer frem til. Tag alle
husene ned og etabler vindmøl-
leparker, solcelleanlæg og bio-

gasanlæg på Kraghede, hvor der
jo så ikke længere kan blive

naboklager over noget – og pro-
filer området på denne nytænk-
ning. Samtidig kan jorden jo sta-

dig dyrkes. 

Lige i taget vil det måske tænde
folk på Kraghede, men efter at
have overvejet ideen seriøst, vil
der helt sikkert være perspekti-

ver i planen.

Sådan sluttede Knud sin korte og
fyndige – og for nogle provokeren-
de – fremlægning, og der var ikke
tid til så megen debat efter ideen
blev fremlagt, så nu kommer den i
Lokalbladet, så er der frit slag for at
debattere den. 

I mine øren lyder den ret vild, men
samtidig på mange måde fascine-
rende og absolut et par diskussio-
ner værd!

Per Drustrup Larsen

at være eller ikke at være ... en landsby
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2 nye lærere
Louise Haese, der bor i
Klokkerholm, er fra 1. jan. 2014
ansat i den stilling der blev ledig,
da Mette Rask flyttede til
Dronninglund skole.
Louise har blandt andet linjefag i
tysk og vil derfor skulle overtage
tyskunder-
visningen
på 5. og
6. årgang,
når den
fra næste
skoleår
igen er en
realitet på
ØBC.
Louise er
klasselæ-
rer i 1.
årgang.

Jesper Vinther bor i Hjørring. Han
er ansat i Annette Piils stilling, som
blev ledig, da Annette gik på pen-
sion.
Jesper har en læreruddannelse med
en specialpædagogisk overbygning
og har overtaget Annettes funktio-
ner på støttecentret og AKT-arbej-
det
(Adfærd-
kontakt-
trivsel).
Begge er
faldet
godt til på
ØBC, og
vi glæder
os til sam-
arbejdet i
de kom-
mende år.

Folkeskolereform
Som det sikkert er de fleste
bekendt, træder der en folkeskole-
reform i kraft fra den 1. aug. i år.

Fredag den 28. marts tager hele
det pædagogiske personale, lærere
og pædagoger, på pædagogisk
dag på Tylstrup Kro, hvor det er
det nye begreb understøttende
undervisning, der skal drøftes. 

Efter 1. august skal en del af de
understøttende timer overtages af
pædagoger fra SFO. Det er bl.a.
dette samarbejde, vi skal arbejde
med den 28. marts.
Når hele personalet drager væk fra
skolen, er der jo 13 klasser og en
hel SFO, der skal passes af andre.
Heldigvis er der en hel masse for-
ældre, som har meldt sig som aflø-
sere. Vi er dog stadig interesseret i
at høre fra flere, som vil bruge en
dag sammen med vores børn på
skolen.

Senere i foråret vil der blive kaldt
ind til en kombineret informations-
og opstillingsaften, hvor vi vil infor-
mere mere konkret om de nye til-
tag fra august og samme aften
holde orienterings- og opstillings-
møde til det kommende skolebe-
styrelsesvalg.

Skolefest
Torsdag den 13. marts løb vores
årlige og traditionelle skolefest af
stablen i Østsidehallen.
I år var det skuespillet ”Egons store

plan” der blev professio-
nelt fremført af vores 6.
klasser.
Skuespiller Pia Mourier
havde sammen med klas-
selærerne Sanne Johanson
og Maria Kristensen stået
for instruktion og kulisse-
fremstilling mm.
Billeder fra aftenen ses
nedenstående.

Ove Dam

Nyt fra skolen
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Så blev det pludselig år 2014.
Tiden går meget stærkt, og det er
nu 2 år siden, Myretuen og
Grøftekanten blev til Børnehaven i
Øster Brønderslev. Egentligt ikke et
særligt ophidsende navn, men når
engang det hele lægges sammen,
skal børnehaven nok have et mere
spændende navn.

I de forgangne 2 år er der sket lidt
af hvert. Måske ikke så tydeligt for
børn og forældre, men for perso-
nalet er der foregået meget. Der
har været en hel del fælles aktivite-
ter, hvor pædagogik og værdier
har været debatteret, og det sidst-
nævnte har medført et nyt fælles
værdisæt for børnehaven.

I efteråret 2013 og foråret 2014 er
personalet på jobrotation en uge
ad gangen. Det gøres således at en
ansat fra hver afdeling bytter plads
i en uge, så man får prøvet at være
i den anden børnehave. Det har
været meget spændende for de
folk, der har været af sted, og det
har været givtigt for børnene at
lære de andre voksne at kende.

Lige nu i marts 2014 er der i alt ca.
115 børn fordelt på de to afdelin-
ger. Det betyder, at der er fyldt
godt op både af børn og voksne i
alle 3 huse. Men sådan ser det nok
ikke helt ud i fremtiden. Øster
Brønderslev bærer også præg af
det faldende børnetal i landet, og
Brønderslev Kommune har mærket
en markant nedgang i fødselstallet
over de sidste 5-6 år. Vi håber selv-
følgelig på, at Øster Brønderslev
ikke rammes så hårdt som andre
områder i kommunen, for vi vil
gerne beholde alle de gode folk,
der er ansat.

Børnene fra de 2 afdelinger er
oftest samlet i ferieperioderne. Det
gør vi for at spare lidt på ressour-
cerne, men sidegevinsten er rigtig
god. Her lærer både børn og voks-
ne hinanden bedre at kende, og
det er til gavn for trivslen i hele
børnehaven.

Hen over året er der temauger,
hvor årgangene samles på tværs af
afdelingerne. Det er også med
henblik på, at hvis man skal trives
godt, så har man brug for at kende
de børn, man omgås, og som man
måske senere hen skal gå i skole
med.

Alt i alt er de første 2 år gået gan-
ske godt. Vi glæder os hver dag
over at komme på arbejde, og
være sammen med alle de dejlige
unger, for det er naturligvis ganske
hårdt at gå sammen med så
mange børn og voksne hver dag,
men det er bestemt også ganske
sjovt.

Hav et dejligt forår 
ønskes by og opland af alle 
i Børnehaven i ØB.

Henrik Smith

Nyt fra Børnehaven i Øster Brønderslev

33
Lokalbladet

Billedet øverst er af årets kattekonge i børnehaven.
De 2 andre er fra børnehavens besøg på Elmehøj.
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Gade-

Jan Jægers planer for Spar
På Øster Brønderslev Borgerforenings borgermøde for nogle uger siden om byens udvikling (se andet sted i dette
nummer af Lokalbladet) fortalte Jan Jæger kort om de planer, han gennem længere tid har haft afprøvet for at
udvikle og udvide butikken – planer som han af forskellige grunde har måttet droppe. 
Han fortalte også om de aktuelle planer, som han tror på som absolut realistiske, fordi flere aktører og samarbejds-
partnere har meldt sig, og fordi Brønderslev Kommune også er en aktiv medspiller i planerne. Med til planerne
hører det hus han har købt på det modsatte hjørne, og han søger om nedrivning af dette gennem den statslige
støtteordning, som Kommunen administrerer. Samtidig involverer planerne også en nedrivning af alle de nuværen-
de bygninger, der rummer butikken. Det skal ske på denne måde: først nedrives den ældste del af bygningerne, så
der opstår et langt byggefelt langs Elmevej og på tværs af Sundeved, som Kommunen foreslår lukket i den ende. 
Mens der så kan drives (en lidt mindre) butik i de nuværende butikslokaler, kan en ny butik opføres med facade ud
mod Elmevej og indgangen fra sydsiden af bygningen, inden de sidste bygninger rives ned, og der laves p-pladser
der. Der er flere elementer og muligheder i planerne, som endnu ikke er beskrevet detaljeret, men Jan er fuld af
fortrøstning og håb om at det lykkes at udvikle butikken til fordel for os alle.

Per Drustrup Larsen

Mere P-plads ved SPAR
I sidste nummer af Lokalbladet fortalte vi, at købmand Jan Jæger havde
købt Bette Christiania på hjørnet af Sundeved og Elmevej – og med en
hurtig indsat blev i første omgang baghusene og skurene revet ned. Kort
derefter blev der på en god weekend med hjælp af gode venner og entre-
prenører med maskiner etableret en P-plads. Det trak mange tilskuere, og
snakken gik godt. Det hjalp også, at Christian fra CL-Partyservice kom forbi
med en pølsevogn. Han havde fået nogle pølser til overs fra et andet
arrangement, og det kunne de arbejdende folk – og tilskuerne – lige så
godt får fornøjelse af. 

Juridisk hjælp
Torsdag 21. november havde vi i
Hallund besøg af advokat Ditte
Østergård fra HjulmandKaptajn i
Aalborg. 

Der var 35 mødt op for at høre
om mange forskellige ting, og der
var stor tifredshed fra de fremmød-
te med det rigtig gode arrange-
ment. 

Og så var der afslutning med kaffe
og kage bagefter.  

På Hallund-Hollensted 
Borger- og Idrætsforenings vegne

Kirsten og Gunnar Madsen  
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spejlet

Grøn Ordning – næste runde
På samme måde som da vindmølleparken ved Nejst var færdig, er der også i forbindelse med den seneste vind-
møllepark i Øster Linderup nu en pose penge i puljen Grøn Ordning til medfinansiering af projekter, der falder ind
under denne ordnings formål.
Vindmølleparken ved Nejst udløste i alt 1.082.400 kr., og da de 17 ansøgninger for i alt ca. 7,2 mio. kr. var
behandlet, rejste der sig en diskussion af fordelingen af dem såvel mht. indholdet af projekterne som den geografi-
ske fordeling. Det har vi tidligere skrevet om i Lokalbladet, men vælger at lade det ligge nu og bare håbe på, at de
nye midler bliver fordelt lidt bedre, og at man denne gang overholder kravet om at fordele mindst 25 % til lokal-
området - forudsat, at der som sidste gang er egnede projekter i området. Lokalområdet er defineret som en radius
på 4,5 km fra vindmølleområdet ved Øster Linderup, dog fraregnet Brønderslev og arealer i andre kommuner. 
Brønderslev Kommune kan denne gang fordele støttemidler efter nettilslutningen af vindmøller i 2 områder: ved
Pulsen og ved Øster Linderup, og det bliver til disse beløb:
Pulsen: 1.584.000 kroner + Øster Linderup: 704.000 kroner. Sammen med overførte midler fra forrige runder på
30.258 kroner bliver der projektstøtte på i alt 2.318.258 kroner.

Tidsplan er ikke lagt fast, og de oprindelige planer i Miljø- og Teknikudvalget nåede man åbenbart ikke. Hold øje
med Kommunens hjemmeside og annoncer i lokale aviser for de helt præcise datoer. 
Planerne var en annoncering på kommunens hjemmeside samt i pressen i uge 7, samt at foreninger i lokalområ-
derne ved Pulsen og Ø. Linderup kontaktes direkte i forbindelse med ansøgningsrunden.
Ansøgningsfrist forventedes at være 11. april, så ansøgningerne kunne præsenteres på det Grønne Råds møde i
maj, og Miljø- og Teknikudvalget på mødet 2. juni 2014 kunne have besluttet, hvilke projekter midlerne skal tilgå. 
Hold øje med Kommunens hjemmeside og læs mere om Grøn Ordning på www.energinet.dk  

Samtidig er der en lokalplan på vej for 3 nye møller lige nord for de 4 på Nejst Mark, og de vil til sin tid også udlø-
se støtte far Grøn Ordning.

Per Drustrup Larsen

Nordjyske Bank har lukket afdelingen
i Øster Brønderslev 
Nordjyske Bank valgte at lukke afdelingen ned i Øster Brønderslev pr. 31.
december 2013 og samle alle aktiviteter i Brønderslev-afdelingen. 
Pengeautomaten er fortsat i bygningen og betjenes fremover af eksternt
pengeforsyningsfirma, der vil stå for servicering og påfyldning. 
Desværre var vi i dagene mellem jul og nytår udsat for et indbrudsforsøg i
automaten som gjorde, at den var ude af drift i over en måned. Skaderne
var meget bekostelige og i et omfang, så vi var nødsaget til at udskifte
automaten. Vi beklager naturligvis de gener, som nedlukningen af automa-
ten havde for vore kunder.
Bygningen er nu sat til salg og har allerede mødt stor interesse hos flere.
Det er derfor vort håb, at der i løbet af den nærmeste fremtid kommer
aktivitet tilbage i bygningen. 
Vi er opmærksomme på, at nedlukningen er til ulempe for specielt den
ældre del af vore kunder, som bor i Øster Brønderslev. Vi afholder i marts
Netbankskole for de af vore kunder, som ønsker at få mere at vide om
NemID og brug af Netbanken.
Nu ser vi fremad, og Nordjyske Bank har stadig en meget stor del af vort
hjerte i Øster Brønderslev. Vi er hovedsponsor for ØBI, Bålhøj Festival 2014
samt Hallund-Hollensted Borgerforening og støtter fortsat op om mange
andre gode aktiviteter i området. Vi håber meget på, at dette også bemær-
kes, og at Nordjyske Bank fortsat vil være det foretrukne pengeinstitut for
beboerne i Øster Brønderslev og Hallund området. I Brønderslev er vi 9
medarbejdere, der er klar til at yde service og rådgivning i henhold til ban-
kens værdigrundlag, som kan samles i 3 ord: Tryghed, Kompetence og
Handlekraft. 

Thomas Møller Petersen 
Filialdirektør 



Årets store juletræsfest i
Østsidehallen, der blev afholdt fre-
dag 6. december, blev atter i år et
stort tilløbsstykke. ØBIs Venner, der
stod som arrangør af festen, anslår
et besøgstal på over 500. 

Hallen og indgangen hertil var
utroligt flot pyntet, og midt på
gulvet funklede et stort juletræ. 

ØBIs Venner, der alle var iført nisse-
dragter, sørgede for en god vel-
komst af alle gæsterne, så snart
dørene blev åbnet og lyset tændt.
Aftenen startede med, at alle bør-
nene kunne lave deres egen julede-
koration og tage denne med hjem.
Og der blev vist stor interesse og
kreativitet i dette arbejde. 

Herefter blev lyset slukket, og søde
Luciapiger fra Fritteren bevægede
sig gennem hallen, samtidig med
at de sang Santa Lucia. Efter dette
indslag indtog små gymnastikpiger
fra ØBIs gymnastikafdeling gulvet –

og de hoppede, dansede og
sprang rundt på forhindringer.

Herefter blev der danset omkring
juletræet med nissepiger fra ØBIs
Venner - og der blev danset/leget
”Bro-bro-brille”, ”Jeg gik mig over
sø og land” og andre sanglege.
Lokale Sanne Christiansen sang for.
Julemanden kom også forbi og
delte godteposer ud til alle børne-
ne. 

I de mange smukt pyntede julebo-
der blev der solgt
gløgg og æbleski-
ver, kaffe, soda-
vand, saftevand,
chips og slik.
Hyggeklubben
sørgede for tilbe-
redning af gløgg
og æbleskiver og
fremstilling af
kaffe, og de var
en stor hjælp.

Et kæmpestort bord bugnede med
masser af flotte gevinster, som
kunne vindes i amerikansk lotteri –
og det lykkedes naturligvis også at
få udsolgt heraf.

ØBIs Venner var meget tilfredse
med besøgstallet og afviklingen af
det flotte julearrangement – og er
klar til også næste år at afholde
juletræsfest.

Velbesøgt juletræsfest i Ø. Brønderslev
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Julegaveværkstedet 2013
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Som sædvanlig havde vi julegaveværksted
den 3. weekend i november. Over 100 børn
deltog både lørdag og søndag, mens 40
voksne tog sig af børnene i de 8 værkste-
der.

Det var endnu en vellykket værkstedsweek-
end, der udløste mange fine gaver i de små
hjem. Her er nogle stemningsbilleder.

Birgit Søndergaard



BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund, 
Tommy Johansen (3068 2674) 
tommy.johansen@kfumscout.dk

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 - Hollensted Borger- og
idrætsforening, Claus Iversen 
(5244 4149)

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
Kim Toft  (9883 5071 -2332 2364)
Postadresse: Jørgen Jensen,
Sølvgade 83, Hallund
9700 Bønderslev

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) 
am@oeb-vandvaerk.dk

DIVERSE 
Ejerlauget Bålhøj, Mette Andersen
Bålhøj 22.

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

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

Elmehøj Ældrecenter (9945 4960)

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

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

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

Kraghede Idræts- og
Borgerforening, 
v/ Charlotte Egebak

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) 
Sportsskriver: 
Kjeld Christensen (9881 1040)

Sponsorklubben 
i Hallund-Hollensted
v/ Kim Toft (9883 5307) 

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)
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

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

Vil du både reklamere 
for din virksomhed 

OG støtte Lokalbladet, 
så er denne plads ledig.

Vil du både reklamere 
fordin virksomhed 

OGstøtte Lokalbladet, 
så erdenne plads ledig.
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9024 - 0000045934Lokalbladets kontonummer 
til frivillige indbetalinger er: 

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

Kenneth Christensen

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

HER
ER

DER
PLADS
TIL EN

ANNONCE
MERE

Kontakt 
redaktionen
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e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk

Hallund Lagerhotel
Opbevaring af pallevarer, 
bil, båd og campingvogne

Tlf. 9883 5300

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.

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

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) 

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

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



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

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)
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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.

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

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

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

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

Vil du både reklamere 
for din virksomhed 

OG støtte Lokalbladet, 
så er denne plads ledig.
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12. marts kl. 13.30: 
Eftermiddagshygge i Hallund
Klubhus. Se side 28.

15. marts kl. 11: 
ØBI Standerhejsning i fodbold.
Se side 30.

20. marts kl. 14: 
Kræn Hjortlund fra Stenum 
fortæller under overskriften 
”Fra Pedershaab til SAS”.
Arr: Hyggeklubbeni ØB.

20. marts kl. 19: 
Ordinær generalforsamling i ØB-
Borgerforening i Samlingshuset.
Se side 14.

22. marts kl. 9.30: 
Årsmøde i Østsidehallen i
Samlingshuset.

23. marts kl. 10 - 14: 
Loppemarked i Samlingshuset.
Se side 17.

LOKALBLADET udkommer næste gang 13. maj 
Sidste frist for indlevering af stof til nummer 73 

af LOKALBLADET er 1. maj 2014

24. marts kl. 18.30: 
Opstart af Ladywalk fra
Samlingshuset. Se side 10.

1. april: 
Billetsalg til Fowli-festival starter.
Se side 4.

2. april kl. 19: 
Krea-klub i Samlingshuset. 
Se side 18.

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 efterløns-
modtagere er velkommen.
Arr: Hyggeklubben i ØB.

9. april kl. 19: 
Påskekursus i Hallund. 
Se side 19.

9. april kl. 19.30: 
Ordinær generalforsamling i ØB-
vandværk i Samlingshuset.

13. april kl. 8.30: 
Håndboldbrag i Østsidehallen. 
Se side 30.
27. april kl. 10 - 13: 
Affaldsindsamling. Se side 14.

27. april kl. 9.30 og 11: 
Konfirmation i ØB Kirke. 
Se side 23.

4. maj kl. 10: 
Konfirmation i Hallund Kirke. 
Se side 23.

9 - 11. maj: 
Byfest i ØB. Se side 30.

Øster Brønderslev
Idrætsforening
ØBI afholder ekstraordinær og ordinær
Generalforsamling
Mandag 24. marts 2014 Kl. 17.00

Generalforsamlingen afholdes i Foreningens
Klublokale, Elmevej 122 (tidligere Sankelmarksvej
23), 9700  Brønderslev.

Kl. 17.00: Ekstraordinær Generalforsamling med
ændring af vedtægter

Kl. 17.30: Ordinær Generalforsamling
Der afholdes en generalforsamling for hver enkelt
afdeling i denne rækkefølge:
Hovedbestyrelse - Fodbold - Håndbold
Badminton - Motionscenter - Gymnastik

Forslag, der ønskes behandlet på ordinær general-
forsamling, skal være hovedbestyrelsen i hænde
senest 7 dage før. 
Sendes til Formand Gitte Christiansen, Bålhøj 15,
9700  Brønderslev, gittehviidchr@gmail.com

Kl.  19.00: 
Klubben byder på fællesspisning for deltagere ved
generalforsamlingen. Tilmelding til spisning skal
gives til Inga-Lill Jørgensen på mail: 
mysundevej@privat.dk eller på mobil: 40881916.


