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I forbindelse med sit 10-års jubilæum med SPAR i Øster Brønders-lev
tidligere på året havde Jan Jæger
lavet en underskriftsindsamling for
at finde ud af, i hvor høj grad
butikkens kunder på forskellige vis
ville støtte økonomisk op om butikkens planer for udvikling. Der var
mere end 200, som dengang gav
til kende, at de ville støtte op om
fremtidig udvidelse og forbedring
Derfor har Jan Jæger lige siden
arbejdet med forskellige mulige
løsninger for at udvide butikken,
og det gik han i pressen med i
begyndelsen af november. Det gav
genlyd i en del medier, og han var
i TV, radio og aviser både fordi de
fandt det interessant, at han ville
basere byggeriet af den nye butik
delvist på støtte fra de lokale borgere, og fordi det var endnu et
helt aktuelt eksempel på, at kreditforeningerne ikke ville yde lån til
byggeri i landdistrikterne.
Samtidig blev der udsendt materiale i en kuvert til alle husstande i et
stort område med orientering om
planerne og de forskellige måder,
man kunne støtte bygeriet på. Der
blev også her indkaldt til et orienteringsmøde midt i november i
Østsidehallen.
På mødet orienterede Jan om baggrunden for planerne og det økonomiske grundlag for byggeriet.
Hans revisor fortalte om, hvordan

det skulle foregå med kundernes
tilsagn om at låne Jan penge til
byggeriet, og René Dahl Jeppesen
fortalte om selve byggeriet og planerne for butikken med tilkørselsforhold, p-pladser, butiksindretning
m.v. samt om ideen med at etablere et bytorv i området. Jan understregede her, at han var afhængig
af kunderens opbakning ikke bare
med handel, men aktuelt også
med lånetilsagn, og hans samlede
budget for byggeriet betød, at
kunderne skulle låne ham 2,5 mio.
kroner.
Det kan ske på forskellige måder,
der blev gennemgået på mødet,
og som også er beskrevet kort i de
uddelte papirer, men kort fortalt
kan man enten tilbyde at give en
kontant gave til projektet, eller låne
et beløb til det. I papirerne er beløbene 10.000, 15.000 og 25.000 kr.
brugt som eksempler, men alle
beløb – både større eller mindre –
er velkomne, sagde Jan.
Lånene betales tilbage over 10 år
begyndende i december 2016
enten kontant med en rente, der er
afhængig af lånebeløbets størrelse,
eller som indsat beløb på en konto
i butikken. Så kan man bruge den
konto til at handle på og samtidig
få rabat på alle varer hele året
(undtagen tobak) svarende til den
rente, men kunne få afhængig af
lånebeløbet.
Lyder det besværligt eller indviklet

– så tag en snak med Jan!
Der deltog 100-150 i mødet i
Østsidehallen, og der var en del
gode og relevante spørgsmål samt
en god stemning i forhold til projektet. Flere afleverede på mødet
allerede deres tilsagn om at låne
penge til projektet, og siden er der
blevet afleveret en del flere underskrevne papirer med tilsagn i butikken. Her er der også lige ved kasserne opsat en simpelt barometer
over højden i pengetanken, og den
stod ved redaktionens slutning på
1,1 mio. kroner, så der er stadig
noget til, at målet nås!
Tidsplanen for byggeriet er, at
lokalplanprocessen er i gang, og
når økonomien er på plads senest
ved årsskiftet, er der byggestart 1.
marts og åbning af den nye butik
1. juli 2015.
Jan har jo allerede købt det hvide
hus på hjørnet Elmevej/Sundeved,
og Kommunen har købt den gule
ende af samme hus. De 2 sammenbyggede beboelser skal nedrives sammen med den ældste del af
SPAR-butikkens bygninger: det hus,
der ligger ud mod Elmevej. På den
måde opnås et stort ryddet areal
langs Elmevej, for det er planen, at
butikken bygges her og hen over
Sundeved, så vejen lukkes i den
ende. Se tegningerne på billederne
her.
Brug ikke alle jeres penge til julegaver, men giv jer selv og os alle
sammen den bedste julegave af
alle: en levedygtig og fremtidssikret butik i mange år frem her i
lokalområdet. Betragt det som en
investering i byen aktuelt og i
fremtiden – men også som en sikring af jeres huspriser, der vil falde
uden en butik i byen.
Per Drustrup Larsen
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God jul & Godt nytår!
Tillykke med dette jubilæumsnummer!
Med nummer 75 runder Lokalbladet et halvskarpt hjørne og har været en
del af det lokale liv siden maj 1996 - og de fleste redaktionsmedlemmer
har været med fra begyndelsen.
Vi trænger til friske kræfter, videregivelse af erfaringer og oplæring af nye
medlemmer. Kontakt redaktionen og hør mere om det sjove og tidsmæssigt begrænsede arbejde.
(Synes I, at I har læst det før, så er det fordi, det også stod i nummer 74,
men det bliver ikke mindre nødvendigt fremover. Et medlem har truet
med at gå af, men blev afvist, så længe vi ikke er flere!)
(Vi har gjort plads til dit navn og adresse på listen her ved siden af)

(e-mail: renedahljeppesen@gmail.com)

Per Drustrup Larsen
Buurholtvej 47 (2826 1453)
(e-mail: drustrups@mail.dk)

Dit navn og din adresse
Kraghede
Dit navn og din adresse
Hallund

Sammenhold og fællesskab
Læs side 2 (I er lige kommet forbi den, når I læser dette) og bak op om
dette super gode initiativ med en ny SPAR-butik - på samme måde som vi
lokalt har bakket op om andre lokale projekter de sidste mange år bl.a.:
byggeriet af Østsidehallen, udvidelsen af klubhus med motionscenter og
senest Samlingshuset.
Alt dette giver først for alvor mening, hvis vi også fortsat har en
dagligvarebutik i byen som en vigtig del af den fortsatte byudvikling!

Dit navn og din adresse
Et andet lokalt sted

Redaktionen

Dette bør blive et historisk billede! Når Lokalbladet udkommer næste gang er 3 huse (2 bygninger) forhåbentligt væk i dette bybillede.
OG når nummmer 77 så skal laves, er et nyt byggeri forhåbentlig på vej!

LOKALBLADET udkommer næste gang 17. MARTS 2015.
Sidste frist for indlevering af stof til LOKALBLADET er 1. marts
Støt vore annoncører - se annoncesiderne bagest i bladet

Tryk: Basis-Tryk, Dronninglund - oplag: 1500
Lokalbladet
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10 år og en ny butik!
Da Christian Schmidt i september
fejrede sit 10-års jubilæum med CL
Partyservice i Øster Brønderslev,
foregik det med åbent hus i de
nyindrettede lokaler og gårdarealet
ved den butik og køkkenet, hvor
han begyndte sin forretning med
mad ud af huset - og ret hurtigt
med helstegte grise som sit speciale.
Der mødte rigtigt mange frem i
løbet af jubilæumsdagen, og de
blev godt beværtet med god mad
og drikkevarer af alle slags, og
Christian fik overrakt en pokal med
en inskription, der markerer jubilæet og de 5000 grise, CL Partservice
skulle have lavet på de 10 år.
Christian siger selv, at det antal er
rigeligt højt, men at det ganske
rigtigt er blevet til mange gennem
tiden.
Op til jubilæet var det hele blevet
totalt renoveret, så der nu er rigtig
gode forhold til at forarbejde, køle
og tilberede mad i små og store
mængder ud af huset. Det betød
så også, at det ikke længere er
nødvendigt at bruge det gamle
bageri til at stege de hele grise
længere.
Det passede også fint med de planer, Christian allerede på det tidspunkt havde for bageriet, og som
nu er blevet til virkelighed. Den 14.
november åbnede noget så sjældent som en ny butik i en landsby
- og endda i en tid hvor der lukkes
rigtig mange butikker rundt
omkring.
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Den dag åbnede Christian Schmidt
butikken Schmidts Delikatesser i
det gamle bageri, og på åbningsdagen var der rigtig god gang i
butikken, og det har der været lige
siden, fortæller Christian. I løbet af
de første 14 dage, der er gået, har
der også været stille perioder, men
det går bedre og bedre, efterhånden som butikken er blevet kendt,
og snakken om de gode varer breder sig.
Netop kvaliteten er noget,
Christian understreger nødvendigheden af både i råvarerne og i de
færdige varer, der alle er hjemmelavede: pålæg, leverpostej, pølser,
ugepakker med kød af flere slags,
frokostsandwich og middagsretter
samt alt det andet specialbutikken
byder på.

Til at lave varerne til butikken har
Christian Schmidt ansat slagteren
Christian Solberg, der sammen
med Maria Dahl Pedersen og
Hanne Jensen også passer butikken, der allerede efter kort tid har
ændret sine åbningstider. Fremover
er der åbent mandag-torsdag kl.
10-17, fredag kl. 6-17 og lørdag kl.
8-13.
Ændringerne er sket efter folks
ønsker, og dem skal man endelig
komme med, også til det butikken
kan levere, siger Christian. Den tidlige åbningstid fredag er lavet, så
håndværkere kan købe frokost den
dag, og det er mange allerede
begyndt på.

Foruden skiftende gode tilbud tilbydes dagligt lune retter til middag
for kun 25 kr. pr. portion og senere
på dagen også middagsretter til 50
kroner.
Om kort tid vil Christian kontakte
flere firmaer, så også deres ansatte
kan få tilbud om levering af både
frokostretter og de kødpakker med
indhold til en uges middage, butikken også har på programmet.
Bak op om butikken, der så langt,
jeg har prøvet det, leverer nogle
rigtigt gode varer. Både pålæg og
retter er blevet nydt til alles tilfredshed.
Per Drustrup Larsen

Delikatessebutikken passer fint
sammen med aktiviteterne i CL
Partyservice, fordi samarbejdet
mellem dem gør det hele mere
effektivt. F.eks. laver delikatessebutikken nogle af de varer, CL leverer
f.eks. til buffeter, og CL laver de
lune retter, butikken sælger. Det er
netop det samarbejde, og de 10
års erfaring, der har gjort, at han
har turdet tage den chance, det er
at åbne Schmidts Delikatesser.
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Øster Brønderslev Borgerforening
MRSA
Borgerforeningen havde arrangeret
et møde i Samlingshuset torsdag 2.
oktober om MRSA.
Der var 15 deltagere og stor bevågenhed (TV2Nord og Nordjyllands
Radio), men ikke så stor tilslutning
fra lokale borgere. Måske er folk
bare ikke så skræmte, som det er
blæst op til i medierne. Tinna Urth
fortalte om bakterien, og om hvad
der kunne gøres for at mindske
smittefaren og risikoen for at få
den.
Niels Bonnerup Olesen

Fowli 2014
Regn er ingen hindring.
Bålhøjfestival skal man til under alle
omstændigheder!!!!
Sådan var der heldigvis rigtig
mange både stamgæster og nye
gæster, der tænkte. Det er vi i
arrangørgruppen meget glade for,
for det viser, at vi har ramt noget,
folk gerne vil komme til uanset vejr
og vind.
Det er rigtig meget værd, når vi nu
er gået i gang med næste års festival. Det giver energi og blod på
tanden.
For første gang gav Festivalen et
godt overskud på 130.000 kr.
Det betyder, at vi kan konsolidere
og også budgetlægge til næste år
med ro i maven.
Vi vil gerne benytte lejligheden til
af hjertet at takke alle vores sponsorer. Jeres støtte er en meget stor
hjælp!
Musikgruppen er i gang med at
finde navnene til Festivalen 2015.
OBS: billetsalget starter 1. 4. 2015.

De nye lamper på stien er blevet
repareret. Der er ikke fundet gerningsmænd til hærværket, men det
har kostet borgerforeningen 1.500
kr.

Jul
Lygtetændingsarrangement havde
vi den 23. november i
Samlingshuset. En god lille tradition hvor 60-70 store og små i år
mødtes kl. 15-17. Vi fik klippet
pynt til træet, sunget lidt og spist
gløgg, saftevand og æbleskiver.
Stine Christiansen og Stine Dahl
underholdt med sang og guitar.
Mange tak for det.
Ved 17-tiden kunne alle nyde
byens lys, der var blevet tændt.
Herunder er et stemningsbillede.

Byudvikling
Borgerforeningen håber sammen
med Kommunen, at få gang i
byforskønnelse. Det er naturligt, at
vi får gjort noget ved hovedgaden
i forbindelse med Jans projekt.

Som Borgerforening kan vi kun
opfordre alle til at støtte op om Jan
og SPAR. Det at have en god butik
er en livsnerve i byen.
Vi har holdt møde med Karsten
Frederiksen om, at byen i den grad
trænger til et løft, og det er alle da
også enige om. Ved første øjekast
ser Øster Brønderslev jo visse steder rigtig kedelig ud og kommer
slet ikke til sin ret. Det må og skal
der gøres noget ved.
Vi ønsker også Schmidts Delikatesse velkommen. Tænk, at vi igen
har fået en slagterbutik. Det er jo
fantastisk og så med så gode varer!

Kommende
arrangementer
Kommende arrangementer er
Fastelavnsfesten, der som sædvanlig holdes i samarbejde med
Menighedsrådet.
Det er i år 15. februar.
Generalforsamling afholdes
mandag 16. marts i Samlingshuset
Dagsorden
Valg af ordstyrer
Beretning fra formanden
Beretning fra kassereren
Valg til bestyrelsen
Indkomne forslag
Evt.
Hold øje med hjemmesiden
www.oesterbroenderslev.dk
og opslag, når vi nærmer os.
Birgit Søndergaard
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Nyt fra byrådet
Vi har siden sidst fået et budget på
plads. Det er et budget præget af
krisen. I disse år finder de reelle
nedskæringer sted.
Vi har i en kommune som vores to
store udfordringer, nemlig den
konstante stigning i udgifterne til
anbringelser samt udgiften til dyre
enkeltsager.
På socialområdet, hvor jeg er formand, har et samlet byråd besluttet, at vi skal finde besparelser for
17,8 mio. kroner. Vi prøver i den
forbindelse at få styr på de dyre
enkeltsager. Kan vi få udgifterne til
at falde årligt fra 4 millioner kroner
til 2,5 millioner på en enkelt sag,
kan vi bedre holde servicen overfor
de borgere, der blot har brug for
lidt hjælp.
Det er nødvendige, men svære
prioriteringer, som vi politikere må
tage, hvis et samfund som vores
skal kunne hænge sammen.
Lokalt er det vigtigt, at vi bevarer
vores indkøbsmuligheder, så derfor
har jeg ligesom mange andre i
lokalområdet valgt at støtte vores
købmand, Jan Jæger, så han forhåbentlig kan få etableret en ny, stor
og moderne Spar-butik.

Det er vigtigt for vores lokalsamfund at have gode indkøbsmuligheder, ligeledes er det dejligt, at
Christian Schmidt har åbnet slagter- og delikatesseforretning. Det er
vist et sjældent syn, at der åbner
en sådan i en landsby som vores.
Nye byggegrunde er på vej ved
Danserhøj, der jo snart er fuldt
udbygget. Vi har dog som landsby
en udfordring med den større
minkfarm, der er på vej på
Hallundvej.

en ordentlig måde.
Jeg har taget den konsekvens, at
jeg ikke svarer skjulte opkald på
telefonen. Ringer man fra en
sådan, må man efterlade nummer
og navn på telefonsvareren, og så
vil jeg ringe vedkommende op. Jeg
vil ikke have skæld ud af nogen,
der ikke vil give sig til kende.
Venlig hilsen
Ole Jespersgaard

Allerede nu oplever borgere i
området lugtgener fra farmen,
men det har vist sig, at byrådet
ikke har kompetence til at afvise en
udbygning. Jeg kan kun opfordre
berørte beboere til at henvende sig
til Teknisk Forvaltning hver gang,
der er problemer med lugt i byen,
så embedsmændene dermed kan
føre et skærpet tilsyn med minkfarmen. De berørte borgere har
denne sommer desværre oplevet,
at det har lugtet værre end tidligere år, og flere har henvendt sig
både til politikere og forvaltning.
Som politiker oplever vi, at den
måde, vi diskuterer på, er blevet
mere skinger. Vi må kunne diskutere de problemstillinger, der er på

Møde om minkfarm
Til borgermøder torsdag 23. oktober 2014 om lugtgener fra minkfarm på Hallundvej mødte ca. 40
mennesker op. Kommunen havde
arrangeret mødet som følge af de
mange klager, de havde fået over
lugtgenerne fra minkfarmen på
Hallundvej.
Først blev der budt velkommen af
Karsten Frederiksen, der forklarede
lidt om grunden til mødet, om det
at farmen i første omgang havde
fået afslag om udvidelse, om at
dette afslag blev omstødt af
Naturklagenævnet, og derfor står
det nu frit for ejeren at udvide farmen – på trods af tydelige gener
for omgivelserne.

Derefter fik vi en grundig gennemgang af de love og paragraffer, der
er i forbindelse med en sådan
farm. Altså afstandskrav, krav om
dyrevældfærd, gyllehåndtering osv.
Hvilket i det pågældende tilfælde
alle bliver overholdt. Der er sommeren igennem blevet ført ugentlige uanmeldte tilsyn med minkfarmen, og der er ikke på noget tidspunkt fundet overtrædelser. Men
som Marianne Heilskov Hansen
(der er miljøkonsulent i kommunen
og er en af dem, der laver de skærpede tilsyn) så rigtigt sagde, så
ændrer det ikke på, at der lugter
fælt fra farmen. Det er hun ikke
uenig med os i, men man har indtil nu bare ikke kunne finde kilden
til lugten.

Herefter var der en god debat,
undrende spørgsmål og betragtninger fra deltagerne. Ud over at få
lov til at lufte sin utilfredshed og
frustration over situationen, så var
det eneste nye vist, at en aktiv
minkfarmer var ret sikker på, hvad
der skyldtes lugtgenerne.
Specialisterne fra Kommunen ville
efterfølgende tage kontakt til ham
for at få forståelse for, hvad han
mente, og så tage fat i situationen
derfra.
Så nu venter vi andre spændte på,
hvad det mon medfører.
Vibeke Hatt
Lokalbladet
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GadeHvordan er det gået julekalenderen i
Øster Brønderslev?
Kalenderen er kommet rigtig godt af
sted: Der er solgt ca.
250 stk. Salget af
låger gik strygende,
og kalenderen er budt
til salg ved hoveddøren, men kan også
købes i Spar Ø.B., så
længe lager haves –
også selvom startdatoen 1. december er
overskredet.
Gevinsten på et gavekort på 2.500 kr. til
Spar Ø.B. er nemlig
gemt under låge 24. og der kan ikke snydes, da nummeret
udtrækkes og offentliggøres i Spar 24.
december (og på
Spars Facebookside).
Jo flere kalendere man
køber… - jo større
chance for gevinst.
Skulle der blive
udsolgt, trykkes der
bare flere. Der er sponsoreret kr. 26.000 af lokale virksomheder. De er alle
med på kalenderen – Stor tak til alle…
En tipi i træ koster i nærheden af 50.000, så der mangler lidt endnu. Vi
håber, at der dukker nogle midler op – eventuelt fra Landsbygruppen, som
har ytret, at overskuddet fra Forårsfesten går til fremme af Ø. Brønderslev
og omegn.
Det ville være en fin ting, hvis der i Øster Brønderslev hvert år udkommer
en lokal julekalender med det formål at forskønne vores by og omgivelser.
Det er der vist ikke mange byer, der har.
Vibeke Hatt

Hærværk på boldbanerne
Vi har desværre oplevet en del kørsel på vores
grønne arealer med store skader til følge.
Vi vil ikke acceptere, at små børn med kørekort
ødelægger vores baner, og vi opfordrer vidner til
at kontakte os, således vi kan standse dette. Vi vil
anmelde disse episoder til politiet.
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Kontakt Henrik Hald 23 34 71 69
Lokalbladet

ØB en klippesikker by
Der er efterhånden mange frisører
igen her i Øster Brønderslev.
Foruden Lokalbladets annoncører
HårGalleriet på Engvej, hvor
Marlene og Anna Sofie begge
arbejder (begge bor i Øster
Brønderslev) samt Algades Frisør,
hvor Helene arbejder (som også
bor i Øster Brønderslev), så er 2 frisører med lokale forbindelser gået
solo og har lavet Salon Kildedall i
Brønderslev. Det drejer sig om
Lene (”købmandens Lene”) og
Hanne (der bor på Buurholtvej).
Klip!

spejlet
Julegaveværksted
Julegaveværkstedet havde vi den tredje weekend i november, som vi plejer.
Vi mener, det er 16. år, vi har julegaveværksted, og nogen af os har været
med alle årene.
Vi oplever hvert år meget stor tilslutning af børn og voksne. Antallet af
børn ligger næsten på det samme hver dag: nemlig ca.100! Vi hører, at
børnene ser hen til at blive gamle nok til at deltage i julegaveværkstedet.
Er det ikke herligt?!
I år var vi en overgang lidt bekymrede for, om vi kunne få nok hjælpere,
men her er skoleintra en god informationskilde. Et lille opråb her, og alting
løste sig. Dejligt.
Der var også i år
dejlig mange unge
med som hjælpere.
Der hygges og arbejdes koncentreret,
som det også ses af
billederne.
Bente Børjeson
Mette Jørgensen
Hanne Hartmann
(holdt pause i år)
Birgit Søndergaard
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Myretuen og Grøftekanten
Nye høns i
Grøftekanten
Grøftekanten har været så heldig,
at en forælder har foræret børnehaven nogle nye høns. Vi har fået
1 ny hane og 4 høns - alle af racen
wyandotter. Børnene er på skift
med til at fodre og passe vores dyr.
Især er det populært at være med
hos kaninerne. Hver fredag hjælper
en gruppe børn med at gøre rent
hos alle dyrene.
I weekenden er det forældre og
deres børn, som på skift melder sig
til at fodre, og forældrene er gode
til at melde sig til fodretjansen.

Julen sig nærmer
De 2 sidste uger i november har
der været travlt i juleværkstederne i
de 2 børnehaver. Børnene har
været meget kreative og flittige.
Deres projekter er blevet fint pakket ind, og børnene glæder sig rigtig meget til, de pakkes op den 24.
De 3 nisser, som hører til på loftet i
Myretuen, er begyndt at røre på
sig, og nissen på loftet i
Grøftekanten har vi også hørt.
Spændende at se, hvad de finder
på i år.
December skal bruges til julehygge
og juletraditioner. En fast tradition
er julegudstjenesten, vi glæder os
meget til 10. december, hvor vi
skal til en lille gudstjeneste.
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Dagen efter har Nordjyske Bank og
menighedsrådene i Ø. Brønderslev
og Hallund inviteret til julehygge i
Samlingshuset, og der er vist
endda godter.

Informationsmøde
I november har forældrene til de
kommende skolebørn været til
informations aften på Ø.
Brønderslev Skole, hvor skoleleder
og børnehaveklasseleder fortalte
om forventninger til børn, der skal
starte i skole til august 2015. Fra
januar 2015 vil børnehaverne
arbejde med forskellige projekter
for førskolebørnene. Det sker i tæt
samarbejde med Ø. Brønderslev
Skole, så vi på den måde kan gøre
børnene så klar som muligt til at
starte i skole til august.

Kostpolitik
Forældrebestyrelsen i Øster
Brønderslev har på deres møde i
oktober besluttet at tage kostpolitikken op til overvejelse. For at
kunne tage en beslutning om en
evt. fælles kostpolitk, havde bestyrelsen indbudt forældrene til en
inspirationsaften om kost.
Kostambassadør Hanne
Kristoffersen var indbudt til at
komme og fortælle om sund kost
og gode madvaner. Ca. 40 forældre var mødt i Grøftekanten, og de
hørte Hanne fortælle om, hvordan
hun selv havde ændret kosten for
sig selv og
sin familie.

Det havde ændret hendes liv, så
hun var blevet mere livsglad og
havde tabt en del overflødige kilo.
Hanne gjorde rigtigt meget ud af,
at sukker ikke er godt for børns
ernæring, læring og udvikling.
Hanne mener stadig, det er madpyramiden, man skal gå ud fra. Det
var en meget inspirerende aften,
som gav noget at tænke over.
Forældrene vil senere få materiale
tilsendt i vores forældreintra.

Halloween i
Myretuen
En tradition i Myretuen er den årlige Halloween fest. Fredag 31.
oktober var en meget uhyggelig
dag i Myretuen. Næsten alle børn
mødte udklædte op i børnehaven,
og de voksne var også udklædte.
I løbet af formiddagen var børnene
på besøg i Heksens Hule. Her skulle
de danse heksedans og synge
uhyggelige sange. Igen I år kom
HEKSEN forbi og fortalte en uhyggelig historie om den ”grådige
kat”.
Festen sluttede med, at Heksen serverede boller med tudseøjne og
tudsekager. Det hele skulle skylles
ned med heksetis. Resten af dagen
var Myretuen fyldt med hekse og
andre uhyggelige væsener.
Jens Krogh

Kommunal dagpleje

Velkommen til den kommunale dagpleje
I Øster Brønderslev er vi nu 7 kommunale dagplejer tilbage, og vi er i
en rivende udvikling.
Alle dagplejere er pt. på uddannelse. Uddannelsesforløbet foregår
over ca. 1/2 år, hvor man får
diplom i ICPD som er relations- og
resourceorienterede pædagogiske
arbejde.
Vi vil gerne slå et slag for at den
kommunale dagpleje, så vi kan bliver ved med at have et kommunal
dagpleje tilbud i Øster Brønderslev.
Dagplejen er for mange forældre
en tryg og god pasningsform for
små børn. Det lille, overskuelige
miljø - med én kendt voksen, en
lille børnegruppe - og med familien som model, giver børnene
kendte og trygge rammer.

Det kendetegnende for dagplejen
er, at ting tager den tid, det tager,
og at hverdagen ikke er lagt i alt
for faste rammer. Det giver ro og
tid til at støtte børnene i deres
udvikling - f.eks. god tid til at lære
børnene selv at tage overtøj af og
på - god tid til fordybelse og til at
udforske blomster, insekter, småsten på gåturen osv.
Dagplejeren kender ”sine” børn
indgående, hvilket både er styrkende for relationen mellem barnet og
den voksne, og styrkende for
udvikling af barnets kompetencer,
idet dagplejeren kan støtte barnet
dér, hvor hun kan se, at barnet har
brug for ”en hjælpende hånd”.

Det lille miljø med tætte relationer,
både børnene imellem og mellem
børnene og den voksne, skaber
gode muligheder for at styrke børnene i deres sproglige og sociale
udvikling. Der er god tid til snak
ved frokostbordet, god tid til at
læse en bog og til at støtte børnene i deres konflikter osv. Vi har pt.
vores hjemmeside under revidering, men ellers vil vi gerne appellere til, at folk bruger og ser vores
hjemme side. ”Brønderslev kommunal dagpleje” og se under vores
by, og find Øster Brønderslev.
Vi håber at have vakt din interesse
for Den kommunale Dagpleje i
Øster Brønderslev, hvor vi kan give
dit barn, en god start på livet.
Hilsen fra de
kommunale dagplejere
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Privat dagpleje
Lille Nejst Bondegårdsdagpleje
noget tidspunkt fortrudt det valg,
hun har truffet. Birgit Jakobsen var
kommunal dagplejer i 4 1/2 år,
inden hun i 2000 startede som privat dagplejer. Har været stordagpleje med 10 børn i 9 år, men er
nu sig selv med 5 børn.

Lille Nejst Bondegårdsdagpleje har
det sidste årstid været rammen om
privat legestue.
Vi er 3 private fra Tylstrup og 2 fra
Ø. Brønderslev, der mødes hver 14.
dag om tirsdagen. Vi starter med
formiddagsmad af hjemmebagte
boller m.m. Ude - hvis vejret er til
det. Så leges der ellers i forskellige
rum af den dejlige have, sandkassen er meget populær. Eller så er vi
inde og har lidt sanglege m.m.,
indtil vi slutter til middag.

Conny fra Ø.B. er sidst ankommen.
Hun har været kommunal i 22 år,
men blev afskediget i foråret og
har så valgt at starte op som privat
dagplejer. Når man er glad for sit
arbejde og nok ikke har den bedste
alder til at skal ud og søge nyt job,
var det jo indlysende at starte for
sig selv.

Connys private
børnepasning

Det er vigtigt, vi er kreative og kan
bruge fantasien og ikke mindst den
friske luft. De forskellige aktiviteter
tager udgangspunkt i børnenes
alder og udvikling. Jeg går op i, at
børnene er deltagende omkring
måltider, hvor de hjælper med
borddækning samt rydde op og
lære god bordskik. Hos mig lærer
de at omgås hinanden på en ”god
måde” sådan de er gearet til børnehaven.

Julehilsen fra
børnene på
Mettes
bondegård

Mit motto er: ”Tryghed & omsorg”
Se venligst hjemmesiden:

I haven går vi ofte ud
Også selvom det er regn og slud
knus vi får når vi har trang
Sammen med Mette synger vi
en sang

Efter opfordring fra forældre
besluttede jeg at starte op som privat børnepasser (dagplejer).
Jeg har været ansat ved
Brønderslev Kommune som dagplejer i 23 år, så det var lidt af en
omvæltning at starte som privat,
men efter de første måneder kan
jeg kun sammen med forældre og
børn konstatere, at det var det helt
”rigtige” valg.
Jeg har et fint samarbejde med
kommune og de andre private børnepassere. Se artikel andet steds i
bladet. Jeg lægger meget vægt på,
at vi i dagligdagen er meget ude
både på legepladsen, skoven, naturen samt i nogle tilfælde stranden.

Mette Holst fra Bondegårdsdagplejen Kærvang i Ø.B. var dyrepasser i zoo i Ålborg, valgte at tage et
års orlov fra jobbet for at prøve
kræfter med privat dagpleje. Der er
nu gået 2 år, og hun har ikke på

www.connypasning.dk
Med venlig hilsen
Conny Jensen
Mysundevej 6
Øster Brønderslev

Lille Nejst Bondegårdsdagpleje ligger i Ålborg Kommune, men i øjeblikket er der kun børn fra
Brønderslev Kommune i dagplejen.
Pr. 1. december starter også Stine
Dam Jensen og Lone Svendsen
som private dagplejere.

En lille hilsen nu I får
fra os på Mettes bondegård
for vi glæder os i denne tid
og håber julen bliver skøn og
hvid

Vi unger aldrig stopper
Vi elsker at lave spilopper
Vi tager i legestue på Lille Nejst
Med fantasien vi ofte har rejst
To geder vi i år har fået
- tænk engang endnu et år er
gået
Vi sagde alle ”Nææhh”
mens gederne lærte os at sige
”Mæhh”
Vi håber at I alle får
en rigtig glædelig jul i år
samt et lykkebringende nytår
Julehilsner fra os på Mettes bondegård
Josephine (1 1/2 år), Sanne (3 år),
Jonathan (3 år), Kristian(2 1/2 år)
og Alberthe (1 1/2 år)
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Dagplejen
Puslegaarden
1. december startede jeg, Stine
Dam Jensen, min private dagpleje,
”Puslegaarden”.
Jeg bor med min mand, Klaus, og
vores to drenge, Frederik og
Nikolaj, på Hvilshøj Mark 68, blot
800 meter fra Øster Brønderslev
by.
Jeg har siden januar 2010 arbejdet
som kommunal dagplejer og har
derved erhvervet mig en del erfaring omkring arbejdet. Men for
mig er det ikke bare et arbejde, det
er en livsstil. Jeg nyder og elsker
hver dag børnene kommer ind af
døren og føler mig heldig, når jeg
får lov til at være en del af deres
første leveår. Derudover føler jeg
mig ansvarlig for at ruste børnene
til at komme videre i børnehave,
og den opgave tager jeg alvorligt,
men med en legende og sjov tilgang.
Jeg gør meget ud af at fange børnenes egne initiativer og derudfra
lave udfordrende aktiviteter, som
passer til det enkelte barn. Vi har
både dyr og natur helt op af gården, og det udnytter vi. Vi kan rigtig godt lide at være ude, hvor vi
bla. besøger køerne i stalden, plukker æbler/blomster, finder regnorme i jorden, kører scooterløb, gra-

Lone Svendsen
Efter 19 år som kommunal dagplejer, har jeg nu valgt at tage springet og blive privat dagplejer. Jeg
har hjemme på Bålhøj 12,
Ø. Brønderslev. En beliggenhed
som er tæt på skole, børnehave og
et fantastisk skovområde, som vi
benytter os meget af. Jeg er gift
med Kim. Vi har tre voksne udeboende børn og et barnebarn.
Gennem de mange år som dagplejer har jeg fået godt kendskab til
børns trivsel og udvikling. Ved at få
indflydelse på det er det min målsætning at skabe et roligt, nærværende og trygt miljø, hvor der
tages hensyn til det enkelte barns
personlighed. Ligeledes vægter jeg
at gøre dagen genkendelig og ind-

ver i sandkassen, rutsjer, og så elsker vi at
blive mudret, når det
regner.
Når det så er sagt
kan vi også godt lide
at lege inde.
Legeværelset er delt
op i ”stationer”, hvor
børnene har mulighed for at finde ro til
at fordybe sig i legen.
Derudover har vi et
stort køkkenalrum,
hvor børnene inddrages i borddækning,
madlavning osv. Men
rummet kan også forvandles til alt fra forhindringsbane til dansegulv, til
kæmpe hule osv.
Jeg vil ikke skrive mere, blot
referere til min hjemmeside
www.puslegaarden.dk.
I er også meget velkomne til at
kontakte mig på 22665904 eller
skriv en mail til Stine@puslegaarden.dk
Med venlig Hilsen
Stine Dam Jensen

holdsrig, med aktiviteter som stimulerer og inspirerer det enkelte
barn, i forhold til alder og behov.
Udover det har jeg fokus på at give
børnene en sund og varieret kost,
hvilket også har stor betydning for
deres trivsel og udvikling.
Hver dag tager vi os tid til at synge
og fordybe os i en aktivitet. Det
kan f.eks. være, vi laver noget kreativt af det, vi finder i skoven, maler,
spiller spil eller laver gymnastik og
bevægelse. At komme ud dagligt
er noget vi alle sætter pris på, dog
med forbehold for vejret. Så køres
der på diverse køretøjer, leges i
haven, el. vi tager på tur. Her er rig
mulighed for udfoldelse, da vi har
masser af plads både ude og inde.

Har I lyst til at høre mere eller
besøge børnene og mig, er I
meget velkommen. Her er altid
plads til leg og hyggeligt samvær.
Kontakt mig på tlf. 27 28 48 63
eller mail:
baalhoejprivatedagpleje@gmail.com
så laver vi en uforpligtende aftale.
Venlig hilsen
Lone Svendsen
Øster Brønderslev
www.baalhoejprivatedagpleje.dk
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Nyt fra Hallund-Hollensted
Borger- & Idrætsforening
Siden sommerfesten har alle fået
pulsen ned, så nu er vi i den gamle
gænge igen.

Korslund
Den 21. august havde Flemming
fra Korslund inviteret os ned og se
gården. Det var spændende at se,
hvorledes de dyrkede kartofler i
stor stil og med meget store maskiner. Flemming kunne svare på alt
omkring at drive en (og flere)
gårde. Vi gik gennem de tidligere
stalde, der nu er kartoffellager, og
gennem laden for at se deres
nyindkøbte marksprøjte, en virkelige stor og avanceret sprøjte, der
affotograferer afgrøden og kan se,
om der er brug for yderligere
sprøjtning. Så gik vi gennem den
store have og så deres lysthus i
bunden af haven. Til sidst blev vi
inviteret ind og se stuehuset. Det
er stort, omkring 800 kvm + kælder. Vi fik tilbudt at sidde inde og
nyde vores medbragte kaffe og
kage. En virkelig god aften for alle
deltagerne.

Ølsmagning
Traditionen tro har vi afholdt ølsmagning på kroen. I år var det øl
fra Søgårds Bryghus i Aalborg. Som
noget nyt havde vi lavet om på
måden, vi testede øllet på. Det
lyder utroligt, men det var Kims
idé. Til maden fik vi en almindelig
pilsner, og så havde alle deltagere
fået 2 kuponer til øl efter eget valg.
Bryghuset og Kim havde valgt 11
forskellige øl, så der var noget for
enhver smag. Maden, som Trine
fristede os med, var en buffet med
gode retter, som alle gerne stod i
kø til. Claus fra bryghuset havde
lavet en udførlig beskrivelse af hver
øl, og så kunne man selv vælge,
om det skulle være en ”let” eller en
”tung” øl. Der var også øl, som var
stærke, meget stærke. Vi tror, at
alle havde en god aften, og som
tidligere år blev der samlet penge
ind til næste års øl.
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Fællesspisning
I oktober havde vi fællesspisning i
Klubhuset, hvor en lokal havde tilbudt at lave god ”gammeldags
mad” til aftenen. Menuen var koteletter, “som vor mor troede, hun
lavede dem”, med god brun sovs,
kartofler og gulerødder til. Efter
maden blev mange hængende og
hyggede sig til langt ud på aftenen.

Badeanstalten
Vi havde arrangeret virksomhedsbesøg på Badeanstalten i
Brønderslev, så kunne alle (især
pigerne) få fyldt hylderne op til jul
samt købe en lille lækker ting til
gave. Men vi måtte desværre aflyse, da der ikke var tilstrækkeligt
med tilmeldinger. Vi prøver senere
med en tur til Badeanstalten.

www.hallundhollensted.dk

Præmiewhist
Hver onsdag er der præmiewhist i
Klubhuset, hvor vi betaler 50 kr. for
vores ”beter”, når vi møder op kl.
18.30. Det giver så også en kop
kaffe og kage, når vi har ”halvleg”.
Efter kaffen trækker vi lod igen
blandt spillerne, som så tager 20
spil mere. Denne aften hygger vi
os både med nyheder og vittigheder, og drille hinanden kan vi også
finde på (også i spillet). Afhængig
af antal spillere er der næsten altid
præmie til de tre dygtigste (mest
heldige vil nogle måske sige).

Jul
Nu har vi snart 1. søndag i advent,
og traditionen tro har vi kirkegang,
juletræstænding, gløgg og æbleskiver i Klubhuset og til sidst det store
andespil for alle aldre.
Men som I alle allerede ved, så kan
I altid følge os
på hjemmesiden
Claus Iversen

Tøseaften/modeshow i Hallund
Onsdag 8. oktober var der mødt
76 forventningsfulde damer op til
en spændende og hyggelig aften i
Hallund Klubhus.
6 lokale damer gik igen i år catwalk
i tøj/smykker fra Nikoline i
Dronninglund, luftede tasker fra
Arne J, briller fra Louis Nielsen
begge fra Brønderslev samt smykker fra Gade&Juul. Der blev vist tøj
til enhver lejlighed, både aftentøj,
festtøj og overtøj.
Alle damerne gjorde det igen godt
på gulvet, nogle endda med skarpe/sjove kommentarer til aftenens
konferencier Kirsten Madsen. Der
var gæster både fra nær og fjern,
og som altid var det en hyggelig
og afslappet aften.
Også i år var der udstilling og salg
fra smykkefirmaet Gade&Juul, garn
fra HH-garn ved Jette Søbygge, filteting fra Filtestedet ved Bente Toft
samt keramikting og smykker fra
Anette Christensen og Eva Risager.
Inden arrangementet startede, blev
der serveret en forfriskning samt
snacks, som gæsterne kunne nyde
undervejs.
I pausen var der besøg af Othilde,
som viste sit eget spøjse tøj frem.
Noget var lån, andet arvet og
noget fundet i en container. I og
efter pausen blev der udloddet fine
sponsorerede gaver på indgangsbilletterne. Kirsten og Else havde
sørget for henholdsvis kringlekage
og lagkager til kaffen, som Gunnar
havde helt styr på. Så alt i alt kan
vi kun være tilfredse med et igen
velbesøgt arrangement. Kirsten og
jeg vil derfor igen gerne takke for
det store fremmøde til de glade
deltagere, og takke modellerne
endnu engang. Så hvem ved,
måske er der også et på gensyn til
næste år.

Lis og

Kirsten

Julekursus 2014
10 damer var mødt op til en kreativ aften i Hallund Klubhus 24. november.
Der blev lavet dekorationer/kranse m.m. i den store stil godt bistået af
Lenette fra Butik LL i Mølholt. Hvor utroligt det end lyder, kan der godt
være stille,
selv når 10
damer, der
ellers er godt
skåret for tungebåndet, er
samlet. I pausen blev der
nydt en kop
kaffe og æbleskiver.
Kirsten og Lis

Herrefrokosten 2015
Herrefrokosten i Hallund bliver lørdag 7. februar klokken 13 i Klubhuset på Søndersig.
Prisen er 99 kr., og der serveres snaps og øl til sædvanligt utroligt lave priser.
Sidste tilmelding fredag 30. januar til marrup@gmail.com
(Der er ALDRIG fotos fra herrefrokosterne. Som det ses er alt mørklagt)
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Et arbejdsliv med lastbil, entreprenørarbejde og råstofproduktion
På opfordring - et lille indblik fra 1962 - 2005
Jeg er født i Hallund (i lejligheden oven på daværende ”fedevareforretning”) i 1946. Gik i skole i Hallund og
Brønderslev. Gift i 1971 med Dorthe, og vi bor stadigvæk i Hallund.
“Du kan lige så godt skrive nogle regninger og udføre kassebog, samtidig med, at du går i skole”, beordrede min
far. På den måde blev jeg som 15-16 årig indlemmet i min fars, Ragnar Christensen, vognmandsforretning. Efter
skoleafslutning i 1962 som 16 årig startede jeg i forretningen.

I 1965 – 67 var der i perioder store
leverancer til Skagen - bl. a. den
nye indfaldsvej til Skagen by. Her
blev der transporteret stenmaterialer fra Hanstholm og fra Glatved
ved Grenå. Det var meget lange
transporter, som betød, at der var
mange lastbiltræk i arbejde, men
det var jo lang tid før, der var
noget der hed fartskriver og
køre/hviletids-bestemmelser. Det
var frihedsperioden i tresserne og
halvfjerdserne.

1962-1969
Min første opgave var at udføre
jordarbejde ved en ny højspændingsledning fra Vesterladen
(Vendsysselværket) til Hjørring.
Dækning af ca. 200 mastehuller
med 2-300 m3 jord ved hvert hul
– et kæmpe arbejde med en lille
industrifrontlæsser. Ved mange af
hullerne skulle der udskiftes jord
med tilkørt sand pga. blød bund,
men det gav arbejde til lastbiler.
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Det var meget lange arbejdsdage
både lørdag og søndag. Da denne
strækning var færdig, fortsatte jeg
på en ny strækning (Konti Skan
linien) fra Vendsysselværket og til
Lokalbladet

Lyngså med 110 master – og derfra over på Læsø med 67 master.
Jeg var ikke meget for at skulle til
Læsø at arbejde, fordi jeg i mellemtiden havde fået kørekort til lastbil
og hellere ville fortsætte med den.
Efter Læsø blev det lastbilen. En af
de første leveringer var vejmaterialer til et vejarbejde i Hirtshals og
dernæst til den ny Hallund Kærvej.
Det var transport af stenmaterialer
fra Ballerum ved Thisted og fra
Hobro. Som 18 årig blev jeg økonomisk optaget i forretningen. Jeg
havde på det tidspunkt også fået
nogen erfaring med regnskab.

Alle rabatter, grøfter og skråningsanlæg ved den nye indfaldsvej
skulle tilsprøjtes med græsfrø, men
det var det rene strandsand, og
forsøget mislykkedes totalt. Det
blev herefter besluttet, at der så
skulle anvendes muldjord, og pludselig skulle vi levere flere tusinde
m3 jord. På det tidspunkt havde vi
købt en mindre ejendom i Hellum,
så den skrællede vi det meste af
muldjorden af og kørte til Skagen.
Der blev også købt jord flere andre
steder for at dække behovet.
Efterfølgende blev der leveret
muldjord mange andre steder i
Skagen - anlægsgartner, sportspladser, skoler, parcelhuse m.m.
Det var en periode med et helt
muldeventyr.
Der blev leveret vejmaterialer ved
parcelhusudstykninger og havnearbejder i Skagen. Inden Skageneventyret var der kommet 2 gummigeder i firmaet. På ejendommen
i Hellum gravede vi fyldsand og
leverede til bygge- og anlægsarbejder.

Det var også i de år, vi fik leverancen af bundsikring til omfartsvejen
ved Tylstrup. Det læssede vi og
transporterede fra en grusgrav i
Hune. Der kørte 10-15 biler i perioden. Alle de leverancer, der bliver
omtalt her i artiklen, har vi haft
ansvaret for, og vi har indlejet
fremmede vognmænd til hjælp
med kørslen. Men der var ingen
hjælp, at hente ved Skagen vognmænd, for de ville kun køre med
fisk.
I 1967 startede vi grusgrav i
Thorup ved Dronninglund
Storskov, hvorfra vi leverede fyldsand og bundsikring til flere
anlægsarbejder i Vendsyssel bl.a. til
ny omfartsvej ved Hjallerup, og ny
vej fra Hjallerup mod Ravnstrup.
I 1967/68 påbegyndes det første
stykke motorvejsarbejde nord for
Limfjorden, og Brønderslev
Entreprenørforretning A/S vinder
opgaven. Vi får opgaven med levering af alle vejmaterialer. Der er
nye og skærpede kvalitetskrav til
vejmaterialer til motorvejsbyggeri,
og det blev lidt af en opgave
under hele leverancen.
Stenmaterialer som bærelag var
slut – der skulle i stedet anvendes
stabilt grus fra en godkendt producent. Fyldsand/bundsikring fik nye
og skærpede krav.
Fyldsand/bundsikring til motorvejen blev leveret fra vores grav ved
Thorup - og fra grusgrave syd for
fjorden. 15-25 tre-akslede lastvogne var beskæftiget med transporten. På et tidspunkt blev kvaliteten
for dårlig fra de omtalte steder - og
det medførte, at vi åbnede et nyt
graveområde ved Hellum og færdiggjorde leveringen derfra.
Stabiltgrus til motorvejen leverede
vi fra en grusgrav ved Hobro. 1020 lastvognstræk stod for transporten, men i perioder kunne det
være svært at skaffe biler nok. De
sidste leverancer til motorvejen
blev afsluttet i 1969/70 – da var
der tilkørt over 100.000 m3 fyldsand/bundsikring og ca. 45.000
m3 stabiltgrus.

I samme periode havde vi leveringer til omfartsvejen ved Åbybro og
mod Birkelse. Sand leveret fra Kås
og stabiltgrus fra Års.

1970 – 1980
Der fortsættes med at levere til vejog anlægsbyggeri. Fyldsand til ny
indfaldsvej til Frederikshavn, dette
udgraver vi ved en ejendom ved
Understed.
Levering af fyldsand/bundsikring til
nyt vejstykke Brønderslev – Jerslev.
Her skal der gøres et nyt forsøg
med et bærelag af granitskærver i
stedet for stabiltgrus. Skærverne
skulle fodres med harpet sand, der
skulle vandes ned i skærverne.
Der blev byggemodnet meget i
den periode, hvor vi leverede vejmaterialerne til mange områder i
Vendsyssel. For mange murermestre/bygmestre udgravede vi grundene og fyldte op med fyldsand.
Brønderslev Kommune var også en
stor kunde med store byggemodninger. De ville ikke anvende stabiltgrus til vejarbejder, men fortsatte med paksten og skærver. Det
blev til mange ture til Glatved ved
Grenå efter sten. På det tidspunkt
havde vi et cementstøberi i Århus,
hvor vi leverede søral til, fra
Klim/Thorupstrand, så der blev
lavet mange returlæs. Det var
lange strækninger med overnatning i lastbilen. I Thorupstrand
kunne vi få læsset ral indtil kl. 22,
og i Glatved fra kl. 5 morgen til kl.
22 aften –
godt der
ikke var
noget der
hed
køre/hviletids bestemmelser.

Der var også anden transport i den
periode, som kørsel med fisk fra
Hirtshals til grænsen. Der blev læsset i Hirtshals om eftermiddagen,
og vi skulle helst være ved grænsen inden midnat, hvor der blev
omlastet til tyske biler. Derfra gik
turen enten til Grenå eller Hobro
efter grusmaterialer.
Pedershaab Maskinfabrik var også
en kunde med transport af nye
betonmaskiner rundt i Jylland og
på Øerne. Der blev altid læsset på
Pedershaab sidst på eftermiddagen, så varerne var ved kunden
næste morgen. Når vi skulle på
Sjælland, var det med færgen
Ebeltoft – Sjællands Odde kl. 22.
Når jeg havde en bestemt maskine
med, der stod på anhængeren, var
den for høj til at kunne køre ind på
færgen, så jeg skulle tappe halvdelen af luften ud af 8 dæk på
anhængeren – vi var ikke populære
ved færgemandskabet. Der var ny
luft på færgehavnen i Odden.
Sneplovkørsel for Kommunen var
også en beskæftigelse, og det var
dengang, da en’ sneplov kunne
rydde vejene i Hallund, Øster
Brønderslev, Kraghede, Hollensted
m.m. Kun når der var meget sne,
kom der to plove i gang. Efter 35
år opsagde vi aftalen med
Kommunen.

Senere i
halvfjerdserne var alle
gået over til
stabiltgrus
som bærelag, så transportlængderne blev
reduceret
betydeligt.
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Rydning af gamle læhegn hvert
efterår for Hedeselskabet blev også
en opgave i en årrække. Der blev
ryddet ca. 50 km gammelt hegn
hvert år, og plantet nye 3-rækker
løvhegn.

1980 – 1990
Forretningen ændrer noget karakter i perioden. Der leveres fortsat til
vejbyggeri. Vi udfører mange
pladsbelægninger ved erhvervsbygninger – udgravninger, planering, tilkørsel og udlægning af
sand og grus.
Der udvides med opkøb af Kirkholt
Mørtelværk med tilhørende ejendom, og råstofindvindingsområde.
Vi flytter produktionen af betonsand fra Hellum området over til
Kirkholt, hvor vi også starter mørtelproduktion.
Sorteringsanlæg, produktionsanlæg
fornyes og udvides til større kapacitet. Fornyelse og tilkøb af entreprenørmaskiner og lastbiler sker
løbende.
Mørtelproduktionen bliver tilsluttet
Dansk Mørtelkontrol med driftskontrol og kvalitetsstyring af produktet. Det er et krav, når der leveres til offentlig byggeri.
Produktionen af betonsand tilsluttes ”Dansk Gruscertificering”. Der

bliver udarbejdet en kvalitetshåndbog – en beskrivelse af daglig produktion og kvalitetsstyring. Vi styrer kornkurven, fillerindhold, vand
og humusindhold, flintindhold, m.
m. i betonsandet. Udover egenkontrol, får vi løbende kontrol
besøg af Dansk Mørtelkontrol og
Dansk Gruscertificering, der udtager prøver til kontrol på eksternt
laboratorium.
Der købes tilstødende jord i
Søheden Plantage, der ejes af
Brønderslev Kommune, til udvidelse af indvindingsområde – men
Nordjyllands Amt, der er råstofmyndighed, ville ikke give de fornødne gravetilladelser. Det var først
efter flere års sagsbehandling,
møder - og presseomtale, at der
blev givet en gravetilladelse på
meget strenge vilkår, og det var
kun på en del af det ansøgte område. Vi indgår en aftale med
Brønderslev Kommune, der
omhandler en omlægning af
Søhedenvej og Skovvej, som led i
indvindings- og efterbehandlingsplan.
Der produceres og leveres mørtel
til små og store byggerier i
Vendsyssel. Parcelhusbyggeri, landbrugsbyggeri, store kyllingehuse,
Brønderslev Rådhus, halmværk,
produktionshaller ved Gandrup
Tegl, sportshaller i Hjørring og
Hjallerup m. m. blot for at nævne
nogle.

1990 – 2003
Vi har en meget stor produktion og
levering af betonsand til de store
betonfabrikker, og det kan i perioder knibe med at følge med efterspørgslen. De store aftagere er
Unicon Beton Frederikshavn, 4K
beton Hjørring og Dronninglund,
Brønderslev Betonværk,
Frederikshavn Betonvarefabrik. Til
flere af værkerne kørte vi også
stenmaterialerne. De blev afhentet
i Vigsø ved Hanstholm, Blære ved
Års, Østhavnen Aalborg og
Frederikshavn Havn, hvortil de blev
indsejlet.
Kvalitetskrav til færdigbeton bliver
igen strammet op først i halvfemserne. Værkerne ville kun anvende
betonsand, der var vasket, og samtidig skulle filler og flintindhold
nedsættes yderligere i sandet. Det
betød store ændringer i vores produktion.
Vi opsatte nyt vaskesorteringsanlæg, lavede vandboringer med
recirkulering og slambassin.
Opgaven var med vandtryk, at
udvaske filler og dårlige sandkorn
(flintindhold) i sandet. 2 store
pumper forsynede vaskeanlægget
med vand - ca. 200 m3 i timen.
Vi udvider indvindingsområdet,
med køb af jorden ved en naboejendom med tilhørende grusgrav
og maskiner.
Samtidig bliver der
købt et parti grus
af god kvalitet på
et areal i Hellum,
som bliver
transporteret til
vaskeanlægget i
Kirkholt.
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I halvfemserne er der stor byggeaktivitet i landbruget. Vi får mange
opgaver med at udgrave til stalde,
kyllingehuse, gylletanke – og tilkører sand og grus.
Store byggeprojekter i
Frederikshavn i perioden gav travlhed med levering af betonsand og
sten til Unicon Beton. Af byggearbejder kan nævnes: Tørdok
Frederikshavn Værft (18.000 m3
beton), Frederikshavn Sygehus og
Sæby Fiskeindustri.
Udover normal levering indgår vi
en aftale med Unicon Beton og 4K
Beton om produktion og levering
af betonsand til de nordjyske
motorvejsbroer – en meget stor
ordre!! Disse to fabrikker skal levere
betonen til samtlige broer. På
nogle af broerne skulle anvendes
ekstra højstyrkebeton, som betød,
at det reaktive flintindhold i sandet
ikke måtte overstige 1%. Det krævede mange forsøg med ekstra
vandmængder og trykdyser monteret, inden vi kunne dokumentere,
at det var i orden. Når dækket til
motorvejsbroen skulle støbes, foregik det ud i et, og der måtte ikke
være ophold i støbningen. Det
kunne vare op til 48 timer på de
største broer, så det betød kørsel i
døgndrift med skiftende chauffører.

Sidst i halvfemserne åbner vi et
graveområde ved Hallund med
fyldsand og bundsikring, hovedsageligt beregnet på levering til den
vestlige motorvej. I perioder kunne
der køre 15 – 20 lastbiler. Over
500.000 m3 blev udgravet, inden
området var udtømt i 2003 og færdigretableret i 2004.
Regnskab/administration blev klaret om aftenen, og lørdag/søndag,
men med stor hjælp fra fruen –
som også havde sit arbejde ved
sundhedsvæsenet i alle årene. Ferie
og frihed var ret begrænset. Vi har
haft et dygtigt team af medarbejdere, som var i stand til at arbejde
selvstændigt og træffe beslutninger, når det var nødvendigt.
Efter mere end 40 år i branchen
bliver firmaet solgt i 2003, og produktion og leveringer fortsætter
som hidtil. I købsaftalen er det
aftalt, at jeg skal være tilknyttet det
nye firma i en overgangsperiode
på et år på konsulentlignende vilkår. Det blev til 2 år, fordi det tog
længere tid at få vognmandstilladelserne overflyttet til ny ejer.

Derefter fortsætter jeg med noget
mindre arbejdskrævende i et mindre udlejningsfirma med erhvervsog boligudlejning, som jeg havde
etableret inden salget af virksomheden.
Så bruger vi også tiden som livsnydere til at rejse og opleve verden, især i efterår og vinterperioden til både varme himmelstrøg og
med skiløb i Alperne/Dolomitterne.
Det bliver også til lidt handel og
kørsel med veteranbiler.
Forfattet af
Torben Christensen
Kjølskevej 9 Hallund
9700 Brønderslev
Telf. 9883 5016 – 3098 6238
Mail: torbenchr@pc.dk

Torben fotograferet til Lokalbladet
nr. 35 - december 2005
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Elmehøj
Et stort tillykke til Lokalbladet, som
nu er udkommet med 75 numre.
Stor ros til de ildsjæle, der har haft
arbejdet med at lave de flotte og
spændende blade, som altid bliver
læst med stor interesse på Elmehøj.
Vi er rigtig glade for at vi får spalteplads i bladet.
Efteråret har været våd med en
masse regn i mange kældre, men
Elmehøj ligger heldigvis på bakken
i Øster Brønderslev, så vi slap for
regn i vores kælder. Kun vores
store affalds Mollock forsøgte at
komme ovenpå jorden pga. højt
grundvand, og så kom lidt vand
ind igennem en enkelt udluftningskanal. Men vi har snakket meget
om alle de huse, hvor vandet har
stået højt og mange har fået ødelagt deres ejendele.
Nu er det så december, og vi skal
til at forberede julen. Som altid så
sker der altid en masse hygge på
Elmehøj. Her er lidt af de arrangementer der er i december.
Jule- og loppemarked
Vi starter ud med vores jule- og
loppemarked den 29/11. Markedet
er overstået når Lokalbladet
udkommer, men billedet på denne
side er taget der. Vi har haft en
god dag med mange besøgende,
der ville støtte en god sag til gavn
og glæde for Elmehøjs beboere.
Det er igen Centerrådet, der har
ydet en kæmpe indsats med salg af
deres hjemmelavede lækkerier. De
har stået i køkkenet i flere dage og
bagt småkager og kogt klejner

sammen med beboerne. Ruth har
som sidste år lavet sin populære
æblekage. Vi havde også rigtig
mange ting til vores loppemarked,
flere havde deres egne boder, med
deres egne kreative ting. Jeg vil
gerne sige tak til de mange firmaer, som har givet flotte gaver til
vores lotteri.
Husets julefrokost
11/12 for beboere, pårørende og
medarbejdere plejer at være en
dejlig og hyggelig dag, hvor vi spiser en god julefrokost leveret fra
køkkenet. Der bliver sunget julesange med musikalsk ledsagelse af
Lasse og Keld. Og mon ikke at
medarbejderne er klædt ud som
nisser, som vi plejer.
Lucia
12/12 kommer luciaoptoget fra
Øster Brønderslev Skole. Det er en
højtidelig dag for beboerne, når de
søde piger med sang og lys på
hovedet går igennem Elmehøj.
Koraften
16/12 kl. 18.30, hvor kirkekoret
kommer og underholder med
deres skønne sang. Det er en tilbagevendende begivenhed, som vi
altid glæder os til.
Andre aktiviteter
Derudover så laves der julepynt,
bages småkager og hygges i stor
stil på alle aktivitetsdagene. Der er
ture i bussen på juleshopping. Og
så har beboerne selvfølgelig også
deres egen pakkekalender i hver
afdeling.
En 3. klasse
fra Øster
Brønderslev
Skole havde
en skoletime
på Elmehøj.
De skulle se
alle vores
gamle ting,
som vi samler på. Vi
inviterede
dem også
ind i
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Lokalhistorisk Arkiv, som også bugner med gamle ting. Det kan nok
være at snakken og gætterierne gik
godt. En lille sjov oplevelse: Jeg
stod med min “huset telefon” i
hånden, og en dreng spørger: Er
det også en telefon fra gamle
dage??? Jeg måtte så fortælle, at
sådan ser telefonerne ud på
Elmehøj. Han siger så: ”Den ser
godt nok ud til at komme fra
gamle dage.” Ja, udviklingen går
stærkt. Jeg vil opfordre andre klasser til at komme på besøg på
Elmehøj og i Lokalhistorisk Arkiv.
Per Drustrup vil gerne fortælle om
de ting, der er i arkivet. Ring endelig og aftal en tid for jeg ved, at
børnene havde en rigtig god time.
Valg til Centerrådet
Vi har haft valg til Centerrådet, og
rådet er blevet udvidet med Mette
Larsen fra Ø.B. Alle andre, der var
på valg, blev genvalgt.
Produktionsskolen
Produktionsskolen i Brønderslev har
tilbudt, at 2-3 elever kommer fast
på Elmehøj hver mandag formiddag. Ja faktisk er det startet op. De
unge mennesker er vant til at
komme på plejecentre i anden
kommune, men ville gerne prøve i
vores egen kommune. De søde
unge er med til aktiviteter og er
rigtig gode til at snakke og hygge
om beboerne.
Sangaftener i Samlingshuset.
Der deltager nogle af beboerne
også. Centerrådet er så flinke og
ledsage beboerne frem og tilbage.
Selvfølgelig også for at få en god
og hyggelig aften.
Teater
Beboerne blev inviteret til generalprøve på en teaterforestilling i
Møllegården inkl. kaffe. En busfuld
drog afsted, og de kunne alle fortælle, at det havde været en rigtig
god forestilling med en masse
humor.
Beboere og medarbejdere på
Elmehøj ønsker alle en rigtig god
jul og godt nytår.
Jette Ramskov

KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
Nyt fra korene
I september måned startede børnekoret i kirken op.
7 piger mødte op, alle med stor lyst til at synge.
Pigerne er rigtig dygtige, men så lille et kor er meget sårbart, så der er
bestemt plads til flere i koret.
Den 8. november drog koret afsted til børnekorstævne i Vodskov Kirke. Der
var 108 børn fra kirkerne i landsdelen. Det var en dejlig dag, hvor vi lærte
nye sange og salmer.
Børnekoret øver hver tirsdag fra kl. 15.15 til 16.15.
Ring til mig hvis du har lyst til at synge i koret.
Mange hilsner fra
Inger - mobil 60602361

Sangaftner i de
mørke måneder
Vi har nu haft to sangaftner, og
begge gange har vi været mere
end 30, så der har været masser af
sang og hyggeligt samvær!
Efter en julepause i december fortsætter sangaftnerne i januar og
februar.
Menighedsrådene byder undervejs
på kaffe og småkager, men man er
naturligvis velkommen til selv at
medbringe kage.
Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.
Sangaftnerne ligger:
8/1 og 5/2.
Begge dage er torsdage
kl. 19.30-21.00.
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Kyndelmisse
Kyndelmissegudstjeneste i Øster
Brønderslev Kirke søndag 1/2 kl. 17.00.
I 2015 vil vi prøve at fejre kyndelmisse
på en ny måde. Vi begynder med
gudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke
kl. 17.00, hvor både voksenkoret og
børnekoret medvirker. Efter gudstjenesten byder Menighedsrådet på suppe i
Samlingshuset.
Alle er naturligvis velkomne, og det er
gratis at deltage!
Kyndelmissegudstjeneste i Hallund
Kirke onsdag 5/2 kl.
19.00
Onsdag 5. februar er
der kyndelmissegudstjeneste i Hallund.
Spejderne går i fakkeltog gennem byen
og op til kirken, hvor
de medvirker i gudstjenesten. Kom og
tag børnene med til
en stemningsfuld lysgudstjeneste!
5 medlemmer
af børnekoret

Gudstjenester
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December
9/12: Tirsdag
14/12: 3.søn. i advent
21/12: 4.søn. i advent
24/12: Juleaftensdag
25/12: Juledag
26/12: 2. juledag
28/12: Julesøndag
31/12: Nytårsaftensdag
2015
Januar
4/1: Helligtrekongers søndag
11/1: 1. søn. e. H3K
18/1: 2. søn. e. H3K
25/1: Sidste søn. e. H3K
Februar
1/2: Septuagesima
4/2: Onsdag
8/2: Seksagesima
15/2: Fastelavn
22/2: 1. søn. i fasten
Marts
1/3: 2. søn. i fasten
8/3: 3. søn. i fasten
15/3: Midfaste

Ø. BRØNDERSLEV KIRKE

HALLUND KIRKE

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

19.00 Julekoncert
11.00
Ingen
15.30
11.00
Ingen
Ingen
13.30 (Se omtale)

9.30

11.00

11.00
9.30
9.30 Ole Skov Thomsen

Ingen
11.00
Ingen

17.00 Kyndelmisse (se omtale)
Ingen
11.00
N.B.: 10.00 Børnegudstjeneste (Se
omtale)
Ingen

Ingen
19.00 Kyndelmisse (se omtale)
9.30
Ingen

9.30 Ole Skov Thomsen
11.00
11.00 Familiegudstjeneste med
afslutning for minikonfirmander

Ingen
9.30
Ingen

11.00

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

Fastelavn 2015

.

Søndag 15. februar klokken 10.00 holder vi
fastelavnsgudstjeneste i Øster Brønderslev
Kirke. Det bliver en børnegudstjeneste, hvor
børnekoret medvirker, og både børn og
barnlige sjæle er velkomne til at komme i
udklædning. Efter den korte gudstjeneste
fortsætter vi med fastelavnsløjer i
Samlingshuset, hvor der vil blive serveret
kaffe og fastelavnsboller. Og så skal katten
naturligvis slås af tønden!
Denne dag arrangeres af Øster Brønderslev
Borgerforening og menighedsrådene i
Hallund og Ø. Brønderslev. Deltagelse ved
arrangementet i Samlingshuset koster 20 kr.
for voksne, men det er gratis for børn.

Temaaften i Hallund
Hallund Menighedsråd holdt temaaften i
Hallund Klubhus over emnet dødsfald og
begravelse. Der var mødt 35 op.
Rune startede med at fortælle om, hvordan
man forholder sig i forbindelse med dødsfald og det praktiske vedr. enten begravelse
eller bisættelse. Derefter fortalte graveren
Kirkepynt i Hallund Kirke
ved Hallund Kirke, Gitte, om det praktiske vedrørende begge dele. Hun fortalte
også om udgifterne både for det kirkelige og de senere udgifter til gravsted og vedligeholdelse. Til sidst fortalte
Søren fra Baggesens Begravelsesforretning om deres arbejde i forbindelse med begravelsen, og hvilke udgifter der
er for det forskellige. Herefter var Menighedsrådet vært ved kaffebordet, og der var samtidig mulighed for at stille
spørgsmål til alle tre. Der blev spurgt flittigt, og alle fik et rigtig godt svar
Grethe Christensen

Graver Charlotte Kristiansen uddannet anlægsgartner
I januar 2012 begyndte Charlotte på anlægsgartneruddannelsen på Sandmosen. Torsdag 9. oktober bestod hun
svendeprøven, som kunne beundres ved fejringen af de færdiguddannede anlægsgartnere samme dag.
Herfra skal der lyde et stort tillykke til Charlotte!
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KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
Vigtige datoer september-december
Tirsdag 9/12: Julekoncert i Hallund Kirke kl. 19.00.
Onsdag 31/12: Nytårsgudstjenester i Hallund Kirke klokken 13.30 og Øster
Brønderslev Kirke klokken 15.00. Se omtale
Torsdag 8/1: Sangaften i Samlingshuset 19.30 – 21.00. Se omtale.
Søndag 1/2: Kyndelmissegudstjeneste med deltagelse af korene i Øster
Brønderslev Kirke kl. 17.00. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på
suppe i Samlingshuset. Se omtale.
Onsdag 4/2: Kyndelmissegudstjeneste med deltagelse af spejderne i
Hallund Kirke kl. 19.00. Se omtale.
Torsdag 5/2: Sangaften i Samlingshuset 19.30 – 21.00. Se omtale.
Søndag 15/2: Fastelavnsgudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke klokken
10.00. Se omtale.
Søndag 15/3: Familiegudstjeneste med afslutning for minikonfirmander i
Øster Brønderslev Kirke kl. 11.00 (alle er naturligvis velkomne ved gudstjenesten).

Nytårsgudstjenester
Traditionen tro holder vi nytårsgudstjenester nytårsaftensdag om eftermiddagen.
Der vil være gudstjeneste i Hallund Kirke kl. 13.30 og i Øster Brønderslev
Kirke kl. 15.00. Efter gudstjenesterne ønsker vi hinanden godt nytår over et
stykke kransekage og et glas vin i kirken.

Kirkelige adresser
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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

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

Gudstjenester på
Elmehøj
Ældrecenter
Alle gudstjenester begynder 10.15
Onsdag 24/12 (NB: kl. 10.00)
Torsdag 8/1
Torsdag 19/2
Torsdag 19/3

Menighedsrådsmøder
Øster Brønderslev menighedsråd:
Torsdag 29/1 kl. 19.00
Torsdag 19/3 kl. 19.00
Hallund menighedsråd:
Tirsdag 27/1 kl. 19.00
Fælles menighedsrådsmøde:
Onsdag 11/3 kl. 19.00
N.B.: Menighedsrådsmøderne er
offentlige. Interesserede kan henvende sig til en af menighedsrådsformændene eller til sognepræsten
for nærmere oplysninger. (Se kirkelige adresser).

Hyggeklubben
Sommerudflugt
Hyggeklubben havde en dejlig tur 28. august.
Vi startede fra Samlingshuset kl 8.30 med en som sædvanlig oplagt chauffør (Knud).
Ved Bygholm Vejle drak vi kaffe til medbragte rundstykker. Så gik turen
videre til Hundborg og middag på Stenbjerg kro.
Undervejs fik vi guide på, som fortalte spændende om det, vi så på turen
gennem Thy Nationalpark og Hanstholm. Vi drak eftermiddagskaffe på
Vigsø Feriecenter. På hjemvejen besøgte vi Frøstruplejren.
Knud havde lavet en konkurrence, hvor vi skulle gætte, hvor langt vi havde
kørt. Der var en flot præmie, men den skulle tilfalde klubben (Tak for det).
Den blev vundet af Erik Johansen. Turen var 316 km., og Eriks bud var 313.
Tak til alle for en dejlig dag.
Lisbeth Christensen

Program for Hyggeklubben
januar – april 2015
8. januar kl. 14: Bankospil. Vi tager en pakke med til ca. 25 kr.
22. januar kl. 14: Lise Hvarregård fortæller og viser billeder fra Island.
5. februar kl. 14: Jesper Hansen fortæller om, hvordan han oplevede
livet på Lofoten, da han boede der et halvt år.
19. februar kl. 14: Thorkild Yde Nielsen fortæller om at være ”Naver”,
hvilke ritualer der skal til for at blive optaget i fællesskabet og livet på
landevejen, samt sange, historier m.m.
5. marts. Kl. 14:Jørgen Pyndt: Fra bondedreng på Lolland til journalist i
Nordjylland.
19. marts kl. 14: Kiropraktor Susanne Lynge fortæller om sit arbejde.
9. april kl. 14: Hyggeeftermiddag (vi bager til alle).
Alle pensionister og efterlønsmodtagere er velkommen i Samlingshuset
Øster Brønderslev!
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Kvinde Krea Klub i Øster Brønderslev
Datoer for
Krea-aftner
i 2015:
Onsdag 07.01.2015
Torsdag 22.01.2015
Onsdag 04.02.2015
Torsdag 26.02.2015
Onsdag 04.03.2015
Torsdag 26.03.2015
Onsdag 08.04.2015
Torsdag 23.04.2015
Onsdag 06.05.2015
Torsdag 21.05.2015
Onsdag 03.06.2015
Torsdag 18.06.2015
SOMMERFERIE
Torsdag 27.08.2015
Onsdag 02.09.2015
Torsdag 24.09.2015
Onsdag 07.10.2015
Torsdag 22..10.2015
Onsdag 04.11.2015
Torsdag 25.11.2015
Onsdag 02.12.2015
JULEFERIE
Mødested:
Samlingsstedet, Ø. Brønderslev
(Hallens cafeteria).
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Pris:
Det koster kr. 25,00 pr. gang.
Beløbet dækker for kaffe, the og
hjemmebag. Du medbringer selv
dine ”nørklerier/små sysler”.
Tilmelding:
Der er ingen tilmelding – man
møder bare op på de nævnte datoer, hvis man kan.
Hvem kan komme:
Alle kvinder er velkomne – 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 håndværk –
strikke, hækle, 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 tilstede,
som er villige til at hjælpe dig i
gang med et eller andet.
Håber vi ses til nogle hyggelige
aftener fremover i Samlingshuset.
Der er oprettet en gruppe på
Facebook ”Kvinde Krea Klub –
ØB”, her bliver der opdateret med
diverse nyheder/info. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen
til at kontakte Helle Søe
Møhlenberg, tlf. 23 43 29 17 eller
på mail: familien@moehlenberg.dk.
Helle Søe Møhlenberg

Lokal rytter på Team Rynkeby
Mange har sikkert hørt om Team
Rynkeby, som nogle cykelryttere
kører til Paris hvert år.
Men i den kommende udgave af
turen har Øster Brønderslev lokale
kræfter med på turen. Sanne
Mølholt fra Dybbølvej har nemlig
meldt sig til turen. Sanne har i en
alder af 55 kastet sig over motionscyklen med stor passion. Hun har i
mange år dyrket Indoor-cykling og
motionsløb i sin fritid, og i 2014
blev racercykel så det nye tiltag i
hendes aktive liv. Mange kender
sikkert Sanne fra hendes arbejde på
Øster Brønderslev Skole, hvor hun
har arbejdet i en årrække. Sanne
startede med at cykle i Brønderslev
motionscykel klub i 2014, og det
var straks et hit. Det sociale sammenhold, er helt unikt i en cykelklub, hvor man under turene har
tid til at snakke lidt med dem, man
kører sammen med. Hun blev
straks bidt af motionscykling, for
det er hyggeligt og ikke så hårdt
ved kroppen som løb. Man kommer også mere omkring og ser de
smukke egne i Nordjylland, tit
kører man jo steder, man ikke normalt kommer i bil.
Hun hørte om Team Rynkeby og
deres formål, og hun vidste, at det
måtte hun prøve at være en del af.
Team Rynkeby er en landsdækkende Fond, der er stiftet af Rynkeby,
med det ene formål at samle
penge ind til Børnecancerfonden.
Alle indsamlede beløb går ubeskåret til Børnecancerfonden. Sanne er
nu i den del af processen, hvor
hun indsamler sponsorater til Team
Rynkeby Nordjylland, og deres indsamlede beløb forventes i år at nå
1,7 million kr. På landsplan samlede Team Rynkeby 23,4 millioner kr.
ind i 2014, hvor alle penge går til
formålet, og ingen penge går fra til
administration.
Sanne har indtil 28. november
samlet ca. 9.000 kr. ind, men hun
vil gerne meget længere op, og
nogle fra hold Nordjylland har
samlet 100.000 kr. ind. Men det er
jo også lige med at kende nogen,
og der er retningslinjer for, hvordan man må samle ind. Hvis man

vil spørge et firma eller bankorganisation, skal man først spørge
sponsorkoordinatoren i Rynkeby
Nordjylland, inden man spørger firmaet, da de ellers kan blive spurgt
af flere deltagere. Sanne håber lidt
på, at hun kan opsætte indsamlingsbøsser, som folk så kan putte
beløb i. Man er også meget velkommen til at kontakte Sanne på
Dybbølvej, hvis man kunne tænke
sig at donere et beløb til
Børnecancerfonden.
Når man har tilmeldt sig som deltager, forpligtiger man sig også til
at deltage i træningen. Hele vinteren skal man dyrke Indoor-cykling
mindst en gang om ugen. Sanne
kører nu 1 gang om ugen med
holdet i Aalborg og yderligere 2
gange om ugen i vores lokale fitnesscenter, så hun er godt med i
træningen. Når vi når frem til april
måned, skal hun træne hver tirsdag og lørdag frem til selve løbet.
Der skal afsættes hele lørdage, af til
at deltage i events og løb, der skal
skabe omtale om Team Rynkeby
og Børnecancer. Det er mange
timer, der skal trænes, og der skal
køres 3.500 km., inden de skal til
Paris. Men Sanne er ikke skræmt
og glæder sig til at komme i gang.
Man skal være i form for at deltage, og man skal kunne holde en
gennemsnitfart på mindst 25 km/t.

Der er flere
servicevogne med. En skal sørge
for, at der ved middags tid, er der
tændt op i grillen, så middagsmaden er klar, når holdet ankommer.
Der er andre vogne, som sørger for
de andre måltider og selvfølgelig
servicevogne, der skifter hjulet, hvis
man punkterer, så holdet ikke skal
vente på en der har defekt.
Servicefolkene sørge også for at
når rytterne får nøglerne til deres
hotelværelse, kommer til dagens
mål, så de kan hvile.
Sannes mand, Peter Erik Jensen,
skal også deltage som servicemand, og vil sørge for at holdet
har det godt. Peter er jo også
uddannet massør, hvilket kommer
holdet til gode, og der bliver sikkert nok at lave for Peter. Peter
glæder sig også meget til turen, og
især til de når til Paris, hvor flere
familiemedlemmer tager ned for at
modtage dem i Paris. Det bliver
stort at køre over målstregen og
sikkert en kæmpe forløsning når
det hele er slut, men lige nu er der
lang tid til og mange timers træning.
Lokalbladet vil følge op på historien, så vi kan følge med i, hvordan
det går.
Rene Dahl Jeppesen

Turen til Paris starter med en prolog fra Aalborg til Kolding 3. juli på
197 km, hvor Team Rynkeby
Nordjylland mødes med andre af
landsdeles hold. Dagen efter starter
selve løbet med 172 km. ned i
Tyskland, og de følgende dage
køres så 5. juli med 188 km., 6. juli
med 196 km, 7 juli med 202 km.,
8. juli med 190 km., 9. juli med
178 km og sidste etape ind til Paris
er på 83 km.
Under hele turen skal de følges ad i
grupper af 17 personer og med
mindst 200 meter op til næste
gruppe. Alle 54 deltagere fra
Aalborg følges ad i disse teams
hele vejen.
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Østsidehallen anno 2014
Der har været mange skriverier i
aviser vedr. besparelser i kommunens haller, og Østsidehallen har
også mødt besparelser på ca.
30.000 kr. årligt, men trods det
driver bestyrelsen stadig en fornuftig forretning. Det er stadig en stor
frivillig indsats fra bestyrelsens side,
der gør, at tingene på længere sigt
ser fornuftige ud.
I 2012 etablerede hallen et varmeanlæg, der på længere sigt vil gøre
det mere energivenligt og økonomisk forsvarligt.
I 2014 er der også blevet
brugt store summer på nye
tribuner og mål i hallen.
Det næste bliver internet i
Hallen.
Dertil kommer også spørgsmålet om, hvornår hallens tag
skal udskiftes. Mange mennesker har deres virke i hallen,
og derfor må vi følge med.

Formandsskifte i
bestyrelsen
Efter 25 år i Hallens bestyrelse
valgte Anders Bentsen at
takke af og bruge mere tid på
hjemmefronten. Anders har
de sidste mange år været formand for Hallen, har ligeledes
siddet i Østsidefonden og har
brugt meget tid på etablering
af Samlingshuset.
Anders har gennem det meste
af sit liv kommet i drætsforeningen, og han drev kiosken i fem år. Ligeledes har
hans 2 døtre Karina og Mette
haft deres gang i huset.
Nu bliver det hans kone, Jette,
og hans store interesse, jagt,
han vil bruge mere tid på.
Anders store arbejde og væremåde vil blive savnet.
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for hallen. Han kommer oprindeligt
fra Stenum, men alle i Ø.B. kender
Villy. Villy har været fodboldtræner
og siddet i fodboldbestyrelse også
hovedbestyrelsen. I 1990’erne sad
han i JHFs bestyrelse og udtrådte
først i 2005. Han har set de fleste
håndboldhaller indefra og har
udført et utroligt stort frivilligt
arbejde for at forbedre håndboldens vilkår. Villy har 2 børn, Ann
på 31 år og Bo på 34 år. Han er
gift med Anne Grethe og arbejder
til dagligt i Hedegaard Agro i
Brønderslev.
Hallens bestyrelse består i dag af

Jan Rembrandt, Niels Jensen, Knud
Peer Andersen, Ove Dam, Jørgen
Cæsar, Ole Lyngdal og Villy
Bertelsen.
Her i sensommeren tog bestyrelsen
med koner på søndagsudflugt til
søerne i Silkeborg og herefter
aftensmad på Hvidsten kro, hvor
den berømte æggekage blev
smagt.
Henrik Hald

Samlingshuset
Årsmødet blev afholdt 17. november. Her deltog bestyrelsen, dirigent, kasserer og daglig leder.
Her bringes årsberetningen, så alle
kan følge lidt med.

Sammen med Hald har vi i bestyrelsen lavet opmåling af alle rum til
brug for beregning af rengøringsbehov og tid. Dette er til hjælp til
den daglige styring.

Regnskabet er til endelig påtegning
hos revisor og kommenteres senere. Generelt kan det siges, at driften ikke når sammen endnu, så der
skal hele tiden arbejdes på at optimere, hvor vi kan.

I det hele taget prøver vi hele tiden
på at optimere i det daglige for at
drive det bedst muligt

Birgit Søndergaard

Årsberetning
november 2014
Det har igen været et aktivt år for
bestyrelsen og for Samlingshuset.
Bestyrelsen har været samlet ca. en
gang om måneden hver gang med
rigeligt med emner og snak om
den daglige drift.
Vi er stadig nye i det at drive
Samlingshuset, så der har været
drøftelser om, hvordan vi får den
bedste drift både økonomisk og
som byens hus.
Hald har deltaget i de fleste møder,
da det er vigtigt, at den daglige
leder er tæt knyttet til bestyrelsen,
så vi kan sparre med hinanden, og
lederen har sit bagland i orden.
I løbet af året er vi efterhånden
blevet færdige med de store byggemæssige og udenomsmæssige
arbejder, så Hald efterhånden kan
bruge mere tid på at skabe aktiviteter af alle slags i huset.
Det kan han ikke gøre alene, og
mange har da også hjulpet til. Det
bliver der også brug for fremover
både på ideplan og praktisk.
Der har været god udlejning, men
der er plads til lidt flere - mest fredage og de traditionelt lidt stille
måneder juli og januar
Vi har reguleret lidt på prisen for
fredage for at gøre det mere
attraktivt, så nu må vi se.

På personalesiden har der været en
del sygdom, orlov, personaleudskiftning m.m. Med få faste folk i
huset har det været en udfordring,
men det er gået med hjælp fra
timelønnede og frivillige. Tak for
det.
Bestyrelsen besluttede at dele kiosk
og rengøringsfunktion, ud fra de
erfaringer vi havde gjort.
Helene er nu ansat som rengøringshjælp 23 timer om ugen.
Her til november har vi så truffet
aftale med Bondestuen om forpagtning af kiosk, og vi håber virkelig, at alle støtter op, så vi kan få
rigtig gang i kiosken igen og også
gerne alskens forplejninger til
fester, møder o.l.
Vi har også forsøgt os som praktiksted og samler erfaring med det.
Det er vigtigt at alle støtter op, da
der ikke er stor lyst til at dække kiosken frivilligt.
Samlingshuset har fået midler fra
Sparekassefonden og Grøn
Ordning (vindmøllepenge).
Senest har vi fra Sparekassefonden
fået penge til afvanding af området
mellem skolen og Samlingshuset.
Dejligt, da det er et stort beløb og
arbejdet var nødvendigt pga. fald i
terrænet.

mødet). Kurt Thomsen har projekteret begge projekter.
Bestyrelsen har haft udskiftning på
2 pladser. Jacob Frejlev er trådt ind
som formand for ØBI i stedet for
Gitte Christiansen, og Ole jensen er
trådt ind fra Hallen i stedet for
Anders Bentsen.
Tak for en kæmpeindsats i bestyrelsen gennem hele forløbet med at
få hele Samlingshusetprojektet sat i
søen og gennemført. Tak for vedholdende og godt samarbejde.
Her senest har vi fået brugt de
penge, vi fik fra Spar Nord til kunst
ved indvielsen. Det tog tid at få os
bestemt og gjort noget, men her i
mandags havde vi en lille fernisering. Vi synes, Janne Jacobsens billeder passer godt til vores hus og
er spændende at se på.
Regnskabet tager Ingalil sig af.
Fremadrettet er målet, at vi genererer et godt overskud via udlejninger og arrangementer.
Bestyrelsen. Der skal vælges et
medlem til bestyrelsen , der ikke er
forankret i de skiftende foreninger.
Bente Børjesson er på valg og
modtager genvalg.
Sluttelig vil jeg takke alle for et
godt og aktivt år, gode bestyrelsesmøder og tak for de mange frivillige timer, I hver især har lagt.
Også tak til Håndværksrådet for
hjælp i det daglige!
Birgit Søndergaard

Vi har fået robotstøvsuger, der skal
lette og skåne gulvene.
Vindmølle pengene blev givet til
beplantning af voldene, og projektet ligger endnu til godkendelse
hos Energinet, der skal godkende,
inden vi må gå i gang. (Der er
kommet godkendelse lige efter års-
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Samlingshuset
Samlingsstedet
Bondestuen har pr. 1. november
forpagtet Samlingsstedet. Efter Mia
Reedtz har sagt farvel, spurgte vi
restaurant Bondestuen, om de ville
lave et samarbejde, og heldigvis
havde de mod på sagen.
Ejerne af Bondestuen hedder Palle
og Britt Nysted. De har stor erfaring med at drive virksomhed i
Brønderslev. Bondestuen har en
stor kundekreds samt leverer mad
ud huset til festlige lejligheder. De
har ligeledes skolekøkken på
Hedegaardsskolen og Søndergade
Skole.
De vil prøve at fastholde nogle af
de traditioner, vi selv har skabt,
såsom fællesspisning, men de vil
helt sikkert byde på et større
udvalg af varer samt komme med
nye tiltag. Der vil bl.a. blive opstillet automater med varieret udvalg.
Palle og Britt vil også gerne i kontakt med vores faste brugere for at
høre, om der var noget, de kan
bistå med. Kom og hils på vores
nye forpagtere.
Samlingsstedet har på denne årstid
åben tirsdag og torsdag fra kl.
17.00-21.00 samt på stævnedage.
Har man lejet Samlingshuset, kan
de også bruges som kogekone/
leverandør.
Tag godt imod vores nye venner!
Henrik Hald

Palle, Britt og Laurits Nysted, Henrik Hald og Birgit Søndergaard

ØBI-container tildækkes
ØBI købte i år en stor blå container, til opbevaring af alle deres sager så
som barer, hoppeborge, legesager osv. Der er ligeledes etableret el ved
hjælp af Mads Engstrøm, og der er også trukket vand, således der er
muligheder for andre aktiviteter på plænen. Vi har valgt at beplante den
blå container med grønne efeu, slyngplanter, således den ikke skæmmer
omgivelserne. Håndværksrådet påtog sig opgaven.

Beplantning af voldene ved huset
Østsidefonden modtog 50.000 kr. fra ”Grøn Ordning” til beplantning af
voldene, på den nye vej op til hallen/Samlingshuset. Efter etableringen af
voldene, sommeren 2013, har de været groet til med ukrudt. Nu skulle det
fjernes, og håndværksrådet påtog sig den store opgave. Først hårdt manuelt arbejde og derefter sprøjtning af arealerne. Nu skal vi i gang med
beplantningen, således at vi næste år kan nyde synet af den nye bevoksning.
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Christian, Jens og Bjarne i gang med det hårde arbejde

Kaj fjerner den store mængde ukrudt

Ungdomsdiskotek 3.-6. klasse
Fredag 12. december vil der være ungdomsdiskotek i Samlingshuset.
Eleverne på Ø.B. Centralskoles 3.-6. klasse kan deltage. DJ Claes vil
spille op, så der vil være gang i den.
Alle elever får en seddel med hjem vedr. tilmelding. Der vil være
mulighed for at købe slik, mad og sodavand. Entre 50 kr. ved døren.

Nytårsfest
Vi afholder nytårsfest i Samlingshuset 31/12 kl. 17.45
Vi starter med en lækker menu: Lakseroulade, Brasiliansk oksefilet,
Is og Champagne. Tilmelding til spisning sker i Samlingsstedets kiosk
fra 9. december frem til 30/12. Prisen er 269 kr.
Ønsker man først at komme senere, er man også velkommen til det.
Man medbringer sine egne drikkevarer.
Der vil dog være mulighed for at købe øl/vand og vin.
Der vil være musik, og vi hygger os godt ind i det nye år !!!
Alle er velkommen!

Frokostjazz
Samlingshuset byder på frokostjazz.
Lørdag 17. januar 2015 kl. 12 kommer Brønderslev Big Band og spiller. I den anledning har vi bedt Bondestuen om at lave frokost, og når den er nydt, er der mulighed for at høre et af Nordjyllands bedste bigbands. De vil spille klassikere, hvor de
fleste melodier stammer fra USA.
Bigbandet er et stort orkester og fylder godt i salen, derfor er der ”kun” plads til ca.
80 gæster. Dette er en god mulighed for at høre dejlig musik helt tæt på orkestret.
Billetprisen er 125 kr. Billetter sælges fra Spar ØB fra 2. januar 2015.

Danseaften
Onsdag 5. november havde vi danseaften i Samlingshuset. Den gamle
tradition fra Forsamlingshuset blev på den måde genoptaget.
Der kom ca. 30 gæster og det var meget tilfredsstillende, da det var første gang.
Byorkestret med Poul Erik, Ib, Karsten og Svend slog tonerne an, og
dansegulvet var fyldt fra første melodi.
Det vil blive en fast tradition, så hold øje med plakaterne!!!

Kunst i Samlingshuset
I forbindelse med åbningen af Samlingshuset ønskede Spar Nord at
give os en kunstgave på 20.000 kr. Det var vi selvfølgelig meget glade
for, men vi skulle lige finde ud af, hvad det skulle være. Vi blev enige
om, at den lokale kunstner Janne Jacobsen ville være et godt valg, så vi
købte 4 af hendes flotte malerier.
Vi afholdte en fernisering hvor direktør for Spar Nord Annette
Drivsholm, Birgit Søndergaard og kunstneren, Janne Jakobsen, sammen
kunne glæde sig over, hvor flot malerierne klædte væggene i
Samlingshuset.
Birgit, Annette og Janne
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Vinsmagninger
Gennem 16 år har skiftende borgere i Øster Brønderslev arrangeret
vinsmagninger i Forsamlingshuset med Jan Jæger som arrangør et
enkelt år - og hvert år er det lykkedes at samle nok deltagere til at
gennemføre serien af underholdende og interessante vinaftener. Også
i år står Borgerforeningen som
arrangør med en arbejdsgruppe
som praktisk ansvarlige.
Her kan I se programmet for den
helt nye 17. sæson med spændende aftener med gode muligheder
for både nye og tidligere deltagere
til at lære nyt og få nogle gode
oplevelser, og vi glæder os til alle
aftenerne.

Der skal være mindst 50 deltagere
for at arrangementerne gennemføres, og det gælder om at være hurtig med tilmeldingerne, så vi kan få
et overblik. Brug evt. en tilmelding
som julegaven til en du holder særligt af!

SIDSTE FRIST ER
21. december
Prisen er igen i år kun 250 kr. pr.
deltager i startgebyr, der indbetales
ved tilmeldingen og dækker brød,
borddækning og husleje, m.v. derudover betales ca. 125 kr. pr. person, hver gang man deltager, til
dækning af udgifter til vin og foredragsholder – samt bidrag til
maden den sidste gang.

PROGRAM
Mandag 12. januar kl. 19
Tema: Hvad foretrækker familien Danmark til
hverdag og weekend?
En vinkonsulents oplevelse af danskernes smag.
Peter Vin fra Vinoble i Nørresundby.
www.vinoblebutik.dk/aalborg
Mandag 19. januar kl. 19
Tema: Druer
Smagsprøver på vine fra forskellige druetyper, og
hvad de forskellige former for lagring betyder for
smagen.
Stig Risgaard Jensen fra Vin & Vin i Hjørring
www.vinogvin.dk/shop/cms-30.html
Onsdag 4. februar kl. 19
Giro d’ Italia elller Il profumo d’Italia
En smagning af vine fra forskellige italienske
regioner og med en duft af Italien.
Kenneth Quistgaard fra YouandWine i Aabybro
www.youandwine.dk
Torsdag 26. februar kl.19
En overraskelsernes aften
En flaske vin har en pris, men køber man en hel
kasse, har vinen straks en anden pris. Kom med
på en rejse i vinprisernes verden i flaskevis og i
kassevis.
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Fredag 13. marts kl. 18
Tour de France – en rundrejse på alle måder
En superdygtig kok laver franske retter, som en
somelier vælger de rigtige, franske vintyper til.
Det bliver en fantastisk middag og en god afslutning på endnu en række gode vinoplevelser.
Lokalbladet

Tilmelding skal ske til Lis Pedersen,
Klovborg – tlf.: 9881 1354 - Mobil:
3032 6734 – mail: lis@klovborg.dk
.
Det kan også ske ved at indbetale
startgebyret på 250 kroner pr. person online til Nordjyske Bank
reg.nr.: 9024 og konto 1000500.
Husk at skrive navnene på deltagerne ved indbetaling. Pengene
kan også afregnes direkte til Lis
Pedersen, Klovborg.
Arrangørgruppen er:
Lis Pedersen
Lis og Ove Dam
Kim Sloth
Hans Andreasen
Per Pedersen
Birgit Søndergaard og
Per Drustrup Larsen

Møllehuset i Forsamlingshuset
Som I sikkert ved blev det gamle
Forsamlingshus solgt til
Møllefonden, som driver flere institutioner med udviklingshæmmede
unge. De unge er alle beboere i
Møllehuset på Nordens Alle,
Smørhullet på Vestergade eller
Møllebo på Markedsvej.
Møllehusets unge tager hver
arbejdsdag til Møllegaarden i
Hallund, hvor de har beskæftigelse.
Smørhullets og Møllebos unge
tager nu til Øster Brønderslev
Forsamlingshus, hvor de har værksted.
De er endnu i opstartsfasen, men
de møder flittigt om morgenen,
hvor de cykler fra Brønderslev og
herover. I Forsamlingshuset har de
musik- og teaterværksted, hvor de
øver sig på instrumenter på den
nybyggede scene.
Overetagen er lavet til skolestue, som fremover er tiltænkt kreativ dagbeskæftigelse for de unge.
Overetagen er totalt renoveret og er ikke til at genkende.
Den gamle sal er nu
moderniseret med nye lyddæmpende lofter og nyt
gulv med masser af isolering under. Toiletterne er
også lavet som nyt, og er
meget mere lyst og venligt
at besøge, og døren mellem salen og køkkenet er
flyttet.
Køkkenet er topmoderne, med kipsteger og industriopvaskemaskine
og stor ovn og ellers nye installationer overalt.
30. november holdt de julemarked
for alle, mest for egne beboere og
pårørende. Her kunne man få sig
lidt til ganen og købe nogle af de
ting de unge havde lavet til dagen,
der er f.eks. lavet masser af syltetøj,
småkager og andet pynt.
Billederne er fra den dag.
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René Dahl jeppesen
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GadeSjov lørdag
For tredje år i træk havde ØBIs Venner den første lørdag i oktober arrangeret ”Sjov lørdag” for områdets børn i Østsidehallen.
Børnene var delt op i hold: Dagplejebørn og børnehavebørn på et hold,
børn fra 1. til 3. klasse på et andet og til sidst et hold med fra 4. klasse og
opad. Østsidehallen summede således dagen igennem af fysiske udfoldelser, og ØBI´s Venner skønner, at omkring 200 børn har deltaget.
En stor oppustelig fodboldbane og en stor hoppepude fyldte hallens gulv,
og de mange rødmossede børn knoklede rundt med aktiviteterne, medens
forældre og bedsteforældre hyggede sig med en kop kaffe og et stykke
kage. Ud over de fysiske aktiviteter var der således også mulighed for at få
noget at spise og drikke, da der kunne købes popcorn, slik, kage, sodavand
og kaffe.
Arrangementet
må absolut
betragtes som en
succes og søges
gentaget næste
år på samme
tidspunkt.

Velkommen til
Hollenstedvej 60
Den 1. juni overtog Bjørn Pedersen
Hollenstedvej 60. Bjørn er 26 år,
og han er opvokset i Hollensted og
udlært landbrugsmedhjælper ved
Niels Olesen, Vestergård, hvor han
var i 4 år. Nu arbejder han i
Sejlegård.

Dorte Dybbro

60-års fodboldjubilæum

Bjørn ville gerne have sit eget og
faldt for huset på Hollenstedvej.
Samtidig var det meget tæt på
hans arbejde. Han har fået lagt nyt
tag på, og det meste indvendig er
blevet restaureret.

Først i oktober spillede vi den sidste fodboldkamp i veteranfodbold for denne sæson, og vores målmand Peter
Larsen, Stubdrup, havde givet meddelelse om, at det var hans sidste kamp.
Vi havde en god afslutning i Samlingshuset bagefter kampen med dejlig mad fra CL-party service (svinekam stegt
som vildt og med alt tilbehør). Vi hyldede Peter Larsen for hans mange, mange år i fodboldverdenen og jo de
allerfleste som målmand.
Han startede i Lyngby som helt lille fodboldspiller og kom så til Vendsyssel og spillede fodbold i ungdomsårene i
både ØBI, BI og i Hjørring, hvor han i hvert fald i både BI og ØBI en årrække var 1.-holdets målmand.
De sidste mange år har Peter spillet fodbold i ØBI - først som oldboys sidenhen som grand oldboys, og da vi ikke
kunne stille et 11-mands hold mere, har Peter
spillet på 7-mands veteran fodbold, som er en privat turnering med hele 22 kampe i sæsonen. Og
det er ikke mange kampe, Peter ikke har kunnet
spille.
Vi holdkammerater på ØBI´s veteranfodboldhold
vil gerne sige vores målmand, Peter Larsen, tusinde tak for de mange, mange år sammen med os
på grønsværen og de hyggelige timer både på
banen og også i de Vendsysselske klubhuse rundt
omkring.
Poul Erik Jensen
Holdleder ØBI veteranfodbold
Fra venstre:
Stående: Morten Thomsen, Lars Viggers, Peter Kraglund,
Niels Klæstrup, Frank Olsen
Siddende: Målmand Peter Larsen og Poul Erik Jensen
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spejlet
Har du husket...
at støtte byggeriet af den nye
SPAR-butik?
Læs side 2 om Jan Jægers planer om
en ny butik, og om hvor vigtigt det er
for byen, området og alle os beboere,
at der kan blive en ny, udvidet og
moderne butik.

Øster
Brønderslev
Vandværk
Meddelelse til vandforbrugere:
Så er der snart tid for aflæsning af
de blå vandure. Vi udsender aflæsningskort i uge 49-50 med aflæsningstidspunkt omkring 15.
december.
VIGTIGT:
Samtidig med aflæsningen vil vi
også gerne have jeres eventuelle
mailadresser og mobilnumre, da vi
fremover påtænker at varsle driftsstop med mails eller sms.
Indberet via internet på
www.oeb.vandvaerk.dk eller send
kortet retur med posten senest 20.
december.
Indberetter I efter 20. december
pålægges gebyr på 150 kr.
Hvis der er problemer med aflæsningen kan I kontakte
vandværket på tlf. 9881 1403
eller 9881 1400.
Kjeld Andersen

SPAR måske lidt på julegaverne og
lån nogle penge ud til byggeriet!

Øster Brønderslev Sparekasses fond
Ved seneste uddeling i september blev disse projekter støttet:
DDS Nørreå Gruppe - 57.728 kroner til bålhytte i Komponistskoven
Lokalhistorisk Arkiv Brønderslev – 18.000 kroner til opgradering af EDBmaskiner
Brønderslev Golfklub - 20.000 kroner til terrasseborde
Red Barnet Brønderslev Lokalafdeling – 1.920 kroner til trøjer med logo
Samlingshuset i Øster Brønderslev: 58.660 kroner til afvandingsprojekt
Gigtforeningen - 10.000 kroner til skab til hjertestarter
Onsdagsklubben i Hallund – 1.638 kroner til trådløs printer
Brønderslev Rideklub – 45.000 kroner til dommertårn på springbanen
Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening – 16.000 kroner til porcelæn, glas og bestik
Brønderslev Bowlingklub – 15.000 til tøj med logo
Krudtuglerne/Slusen – 17.500 kroner til 140 poloshirts
Natteravnene – 10.000 kroner til afholdelse af førstehjælpskursus
Plejehjemmet Støberiet/ Centerrådet – 8.150 kroner til sangbøger
Samlingshuset i Øster Brønderslev – 7.998 kroner til robotstøvsuger
Tylstrup Rideklub – 103.117 kroner til multibane til ridestævner
Tylstrup Samråd – 100.000 kroner til multibane og udstyr, skaterrampe og
basketballkurve
Østsidehallen m.m.fl. -16.000 kroner til trådløst netværk
Der var indkommet 36 ansøgninger om støtte på 1.075.358 kroner til projekter for 1.747.309 kroner. Der var 643.721 kroner på kontoen til uddeling.
Ansøgningerne blev gennemgået og diskuteret grundigt. Resultatet blev
beslutning om støtte til 17 projekter med i alt 506.711 kroner.
Støtten blev overrakt ved en lille festlighed i Nordjyske Bank i Brønderslev.
Næste ansøgningsfrist er 1. marts 2015.
Se mere på www.sparekassefonden.dk
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Skolen
Købe-/sælgedag i SFO

Klippe-/klistre-dag på skolen, sidste fredag i november
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Foreningsvejviser
BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund,
Tommy Johansen (3068 2674)
tommy.johansen@kfumscout.dk

SERVICE
OG FORSYNING
Spar Øster Brønderslev
(9881 1003)

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

Daginstitutionen Myretuen
Øster Brønderslev (9881 1475)

Bibliotek
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030).

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

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

Samlingshusets Venner:
Kontakt Henrik Hald (2334 7169)

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)

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.

Menighedsrådet Hallund,
Niels Kold (9883 5359)

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

SPORT OG FRITID
Hallund - Hollensted Borger- og
idrætsforening, Claus Iversen
(4019 7421 / 9882 2422)

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

Hallund Jagtforening,
v/ Henrik Christensen (9882 5685)

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

Nejst Ridecenter, Skovengvej 8
(9826 2386)
v/ Kaj Astrup (9826 1708)
Øster Brønderslev Idrætsforening,
Jacob Frejlev (60383600)

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)

Elmehøj Ældrecenter (9945 4960)

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

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

Kraghede Idræts- og
Borgerforening,
v/ Charlotte Egebak Jensen
(6146 6306)

Østsidehallen,
Willy Bertelsen (9881 1406)

Landsbygruppen.
Gitte Kristiansen (5129 9474)

Husk at fortælle,
hvis din forening
skifter kontaktperson
eller formand
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SPORTIGAN BRØNDERSLEV
ALGADE 78 I 9700 BRØNDERSLEV I TLF.: 9880 1020
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Her er der plads til din annonce!
Lokalbladet bringer meget gerne annoncer for lokale firmaer og for “udensogns” firmaer med lokale folk bag.
Kontakt redaktionen (se side 3) og aftal nærmere.

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

Annoncestørrelser:
Visitkort: 35 x 62 mm
Halv side:135 x 185 mm
Helside: 185 x 270 mm

www.hvilshoejauto.dk
Telf.: 2228 2020
Hvilshøjvej 164
Kenneth Christensen
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W.J. MASKINSERVICE
Reparation af entreprenørog landbrugsmaskiner
Bøgildsmindevej 9, 9400 Nørresundby
Tlf. 9883 5249 Mobil 40964249

Hallund Kro
Sølvgade 74, Hallund
Telefon 9883 5388
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NU kan alle annoncer trykkes i FARVER - kom med din annonce i farver til næste nummer!

Røgelhedevej 14 . Hallund . 9700 Brønderslev
Tlf. 98 83 52 11 . Fax 98 83 53 85
e-mail: hallundstaldservice@mail.dk
www.hallundstaldservice.dk

Døgnvagt 24 24 53 11

Hallund Lagerhotel

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

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.

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

e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk
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NU kan alle annoncer trykkes i FARVER
- kom med din annonce i farver til næste nummer!

Mad ud af huset
CL. Partyservice
v/ Christian Schmidt
Elmevej 47
9700 Brønderslev
9881 1024 / 2826 5526

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

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

Kontor- og regnskabsservice
www.bvn-bogfoering.dk

BVN-BOGFØRING
Kærmindevej 19
9700 Brønderslev
(2362 0224)

Tlf. 9646 7009
Mobil: 2043 1797

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

Hallund Auto- og
Karosseri

ØSTER BRØNDERSLEV
SMEDE- OG VVS
FORRETNING

Mercedes

Elmevej 73, Ø. B.
9881 1038

• Service
• Reparation
• Reservedele

v/ Niels Jensen
Ørumvej 127
Hallund
(9883 5202)

VVS-arbejde, alm. smedearbejde og reparation af
landbrugsmaskiner

Alt el-arbejde udføres
Godkendte tyverialarmer

Tlf. 98 81 11 11

Taksvej 6, Ø. Brønderslev

Lille Nejst
Bondegårdsdagpleje
v/ Birgit Jacobsen
Tlf. 98260259/30518947

www.lillenejst.dk

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

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

www.filtestedet.dk

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

Ahornvej 16
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v/ Jan Jæger - Sundeved, Øster Brønderslev - (Tlf.: 98811003)
Supermarked med tips og lottoforhandling
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9. december kl. 19:
Julekoncert i Hallund Kirke

Aktiviteter

12. december:
Ungdomsdiskotek for 3- 6 klasse
i Samlingshuset. Se side 31.
16. december kl. 18.30:
Kirkekoret synger på Elmehøj
31. december 17.45:
Nytårsfest i Samlingshuset.
Se side 31.

2015
7. januar kl. 19:
Kreaaften i Samlingsstedet.
Arr. Helle Søe Møhlenberg
Se side 26.
8. januar kl. 19.30:
Sangaften i Samlingshuset.
Arr. Menighedsrådet
8. januar kl. 14:
Bankospil. Vi tager en pakke med
til ca. 25 kr. Arr. Hyggeklubben
12 januar 19:
Vinsmagning i Samlingshuset.
Se side 32 for øvrige datoer.
17 januar 12:
Frokostjazz i Samlingshuset.
Se side 31.

22. januar kl. 14:
Lise Hvarregård fortæller og viser
billeder fra Island.
Arr. Hyggeklubben
22. januar kl. 19:
Kreaaften i Samlingsstedet.
Arr. Helle Søe Møhlenberg
Se side 26.
4. februar kl. 19:
Kreaaften i Samlingsstedet.
Arr. Helle Søe Møhlenberg
Se side: 26.
5. februar kl. 19.30:
Sangaften i Samlingshuset
Arr. Menighedsrådet.

LOKALBLADET udkommer
næste gang 17. marts.
Sidste frist for indlevering af
stof til næste nummer
er 1. marts

5. februar kl. 14:
Jesper Hansen fortæller om,
hvordan han oplevede livet på
Lofoten, da han boede der et
halvt år. Arr. Hyggeklubben
15. februar
Fastelavn i Samlingshuset efter
gudstjensten kl. 10
19. februar kl. 14:
Thorkild Yde Nielsen fortæller
om at være ”Naver”, hvilke ritualer der skal til for at blive optaget
i fællesskabet og livet på landevejen, samt sange, historier m.m.
Arr. Hyggeklubben
26. februar kl. 19:
Kreaaften i Samlingsstedet.
Arr. Helle Søe Møhlenberg
Se side: 26.

1. april :
Billetsalg til Fowli starter.
8. april kl. 19:
Kreaaften i Samlingsstedet.
Arr. Helle Søe Møhlenberg
Se side 26.
9. april kl. 14:
Hyggeeftermiddag
(vi bager til alle).
Arr. Hyggeklubben
23. april kl. 19:
Kreaaften i Samlingsstedet.
Arr. Helle Søe Møhlenberg
Se side 26.
8. august 2015:
Fowli fest på Bålhøj

1. marts:
Ansøgningsfrist til
Sparekassefonden. Se mere på
www.sparekassefonden.dk
4. marts kl. 19:
Kreaaften i Samlingsstedet.
Arr. Helle Søe Møhlenberg
Se side: 26.
5. marts. Kl. 14:J
ørgen Pyndt: Fra bondedreng på
Lolland til journalist i
Nordjylland. Arr. Hyggeklubben
7. marts kl. 17.30:
Forårsparty i Østsidehallen.
(www.landsbygruppen.com)
16 marts:
Generalforsamling i Øster
Brønderslev Borgerforening.
19. marts kl. 14:
Kiropraktor Susanne Lynge
fortæller om sit arbejde.
Arr. Hyggeklubben
26. marts kl. 19:
Kreaaften i Samlingsstedet.
Arr. Helle Søe Møhlenberg
Se side: 26.

Julegaveidé
Deltag i vinsmagningerne
januar-marts i Samlingshuset
(se side 32) og få flasker nok,
så I næste jul bygge så flot et
juletræ!
Forestil jer hvor godt det ser ud
i vintermørket, når der er lys
bag flaskerne!
Giv også gerne en deltagelse i
vinsmagningerne som julegave!

