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Forårsfesten 2015 og Landsbygruppen
Forårsfesten 2015 blev et brag af
en fest, og der har længe været
udsolgt. Gæsterne var i år inviteret
til kl. 17.30, og man blev budt velkommen af arrangørerne med en
velkomstdrink, så snart man kom
ind i halen. Hjælpere sørgede for,
at man blev guidet hen til sin
plads.
Da alle 625 gæster var på plads,
blev der budt velkommen af Jan
Jæger, der fortalte lidt om aftenens
program og menuen. Forretten
blev serveret lynhurtigt, og den
bestod af italiensk skinke med lidt
salat og brød til. Herefter var der
buffet, og bordene skiftedes til at
gå op efter mad. Her var der 3
slags salat, 2 slags kartofler og 3
slags kød, og der var rigeligt med
mad, også hvis man ville have
anden gang.
Fame spilllede lidt stille musik
under spisningen, og stemningen
blev bygget op til hovednavnet.
Kl. 20 startede Sweethearts op
med fuld gas, og Pernille Højmark
gav os valuta for pengene. Det var
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Der hygges i madkøen
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svært ikke at blive grebet af stemningen, og tempoet var højt fra
start. Der blev danset og temperaturen steg, flere kunne godt bruge
en tør skjorte.
Efter 1 time blev Sweethearts afløst
af Østre Gasværk, og de der troede, de skulle have en pause med at
danse, fik travlt igen. Østre
Gasværk spiller Gasolin numre, og
de forstod at holde gæsterne på
dansegulvet.
Efter 1 time, var det igen
Sweethearts, der igen holdt feststemningen højt, de sluttede kl.
23, og blev igen overtaget af Østre
Gasværk, der så blev afløst af Fame
kl. 24.
Fra kl. 22 kunne man købe pølser
og brød fra parkeringpladsen, og
der var rigtig mange der benyttede
sig af den ekstra menu. Festen sluttede kl. 2, men der var stadig 300
gæster i hallen, da oprydningen
gik i gang. Hvornår de sidste
gæster tog hjem vides ikke, men
det var en rigtig god fest, og der
var styr på arrangementet.

Hallen var pyntet fint op med masser af flotte lys, og den røde løber
var lagt ud for at tage imod
gæsterne.
Der vil helt sikkert blive bakket op
omkring det igen næste gang.
Tak til arrangørerne for en god
fest.
René Dahl Jeppesen
Landsbygruppen er organiseret
med en styregruppe, et repræsentantskab hvor lokale foreninger er medlemmerne samt et
uddelingsudvalg, som skal stå
for uddeling af overskuddet fra
Forårsfesten.
Uddelingsudvalget er sammensat af folk fra hele lokalområdet
og består af disse medlemmer:
Arnold Jacobsen - Kraghede
Susanne Madsen - Hollensted
Birgitte Elgaard - Ø. Brønderslev
Claus Graven - Hallund
Jan Jæger - Landsbygruppen
Læs mere på:
www.landsbygruppen.com

Redaktionen
Lokalbladets redaktionen, der står
bag produktionen af hvert blad
består af:
Gitte Hviid Christiansen
Bålhøj 15 (3050 4744)

Velkommen!
Velkommen til et nyt medlem af redaktionsgruppen - eller måske “nyt”,
for Gitte Hviid Christiansen var også med i redaktionen i numrene 25-46.
Hun blev dengang ikke afskrækket af samarbejdet, men har nu igen fået
bedre tid til at være med.

(e-mail: gittehviidchr@gmail.com)

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

Vibeke Hatt Sørensen
Bålhøj 30 (2971 3034)

Det glæder vi os meget over, men vi trænger stadig til flere folk.
Vi er klar til videregivelse af erfaringer og oplæring af alle nye medlemmer.
Kontakt redaktionen og hør mere om det sjove og tidsmæssigt
begrænsede arbejde.
(Vi har gjort plads til dit navn og adresse på listen her ved siden af)
_______________

(e-mail: vibekefuzzy@hotmail.com)

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

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

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

Dit navn og din adresse
Kraghede

Velkommen også til en ny SPAR butik i løbet af året! Se lidt mere om det
gode projekt på side 28, og har du endnu ikke støttet projektet med at
låne lidt til det gode formål mod at få tilbagebetalingen som varer med
rabat - så kan det stadig nås! Kontakt Jan Jæger så hurtigt som muligt!
_______________
Velkommen til støtte til Lokalbladet. I dette nummer er der indlagt et
betalingskort, som I kan bruge til at sikre en fortsat udgivelse af
Lokalbladet - eller brug numrene herunder:
Lokalbladets kontonummer
til frivillige indbetalinger er:

9024 - 0000045934

Redaktionen

Dit navn og din adresse
Hallund
Dit navn og din adresse
Et andet lokalt sted

Regnskab 2009-2014
2014

Vi har ikke fået fortrykt
beløb på de indlagte
betalingskort, for hvis nu
nogle ville
betale mere end det
beløb, vi havde trykt,
så var der jo
et problem.
Må vi i stedet tillade os
her at foreslå, at alle
husstande indbetaler
et af disse beløb:
150 kr. / 200 kr./ 500 kr.

2013

2012

2011

2010

2009

Indtægter
Menighedsråd
Annoncer
Foreninger m.v.
Frivillige indbetalinger
Abonnenter
Andre indtægter
Renter
Indtægter i alt

37.500 22.500
27.875
38.490 40.100
35.220
18.900 15.200 14.243
20.120 18.845
21.173
1.330
820
1.275
1.500 14.277
40.000
53
35
0
117.893 111.776 139.786

Udgifter
Trykning og uddeling
Kontor og porto
Forsikring
Varekøb
Udgifter i alt
Driftsresultat

124.318 107.772 92.475 95.549 92.000
1.232
0
4.120
2.456 3.500
811
802
781
769
500
4.083
100
0
0
0
130.444 111.233 96.376 99.774 96.000
- 12.549
+543 -43.409 -2.760 -17.500

Kassebehold pr. 31.12.

37.421 49.971 49.429

22.000 22.000 22.000
36.225 33.500 33.500
21.400
5.000
7.000
15.250 13.500 17.500
1.570
2.000
2.500
350
3.000 14.500
500
500
1.000
97.014 79.000 97.500

6.020

85.000
3.500
500
17.500
89.000
+ 8.500

8.780

LOKALBLADET udkommer næste gang 26. maj.
Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er 8. maj

Støt vore annoncører - se annoncesiderne bagest i bladet

Tryk: Basis-Tryk, Dronninglund - oplag: 1500
Lokalbladet
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Bålhøj Festival 2015
Sløret løftes for
de første musiknavne til årets
festival

Under alle omstændigheder glæder
vi os til at præsentere vinderen på
scenen på Bålhøj.

Forberedelserne til årets Bålhøj
Festival er godt i gang, og allerede
nu kan sløret løftes for de første tre
navne på årets festival plakat. Det
drejer sig om den danske pop-sangerinde Barbara Moleko, bluesduoen Franck White & Christian
Frank samt det lokale Brønderslev
Harmoniorkester.

Med pop fra Barbara Moleko, blues
fra Franck White & Christian Frank
og harmonimusik fra det store
byorkester byder programmet allerede på vidt forskellige genre.

Udover de tre musiknavne bliver
der som traditionen foreskriver
også plads til vinderen af konkurrencen ”Byens Bedste Band”.

Så der er ingen tvivl om, at Bålhøj
Festival 2015 kommer ud i alle
hjørner af musikkens verden.

Tidligere vindere af konkurrencen
tæller blandt andre The Blue Van,
R. Noor, Bagdad Beat og Steaming
Dreams, så det er altid spændende
at se, indenfor hvilken musikgenre
årets vinder skal findes.
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Barbara Moleko
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Årets program tegner i det hele
taget til at blive det mest varierede
musikprogram nogensinde.

Der arbejdes yderligere på at få
countrymusik, rap, rock, elektronisk
og folkemusik på programmet.

Det endelige musikprogram forventes offentliggjort først i maj.

Barbara Moleko

Barbara Moleko
Barbara Moleko behøver vel nærmest ikke nogen yderligere introduktion. Det er én af tidens mest
lysende stjerner, der gæster Bålhøj
Festival 2015. Med en opvækst i
Mozambique, Sydafrika og Vanløse
har 25-årige Barbara Molekos liv
været et sansebombardement af
billeder fra sydens støv og nordens
stenbro kombineret med lyde fra
afrikansk jazz, amerikansk soul og
danske viser. På debutalbummet
”Lykken er …” fra 2012 åbner hun
op for sit underspillede sproglige
og musikalske laboratorium og
leverer budskabet: Accepter din
lykke og accepter andres.
Barbara Moleko blev for alvor
kendt, da hun fortolkede Anne
Dorthe Michelsens gamle hit
”Indianer” i TV2 programmet
”Toppen af poppen”, og siden deltagelsen i programmet har Barbara
Molekos karriere kun bevæget sig
fremad. Lige nu hærger hun de
danske hitlister med nummeret
”Gør mig lykkelig”.

Franck White og
Christian Frank
Franck White og hans bluesmakker
Christian Frank har bluesmusikken
tilfælles, men derudover er det to
meget forskellige musikere, der nu
i over 10 år har rejst Danmark
tyndt for at give koncerter.
Franck White spiller ikke blues han ER ”The Blues!!” Det er man
ikke i tvivl om, når man ser ham på
en scene, og når man hører hans
fortolkninger af de gamle blues
klassikere. Franck er 100 % selvlært, bor i en lille landsby udenfor
Horsens og har viet sit liv til at
præsentere den tidlige bluesmusik,
som vi kender den fra bl.a. Ray
Charles, B.B. King og John Lee
Hooker og ikke mindst Muddy
Waters.
Hans ven og medmusiker guitaristen Christian Frank, bor i
København, men har rødder i
Øster Brønderslev. Christian er konservatorieuddannet og har indtil
videre 4 jazzudgivelser i eget navn
på CV´et og er i det hele taget en
musiker, der stilistisk spænder
meget bredt. Ikke desto mindre
spiller han blues med en intens
nerve og stort musikalsk overskud,
og han danner dermed et både
lydhørt og stilsikkert modspil til
Franck White.

Brønderslev
Harmoniorkester
Brønderslev Harmoniorkester tæller
i dag 25 aktive musikere i alderen
30 til 76 år. Orkestret startede helt
tilbage i 1948 under navnet PMorkester med tilknytning til
Pedershaab Maskinfabrik A/S.
Senere blev orkestret kendt som
Brønderslev Brass Band, inden det
efter tilgang af bl.a. fløjter og klarinetter har ændret navn til
Brønderslev Harmoniorkester.
Anders
Bang
Svendsen

FAKTA
Årets Bålhøj Festival
finder sted
lørdag 8. august
i skoven på Bålhøj
i Øster Brønderslev.
For mere info kan man
følge med i avisen, på
www.fowli.dk eller på
festivalens facebookside.

Køb billet i
god tid og
spar penge
Årets billetsalg åbner
1. april.
I år vil der være mulighed for at købe billet i
SPAR Øster Brønderslev
og Børneshoppen i
Brønderslev. Desuden er
der mulighed for at
købe billet online på
www.billetlugen.dk.
Hvis man er hurtig, kan
man i løbet af april købe
billetten med rabat til
kun 150 kr.
Fra 1. maj stiger prisen
til 200 kr.
Billetsalget lukker søndag 2. august, og evt.
overskydende billetter
kan købes i indgangen
til 250 kr.
Husk at børn under 12
år kommer gratis ind.
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Samlingshuset
Der er sket ændringer i sammensætningen af bestyrelsen for
Samlingshuset Østsidefonden.
Bestyrelsen sammensættes ved et
udpeget medlem fra
Menighedsrådet, ØBIs bestyrelse,
Hallens bestyrelse og
Borgerforeningen. Derudover er 2
medlemmer valgt på årsmødet.
Bestyrelsen ser sådan ud:
Jacob Frejlev, ØBI
Ole Jensen, Hallen
Susanne Pedersen, Menighedsrådet
Kurt Thomsen, valgt
Bente Børjeson, valgt
Birgit Søndergaard,
Borgerforeningen, formand
I bestyrelsen arbejder vi med i samarbejde med Hald og vores respektive bagland på at gøre brugen og
driften af huset så godt som
muligt.
Huset er lejet pænt ud i weekenderne - mest lørdage. Der er rigtig
mange forskellige aktiviteter i
huset, og det er dejligt. På den
måde bliver det i stigende grad
vores hus, som vi kommer i, bruger
og passer på.
Det er et idræts-, borger- og kulturhus som alle arbejder positivt
med til at være et attraktivt sted,
vores hus. Vi har selv betalt det,
opført det, slidt i timevis, så det
kræver respekt.
Vi vil gerne have lidt flere aktiviteter i dagtimerne i form af kurser og
mødeaktivitet. Det arbejdes der på.
Vi arbejde også på, at få lavet en
mere overskuelig årsplan med de
faste arrangementer, der er i huset
i løbet af året, og vil generelt mere
have reklame for os.
Hold godt øje med de kommende
meget forskellige arrangementer i
Samlingshuset.
Birgit Søndergaard
Formand
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Livet på den politiske arena
Samlingshuset får mandag 18. maj kl 19.00 besøg af bysbarnet Jens
Ringberg.
Det har længe været et ønske at få Jens Ringberg til komme og fortælle
om sin hverdag, og nu er det lykkedes!
.
DR`s politiske analytiker kommer på besøg for at fortælle om livet på
Christiansborg, hvor han i dag er en af de mest erfarne politiske journalister. Der bliver også tid til et nedslag i den helt aktuelle politiske situation
midt i et valgår samt en snak om forholdet mellem medier og politikere i
en moderne medievirkelighed.
Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage.
Jens understreger dog, at skulle der blive udskrevet valg inden 18. maj, vil
arrangementet blive aflyst!!
Det koster 50 kr. i entre. Kun billetsalg ved døren.

Ny medarbejder
Østsidefonden har pr. 1. oktober 2014 ansat Helene Haugaard Andersen som servicemedarbejder i Samlingshuset/Østsidehallen. Stillingen er på 23 timer.
Helene varetager den daglige rengøring og hjælper med at holde aktivitetskalenderen
fuld.
Helene bor på Danserhøj sammen med Niels Hatt og deres 2 børn Mille og Malte.
Udover hendes job i Samlingshuset, har hun også timer i vores SFO.
Tag godt imod Helene, hun har altid et smil på læben.

Loppemarked
Vi afholder loppemarked i Samlingshuset søndag 22. marts kl 10-14. Alle stande er udsolgt, og der vil være en flot
blanding af alle mulige lækre sager. Der er samtidig stort håndboldstævne i hallen, så der vil være mange besøgende. Kiosken holder åben. Kom, besøg os og gør et kup!!!
Helene

Herreaften
Den anden torsdag i måneden mødes en gruppe
herrer i Samlingshuset til hyggeligt samvær. Der er
ingen tilmelding og ingen faste mødetider - ud
over at det er om aftenen. Ideen kom fra en vinsmagning, hvor de herrer syntes, at de skulle
mødes lidt oftere. Verdenssituationen bliver klaret,
og derefter bliver der måske spillet lidt pool og
kortspil. Alle af hankøn er velkomne!

Børnetivoli
Samlingshuset afholder tivoli for børn og barnlige
sjæle søndag 12. april kl. 10-14 i Østsidehallen. Der er rigtig mange spændende løjer, man kan deltage i.
Vi får besøg af en klovn, og der vil være fiskedam, flødebollekast, en ildsluger, hårfarvning og hoppeborg.
Der vil være mulighed for at købe slik, pølser og popcorn. Husk at medbringe jeres mønter hjemmefra - og slå
måske jeres sparegris i stykker!! Der vil være tilsyn af voksne hele tiden.
Helene & Henrik

Håndværksrådet
Håndværksrådet anno 2015 er i bedste vigør.
De seneste jobs, de har lavet, er en gennemgang af omklædningsrummenes afløb. Det er
måske ikke det mest spændende, men nødvendigt.

Øverst fra venstre: Jens, Erik, Kaj og Agner.
Nederst fra venstre: Bjarne, Christian og Tommy

Alle vandlåse blev skiftet. Derefter havde ØBI et ønske om en ny
adgang til deres klublokale. Der blev væltet mursten og en ny
ramme muret op. Siden er der også kommet ny dør i. Lokalet
forventes snart klar.
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Kaj, Christian og Jens i gang med at vælte en væg.
Lokalbladet

Nyt fra Hallund-Hollensted
Så er vi kommet godt over jul og
nytår i Hollensted og Hallund.
Vi har netop overstået den årlige
generalforsamling. Vi var knapt 50
til generalforsamlingen og efterfølgende spisning. Lars Bredo valgte
at stoppe efter mange år i den
gode sags tjeneste, Trine vil gerne
hellige sig vores sommerfest,
Johnny ville også gerne stoppe i
bestyrelsen, så der er nyt blod i
bestyrelsen nu.

(Persillegartnerens/Eriks ejendom)
sammen med Kristian, der blev
valgt som suppleant. Det samme
blev Hanne fra Ørumvej/Søndersig.
Ida og Britta havde sørget for pænt
pyntede borde og god mad. De
kan bare det der, og jeg håber, de
vil melde sig til vores udvalg.
Da Borger- og Idrætsforeningerne
blev slået sammen, var planen at
reducere bestyrelsen og så have
diverse udvalg til at klare alle de
mange praktiske
ting. Vi håber på
denne måde, at vi
kan skabe et større
sammenhold i området, samtidig med,
at man føler sig tilknyttet til foreningslivet.
Planen er at få borgerne til at melde
sig til vores forskellige udvalg.
Disse udvalg har vi
endnu ikke styr på,
men indtil videre så
er der:
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Lone, kassereren i foreningen, ville
gerne sidde i bestyrelsen, så hun
blev valgt ind. Vores tidligere suppleant, Dorthe, kom i bestyrelsen,
det gjorde Louise også. Hun er ny i
byen, bor i Farvergården
Lokalbladet

Aktivitetsudvalg
som tager sig af:
fællesspisning, virksomhedsbesøg, foredrag, kagebagning,
oprydningsdag, juletræ, modeshow,
herrefrokost, damefrokost osv. osv.
Sportsudvalg: Alt
vores sport: krolf og
badminton.
Klubhusudvalg:
Udlejning, rengøring, baner, telt.
Sommerfest:
Sommerfest, revy –
her sidder Trine og
hendes udvalgte.
Økonomi: Det er
Lones område.
Fælles areal: Doktorplads, anlæg,
udlejning, flag, æbleplantage.

Som sagt er der måske ikke de rigtige navne på udvalgene, men vi
håber, at mange har lyst at melde
sig til. Arbejdet for hver enkelt skulle efter planen blive mindre, og
man er ”fri” for bestyrelsesarbejdet. Hvert udvalg får en formand,
som efter ønske kan deltage i
bestyrelsesmøder, hvis behovet
opstår. Forslag til udvalg og personer modtages gerne.
Vi har søgt om ny trappe ned til
fodboldbanen, for den er nærmest
livsfarlig, som den er i dag. Vi har
også søgt om et rutsjerør til fodboldbanen. Det er for de unge,
ikke for Krolferne. Samtidig arbejder vi videre med den planlagte
æbleplantage bag ”cementstøberiet” på Dalgårdsvej. Vi søger diverse
fonde til forberedelse, græs og
træer. Nu har vi fået ”ungt blod” i
bestyrelsen, som til dagligt arbejder indenfor det grønne område.
Jo, de skal nok få deres sag for.
Vi har endnu ikke så mange arrangementer i støbeskeen, men én
ting ligger dog fast: 19. april
mødes vi på terrassen ved klubhuset kl. 10, hvor vi giver rundstykker
og kaffe. Vi håber dog på en sponsor til dette. Efter kaffen er der
oprydning langs vejene. Det er en
årlig tilbagevendende begivenhed
sammen med Naturfredningsforeningen, og det foregår i hele
Danmark. Når vi er færdige, er der
en øl/vand til alle, der har hjulpet.
Spejderne plejer altid at være flinke
til at hjælpe os. Sæt et par timer af
til denne opgave og få en frisk
gåtur langs vejene med en sort
affaldssæk.
Til årets konfirmander kommer vi
igen og sætter flag op, så det er en
dag hvor, Dannebrog pynter hele
byen.
Men, som I alle allerede ved, kan I
altid følge os på:
www.hallundhollensted.dk
Claus Iversen

Og sådan kunne jeg blive ved.

Borger- & Idrætsforening
Krolf
Hej fra Krolferne i Hallund.
Så er vi startet op igen på Stadion i Hallund. Vi mødes
hver tirsdag formiddag kl. 09.30, hvor vi begynder med
kaffe og socialt samvær, spiller 2 runder krolf og slutter af
med kåring af dagens vindere.
Det er hyggeligt, og kender du ikke spillet, men har lyst at
prøve det, så mød op og spil med.
Når det bliver lidt lysere om aftenen spiller nogle også
tirsdag aften. Her starter man kl. 18.30.
“Tovholder”
Dorthe Christensen
9883 5016 / 2248 0626

Herrefrokost i Hallund
Herrefrokosten forløb rigtig flot og det på trods af, at maden var fremstillet af herrefrokostholdet bestående af Erik
Madsen, Knud Pedersen og Eddy Marrup.
Efter velkomsten blev silden skyllet ned og der var tid til det kulturelle indslag. Det var lagt i hænderne på den altid
dygtige og veloplagte Frederik Karstrøm, der optrådte som Yahya Hassan. Der var ikke et øje tørt, og han fik stort
bifald. Så kom præsentationsrunden, og igen i år var der nye ansigter, som vanen tro, blev ristet lidt.
De lune retter og ostebordet blev fortæret i god ro og orden, og diverse nyheder blev fortalt og kommenteret.
Dagen sluttede med en gang røde pølser købt på tilbud, og den efterfølgende auktion over de få rester, der var tilbage, forløb også godt, men med en smule lave bud. Det er jo også svære tider. Der udvistes det sædvanlige
mådehold med indtagelse af øl og snaps, men til arrangørernes store skuffelse blev der ikke solgt en eneste vand.
Overskuddet på beskedne 3000 kroner blev givet til Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening med adresse til
(Øl)Bryggerlauget. Næste års arrangører er Kristian (Persillegården), og datoen blev lørdag 6. februar 2016.
Eddy Marrup

Jagtudflugt
Hallund Hollensted Borgerforening havde arrangeret en tur til Jan Ulriks jagtstue. Der kom 9 mænd og 1 kvinde,
og det var alle tiders tur. Jan fortalte om sine mange jagtrejser og viste os alle sine trofæer. Så serverede han kaffe
til vores medbragte kage. Efter kaffen så vi 3 film fra hans mange jagtrejser, og til sidst så vi en film om bjørnejagt.
Jan skal sidst i marts på bjørnejagt i Rusland, hvor han håber på at få en stor brun bjørn på “tasken”. Alletiders
aften.
Grethe Christensen

Hattefest i Hallund
Der har været holdt hattefest i Klubhuset, og der var 26 deltagere med flotte og fantasifulde hatte. Der blev serveret en dejlig buffet fra Trine på Hallund Kro. Så blev der ellers sunget og snakket. Den sjoveste hat havde Maibrit
Iversen på.
Grethe Christensen

Fra Halliwood til Hollywood
Kulturstyrelsen har for nylig fået øje på, at der på en gravhøj for mange, mange år siden blev stillet et udsigtstårn
op i kommunens skov ved Hallund. Det har medført et større detektivarbejde i kommunen, blandt Hallunds beboere og i Lokalhistoisk Arkiv, men de er stadigt usikkert, hvornår tårnet oprindeligt er bygget. Det nuværende tårn
blev opstillet først i 1970’erne, og da var der en sokkel fra et tidligere tårn der.
Tilbage står et krav fra Kulturstyrelsen om, at Kommunen skal fjerne tårnet, og det er en ren farce, der bringer mindelser om en dårlig Hollywoodfilm. Hvorfor skal et udsigtstårn i en skov, hvor rigtigt mange går ture og får gode
naturoplevelser fjernes? Skaderne på gravhøjen er dog begrænsede, og der må være vigtigere ting at tage sig af i
bevarelsen af Danmarks kulturminder!
Per Drustrup Larsen
Lokalbladet
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Lokalpolitik
Nej til nye
vindmøller
Den debat, der har fyldt mest i
lokalområdet på det seneste, er de
to store vindmølleplaner, som
byrådet netop har sagt nej til.
Vi skal som politikere veje mølleejernes interesser op mod lokalbefolkningens, og der har for mig
aldrig været tvivl om, at med 400
indsigelser mod begge projekter,
skal byrådet sige nej. Skal vi så
altid sige nej? Ikke nødvendigvis et mølleprojekt som det i Nejst
blev rejst uden mange protester, så
der er altså fortsat muligheder for
nye projekter.
For mig at se, vil de største muligheder dog oplagt være på havet.
Disse møller giver mere energi og
er samfundsmæssigt en helt klart
bedre investering, samtidig bliver
langt færre alvorligt generet som
naboer. Der lå allerede i Agenda
2000 planer om en park mellem
Asaa og Læsø. Der er nemlig
meget lavt vand i det område, hvilket gør det billigere at placerer
møller her. Dette projekt ser jeg
gerne fremmet, så de store møller,
der er beregnet til havet, også placeres på havet.
En anden vigtig begivenhed er den
nye lokalplan, der skal åbne op for
en ny købmandsbutik. Planen betyder samtidig, at vi får fjernet to
gamle huse og dermed får forskønnet hovedgaden i Ø. Brønderslev.
Derved kan vi sikre en god byudvikling.
Der er endvidere nye byggegrunde
på vej ved Danserhøj, og det er
nødvendigt at sikre mulighed for
nybyggeri af huse, så vi kan øge tilflytning af nye familier og hermed
bevare skole, børnehave og dagpleje, som vi kender det i dag.
Vi må udvikle vores samfund for at
sikre os mod afvikling.
Venlig hilsen
Ole Jespersgaard

10
Lokalbladet

Vindmøllerne og Lokalbladet
I tiden siden sidste nummer af Lokalbladet udkom i begyndelsen af
december, tog debatten for alvor fat om 2 lokale planer for opstilling af
vindmøller: nord for Hvilshøj og i Hebbelstrup.
Og inden dette nummer nu er udkommet, så er debatten slut, og lokalpolitikerne har truffet beslutning om ikke at gå videre med de planer.
Med udgivelse 4 gange om året, kan Lokalbladet ikke altid være helt
aktuelt, men lige så snart noget er under opsejling eller ideer er opstået, så vil redaktionen gerne lægge plads til oplysninger.
Så kan debatten fortsætte her og i andre, lokale medier (- og for egen
regning vil jeg gerne foreslå, at tonen bliver mere reelt faktuel og
mindre hysterisk, end debatten i aviserne var i forbindelse med de to
droppede planer.
Per Drustrup Larsen

Venstrevælgerforeningen
5. februar afholdt Øster
Brønderslev-Hallund
Venstrevælgerforening generalforsamling på skolen i Ø.B.
Som en lille tvist i forhold til de forgangne år var der nye ansigter
mødt udover de sædvanlige.
Måske fordi man øjnede chancen
for at hilse på aftens gæst og dirigent, Venstres folketingskandidat i
Brønderslev og Jammerbugt kredsene, Anders Broholm.
Udover en god politisk debat om
bl.a. landdistrikter og sundhedsvæsen forløb aftenen med dagsordenen, der bl.a. indeholdt formandens beretning om et turbulent
landspolitisk år. Derudover var kassererens skudsikre fremlægning af
regnskabet, som efterfølgende blev
godkendt.
Traditionen tro blev det en god
aften, hvor også et nyt medlem i
bestyrelsen blev valgt: Jesper Frank,
35 år, som bor i Gl. Hvilshøj, og er
revisor i sit daglige virke.
Bestyrelsen består således af:
Majbritt Iversen, Lars Bredo, Kim
Toft, Jesper Frank og Søren
Lauritsen. På sit næste møde 12.
marts konstituerer bestyrelsen sig.
Søren Lauritsen

En stærk nordjysk forbindelse
Af Anders Broholm, Folketingskandidat for Venstre i Brønderslevkredsen.
Vi har brug for udvikling og fremgang i Nordjylland, så det er et godt sted at leve og attraktivt at bosætte sig her.
Vi har brug for at få gang i væksten. Jeg har den seneste tid besøgt en del virksomheder i Brønderslevkredsen, og
det har givet et godt indblik i udfordringerne. Vi skal have bedre rammevilkår – færre afgifter, lavere indkomstskat,
rimeligere miljøkrav og mindre regulering. Det vil skabe vækst og jobs i virksomhederne og landbruget. Vores samfund hænger ikke sammen, hvis ikke den private sektor er i vækst, og hvis ikke vi sikrer gode vilkår for vores
erhvervsliv og eksportvirksomheder.
Vores infrastruktur er også en stopklods for vækst, og derfor skal vi have en 3. limfjordsforbindelse og bedre mobilforbindelser. Det er også uholdbart, at det ikke er muligt at låne til et hus i landdistrikterne, selvom man fuldt ud er
i stand til at betale terminen!
Vækst giver basis for velfærd og en holdbar offentlig sektor med gode dagsinstitutioner, skoler og en værdig ældrepleje. Og så har vi særligt brug for at styrke vores sundhedsområde. Behandlingsgarantien på 30 dage skal genindføres, så borgernes rettigheder sikres. Endvidere er der i dag for mange, der oplever dårlige overgange mellem de
forskellige sektorer, dvs. kommune, sygehusene og egen læge. Vi skal sætte borgeren i centrum og tilrettelægge
vores sundhedssystem, således borgerne ikke overlades til at navigere selv. Det vil give bedre behandling og en
bedre udnyttelse af ressourcerne.
Jeg vil arbejde for en stærk nordjysk forbindelse, således de nordjyske mærkesager bliver hørt på Christiansborg!
Lokalbladet
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Børnehåndbold
Børnehåndbold har været en
kæmpe succes i år. Vi har
været oppe på 47 børn – SEJT!
Det har været spændende og
udfordrende at have så mange
børn i alderen 3-6 år. Helt
vildt! Men både børn og forældre har været super til at
bakke op om det!
Alle børn mellem 5 og 6 år
har været ude og spille
kampe, hvor de har klaret det
rigtig flot. Det vigtigste for
dem er ikke at vinde, men at
score mål. Så for os har det
været vigtigt, at alle får lov at
skyde… for det er det, der gør
det sjovt.

Byfest 2015
Datoerne er den 8.-10. maj.
Vær opmærksom på. at vi har lavet
lidt om i programmet i forhold til
de andre år.
Fredag
Fodboldturnering for voksne kl 17.
Tilmelding via facebook kommer
snart, så begynd allerede at sætte
hold!!
Spisning i teltet bagefter med ægte
fodboldmenu, Om aftenen spiller
DJ Claes. Der bliver diverse øl-spil,
og vi gentager succesen med ølbanko.
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Lørdag
Det bliver den store børnedag,
hvor vi kan hygge os sammen hele
dagen og med børnediskotek om
aftenen.
Vi starter med frokostbord.
Der skal spilles en masse bold i
løbet af dagen. Der er mulighed
for ansigtsmaling, håropsætning til
om aftenen, KFUM spejderne fra
Hallund kommer og leger med os,
og Natteravnene kommer med
aktiviteter. Desuden bliver der
mulighed for crossfit.
Fælles grillfest til aften og så spiller
DJ Claes op til børnefest.
Der bliver underholdning og kulørLokalbladet

te børnedrinks.
Kl 21.30 - efter børnedisko - starter
voksenfesten.
Søndag
Vi begynder med rundstykker, så
gudstjeneste og til sidst det
traditionsrige banko.
Alle tre dage
Alle tre dage har vi selvfølgelig de
faste aktiviteter på pladsen, ganske
som vi plejer:
Hoppeborge, tombola, slikbod, lille
legeplads, guldgraveri, bar, cafe.
Natteravnene er der hele aftenen
og natten.
Dette er ikke det færdige program,
så hold godt øje i postkassen i slutningen af april, hvor vi udsender
det endelige program.
Kom og støt op om vores idrætsforening og dejlige by!!
Byfestudvalget:
Astrid Sloth
Lise Storgaard
Cecilie Bagger
Anne Sofie Simoni
Annitta Baun
Gitte Hviid Christiansen
John Overgaard
Lars Tornøe

Konkurrence skal de nok få
nok af, når de bliver større, så
vi har gjort meget for, at det
skal være sjovt at gå til håndbold, og det må man sige det
har været.
Vi ville gerne takke vores sponsor, Jim, som har autogearnord.dk og som har været så
sød at sponsorere vores nye
trøjer til kampene. Stor tak!
(Se billedet af børnene i trøjer
på næste side).
Vi har været så heldige at have
en masse hjælpere, som har
kunnet hente børnene i børnehaverne og ”fritteren”. Uden
dem havde det været svært at
klare toiletbesøg, tissebukser
osv.
Så tak til Mathilde, Julie,
Christian, Mathias, Frida, Sara
og Jesper!!
Vi håber, der bliver lige så stor
opbakning næste år.
Mange håndboldhilsner fra
Anita og Helene
(Anita Toft Gade, Poppelvej og
Helene Andersen, Danserhøj)

Udover de etablerede stævner har
vi også benyttet os
aktivt af netværket
til andre klubber i
Brønderslev
Kommune, som vi
har fået etableret
med hjælp fra
Badminton
Danmark og DGI.

Badminton
Siden sidst er det gået stærkt i ØBI
Badminton.
Vi har fået en pæn øgning i antallet af unge mennesker, og vi er
langt mere aktive end tidligere i
forhold til at få vores spillere sendt
til stævner. Flere har deltaget i større og mindre turneringer i det
nordjyske, og stort set alle deltog i
det årlige Kommunemesterskab,
hvor det endda blev til 9 medaljer
fordelt på årgangene U9, U11 og
U13. Selv blandt seniorerne hev
vi medaljer i land til Kommunemesterskabet! Udover metal til
spillerne havde vi også sørget for
et supergodt fremmøde af forældre, så vi sammen kunne holde
moralen højt hele vejen igennem, også når der var kampe,
der blev tabt.

Fælles afholder vi
begynderstævner
for de nye(re)
poder (og deres
forældre - reglerne
er nemlig ikke,
som de var
engang), og vi har
også afholdt mere
uformelle hyggearrangementer
med de andre
klubber, hvor det
bare har handlet
om at spille badminton og have det sjovt. Vi har en
drøm om, at vi selv vil kunne afholde et rigtigt point-givende stævne,
og udover nogle få detaljer, er det
faktisk kun ressourcer i form af deltagende mennesker på den administrative side, vi mangler.

vi atter har fået os en super-dygtig
hjælpetræner i Frederik Vejrgang
Christensen til at hjælpe os. Der
deltages også fortsat i kurser fra
vores side, så vi kan blive endnu
mere kvalificerede til at undervise i
badminton.
For også at give os selv en yderligere mulighed for læring, og for at
børnene kan opleve en ”rigtig”
træner, har vi hyret en professionel
via DGI (Rasmus Thingholm), som
står for træningen om mandagen
fra januar frem til sæsonafslutningen i april. Det er utroligt spændende at opleve, hvordan tingene
skrider frem, især når der er mulighed for selv at arbejde med det,
sideløbende med at man også får
mulighed for at se tingene lidt
udefra i en mere tilbagetrukket
rolle.
Alt i alt har det været et rigtig
spændende 2014/2015 med store
udfordringer, og vi ser frem til et
2015/2016, hvor vi får mulighed
for at se flere af vores unge mennesker folde sig ud på badmintonbanerne!
Karsten og Allan

Men det er jo ikke alt sammen
hygge. Det involverer også en del
hårdt arbejde, og på den mere
”alvorlige” side kan vi fortælle, at

Det er en fjer i hatten til klubbens arbejde, at vi nu også via
stævnerne kan se, at vi kan være
lidt med i det nordjyske, og et
par af vores spillere er da også
allerede rykket op fra den indledende D-række til C- og endda
B-rækken.
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GadeVelkommen til
Bålhøj 2
For knap et år siden flyttede en ny familie ind på adressen Bålhøj 2 – ja
helt ny i Øster Brønderslev er den nu ikke, da de flyttede fra Lindevej og til
Bålhøj. Familien består af fire medlemmer: Far, Lars Juul Storgaard, 42 år,
der til daglig arbejder hos firmaet ”Peter Juul”, og tre børn. Yngste mand
er Mathias, 9 år, der går i 2. klasse i Øster Brønderslev, og udover at hjælpe far og lege med kammeraterne, så går han til håndbold. Næste mand
er Mads, 13 år, der går i 7. klasse på Søndergade Skole. Mads er glad for
at spille computer, men spiller også håndbold og fodbold. Sidste medlem
af familien er storesøster Lise, 15 år, som går i 9. klasse også på
Søndergade Skole. Hun er ivrig hestepige, og den fritid der bliver tilbage,
bruger hun på at spille håndbold. Hun og hesten skal på Aalestrup
Efterskole til efteråret.
De synes, de er lidt tættere på det hele heroppe. De har brugt året til at
bygge ny garage og har gjort det ved huset, de syntes, skulle gøres. Alle er
glade for at bo på Bålhøj.

Broagervej 28–30
Huset, der tidligere blev ejet af Per Storgaard og med en lejer i nr. 30, er
nu bygget om til kun at hedde Broagervej 28. Parret, der har købt huset,
hedder Brian og Rikke Stoklund Lydersen. De købte huset allerede tilbage i
april 2013 og har siden bygget om på huset. Først fik overetagen en renovering, hvor alt blev fjernet, så der kun var spær og tagplader tilbage. Så
blev underetagen renoveret så meget, at de kunne flytte ind i juli 2014.
Nu arbejder Brian på at renovere den ende af huset, der hed nr. 30. Det
hele har fået nye lofter, gulve og inventar. Planen er, at huset herefter skal
have den store tur udvendigt.
Parret kommer fra Åensvej 37, så de er allerede bekendt med Øster
Brønderslev, og deres 3 børn går også alle på skolen. Rikke (40) er uddannet pædagog og er lige for tiden hjemmegående. Brian er hundefører på
Aalborg Flyvestation, hvor han går vagt med sin hund. Hundeførerjobbet
har han haft i over 10 år, og før det var han elektronikmekaniker i en kort
periode. Sammen har de 3 børn, Silje (11) der er på landsdelsholdet i
gymnastik og hjælpetræner til familiegymnastik i Øster Brønderslev.
Marcus (8), der går til svømning, samt Noah (7), der spiller fodbold i ØBI,
hvor far også er træner for holdet.

Aaensvej 37

Aftale om salg af
reklameskilte i
Østsidehallen
Det er i Østsidehallens interesse, at
nuværende reklameskilte bevares
og nye reklameskilte sælges til
interesserede firmaer/personer.
Derfor vil Østsidehallen præmiere
enten enkeltpersoner el. forening,
der formidler nye reklameskilte til
Hallen med 500 kr. som engangsbeløb pr. stk.
Østsidehallens bestyrelse skal i
hvert enkelt tilfælde godkende skilt
og annoncør.
Pris:
Standardskilt 75x300 cm - Kr. 900
+ moms pr. år
Annoncøren betaler selv for fremstilling af skilte – Østsidehallen kan
dog henvise til firma for fremstilling af skilte.

Familien Skriver Bak flyttede den 1. november ind på Åensvej 37. De bydes
alle velkommen til egnen.
Familien består af mor Mia 26 år og serviceassistent, men er arbejdsløs
efter barsel. Far Daniel, 28 år er blikkenslager og arbejder ved Wahlberg`s
Efterfølger i Brønderslev. Så er der 2 piger, Amalia på 5 år og Kamille på 3
år. De går begge i børnehaven Grøftekanten. Lillebror Alexander på 1år er i
dagpleje i Øster Brønderslev.

Følgende kan kontaktes:
Anders Bentsen, tlf. 98 81 14 93 –
e-mail: 98811493@nordfiber.dk
Ole Lyngdahl, tlf. 98 81 13 78 – email: ole@lyngdahl.dk
Villy Bertelsen, tlf. 98 81 14 06 –
e-mail: bertelsen@c.dk

Mia stammer fra Hjallerup og Daniel fra Serritslev. De er flyttet hertil fra
Rubjerg, hvor de har boet i nogle år. De ville gerne lidt nærmere familien,
og så ville de gerne have lidt ro og mere plads udenom til børnene. De
faldt for huset på Åensvej, og så var det lige omkring familien. Der også en
hund, Monty, og 1 kanin,∑ Bella.

Hallens årsmøde afholdes lørdag
21. marts kl. 9.30 i Samlingshuset.
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Ove Dam

spejlet
Velkommen til
Gråstenvej 6
I huset, hvor familien Rye tidligere boede, bor nu Marion og Alexander
Sorg med deres tre drenge.
Familien kommer fra Regensburg i Bayern i Tyskland.
Husets ældste søn, Maximilian, er 14 år og går i 8. klasse på Søndergades
Skole i Brønderslev.
Han klarer sig godt og er så småt ved at lære sig dansk. Tvillingedrengene
Hendrik og Nils er 2 år og går i vuggestue i Brønderslev. De er også godt i
gang med at lære dansk.

Kraghede
Der er fuld gas på Kraghede p.t.
Vi har haft generalforsamling i
februar med en nysammensat
bestyrelse.

Familien Sorg er flyttet til Danmark for at få mere tid sammen med deres
børn. Imens de boede i Tyskland, var det ikke ualmindeligt, at forældrene
flere gange om ugen først var hjemme fra arbejde omkring kl. 19 om aftenen. Derfor begyndte de at søge nye jobs.

Lars Melsen – Formand
Mikkel Sacher – Næstformand
Preben Thomsen - Kasserer/ Presse
Lene Madsen – Meningt medlem
Undertegnede – Landsbyrådet/
Sponsorer

Alexander søgte først et andet arbejde og var så heldig at få job i IT-virksomheden Cobham SATCOM i Pandrup, hvor han arbejder som softwareudvikler. Virksomheden beskæftiger sig med forskellige kommunikationsløsninger og har tidligere haft til huse på fire forskellige adresser i Aalborg.
Efter flytningen, til den tidligere Flextronic-bygning, har man kunnet samle
alle afdelinger under et tag.

Endelig er vi i fuld gang med en
større ombygning/tilbygning af
Klubhuset. som vi forventer indviet
medio april – med pressedækning.

Efter Alexanders ansættelse begyndte de at kigge sig om efter huse i nærheden og faldt så over Gråstenvej 6, som lige faldt i deres smag.

Jesper Bering

Øster
Brønderslev
Fjernvarme

Marion er uddannet skuespiller og lærer med linjefag i tysk og geografi.
Hun er begyndt at søge et arbejde her i Danmark og tilbød sig straks som
lærer på Øster Brønderslev Centralskole, da hun hørte, at vi mangler en
barselsvikar til bl.a. tysk fra maj måned.
Marion fortæller, at de er blevet meget godt modtaget på Gråstenvej og i
Ø. Brønderslev som helhed, og at de på intet tidspunkt har fortrudt, at de
er flyttet til Danmark. Vi ønsker alle velkommen til Ø. Brønderslev.

Der sker nyt i det lokale fjernvarmeværk. Senest har man sendt
besked ud til alle forbrugere om,
at der i løbet af 2015 bliver installeret nye målere med automatisk
måleraflæsning og mulighed for
alarm, hvis din installation bliver
utæt.
Mest aktuel interesse vil der sikkert
være for det informationsmøde,
der afholdes i Samlingshuset 25.
marts kl. 19. Her vil bestyrelsen
orientere om planerne for en
mulig sammenlægning med
Brønderslev Forsynings fjernvarmenet, de både miljømæssige og
kontante fordele, der fremadrettet
vil være for de lokale forbrugere.
På informationsmødet kan der ikke
træffes beslutninger, da det er en
kommende generalforsamling, der
skal afgøre spørgsmålet.

Her er far, mor og de yngste børn fotograferet til fastelavnsfesten i Samlingshuset
Lokalbladet
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Elmehøj
På Elmehøj er vi kommet rigtig
godt ind i 2015, og nu kan vi se,
at vintergækkerne er på vej op af
jorden, så vi glæder os alle til at
havemøblerne igen kommer frem,
og vi kan sidde lidt ude og nyde
forårssolen.

som var bowling. Det var en rigtig
god formiddag, og jeg tror, at
Rasmus Prehn fik en masse med sig
hjem.

beboere, der var med til denne
aktivitet, opdagede en ny verden,
som de straks var med på.
Medarbejderne, som var hjælpere,
levede sig helt ind
denne aktivitet og
kunne hjælpe beboerne i gang. At spille på
en iPad giver også en
god træning af fingrene og hjernen.
Beboerne ønsker, at vi
skal have nogen på
Elmehøj, og derfor
håber vi, at Fonden
for Øster Brønderslev
Sparekasse donerer et
antal til huset.

Fastelavn

Lions Club kom
forbi

Scooter
Vi har fået doneret en dobbeltscooter af Trygfonden. Den blev
indviet med klipning af den røde
snor samt med champagne og
taler. 24Nordjyske og avisen
Nordjyske var her hele formiddagen for at optage og skrive om
den store begivenhed. Nu køres
der på sightseeing rundt i Øster
Brønderslev med beboerne. Det
var den bedste gave, vi kunne
ønske os til huset. Pårørende kan
også låne scooteren og køre ture
med beboerne.

Som traditionen er, kommer børnene fra Myretuen på Elmehøj og
slår katten af tønden. I år kom der
25-30 glade og flotte udklædte
børn. Centerrådet havde bagt de
flotteste kulørte boller pyntet med
M&M’ere. Salen var
fyldt med glæde og
en masse beboere,
som nyder, når der
kommer børn i huset.

En af de traditioner, vi hver år glæder os til, er, når Lions Club kommer og spiller og synger alle de
sange, som vi kan synge med på.

IPad

Politiker på
besøg
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Folketingsmedlem Rasmus Prehn
har været på besøg på Elmehøj.
Han skulle se, hvor godt Elmehøj
fungerer som plejecenter, hvor
godt beboerne har det, og hvor
godt medarbejderne trives. Rasmus
fik en rundvisning, drak formiddagskaffe, besøgte beboerne på
stuerne, fik en drøftelse med medarbejderne om arbejdsmiljøet og så
deltog Rasmus i dagens aktivitet,
Lokalbladet

IPadden er også kommet på Elmehøj. Ja,
hvem skulle tro, at
plejehjemsbeboere
kan spille forskellige
spil, tage selfies, komme på
Facetime - hvor de ringer til en
anden iPad og snakker sammen.
Det var et lille eksperiment, som
var en kæmpe succes. De 10

Ikke nok med at de underholder,
de medbringer også Bailey, snaps
og chokolade. Beboere laver så
deres meget populære æblekage.
Jeg må sige, at beboere, pårørende
og medarbejdere har
nogle gode festlige
timer i salen.
Nu er vi ved at forberede vores kommende
påskefest og alle aktiviteterne i huset, i
haven og turene med
Scooter og bus.
Venlig hilsen
fra os alle på Elmehøj,
hvor der er glæde

KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
Nyt fra korene
Efter et vellykket kyndelmissearrangement er begge kor startet på nye
opgaver.

Voksenkoret
Voksenkoret har forårskoncerten som det primære i den kommende periode. Vi har efterhånden et meget erfarent voksenkor, som har sunget rigtig
mange ting, som lærer hurtigt og har fin fornemmelse for musikken.
Jeg er meget glad for, at koret er udvidet med endnu 3 dygtige altstemmer
inden for kort tid.
Forårskoncerten løber af stablen tirsdag 12. maj, hvor vi har inviteret det
lokale folkekor til også at deltage. Det bliver helt sikker en festlig aften.

Børnekoret
Børnekoret arbejder rigtig godt med masser af gå på mod og lyst til at
synge.
Vi deltog i Folkekirkens Ungdomskor stævne i Brønderslev Kirke 28. februar
og er inviteret til et Gospelarrangement i Hellevad 7. marts.
Børnekoret synger med i kirken ca. 10 gange årligt og bliver belønnet med
et honorar på 50kr./ optræden.
Der er på nuværende tidspunkt 6 piger i koret, så der er plads til flere.
Har du lyst til at synge i kor eller måske bare prøve det så ring til mig.
(Inger 6060 2361)
Inger Malgaard

Forårskoncert
Der afholdes forårskoncert tirsdag
12. maj kl. 19.30 i Øster
Brønderslev Kirke. Ved koncerten
medvirker kirkens kor samt det
lokale folkekor.
Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af lejligheden til at høre koncerten. Der vil også blive mulighed
for at synge med på fælles forårssalmer.
Det er gratis at deltage.

Istandsættelse af Øster Brønderslev Kirke
Kirkens nuværende oliefyrsbaserede varmesystem er utidssvarende såvel komfort- som energimæssigt. Derfor har
menighedsrådet længe haft et nyt, fjernvarmebaseret varmeanlæg på ønskesedlen hos provstiudvalget, som nu har
givet grønt lys for en snarlig løsning.
Menighedsrådet har derfor ladet udarbejde et projekt, som også omfatter tiltrængte, indvendige vedligeholdelsesarbejder som f.eks. kalkning af væggene i kirkerummet.
Projektet er nu fremsendt til de nødvendige godkendelser i provstiudvalget og hos stiftsøvrigheden.
Kirken vil naturligvis ikke kunne benyttes under istandsættelsen. Alle gudstjenester og kirkelige handlinger vil derfor
finde sted i Hallund kirke i denne periode.
Der indsættes gratis kirkebil fra Øster Brønderslev til Hallund kirke til samtlige gudstjenester under istandsættelsen.
Vi håber på, at arbejdet kan påbegyndes umiddelbart efter pinse, men i skrivende stund afventer vi projektets godkendelse. Af samme grund går gudstjenestelisten (i bladet her) kun til og med pinsen. Så snart det er muligt, vil vi
annoncere de følgende søndages gudstjenester, samt give nærmere oplysning om kirkebil på hjemmesiden, i
Oplandsavisen og ved opslag i kirken og andre steder i byen.
En mere udførlig beskrivelse af projektet følger i næste nummer af Lokalbladet.

Kirkenyt
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Juletræsfest for børnehaver og dagplejer: Nok engang fandt julemanden
vej til juletræsfesten – og blev modtaget med jubel.

Både voksenkoret og børnekoret medvirkede ved julekoncerten

Stemningsbillede fra kyndelmissegudstjenesten i
Hallund Kirke, hvor spejderne medvirkede.

Børnehavebørnene viste sig som engagerede skuespillere i julens krybbespil i Øster Brønderslev Kirke.

Ø. BRØNDERSLEV KIRKE

HALLUND KIRKE

Gudstjenester

Marts
22/3: Maria bebudelses dag 9.30 Ole Skov Thomsen
29/3: Palmesøndag
11.00

HALLUND KIRKE
Ingen
9.30

April
2/4: Skærtorsdag
3/4: Langfredag
5/4: Påskedag
6/4: Anden påskedag
12/4: 1.søn.e.påske
19/4: 2.søn.e.påske
26/4: 3.søn.e.påske

18.00 Se omtale
Ingen
11.00
Ingen
11.00
Ingen
Konfirmation 10.00

Ingen
11.00
9.30
11.00
Ingen
9.30 Kirkekaffe, Ole Skov Thomsen
Ingen

Maj
1/5: Bededag
3/5: 4.søn.e.påske
10/5: 5.søn.e.påske

Ingen
Ingen
Ingen

12/5:
14/5:
17/5:
24/5:
25/5:

Ingen
Ingen
11.00
9.30
Ingen

11.00
Konfirmation 9.30 og 11.00
11.00 Gudstjeneste i festteltet
Se omtale
19.30 Forårskoncert. Se omtale
Tirsdag
11.00
Kristi himmelfarts dag 9.30 Kirkekaffe
6.søn.e.påske
11.00
Pinsedag
11.00
Anden pinsedag
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Husk: Kirkebil kan bestilles dagen før på tlf. 9881 1012

Konfirmationer i Øster Brønderslev og Hallund 2015
Konfirmation i Hallund Kirke søndag 26. april kl. 10.00:
Christian Birch Nielsen, Skarvadvej 160, 9382 Tylstrup
Henrik Hahn Boelt, Sølvgade 26, 9700 Brønderslev
Louise Rehmeier Christensen, Vadbækvej 39 A, 9700 Brønderslev
Peter Mølbæk Skaarup, Hebbelstrupvej 31, 9700 Brønderslev
Konfirmation i Øster Brønderslev Kirke søndag 3. maj kl. 9.30:
Alexander Boelt Cimpu, Broagervej 9, 9700 Brønderslev
Anne Langbak, Poldervej 6, 9700 Brønderslev
Anne Kristine Lindholdt, Gl. Kongevej 3, 9700 Brønderslev
Caroline Ellekrog Christensen, Danserhøj 21, 9700
Brønderslev
Caroline Mathilde Thomsen, Birkholtvej 64, 9382 Tylstrup
Frederik Jensen, Dannevirkevej 6, 9700 Brønderslev
Frederik Ringberg Pedersen, Istedvej 6, 9700 Brønderslev
Jonas Dahl Jeppesen, Buurholtvej 53, 9700 Brønderslev
Julie Koustrup-Jensen, Hvilshøj Mark 183, 9700
Brønderslev
Mads Sloth Risager, Husumvej 8, 9700 Brønderslev
Mikkel Hald Vesteraa, Linderupgårdsvej 27, 9700
Brønderslev
Victor Løth Bodilsen, Elmevej 91, 9700 Brønderslev
Konfirmation i Øster Brønderslev Kirke søndag 3. maj
kl. 11.00:
Anders Søndergaard Jensen, Broagervej 22, 9700
Brønderslev
Andreas Mertz, Bålhøj 9, 9700 Brønderslev
David Stavnskær Pedersen, Bålhøj 5, 9700 Brønderslev
Frederik Hellerud Hansen, Istedvej 5, 9700 Brønderslev
Jana Civzele, Buurholtvej 31, 9700 Brønderslev
Luna Katholm Martens, Lindevej 38, 9700 Brønderslev
Mads Juul Storgaard, Tjørnevej 7, 9700 Brønderslev
Magnus Viggers, Gråstenvej 4, 9700 Brønderslev
Mathias Sølvkær Andersen, Ahornvej 8, 9700 Brønderslev
Mathilde Hovaldt, Hvilshøjvej 28, 9700 Brønderslev
Mathilde Hansen Pinstrup, Hollenstedvej 104, 9700 Brønderslev
Nick Pilgaard Michelsen, Gl. Hvilshøjvej 15, 9700 Brønderslev

4. marts var konfirmanderne med på udflugt til
Århus, hvor vi besøgte kunstmuseet Aros og
Stenomuseet.
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KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
Vigtige datoer marts-juni
Skærtorsdag 2. april: Gudstjeneste i Hallund Kirke kl. 18.00 og herefter
middag på Hallund Kro (se omtale)
Søndag 26. april: Konfirmation i Hallund Kirke kl. 10.00
Søndag 3. maj: Konfirmationer i Øster Brønderslev kirke kl. 9.30 og 11.00
Søndag 10. maj: Gudstjeneste på festpladsen kl. 11.00 (se omtale)
Tirsdag 12. maj: Forårskoncert i Øster Brønderslev Kirke kl. 19.30 (se
omtale)

Skærtorsdag 2. april
Igen i år vil vi fejre Skærtorsdag med en aftengudstjeneste i Hallund Kirke
klokken 18.00, og efter gudstjenesten byder menighedsrådene på middag
og kaffe på Hallund Kro.
Alle er velkomne, og det er gratis at deltage.

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

Festgudstjeneste 10. maj
I år ligger ØBIs byfest i dagene fredag 8. til søndag 10. maj, og om søndagen serverer menighedsrådet kaffe og rundstykker på festpladsen fra kl.
10.00, og kl. 11.00 holder vi – traditionen tro – gudstjeneste i teltet, hvor
korene vil medvirke.

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. 2963 2981.
Graver, Ø. Brønderslev:
Charlotte Kristiansen, Fredensgade 3, 9700 Brønderslev,
tlf. 3057 1276.
Graver, Hallund:
Gitte Sørensen, Sølvgade 44, Hallund, tlf. 2331 0628.
Formand for menighedsrådet, Ø. Brønderslev:
Pia Christensen, Dannevirkevej 3, Ø. Brønderslev, tlf. 9881 1352.
Menighedsrådets E-mailadresse: 8418@sogn.dk
Ø. Brønderslev Kirkes hjemmeside: www.oeb-kirke.dk
Kirkeværge, Ø. Brønderslev:
Hans Jørgen Thomsen, Danserhøj 34, tlf 3059 3339.
Formand for menighedsrådet, Hallund:
Niels Peter Kold, Hebbelstrupvej 11, Hallund, tlf. 9883 5359.
Menighedsrådets E-mailadresse: 8419@sogn.dk
Kirkeværge, Hallund:
Kirsten Boelt, Sølvgade 26, Hallund, tlf 9883 5019.
Kirkenyt

Gudstjenester på
Elmehøj
Ældrecenter
Alle gudstjenester begynder 10.15
(undtagen den 26. marts)
Torsdag den 26. marts (NB: kl.
11.00)
Torsdag den 30. april
Torsdag den 28. maj
Torsdag den 25. jun

Menighedsrådsmøder
Øster Brønderslev
Menighedsråd:
Torsdag 19. marts kl. 19.00
Torsdag 21. maj kl. 19.00
Hallund menighedsråd:
Onsdag 25. marts kl. 19.00
Onsdag 10. juni 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).

Ny Vendsyssel-sang
Der er jo en del
Vendsysselsange og den sidste - mest kendte er jo af
Jørgen Sørensen, der var fra
Brønderslev og jo vendelbo.
Han skrev i 1985 "Hvor
mågerne skriger", da han
arbejdede som musiklektor på
Nr. Nissum Seminarium i
Thisted.
For et par år siden spurgte
jeg Jens Rosendal i en af vores
mail kontakter - om ikke også
han kunne skrive en
Vendsyssel sang, da han jo
også oprindelig var vendelbo.
Han er født i 1932 og opvokset på et husmands sted mellem Try og Thorshøj i den
gamle Sæby Kommune, og I
har sikkert læst om hans
opvækst og forfatterskab.
Men Jens er jo en beskeden
mand - jeg har mødt ham 2
gange - første gang i Østervrå
Kulturhus til musikforedrag
sammen med Jens Nielsen og
sidste år i januar i Hasseris
kirke, hvor han stod for
"Digterkoncert" - altså alene
hans sange og med musikere
og sangere.
Jens fortalte så om sine digte
og sange, inden de blev sunget, og der var også fælles
sange - en helt fantastisk
oplevelse, hvor vi fik hilst på
hinanden efter koncerten. Så
- det blev ikke til noget det
første år - heller ikke det
næste og jeg mindede ham
om det flere gange - og ja Jens er jo en meget travl
mand, så jeg var godt klar
over, at jeg ikke skulle presse
ham - men så lige pludselig
sidste år i slutningen af
november kom der en mail,
hvor der i emnelinjen stod
"Vendsyssel", og så måtte jeg
jo i gang med at komponere
en melodi.
venlig hilsen
musiker
Poul Erik Jensen
Ø. Brønderslev
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Øster Brønderslev Borgerforening
Generalforsamling bliver holdt den
16. marts, som annonceret i sidste
lokalblad og på opslag i byen – og
dagen før dette nummer uddeles.
Formandens beretning og medlemmerne af den nye bestyrelse
kan efterfølgende ses på
Borgerforeningens hjemmeside
www.oesterbroenderslev.dk
Som nedenstående billede måske
afslører, har vi en bestyrelse af en
vis tyngde - både når det handler
om kilo (på blledet: 1580), handlekraft og morskab. Billedet er taget
ved den årlige efterjulefrokost hos
Per og Susanne Pedersen.
Bestyrelsen og halvparter havde
medbragt varmt tøj, så det udviklede sig ganske naturligt til en

ikke Øster Brønderslev som en
udkantsby, der ikke er værd at
investere i. Alle kan kun være interesseret i at holde fast i en udvikling
både omkring tilflytning, indkøbsmuligheder, levende kultur og fritidsliv. Det hjælper jo også en kreditforening, at der er gang i tingene. Det modsatte vil jo også skade
dem. Så hvordan skal den holdning lige forstås ????
Fastelavn blev som vi plejer holdt
sammen med Menighedsrådet
med børnegudstjeneste og tøndeslagning. Der var ca. 150 deltagere, så der må siges at være fuldt
hus, og det er jo både dejligt og et
positivt problem/udfordring. En
god tradition!

Det er et stort arrangement, der
kræver meget planlægning og
mange hænder og hjerner, der kan
noget forskelligt. Heldigvis er vi en
alsidig by.
Tipien, som mange af jer jo har
støttet gennem sponsorater og køb
af julekalender, håber vi snart kan
blive en realitet. Borgerforeningen
har søgt om de sidste midler, så
projektet kan gennemføres. Det
håber vi meget, at vi får.
Der ligger også mange frivillige
timer i selve opførelsen af tipien, så
det ville være dejligt, at komme i
gang her lige om lidt. Dejligt med
initiativer, der på den måde tilfører
noget godt og positivt til vores
lokale miljø.
Den gamle tipi er afgået ved
døden. Vejrlig og hærværk tog livet
af den.
Borgermøde om nabohjælp
Vi har fået henvendelse fra borgmester Michael Klitgård. Han vil tilbyde borgermøde om nabohjælp i
samarbejde med politiet. Dette for
at øge opmærksomheden på indbrud og tyverier. Det har vi sagt "
ja, tak " til. Der er ikke nogen dato
endnu. Hold øje med opslag.
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midnatssneboldkamp. Det gav ny
luft til en god lang fest. Den fest er
et must.

Årets affaldsindsamling falder i år
19. april. Hold øje med hjemmesideopslag og Facebook.

Byudvikling og forskønnelse af i
hvert fald midtbyen står meget
højt på dagsordenen. Der er i forbindelse med Jans projekt ønsker
om at forskønne midtbyen. I samarbejde med Kommunen vil vi
gerne søge ind på både byfornyelsesmidler og den grønne pulje, der
skal søges inden maj. I skrivende
stund bliver der arbejdet på det i
bestyrelsen.

Bålhøjfestivalen er allerede langt
inde i planlægningen. Det går rigtig godt, også fordi vi er ved at
have en del erfaringer at bygge på.
Der er dog altid noget, der skal
fornyes og forbedres.

I Borgerforeningen er vi meget
uforstående overfor, at kreditforeningerne ikke vil understøtte Jans
projekt. Det er nærmest uforskammet, når vi ser, at Øster Brønderslev er en by i udvikling med stor
lokal opbakning omkring en dagligvarebutik. Vi opfatter absolut
Lokalbladet

Birgit Søndergaard
Formand

Julekalender og tipi
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GadeVelkommen til
Sølvgade 121
Den 1. december overtog Louise Jørgensen og Kristian Boel Olesen
Sølvgade 121 i Hallund – også kaldet Farvergården eller Persillegartnerens.
Louise er 24 år, født og opvokset i Vester Hassing. Louise blev i 2013
udlært idrætspædagog og er nu i gang med anlægsgartneruddannelse.
Hun er startet på 2. år og skal i lære ved Kurt Thomsen, når vejret bliver til
det. Kristian er 27 år, født og opvokset i Aalbæk, er udlært skov- og naturtekniker, har senere taget anlægsgartneruddannelse og arbejder i Aalborg.
De har boet i lejlighed i Nørresundby, men de ville gerne have en ejendom
ude på landet. Ved en tilfældighed så de Eriks ejendom på nettet. Der var
lige det jord til, som de gerne ville have, der var 2 hestebokse til deres 2
heste (og 1 kat), og selve huset var også lige det, de kunne ønske sig.
De har renoveret badeværelse og gang samt lagt nyt gulv i stue og køkken, og de går stadig og renoverer og isolerer hen ad vejen. Til foråret skal
forhaven have en ordentlig omgang.
Det er 2 friske unge mennesker, som gerne vil i kontakt med de lokale og
deltage i foreningsarbejde. Louise er kommet i bestyrelsen for HallundHollensted Borger- og Idrætsforening og Kristian er blevet suppleant.

Hebbelstrupvej 243
Den 1. juli overtog Anette og Andreas Hebbelstrupvej 243.
Anette Larsen er 25 år og fra Sindal. Hun arbejder på Aalborg Universitet.
Andreas Kjellstrøm er 26 år og fra Hjørring, og han arbejder på Tetra Pak i
Hjørring.
De boede i lejlighed i Hjørring, men har længe søgt efter et nedlagt landbrug, gerne omkring Aalborg, så de kunne nøjes med 1 bil, men valget
faldt på Hebbelstrupvej lige midt mellem deres arbejdspladser. De havde 2
vildkatte med, som er blevet meget tamme. De overtog Anne-mette og
Lars`s 5 høns, og de synes, det er meget hyggeligt, når de går frit
omkring.

Ladywalk
Så starter ladywalk træningen for
ALLE kvinder igen.
Vi mødes ved ØBIs klubhus mandag 23. marts kl. 18.30 Vi træner
herefter hver mandag (dog ikke 2.
påskedag, hvor vi i stedet går om
tirsdagen).
Deltagelse i træningen er gratis,
og man kan bare møde op de
mandage, man har mulighed for.
Vi træner med henblik på deltagelse i Ladywalk i Nørresundby 18.
maj kl. 18.30, hvor det koster 125
kr. at deltage.
Evt. spørgsmål kan stilles til mig på
telefon 2967 3832 eller mail:
boye-jensen@mail.dk
På gruppens vegne
Mette Boye

Frokostjazz
Den 17. januar havde Henrik Hald og
Samlingshuset arrangeret frokostjazz i
Samlingshuset, hvor Brønderslev Big Band
sørgede for underholdende og effektiv
swingmusik, mens folk nød den gode frokostplatte.
Endnu et godt initiativ!
Hold øje med www.samlingshus.dk
for at se de kommende arrangementer.

Skrald!
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Lørdag 19. april er den landsdækkende indsamling af skrald, som de mange natur-, vejog skovsvin har kastet ud af bilvinduerne.
Lokalt foregår det både i Hallund og Øster
Brønderslev.
Se siderne fra de to borgerforeninger.
Lokalbladet

ØBI Fodbold
ØBI Fodbold holder standerhejsning lørdag 28. marts kl 10. Efter en
let omgang træning er der pølser og sodavand til alle spillere i
Samlingshuset. Vel mødt til alle nye som gamle.

spejlet
Hallund Jagtforening
Hallund Jagtforening afholdt generalforsamling i Hallund klubhus,
Søndersig 2. februar 2015 kl. 19.00

Transportfirma
i Hallund
K.S. Transport er et lille nystartet
transportfirma på Zinkvej 6 i
Hallund, der tilbyder div. mindre
transportopgaver.
Det er Karl Simonsen, 41 år, der
har fået lyst til at starte for sig selv.
Han vil dog starte lidt forsigtigt op
og i begyndelsen drive firmaet
sideløbende med sit daglige arbejde hos Hjørring Maskincenter.
I begyndelsen vil han køre det som
et aften/nat- og weekendfirma,
men han håber da på, at det med
tiden bliver hans fuldtidsbeskæftigelse. Han kan tilbyde kurertransport, flytning af campingvogne
eller skurvogne, forskellige småflytninger, chaufførafløsning, afhentning af mindre læbælter og
affaldstræ, samling af legeredskaber og meget andet for såvel private som for firmaer.
Det er bare at kontakte Karl
på www.k-s-transport.dk,
tlf. 4230 0028 eller maile til
ksimonsentransport@gmail.com.
Så kan der altid
laves en aftale.
Karl kommer
selv fra Vejle,
men da en del
af familien kommer fra Jerslev,
blev de enige
om, at Hallund
lige er byen for
dem.

Referat fra generalforsamling:
1. Børge Andersen blev valgt som dirigent.
2. Formand Henrik Christensen aflagde beretning. Der havde været afholdt
4 fællesjagter. 3 duejagter, 2 andejagter og 3 kragejagter, og der havde
været plads til flere deltagere, hvis nogen havde haft lyst. Der var også blevet afholdt flugtskydning og pokalskydning. Formandens beretning blev
godkendt af generalforsamlingen.
3. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Steffen Hessellund, som viste, at
foreningens kassebeholdning var steget. Regnskabet blev godkendt af
generalforsamlingen.
4. Indkommet forslag om sammenlægning med Brønderslev Jagtforening
blev forkastet af generalforsamlingen
5. Bestyrelsen besluttede, at blandt kandidaterne til bestyrelsen, ville de 3
med flest stemmer blive valgt for 2 år, og de 2 med næstflest stemmer
valgt for 1 år. Derefter suppleanter.
6. Steffen Hessellund blev genvalgt til bestyrelsen for en toårig periode og
forsætter som kasserer. Flemming Bolmgren blev nyvalgt for en toårig
periode og fik posten som formand. Tommy Pedersen blev nyvalgt for en
toårig periode og fik posten som næstformand. Michael Hvedegaard blev
nyvalgt for en etårig periode og fik posten som sekretær. Finn Eriksen blev
nyvalgt for en etårig periode. Leif Blauenfeldt og Axel Andersen blev valgt
som suppleanter for en etårig periode.
7. Børge Andersen og Peter Andersen blev valgt som revisorer og Morten
Dissing Sørensen og Jacob Christensen som suppleanter.
8. Under evt. fortalte Carl C. Christensen om samarbejde i JKF, der havde
fået ny formand, Erik Bak fra Serritslev. Derefter blev drukket kaffe og spist
kage.
Hallund Jagtforening har på deres første bestyrelsesmøde fastlagt aktiviteter for 2015/2016. Heraf blandt andet:
April:
Arbejdsdag lørdag 11. 4. - mødested Skarnvad kl. 10.00
Flugtskydning onsdag 15. 4. - mødested Skarnvad kl. 18.00
Flugtskydning onsdag 29. 4. - mødested Skarnvad kl. 18.00
Maj: Arbejdsdag lørdag 2. 5. - mødested Lossepladsen kl. 9.30
Juli: Flugtskydning onsdag 29. 7. - mødested Skarnvad kl. 18.30
Følg med på Jagtforeningens hjemmeside www.hallundjagt.dk
Flemming Bolmgren

Nye adresser?
Da vi er så få i redaktionen, vil vi
bede jer læsere være os behjælpelige med at få ændret diverse
navne/adresser, kontakter, telefonnumre, mailadresser osv. i
Lokalbladets foreningsvejviser, da
det er ret uoverskueligt for os at
være opdateret.
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Børnehaverne
Nyt
Den 1. marts 2015 kunne børnehaven byde velkommen til deres nye
leder, Signe Nørgaard Løgsted.
I januar og februar måned var vi så
heldige, at der kom lidt sne, og det
benyttede børnene til at få kælket
på vores kælkebakker. Både
Grøftekanten og Myretuen var
også en tur i ”Dålen”, hvor der
kunne køres rigtig stærkt på kælkene. Nu ser vi frem mod nogle forhåbentlige solrige forårsmåneder,
så vi rigtig kan nyde vores dejlige
udearealer.
I februar har vi været optaget af
fastelavn. Der er blevet klippet og
klistret; katte og masker af forskellig art har pyntet børnehaverne.
De ældste børn i Myretuen var på
Elmehøj for at slå katten af tønden,
og børnene var selvfølgelig flot
udklædte til stor glæde for beboerne på Elmehøj.
Fredag 13. februar blev der slået
katten af tønden i begge børnehaver. Tønderne var lidt seje at få
slået ned, men det lykkedes til
sidst. Belønningen for det hårde
arbejde var lidt sødt til alle, og
bagefter blev der spist fastelavnsboller. Det var en rigtig festlig dag
og en god måde at sige god vinterferie til hinanden på.
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Grøftekanten havde 11. februar
besøg af naturvejleder Hans Peter,
og han fortalte os om, hvilke fugle
vi kunne se ved foderbrættet. Hans
Peter havde en del udstoppede
fugle med, som han kunne fortælle
små sjove historier om. Børnene
havde, i ugerne op til, selv fremstillet deres eget foderbræt, og i børnehaven havde vi flittigt fodret ved
vores foderbræt. Så børnene var
godt forberedte, og de kan navne
på mange af de fugle, som kommer i haven.
De ældste børn gik en tur i
”Dålen” sammen med Hans Peter,
og her blev der ledt efter dyrespor.
Vi var så heldige, at vi fandt spor
efter fasan, ræv, rådyr og skovduer.
Vi fandt også en del uglegylp, som
Lokalbladet

vi tog med tilbage til Grøftekanten.
I uglegylpen fandt vi små knogler
fra mus.
De ældste
børn i
Myretuen har
i 3 uger
arbejdet på
deres teaterprojekt. Der
er 25 børn,
som alle har
en rolle i
stykket, der
hedder ”Den
magiske rejse
maskine”.
Stykket opføres for forældre og de
andre børn,
som går i
Myretuen,
torsdag 12.
marts i
Samlingshuset, og
bagefter spiser børn, forældre og
personale
sammen.

Den nye leder
Jeg hedder Signe Nørgaard Løgsted og er den nye leder af børnehaverne i Øster Brønderslev. Jeg tiltrådte 1. marts og glæder mig rigtig meget
til et godt og konstruktivt samarbejde med alle medarbejdere fra
Børnehaven Grøftekanten og børnehaven Myretuen, og ikke mindst jer
forældre.
Der venter mange spændende opgaver, som jeg glæder mig til at
komme i gang med.
Jeg er blevet godt modtaget af alle, og der er stadigvæk mange, jeg ikke
har mødt. Så hiv fat i mig, hvis I møder mig på jeres vej, for jeg gerne
vil hilse på jer alle!!
Lidt om mig selv:
Jeg bor i Dronninglund på en minkfarm, som min mand, Tom, driver. Vi
har 2 drenge, Rasmus på 5 år, og Magnus på 7 år. Yderlig har vi 2 plejebørn, Tippo på 18 år og Judithe på 14 år. Jeg har været leder i Asaa
Børnehave i knap 5 år og har yderlig været pædagog i Aalborg og
Jammerbugt Kommune.

Nyt fra de private dagplejere
I den private dagpleje/børnepasning er vi alle kommet godt ind i
2015 og har den glæde, at der har
været og er tilgang af nye børn i
den kommende tid. Vi har et godt
samarbejde og laver nogle fælles
aktiviteter, som planlægges ud fra
børnenes alder og behov.
Aktiviteterne er planlagt til at foregå på formiddage, så forældrene
ikke skal aflevere og hente børnene
på en anden adresse. Fælles for os
alle er, at som privat dagplejer/børnepasser har man frihed til selv at
vælge hvor tit, og hvilke aktiviteter
man deltager i med børnene. En
vurdering, der tages ud fra, om det
er optimalt for alle i børnegruppen
at deltage den pågældende dag.

Skulle man, som forældre eller
kommende forældre, have lyst til
at vide mere om privat børnepasning, er I meget velkomne til at
kontakte os hver især. I er også
meget velkomne til at besøge os i
vores fælles gymnastiktid på tirsdage i de ulige uger fra 10.00 –
11.00.
Ring blot i forvejen til en af os,
så aftaler vi nærmere.
Med venlig hilsen
De private dagplejere/børnepassere
Ø. Brønderslev og omegn.

Som private dagplejere/ børnepassere har vi også fokus på at dygtiggøre os. Der arrangeres løbende
forskellige kurser, som er relaterede
til private dagplejere/ børnepassere, og vi vælger selv, hvilke kursus
vi deltager i. Indtil videre har vi i
2015 været på ernærings- og madkursus for 0-3 årige. I foråret skal vi
på kursus i neuropædagogik og
opfølgning af førstehjælp.
Starten på året har budt på et par
fælles arrangementer. En formiddag hver anden måned er vi til salmesang i kirken sammen med de
kommunale dagplejere - sidst var
det i januar. Her er det Inger, som
er organist, der gerne synger og
spiller for os, til stor glæde for alle.
10. februar fejrede vi fastelavn. Vi
mødtes kl. 09 i gymnastiksalen, og
traditionen tro var børnene fint
udklædte. Der blev slået katten af
tønden, spist fastelavnsboller og
sunget fastelavnssange. En rigtig
god formiddag, hvor vi alle hyggede os.

Bondegårdsdagplejen Lille Nejst - Birgit Jakobsen - www.lillenejst.dk
Connys private pasning - Conny Jensen - www.connypasning.dk
Bondegårdsdagplejen Kærvang - Mette B. Holst - www.123hjemmeside.dk/mettesbondegaard
Puslegården - Stine Dam Jensen - www.puslegaarden.dk
Bålhøj private dagpleje - Lone Svendsen - www.baalhoejprivatedagpleje.com
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Gadespejlet
Schmidts Delikatesser
Øster Brønderslevs nye butik, som Lokalbladet præsenterede sidste gang,
har ændret lidt på åbnings-tiderne, så der nu er åbnet
mandag-fredag kl. 10-17 og lørdag kl. 8-13.
OG har I endnu ikke prøvet butikkens gode varer,
så kan de varmt anbefales!

SPAR Øster Brønderslev
Jan Jæger sendte 24. februar dette brev til de kunder, der har valgt at
støtte det gode projekt med den nye butik:
Kære Kunde
Jeg vil gerne sige dig mange tak for dit tilsagn til en ny dagligvarebutik i Øster
Brønderslev. Dine penge står på en konto i banken, som først er tilgængelig for
mig, når økonomien er på plads.
D.d. har jeg tilsagn på ca. 1.600.000 kr., så der mangler lidt endnu. Når vi
ikke målet, må vi bygge for det, der er til rådighed, og spare nogle steder i projektet. I øjeblikket er jeg i dialog med Nykredit. Jeg håber på positiv respons fra
dem. Vækstfonden har sagt ja til projektet. Med andre ord: Vi får en ny butik i
byen.
Lokalplanen er i høring, der slutter den 9. april. Husene på Elmevej rives ned i
marts måned iflg. Kommunen.
Jeg er rigtig glad for, at så mange borgere vil hjælpe i denne situation, vi som
lille samfund står i, når kreditforeninger m.m. ikke tror på udvikling i lokalsamfundene.
Vi har søgt det nye LagNord om et beløb til inventar til ny butik.
Vi søger Sparekassefonden om tilskud til parkeringspladsen.
Kender I nogen, som har interesse i at støtte, men ikke har hørt om projektet
endnu, kan de kontakte mig på tlf. 4062 8573 / 9881 1003.
Endnu engang mange tak for hjælpen, og jeg håber vi har en ny butik
omkring sommerferien.
Venlig hilsen
Spar i Øster Brønderslev

Dette billede var også med i Lokalbladets sidste nummer, og den gang håbede vi på
at bringe et billede af det ryddede areal i dette nummer, men vi når det ikke, for
nedrivningen af de 2 sammenhængende addresser sker først midt i marts.
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Sparekassefonden
Fristen for at søge støtte var
senest 1. marts, og da fristen var
udløbet viste, det sig, at der var
kommet 29 ansøgninger med et
samlet ønske om godt 1 mio kr.
Bestyrelsen behandler ansøgningerne senest midt i april, fordi man
er nødt til at afvente udbetaling af
udbyttet af fondens investeringer,
men allerede nu er det klart, at det
bliver nødvendigt at prioritere
hårdt mellem de mange relevante
ansøgninger.
Det er Sparekassefondens 10. uddeling af støtte, og de første 9
gange er der i alt uddelt godt
2,9 mio. kroner.
Læs mere om Sparekassefonden
på hjemmesiden
www.sparekassefonden.dk
hvor ansøgningsskema også
kan hentes.
Næste ansøgningsfrist
er 1. oktober

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

SERVICE
OG FORSYNING
Spar Øster Brønderslev
(9881 1003)

Daginstitutionen Myretuen
Øster Brønderslev (9881 1475)

Bibliotek
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030).

Børnehaven Grøftekanten
Øster Brønderslev (9945 4984)
Skolefritidsordningen,
Øster Brønderslev (9945 4770)
Øster Brønderslev Centralskole
(9945 4890)
Øster Brønderslev Ungdomsklub,
Peter Raal (9882 1983)
KIRKE
Ø. Brønderslev/Hallund
Præst Rune Nørager Christensen
(9881 1025)
Graver i Øster Brønderslev
Charlotte Kristiansen (3057 1276)
Graver i Hallund, Gitte Sørensen
(2331 0628)
Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Pia Christensen (9881 1352)
Menighedsrådet Hallund,
Niels Kold (9883 5359)

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

Hallund Kraftvarmeværk
Jørgen Jensen, Sølvgade 83,
Hallund (98935082)
Hallund Vandværk,
Jørgen Jensen, Sølvgade 83,
Hallund (98935082)
Kraghede Vandværk - øst,
Lars Melsen, Rolighedsvej 7
(9826 1876)
Øster Brønderslev Kraftvarmeværk
(9881 1441)
Øster Brønderslev Vandværk,
Alfred Møller (9881 1400)
am@oeb-vandvaerk.dk
DIVERSE
Ejerlauget Bålhøj, Mette Andersen
Bålhøj 22.
Ejerlauget Daalen,
Mogens Svendsen,
Dannevirkevej 10 (9881 1590)

Samlingshusets Venner:
Kontakt Henrik Hald (2334 7169)
Sponsorklubben
i Hallund-Hollensted
v/ Kim Toft (9883 5307)
Øster Brønderslev Sparekassefond
v/ Karsten Sørensen,
Sølvmågevej 12
9700 Brønderslev
www.sparekassefonden.dk
Øster Brønderslev Hyggeklub,
Ingrid Andersen (9881 1271)
Øster Brønderslev og Omegns
Borgerforening,
Birgit Søndergaard (3013 1453)
www.oesterbroenderslev.dk
Øster Brønderslev-Hallund
Venstrevælgerforening,
Lars Bredo (9843 3135)

Elmehøj Ældrecenter (9945 4960)
Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Bjarne Bang,
Hollenstedvej 151 (9883 5519)

Nejst Ridecenter, Skovengvej 8
(9826 2386)
v/ Kaj Astrup (9826 1708)

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

Øster Brønderslev Idrætsforening,
Jacob Frejlev (60383600)

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

Østsidehallen,
Willy Bertelsen (9881 1406)

Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne,
Per Drustrup Larsen (2826 1453)

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

Hallund Jagtforening,
v/ Flemming Bolmgren 9154 1985

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

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

Landsbygruppen
Gitte Kristiansen (5129 9474)
www.landsbygruppen.com

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

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

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

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!

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

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

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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Aktiviteter

19. marts kl. 14:
Kiropraktor Susanne Lynge
fortæller om sit arbejde.
Arr. Hyggeklubben

19. april :
Indsamling af skrald i Øster
Brønderslev og Hallund
Se side 8 og 24

21. maj kl. 19:
Kreaaften i Samlingsstedet.
Arr. Helle Søe Møhlenberg
Se side 26i Lokalbladet nr. 75

21. marts kl. 9:30:
Østsidehallen holder årsmøde i
Samlingshuset.

23 april kl. 17:
Ordinær generalforsamling i
Øster Brønderslev
Idrætsforening.

3. juni kl. 19:
Kreaaften i Samlingsstedet.
Arr. Helle Søe Møhlenberg
Se side 26i Lokalbladet nr. 75

23. april kl. 19:
Kreaaften i Samlingsstedet.
Arr. Helle Søe Møhlenberg
Se side 26i Lokalbladet nr. 75

18. juni kl. 19:
Kreaaften i Samlingsstedet.
Arr. Helle Søe Møhlenberg
Se side 26i Lokalbladet nr. 75

26. april kl. 10:
Konfirmation i Hallund Kirke
Se side 19

29. juli kl. 18.30:
Flugtskydning i Hallund
Jagtforening. Se side 25

29. april kl. 18:
Flugtskydning i Hallund
Jagtforening. Se side 25

8. august 2015:
Fowli fest på Bålhøj.
Se side 4-5

22. marts kl. 10-14:
Loppemarked i Samlingshuset
(se side 7)
23. marts kl. 18.30:
LadyWalk begynder ved ØBIs
klubhus. Se side 24
25. marts kl. 19:
Øster Brønderslev Fjernvarme
holder orienteringsmøde vedr.
eventuel sammenlægning med
Brønderslev Forsyning
26. marts kl. 19:
Kreaaften i Samlingsstedet.
Arr. Helle Søe Møhlenberg
Se side: 26 i Lokalbladet nr. 75
1. april :
Billetsalg til Fowli begynder.
Se side 4-5
8. april kl. 19:
Kreaaften i Samlingsstedet.
Arr. Helle Søe Møhlenberg
Se side 26 i Lokalbladet nr. 75
9. april kl. 14:
Hyggeeftermiddag
(Vi bager til alle).
Arr. Hyggeklubben
9. april - om aftenen:
Herreaften i Østsidehallen
(se side 7)
11. april kl. 10:
Arbejdsdag i Hallund
Jagtforening. Se side 25

2. maj kl. 9.30:
Arbejdsdag i Hallund
Jagtforening. Se side 25

_________________

FASTE AKTIVITETER
3. maj kl. 9:30 og kl. 11:
Konfirmation i Øster Brønderslev
Kirke. Se side 19

Mandage kl. 18:30
LadyWalk i Øster Brønderslev og
omegn. Se side 24

6. maj kl. 19:
Kreaaften i Samlingsstedet.
Arr. Helle Søe Møhlenberg
Se side 26i Lokalbladet nr. 75

Tirsdage kl. 9.30:
Krolf i Hallund
Se side 9

8- 10 maj:
Byfest i Øster Brønderslev
Se side 12

Tirsdage kl. 19:
Kirkekoret øver i Samlingshuset
Se side 17

12. maj kl. 19.30:
Forårskoncert i Øster Brønderslev
Kirke. Se side 17
18. maj kl 19.00:
Foredrag i Samlingshuset med
journalist og bysbarn Jens
Ringberg.
Se side 6

12. april kl. 10-14:
Børnetivoli i Samlingshuset
(Se side 7)
15. april kl. 18:
Flugtskydning i Hallund
Jagtforening. Se side 25
LOKALBLADET udkommer
næste gang 26. maj.
Sidste frist for indlevering af
stof til næste nummer
er 8. maj

Der er ingen åbningstider for
Lokalhistorisk Arkiv, for arkivet
ligger fortsat underdrejet
pga. manglende interesse
for at deltage i arbejdet.
Arkivet er kun åbent efter aftale.
Kontakt Per Drustrup Larsen
på telf.: 2826 1453.
(også hvis du vil høre mere om
lokalarkivet og arbejdet)

Se mere om
Bålhøjfestivalen 2015
på side 4-5

