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Nyt fra byrådet
Det er glædeligt for Øster
Brønderslev og omegn, at vi snart
vedtager en ny lokalplan, der betyder, at Jan Jæger kan gennemføre
det nye butiksprojekt.
Hermed kan lokalområdet få en
moderne og fremtidssikret butik,
hvilket er med til at styrke hele
området. Det er rigtig vigtigt for
vores samfund, at der stadig kan
købes dagligvarer - ikke mindst når
vi fortsat ønsker at tiltrække nye
medborgere samt sælge grunde til
nybyggeri. Vi har et godt lokalsamfund med sammenhold og mange
netværk på tværs, og en stærk
infrastruktur er med til at sikre
områdets fortsatte udvikling. Det
betyder, at vi både skal sikre og
værne om dagpleje, børnehave,
skole og plejehjem, men også at vi
fortsat har butikker og virksomheder.
Det er endvidere vigtigt, at vi til
stadighed udvikler på vores fritidsog idrætsliv. Kun ved at tro på
fremtiden og give liv til både kendte og nye aktiviteter kan vi sikre et
fortsat levende samfund.

I arbejdet i byrådet er vi stærkt
udfordret af at være en fattig kommune, som samtidig har store
udgifter på anbringelsesområdet
og til det specialiserede voksenområde. Vi arbejder målrettet på at få
øget styring af disse udgifter, så vi
stadig også kan hjælpe de borgere,
der blot har brug for mindre
omfattende hjælp.
Af nye tiltag venter en ny skolestruktur og en sammenlægning af
børnehaverne ved Grøftekanten,
og jeg tror, at vi her kan lave en ny
børnehave, hvor der både er plads
til et aktivt og lærerigt ude- og
indeliv. På landet, hvor jeg var
barn, var vi ikke ude i al slags vejr,
men inde når det var dårligt vejr,
og ude når det var godt vejr. De
valg skal der være plads til. Vi skal
nemlig huske, at børn er lige så
forskellige som vi voksne.
Venlig hilsen
Ole Jespergaard

Folketingets Landdistriktsudvalg i ØB
Tirsdag 12. maj var der fint besøg i Samlingshuset, da Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer havde meldt
deres ankomst sammen med repræsentanter for det nye LAG-Nord. De var på tur til Nordjylland og ville gerne
besøge et LAG-projekt, og det lagde Samlingshuset gerne rammer til. Først fortalte Birgit Søndergaard om byens
første LAG-projekt: Scenen mm til Bålhøjfestivalen, og derefter fortalte jeg om processen bag Samlingshuset og det
gode resultat. Udvalget var meget interesserede i arbejdet med begge dele, og de var meget imponerede over den
lokale opbakning og det gode, lokale samarbejde, som de gerne så eksporteret som inspiration til andre steder i
landet.
De fik også historien om den kommende købmandsbutik fortalt. Jan Jæger fortalte om sine planer og den store,
lokale opbakning, og det imponerede også udvalget, men politisk set var det kreditforeningernes ganske utidige
holdning og manglende vilje til at
låne Jan penge, der vakte mest
debat. Det blev aftalt på mødet og
ved den efterfølgende middag, at Jan
skulle holde dem orienteret om den
proces, han netop har sat i gang
med endnu en kampagne overfor
alle kreditforeninger.
Fra begge blokke var der stor vilje til
at gøre noget politisk for at forbedre
lånemulighederne også i landdistrikterne.
det vr et godt besøg, og selvfølgelig
fik de også Lokalbaldet med hjem!
Per Drustrup Larsen
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Redaktionen
Lokalbladets redaktionen, der står
bag produktionen af hvert blad
består af:
Gitte Hviid Christiansen
Bålhøj 15 (3050 4744)
(e-mail: gittehviidchr@gmail.com)

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

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

Ove Dam
Husumvej 7 (9881 1414)
(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
Dit navn og din adresse
Hallund

Lokalbladet uddeles nu
i helt nye områder
Lokalbladet er altid blevet uddelt i vores kerneområde, som er den gamle
Øster Brønderslev-Hallund Kommune, men også i et par tilgrænsende
områder.
Lokalbladet deles ud til alle postkasser af Nordjyske Distribution, og vi er
derfor nødt til at bruge deres inddeling af områderne.
Nu har Nordjyske Distribution ændret på sin opdeling af uddelingsområder, men Lokalbladet uddeles fortsat i kerneområdet. Fra dette nummer
betyder det dog, at nogle andre yderområder end tidligere nu får
Lokalbladet, mens nogle må undvære.
Kort fortalt får disse nye områder fremover Lokalbladet:
Nørgårdsvej, Skagensvej, Guldregnevej, Bakholmvej, Plantagevej og det
vestligste stykke af Jerlevvej.
Disse veje og omegn syd for Jerslev må fremover undvære Lokalbladet:
Nordligste del af Hulknøsevej og Mølholmvej, Teglgårdsvej, Åholmvej,
Agervej og Langthjemvej.
Bor man i området og har ikke fået sit blad, er det muligt at klage til
Nordjyske Distribution på telf.: 99 35 34 34, men uanset hvad, så kan
man altid hente sig et blad i SPAR Øster Brønderslev eller i Samlingsstedet
Øster Brønderslev.
Redaktionen

Dit navn og din adresse
Et andet lokalt sted

LOKALBLADET udkommer
næste gang 8. september.
Sidste frist for indlevering
af stof til næste nummer er
20. august.

Med dette billede fra
Byfesten 2015 i Øster
Brønderslev, vil vi i
redaktionen gerne slå
fast med 7-tommer
søm, at vi kommer
igen med et nyt blad
efter sommerferien men vi vil meget
gerne have nye kræfter
med i arbejdet, som er
både hyggeligt, sjovt
og nyttigt!

Lokalbladets kontonummer
til frivillige indbetalinger er:

Kom frit frem!

9024 - 0000045934

God sommer
til jer alle!!

Tryk: Basis-Tryk, Dronninglund - oplag: 1500

3

Støt vore annoncører - se annoncesiderne bagest i bladet
Lokalbladet

SPAR – ny butik!

Der er indsamlet 2,3 mio. kroner
ind til videre, så byggeriet går i
gang 29. maj 2015, dagen efter
lokalplanen er vedtaget i Byrådet.

Forhuset (nuværende lager + velfærd) ud mod Elmevej nedrives for
at gøre plads til den nye udvidelse.

Restbeløbet finansieres med lån,
men desværre ikke fra kreditforeningerne, der alle har vist sig ret
uvillige til at udlåne penge til projektet, Jan Jæger har dog ikke opgivet dette endnu, og han arbejder
fortsat på flere måder med at få
kreditforeningslån og på den måde
mindske rentebyrden. Uanset hvad,
er finansieringen på plads, og der
kommer en ny butik i Øster
Brønderslev!

Den nuværende butik ombygges til
nyt lager med velfærdslokaler samt
påføres en mindre tilbygning ud
mod Sundeved – beliggende i
lokalplanens byggefelt.

Lokalplanen har været på møde i
Teknik- og Miljøudvalget 4. maj,
og kommer på møde i
Økonomiudvalget 13. maj og
Byrådet 28.maj, hvorefter den
offentligøres.

Der vil blive etableret nye parkeringspladser på de to tilkøbte
matrikler øst for den nye hovedindgang

Indsigelser undervejs har betydet
et par ændringer i projektet, og de
kan ses på tegningerne og betyder
bl.a., at Sundeved er tænkt
afbrudt, og der er tænkt en vendeplads ind, men dog er der stadig
adgang for renovationsbil o.l. ud
på den nye vej for varetilkørsel.
Desuden vil der vil blive etableret
støjværn iht. aftaler mellem kommunen, nabo og bygherre.
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Den nye butiks hovedindgang placeres ca. hvor fortovet på østsiden
af Sundeved går i dag, og på den
måde undgås niveauspring mellem
den nye butik og det kommende
lager.

Fremtidige arealer bliver:
Ny butik med vindfang og flaskerum: 596 m2
Lager: 217 m2
I alt: 813 m2

Donationer
og lån
Selv om, der på nuværende tidspunkt er givet støtte på i alt 2,3
million fra lokale borgere, fortæller
Jan Jæger, at det stadig er muligt
at støtte projektet – enten ved en

ren donation eller ved at låne et
beløb til SPAR Øster Brønderslev.
Mht. til donationer, så kan der jo
sidde nogen, som måske har 500
kr. eller mere til overs, og de skal jo
være velkommen, siger Jan. Låner
man penge til projektet kan det ske
ud fra følgende beløbsstørrelser,
men vil man låne mere, så kontakt
endelig Jan.
10.000 kr. - løbetid 12 år - forrentes med 1 % om året.
15.000 kr. - løbetid 12 år - forrentes med 2 % om året
25.000 kr. - løbetid 12 år - forrentes med 3 % om året
Indskudskapitalen er afdragsfri de
første 2 år og afdrages derefter
med 1/10 hvert år ultimo december ved indsættelse af beløbet på
en debitorkonto i SPAR Øster
Brønderslev.
Det samme gælder renterne. Fra
denne konto kan långivere købe
varer i butikken for renten og
afdraget.
Uanset om det er en donation eller
et lån, kan disse kontooplysninger
benyttes:
Reg. nr.: 7369
Konto: 0001276619
Per Drustrup Larsen
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Bålhøjfestivalen
Hele musikprogrammet
I sidste nummer af Lokalbladet løftedes lidt af sløret for musikprogrammet på årets Bålhøjfestival.
Her følger hele programmet, som
har et stærk nordjysk præg.
Sammen med Barbara Moleko står
nemlig aalborgensiske Jonny Hefty
& Jøden samt vendelboen Ib
Grønbech øverst på plakaten.

to rappere giver hinanden og publikum en ordentlig omgang røg.
Jonny Hefty og Jøden har deres
helt egen, legende stil med masser
af spøjse historier og skarpe ordvekslinger. De to charmerende
drengerøve formår derfor med
deres selvironiske distance at fastholde publikum i deres skæve univers.
Allerede tilbage i
marts kunne festivalen løfte sløret for
det sidste hovednavn. Det er således
Barbara Moleko, der
fuldender trekløveret
af hovednavne. Efter
hendes optræden i
efterårets ”Toppen
af Poppen” har

60-årige Ib Grønbech er vokset op
i Hirtshals, hvor han i mange år
arbejdede med musik inden en forrygende solokarriere tog fart i 1985
med udgivelsen af debutalbummet
”Så går tiden med dét…”, som
solgte mere end 25.000 eksemplarer. Efter en længere sygdomspause er den nordjyske komiker og
sanger tilbage og klar til endnu en
tur på landevejen, og i år går vejen
forbi Bålhøj. Ib Grønbech siger:
”Jeg kan kun skrive sange ud fra
noget, som jeg selv har oplevet. Så
man kan roligt regne med, at jeg
konstant står på lur bag hækken
for at følge med i, hvad der foregår. I mine tekster trækker jeg en
del på hændelser og stemninger
fra min barndom og ungdom. Og i
hele min måde at gå til musikken
på, er jeg nok noget af en nostalgiker… og så ender det altid med at
blive sjovt”. Det er dermed lagt op
til både en musikalsk og underholdende eftermiddag, når Ib
Grønbech indtager den Store
Scene.
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Lidt kærligt er Jonny Hefty & Jøden
blevet kaldt Danmark svar på
Waynes World. Der er dømt drengerøvsrock og teenage-rap, når de
Lokalbladet

Barbara
Moleko
fået sit
store gennembrud
er lige nu
en af landets mest
populære
sangerinder.

Udover de tre hovednavne byder
festivalen i år også på et af landets
største navne indenfor countrymusikken, idet Ester Brohus gæster
festivalen. Ester Brohus er oprindeligt fra Hjørring og sætter dermed
yderligere en streg under den stærke nordjyske profil på årets festival.
På plakaten er yderlige Brønderslev
Harmoniorkester, Helikoptermyg,
Vintage Affair samt blues-duoen
Franck White og Christian Frank.
Traditionen tro præsenterer festivalen også vinderen af konkurrencen
”Byens Bedste Band”.
Anders Bang Andersen

Hjælpere søges
Forberedelserne til dette års festival er i fuld gang, og vi har igen i år været så heldige, at mange forlængst har tilbudt sig som hjælpere i boderne eller praktiske hjælpere før og efter festivalen.
Der er dog fortsat åbent for, at man kan melde sig som hjælper. Det drejer sig om minimum 3 timers arbejde, men
gerne mere. Til gengæld får man gratis entré til festivalen og desuden årets flotte festival T-shirt, der matcher årets
festivalfarve: lilla.
Der er brug for hjælpere følgende steder:
2 personer i Vaffelboden kl. 23-02.
2 personer i slik- og popcornsboden kl. 20-23.
2 personer som kontrollører i området mellem ranch og festplads kl. 14-18.
Der er også brug for hjælpere til oprydning søndag 9/8. Der vil både være behov for hjælpere med mange kræfter,
men også for nogle, som kan hjælpe med mindre fysisk krævende opgaver. Nogle møder meget tidligt søndag
morgen, mens andre først møder senere på formiddagen. Der er mulighed for individuelle aftaler.
Hvis du har lyst til at blive en del af holdet omkring festivalen, så meld dig inden ret længe til Mette Boye, mailadresse: boye-jensen@mail.dk, tlf. nr 29 67 38 32.
med venlig hilsen
Det hjælperansvarlige team
Chalotte Søgaard og Mette Boye

Fakta om Bålhøj
Festival
Bålhøj Festival finder sted i skoven på
Bålhøj i Øster Brønderslev lørdag 8.
august.
Festivalen byder på en helt unik oplevelse
for hele familien. Det er en festival med
musikalsk kant og bred smag, hvor der
samtidig er plads til, at hele familien kan
hygge sig i de grønne omgivelser.
Festivalen finder i år sted for 8. gang.
Sidste år besøgte mere end 2.000 gæster
festivalen.
Billetter koster kun 200 kroner og kan
købes ved SPAR Øster Brønderslev, i
Børneshoppen Brønderslev samt på
www.billetlugen.dk
frem til 2. august.
Derefter kan de kun købes ved indgangen, og så koster de – stadig kun – 250
kroner.
Børn under 12 år kommer gratis ind sammen med voksne
Ranch-området er et vigtigt
element på Bålhøj! Læs mere om den i
Birgit Dinesens artikel på næste opslag.
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Fowli Ranch
Bålhøjfestivalen er en familiebegivenhed med vidtfavnende musikalske tilbud.
I modsætning til de fleste andre musikfestivaler er der på Bålhøj særligt fokus på GRATIS aktiviteter for børnene om
eftermiddagen.
Konceptet er velkendt for de mange gæster, der har deltaget i flere - eventuelt alle - år, men da der jo heldigvis er
tilflyttere og nybyggere i vores område, er her lidt info.
Neden for musikpladsen etableres hvert år Fowli Ranchen, som er et Eldorado for børn og barnlige sjæle, der kan
deltage i de GRATIS aktiviteter den 8. august mellem kl. 14 og 18. Cowboys, indianere, hestefolk og spejdere fra
KFUM-Hallund opbygger pladsen, hvor alle er velkomne.
I år bygger Hallundspejderne den fedeste og hurtigste glidebane, og man kan hygge sig ved bålet med snobrød
og andet. Under voksen-guidning kan børnene øve sig i bueskydning og øksekast. Hallundspejderne slår deres lejr
op allerede dagen før, hvor de indtager området og sover i bivuak.
Indianerstammen indvier i år den nybyggede permanente træ-tipi, som bl.a. er finansieret af salget af året julekalender i Øster Brønderslev.
Vi har ofte haft besøg af en tålmodig
malkeko, der villigt leverer håndmalket mælk, og i år påtænker vi simpelthen at gå økologisk!
Heste i alle størrelser har lige fra starten haft hjemme på Ranchen. På
den store fold kan store og små få
alle de trækketure, man orker på
små, mellemstore ponyer og en
kæmpestor indianerhest, efter at de
søde cowgirls har fundet den helt
rigtige hjelm til hver rytter. Rundt på
pladsen kører cowboyparret Birte og
Leif fra Serritslev rundt med deres
seje Shetlandsponyer for vogn.
I en lille fold er der "My Little Pony"miljø med klappe/strigleponyer med
føl.
Endelig er der "Shuttle-Hestevogn"
med to Tinkerheste (sigøjnerheste).
Hver hele time kan man stige på
hestevognen ved SPAR-Købmanden
og få en køretur gennem Buurholt
Skov for til sidst at blive læsset af på
Bålhøj.
Oppe på pladsen lyder også tonerne
fra de syngende cowboys, der bidrager til den helt rigtige stemning.
Vi håber naturligvis på godt vejr,
men skulle der komme lidt vand, har
det vist sig, at de børn, der besøger
Bålhøj, er gjort af et godt stof og
holder ud!
Birgit Dinesen
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BYENS BEDSTE BAND
Siden plakaten blev
trykt, er vinderen som
Byens Bedste Band
2015 blevet kåret.
Det blev Emilie Fridlev
Thomsen, der med sit
band vandt konkurrencen og kan opleves på
Bålhøjfestivalen.
Hun optrådte sidste år
som forsanger i
The Blue Vibes, der var
blevet Byens Bedste
Band 2014

Helikoptermyg

Franck White og Christian Frank

Brønderslev Harmoniorkester

Vintage Affair
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Barbara Moleko
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ØBI
Byfest
2015
Tusind tak for stor
opbakning til årets byfest.
Konceptet med at bytte om på
dagene med henholdsvis
unge/voksenfest om fredagen og
familieaktiviteter om lørdagen
var en succes.
Fredagens fodboldturnering
havde god opbakning med 8
tilmeldte hold. Mads Holm og
Søren Lauritsen styrede slagets
gang. Linderupgaard FC, som
ankom standsmæssigt i en svinetransportvogn, blev de ærefulde
vindere.
Alle havde samlet stor appetit
ude til kampene og gik ombord i
store mængder af stegt flæsk a
la Bondestuen og derefter fest til
ud på natten.

Trods juhu-piger, sponsortrøjer, lige så
meget øldoping som de øvige hold
og taktikbræt vandt dette hold ikke.
Årets fodboldturnering blev nemlig vundet af holdet
sponsoreret af Linderupgård efter fair og hård kamp
mod de sidste 3 års vindere fra KJ-Service - og efter
effektiv hepning fra udskiftningsspillerne på sidelinjen, mens modstanderholdet ser ud til at være ved
at sætte en ekstra spiller på banen.
De fejrede sejren med deres kampråb (og en øl):
“ØF, ØF - Svinekød!”.
En enkelt spiller fra KJ-holdet ville ikke helt acceptere
nederlaget og sneg sig med på billedet bagved
vinderholdet.
Taberholdet (herunder) havde - ret overmodigt som det eneste hold medbragt champagne til at
fejre en sejr med. Det blev selvfølgelig åbnet og
sprøjtet lidt med, mens de ret tamt forsøgte at råbe
“JUHU for nr. 2!”
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TIl Byfesten hører, tombola, glade vindere, tomme fadølglas, bunker af nittere, morgenkaffe med gudstjeneste
og korsang, bankospil med masser af fine præmier, snak, mad, leg og hygge. På gensyn i 2016!

Lørdagen gik, trods regn og rusk,
med frokost i teltet, ansigtsmaling
ved Hanne Smed, mange deltagere
til udarbejdelse af vægudsmykning
ved Mette Søskov og Annie
Stavskær, smykkeværksted ved
Anna Sofie Simoni, aktiviteter i hallen ved ØBI s Gymfitness, guldgravning, musik ved Thorben
Baggesen, grillbuffet i fyldt telt,
børnediskotek med mange forventningsfulde, festklædte børn, hvoraf
en del havde fået sat partyhår af
Anna Sofie Simoni.
Børnediskoteket var en stor succes
med voksen-afskærmning, så børnene kunne feste i fred, og de
voksne samtidig hyggesnakkede i
den anden ende af teltet. Super
arrangement kreeret af Cecilie
Wacher og hendes tro håndboldpiger. Sportigan fik logistikproblemer
og kunne ikke få tøjet transporteret, så dem møder vi på et andet

tidspunkt til glæde for medlemmerne i ØBI. Liza Mortensen;
Tupperware, Søren Lauritsen;
Brønderslev Bolig og Byg samt
Rasmus Tørholm; ølbrygning var
oppe imod uvenlige vejrguder.
Konceptet om en ØB-øl vil I alle
høre mere om senere.
Søndag gav menighedsrådet morgenmad, og de mange fremmødte
var derefter med til gudstjeneste
med vores præst Rune Nørager.
Banko tiltrak som vanligt mange
folk, hvoraf 37 personer blev til
oprydning og spisning, som afslutning. Det er bare dejligt.
Tombolaen fik totalt udsolgt til stor
glæde for alle og især Annitta
Baun, som har lagt et kæmpe
arbejde i at finde gevinster til tombola og 2 x banko.
Tilmeldingen til de forskellige
arrangementer og spisninger var

helt over forventning:
Fredag: stegt flæsk 109. Lørdag:
frokost 50, grillbuffet ca 200.
Søndag: morgenmad ca 40.
Tusind tak til Lars Klovborg, Henrik
Hald, de nye og gamle på teltholdet, alle sponsorer og frivillige,
som hjalp med små og store opgaver; uden jer ville det ikke lykkes.
Og især tak til et hårdtarbejdende
byfestudvalg for gode og nytænkende ideer, masser af grin, super
netværksarbejde, god forplejning
og stort engagement. Vi har plads
til flere (hvis I kan tåle mosten)
ØBI s Byfestudvalg var i år:
Astrid Sloth, Lise Storgaard, Cecilie
Wacher, Anna Sofie Simoni, Annitta
Bauin, John Overgaard, Lars Tornøe
og undertegnede
Gitte Hviid Christiansen
Lokalbladet
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Generalforsamling 2015
Den 24. april blev der afholdt
ordinær generalforsamling i ØBI.
Den nye bestyrelse har efterfølgende konstitueret sig på følgende
måde:
Jacob Frejlev - formand
Bjarne Løth - næstformand
Gitte Christiansen - kasserer
Cecilie Wacher Rasmussen
Emil Møller Nielsen
Lotte Koustrup – suppleant
Vi vil gerne have en suppleant
mere, og kan du tænke dig at
snuse lidt til arbejdet i hovedbestyrelsen, så ret henvendelse til mig.
Vores afdelinger var rigtig flot
repræsenteret, ja faktisk var bestyrelsesmedlemmer de eneste, som
var repræsenteret denne aften. Vi
savnede nogle forældre og andre
med relation til ØBI, så lad dette
være en opfordring til næste år!
Jeg vil ikke her gå en helt masse i
detaljer omkring indholdet af
generalforsamlingen, da der kommer et referat på et senere tidspunkt.
Jeg har blot nogle punkter, som
jeg ønsker at fremhæve her i
Lokalbladet.

Fokuspunkter for det næste år er:

Økonomi
Vi skal spare! Det skal ikke være
surt, MEN vi skal bruge penge med
omtanke og med respekt for klubben som helhed. Vi har haft underskud de 2 sidste år, og det vil vi
meget gerne have rettet op på.

Forældresamarbejde
Det bliver et stort fokuspunkt for
hovedbestyrelsen det næste års tid.
Vi skal simpelthen have nogle flere
forældre på banen! Det er tit de
samme forældre, vi ser i klubben,
og vi skal have fundet ud af, hvordan vi får flere forældre engageret i
deres børns klub.

Så husk at sætte pris på det. Tænk
bl.a. bare på, hvor flotte faciliteter
vi har i forhold til så mange andre
klubber. Pas på vores klub, sæt pris
på det der fungerer, sig tak til dit
barns træner og medlemmet af
udvalget - og husk engang imellem at sige: ”Hvad kan jeg bidrage
med” i stedet for ”Hvad får jeg ud
af det?”
Tak for indsatsen til alle, der er
med til at gøre en indsats for ØBI –
som træner, frivillig, bestyrelsesmedlem, forældre, medlem eller
andet.
ØBI eksisterer kun på grund af jer.
Jacob Frejlev
Hovedbestyrelsen
Tlf.: 6038 3600
Mail: jacob@10mb.dk

”Vi erkender
aldrig vandets
værdi, før brønden er tom”
Der er ting, som ikke fungerer, og
ting der kunne fungere bedre. Der
er ting, som er vanskelige i perioder, og ting, der kunne være gjort
på en anden måde – enig. Når det
så er sagt, så er der faktisk mange
ting, som fungerer rigtig godt.

Traditionen tro blev
årets ØBI´ere også kåret
på årets generalforsamling.
Årets ungdoms ØBI´er
blev: Frida Rosenkilde
og årets ØBI´er blev:
Cecilie Wacher
Rasmussen. Tillykke til
dem begge med de velfortjente titler.
De ses her fra venstre
sammen med
ØBI-formand
Jacob Frejlev.
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En update fra ØBI Badminton
Vi vil gerne sige tusind mange tak
til børn og forældre for en helt fantastisk sæson med mange store
oplevelser! Ikke mindst fordi vi har
haft en øgning i antallet af spillere,
men også fordi flere af disse spillere har været til stævner og opnået
gode resultater, vi som klub kan
være stolte af.
Vi har ultimo april afholdt vores
årlige afslutning sammen med forældre og børn, og vi ser frem imod
en ny sæson med nye udfordringer.

I den mellemliggende sommerperiode har vi i bestyrelsen en del
arbejde at udføre. Vores drøm om
at kunne afholde et rigtigt pointgivende stævne lever stadig i bedste
velgående!
Vi har nemlig været så heldige at få
opfyldt en ansøgning til Øster
Brønderslev Sparekasses Fond på
mere end kr. 52.000 kr., som er
øremærket til at skaffe ØBI
Badminton rigtige dommer/tællerstole, som er et must til turneringer. Stolene er allerede sat i bestilling, og vi venter således kun på
levering.
(På det lille billede ses badmintonformand Karsten Thomsen modtage pengene af Sparekassefondens
formand Karsten Sørensen).

Til næste sæson
har vi allerede
planen klar (i al
fald i store træk),
og vi kan røbe, at der igen vil blive
lavet et overnatnings-arrangement
og begynderstævner, og endnu
engang vil vi i samarbejde med
DGI og ØBC lave et indslag i skoletiden for 1.-3. klasserne, så ungerne kan få et indblik i og en smag
for, hvad badminton egentlig er.
Vi håber, det vil resultere i endnu
flere unge badmintonspillere og
engagerede forældre.
Derudover vil vi blot sige, at vi
glæder os til en dejlig sommer og
en opstart den 24. august, som til
den tid for os vil være længe ventet!
Allan Sindbæk

ØB-Gymnastik og Fitness Krolf
ØBI-Gymnastik og Fitness kan i samarbejde med DAI nu tilbyde alle, der har lyst til at deltage, at komme og prøve
Krolf. Krolf er en blanding af kroket og golf, hvor man spiller fra hul til hul med en stor kugle, som man slår til med
en kroketkølle. Flere har prøvet det siden opstart i starten af april, men der er plads til mange flere, så kom bare ud
af døren. Der skulle ellers være mulighed for at prøve det til byfesten, men vi måtte desværre aflyse det pga. regnvejr. Det er rigtig ærgerligt, at vi ikke kunne tilbyde det til byfesten, for det er en rigtig hyggelig sport. Den henvender sig især til ældre, eller andre der har mulighed for at spille om eftermiddagen. Vi kan kun opfordre til, at
man møder op hver mandag kl. 19, hvor der spilles. Der er en pause halvejs, hvor klubben laver en kop kaffe til de
fremmødte.
René Dahl Jeppesen
Lokalbladet
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GadeLoppemarked i Samlingshuset
Søndag 22. marts var der loppemarked i Samlingshuset. Helene Andersen,
der står for ideen for andet år i træk, kan fortælle, at interessen for bestilling af stande meget hurtigt viste, at der er en stor interesse for lopper.
Halvdelen af standene var afsat inden for ganske få dage efter annonceringen, og inden længe var alle stande afsat. På selve dagen var markedet
velbesøgt. Der var tider, hvor der var stuvende fuldt med folk, der gjorde
mere eller mindre køb – og de fleste til rigtig gode priser. Samtidig gik der
også hygge i det, når de handlende mødte kendte, og verdenssituationen
lige skulle vendes.
Vi kan vist forvente at der til næste år igen kommer et loppemarked.

Amen
"Amen" som afslutning på en bøn
er den enkeltes svar: ”Ja, sådan er
det, det står jeg ved”. Men efter
gudstjenesten ved byfesten i år,
rejste præst Rune selv spørgsmålet,
om han også ville stå ved sit amen
efter dagens Fadervor. Han spurgte
endda: “Hvad kan man egentlig
bruge en præst til, der ikke
engang kan sit Fadervor?!”
Både hans kone og andre tilhørere
opdagede, at han sprang over sidste linje, da han sammen med deltagerne bad Fadervor, men selv
opdagede han ikke noget!

Efterårsmesse i Øster Brønderslev
Søndag 20. september planlægges der en stor efterårsmesse i Østsidehallen og Samlingshuset. Planlægningen er
lagt i hænderne af Henrik Hald og Kurt Thomsen, og de er godt i gang med ideerne til indhold og form. Der er
stadig ledige pladser til udstillere og aktiviteter, så kontakt Henrik Hald på 2334 7169, hvis I er interesserede i at
høre mere eller i at være med.

Brændetyve på spil
Lørdag 4.april kl.01.30 blev to mænd og en dame taget i at stjæle brænde fra bålhytten ved fritteren. På vej hjem
fra byen fandt vi det mistænkeligt, at der holdt en bil med åben bagsmæk helt op ad legepladsen.
Familien tog holdt og spurgte, om de havde brug for hjælp. Til vores store overraskelse så vi, at bilen var stablet
pænt med brænde inde bagi, og de kom med favnen fuld af mere. “Vi var ikke helt enige med dem i, at det var en
god ide. Så vi insisterede MEGET og bestemt på, at de lagde det tilbage igen. Vi informerede dem også om, at vi
ikke kørte, før de havde lagt alt tilbage. De gjorde, som vi sagde, og faktisk var de så provokeret af, at vi stod der,
at de gik hen og rystede måtten for smulder, måske i håbet om at vi så ville køre. Fritidsordningen var lidt i tvivl
om, om det var første læs, eller om de havde været der en gang, inden vi så dem.
Stine Dam Jensen

Åbent landbrug på Klovborg
Søndag 20. september kl. 10-16 holder en række landbrug over hele landet åbent hus, og lokalt åbner Klovborg
på Taksvej 45 stalddørene og ladeportene for alle interesserede. Se mere på www.aabentlandbrug.dk eller
Klovborgs egen hjemmeside, når tiden nærmere sig: www.klovborg.dk

14
Lokalbladet

spejlet
Trivselsdag på skolen
Alle børnene blev den dag delt ind i 7 hold med børn fra alle klassetrin, og
årets tema var fremstilling af forskellige spil til brug på skolen, så der blev
arbejdet flittigt med at finde på og udforme gode spil, som ofte blev lavet
på små borde fra Ikea.
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Nyt fra Hallund-Hollensted Borger- &
I Hallund har vi netop overstået
den årlige affaldsindsamlingsdag. I
år var vi desværre ikke ret mange,
da spejderne, som plejer at være
flinke til at stille op, desværre
havde et andet arrangement. Men
vi mødtes på terrassen, hvor vi fik
rundstykker og kaffe. Efter dette
gik vi ud langs vejene med vores
affaldssække. Efter et par timer var
opgaven overstået, og vi kunne
slukke tørsten på terrassen.
Som alle andre år var vi også ude
med flag til vores konfirmander, og
det er et flot syn, når byen er pyntet med flag gennem gaderne.
Vi søgte Øster Brønderslev
Sparekassefonden om penge til en
gynge til legepladsen. Der var vi
heldige, så inden sommerfesten i
år, vil der være en gynge til de
unge. Samtidig fik vi til
Krolffolkene også penge til 2 nye
bænke og til en ekstra krolfbane fra
Sparekassefonden.

Samtidig søgte vi Jerslev Fonden
om en trappe og rutsjerør ned til
fodboldbanen, men dette ønske
gik desværre ikke i opfyldelse. Vi
må prøve igen.
Nu er der endelig godt nyt til vores
mobildækning i området, især hvis
man har TDC som teleselskab. Poul
E. Møller har lagt jord til en ny
sendemast, som er blevet rejst her i
maj måned, og den skulle være
ibrugtaget senere på måneden. Så
når Lokalbladet er på gaden, kan vi
sikkert ringe fra mobilen og rose
dem, der står bag Lokalbladet.
Vores alles udsigtstårn i skoven har
vi stadig ingen afklaring på. Som I
alle sikkert har læst i avisen, så er
kommunen blevet pålagt at fjerne
tårnet, da det er ulovligt opført.
Det kan godt være, at der var et
tårn deroppe under krigen, men
det betyder intet for dem, der
bestemmer i Kulturstyrelsen i
København.

Vi påtænker
at lave en
fælles klage
sammen
med kommunen og
spejderne.
Kommunen
har fået forlænget nedrivningsfristen til den
1. juli 2015,
så hvis I har
lyst at se
tårnet, er
det på tide
med en tur
i skoven.

forsamlingen i år, havde vi et
oplæg til en ny ”organisation” i
HHBI. For år siden, da vi lagde
Borger- og Idrætsforeningen sammen, var planen at ”spare” bestyrelsesmedlemmer og så lave udvalg
til det ”grove”. Det har vi ikke rigtig fået gang i. Men det vil vi
prøve igen. Idéen var, at man
kunne hjælpe til i udvalg, f.eks. tilbyde at bage en kage, hvis vi henvender os, man kan også tilbyde at
stå for et arrangement, et virksomhedsbesøg, fællesspisning mm. Der
kunne også være et udvalg, der
tager sig af vores fællesarealer, tilbyde at plante, hælde vand på
springvand, flag til konfirmander
osv. I dag har vi eet udvalg, der
fungerer fint. Det er vores
”Sommerfestudvalg” med Trine
Nielsen i spidsen. Hun er formand
for dette udvalg og har sine disciple under sig, men sidder ikke i
bestyrelsen, så hun kan koncentrere sig om sommerfesten.
Arbejdet med vores æbleplantage
skrider langsomt frem. Vores
udvalg har fundet priser på forberedelse af arealet, hegn og græs.
Så på et tidspunkt starter arbejdet
op, hvis du har lyst at give en hånd
med, så meld dig under fanerne.
Klokkerholm Borgerforening har
spurgt de øvrige Borgerforeninger i
området (Ørum, Ravnstrup,
Hellum, Flauenskjold,
Hallund/Hollensted og
Klokkerholm), om vi kunne være
interesseret i en ”Landsbypedel”,
som skulle kunne lave de mange
praktiske ting, der altid er i vores
foreninger. Det vil foregå på den
måde, at hvis kommunen har en
seniorjobber, de skal aktivere, kan
vedkommende få jobbet med at
arbejde som landsbypedel.
Kommunen har bevilliget seniorjobberen, men på nuværende tidspunkt er der dog ikke nogen ledige, men penge til arbejdsredskaber
er bevilget. Så når der er en seniorjobber, har vi arbejdet til vedkommende.

På general-
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Idrætsforening
Der har været opstart af Hallund
Bryggerlaug i Klubhuset. Vi var 15
personer, som interesserer sig for øl
og ølbrygning. Den første bryg
blev sat i gang den 8. maj, og vi
håber, den er drikkeklar 4 uger
senere. Idéen er så, at foreningen
stiller udstyr til rådighed, og man
kan finde sammen 2-3 personer,
som så bestiller malt, humle, gær
osv. til deres egen bryg. Det er ikke
videnskab, det et spørgsmål om
varmt vand, tid og renlighed. Alle
kan finde ud af det. Men stifterne
af Bryggelauget har sikkert haft
store problemer, men deres øl
smager nu udmærket. Tørstige
sjæle kan kontakte brygmester
Lars Hahn på lhr@dyndgaard.dk,
hvis man vil være med.
Af arrangementer har vi med Jan
Ulrich aftalt et besøg på biogasanlægget 10. juni kl.19.00 . Først ser
vi biogasanlægget og bagefter får
vi lov at sparke dæk i hans maskinhus, hvor han fortæller lidt om sit
landbrug der bl.a. omfatter en forpagtning af "Kærgården".
Medbring kaffe og kage

Desuden har vi arrangeret en havevandring den 18. juni til både den
ældste køkkenhave og den yngste
have i Hallund. Vi starter ved
Kirsten Boelt på Dyndgård kl. 19
og derefter skal vi se Bente Tofts
mangeårige plan for Kim.
Sankthans kommer desværre også
nærmere. Vi har som sædvanligt
varme grills klar kl. 18.00. Årets
båltaler er Flemming Kristensen fra
Korslund. Som altid skal I selv medbringe maden, men købe drikkevarer i klubhuset.
Men som I alle allerede ved, så kan
I altid følge os på:
www.hallundhollensted.dk
Claus Iversen

Billede fra Byfesten i 2014

Sommerfesten 2015 i Hallund
Forberedelserne til sommerfesten er nu godt igang. Trine står igen i år i
spidsen for festudvalget, og der er allerede planlagt en hel del. En del af
programmet kommer her:
Lørdag den 8. august skal teltet rejses. Kl. 9.00 serveres der kaffe og rundstykker, og der er brug for alle de frivillige vi kan skrabe sammen.
Søndag den 9. august kl. 10.00 er menighedsrådet vært ved kaffe og
rundstykker med efterfølgende gudstjeneste.
Torsdag den 13. august kl. 18.00 er der den traditionelle fællesspisning
med efterfølgende fællessang.
Fredag den 14. august er der hele dagen krolfturnering, hvor der bliver
spændende kampe både med lokale og inviterede spillere. Som noget nyt i
år vil der fredag aften være mulighed for at møde en del udstillere mellem
18.00 og 21.00. Det er både lokale kunstnere, der viser deres kunnen,
samt udstillere fra området. Det er bl.a. Vinspecialisten, Gade og Juhl
(smykker), Filtestedet mv. Der vil fra nogle af udstillerne være mulighed for
at købe deres varer, så tag endelig tegnebogen med. Der vil være en bod
med ansigtsmaling for de mindste. Såfremt der er nogle lokale kunstnere,
der ønsker at deltage, kan Trine kontaktes på tlf. nr. 20341404.
Fredag aften vil der selvfølgelig være petanque turnering som vi plejer.
Lørdag vil der være trylleshow for børn og barnlige sjæle. Desuden vil der
være hundeopvisning fra DCH. Der serveres gratis kaffe og kage om eftermiddagen. Lørdag aften er der traditionen tro fest med lokal underholdning. I år har vi hyret Peter og Lindy (Lindy er kendt fra serien Rigtige
Mænd på DR1) til at spille op til dans.
Søndag kl. 11.00 skal teltet pilles ned, og igen vil vi gerne have frivillige til
at møde op.
Alle dage vil hoppepuderne være tændt, ligesom der alle dage vil være
mulighed for at købe mad og drikkevarer i teltet. Og lige som sidste år vil
der være tombola med fine præmier.
Da festen endnu ikke er helt på plads henvises til sommerfestbladet, der
udkommer omkring juli måned.
Til sidst skal lyde en tak til de mange sponsorer og til de frivillige, der lægger et stort stykke arbejde i sommerfesten.
Majbritt Iversen
Lokalbladet
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Elmehøj
Sommeren
forberedes
Havemøblerne er kommet på
plads, og bruges dagligt af flere af
beboerne. De har den flotteste
sommerkulør allerede. Den første
middag er indtaget på vores dejlige overdækkede terrasse.
Pavillonen er gjort klar med tomatplanter og jordbærplanterne er sat
i højbedet, af en af vore beboere.
Ruth plukker blomster og bøgegrene til vores vaser. Vores medarbejder Mona kommer med blomster
fra sin have.
Centerrådet
har plantet
nye
Clementis
ved Terrassen
og indgangen.
Pæretræet
blomster,
scooteren
kører rundt i
Øster Brønderslev og omegn.

Vi har fået en masse fine grønne
planter doneret af Arkadens blomster i Hjallerup, som pynter rundt i
hele huset. Tak for dem til
Charlotte Ramskov.
Så ja, sommeren må da være på
vej.
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Danmarks befrielse er også markeret lidt på Elmehøj. Beboerne har
fulgt med i de mange gode udsendelser i TV. Centerrådet havde aktivitetsdag den 5. maj hvor de snakkede om den gode dag for 70 år
siden. Vi snakkede bla om glæden
ved at kunne fjerne mørklægsgardinerne. Karen fortalte om, at der
skulle malkes, var hun med og
holdt lygten, som var dækket til
med et stykke stof, for intet lys
måtte slippe ud. Vi havde rationeLokalbladet

ringsmærkerne fremme og de fortalte om brugen af disse. Grethe
Bæk fortalte om flygtningelejren
der lå i Brønderslev. Vi sang blandt
andet Det haver så nyeligen regnet
og Kom maj du søde milde.
Vi har igen været så heldige, at
Øster Brønderslev Kirkekor kommer
og underholder med deres sang,
fællessang og ikke mindst solosang
ved den søde pige Marie. Det er
altid en hyggelig aften for beboere,
pårørende, centerråd og de medarbejdere der er på vagt. I år skulle
Danmarks befrielse også fejres
denne aften med sangen ” En
lærke letted, og tusind fulgte…”,
som blev skrevet i anledningen af
befrielsen i 1945.
105 år stadig frisk, glad og åndsfrisk. Johanne på Elmehøj er blevet
105 år. Det blev fejret ved at
Johanne inviterede alle beboerne til
spisning i salen sammen med hendes familie. Johanne’s store dag
blev dækket af forskellige aviser, og
her kunne man læse om et godt liv
med mange oplevelser. En af
Johanne’s gode bemærkninger er
”man må vel godt være lidt træt,
når man er så gammel”. Når der
skal vises stuer frem til nye beboere, så viser Johanne gerne sin hyggelige stue frem, men som hun har
sagt flere gange til mig : ”nu skal
jeg vist snart have entre`”.

Hilsen fra
Centerrådet på
Elmehøj
Tak til Fonden for Øster
Brønderslev Sparekasse for 2000 kr.
til spil og aktivitetsting til beboerne
på Elmehøj.
Centerrådet vil stadig gerne opfordre til at melde sig som frivillig til
aktivitetsdag tirsdag eftermiddag,
til fester, gudstjenester og mange
af de hyggelige arrangementer, der
foregår på Elmehøj. Frivillige har
det hyggeligt sammen som gruppe
og sammen med beboerne. Som
frivillig bestemmer man helt selv,
hvor meget man har lyst og tid til
at deltage i. Kontakt gerne Kirsten

Rasmussen på telefon 6166 7509.
Beboerne var til ØKO-dag og se
køerne komme på græs. Det var en
rigtig god dag, som mange af dem
jo har oplevet i deres yngre dage
som landmænd. Som en af vore
beboere sagde forleden, skal vi ikke
ud og se køerne blive lukket ud i
dag, men det var ikke så let at
opfylde, for køerne er jo ude nu.
Derfor kan der jo godt køres afsted og se på de køer. der nu går
og hygger sig i den friske luft.
Beboerne er igen inviteret til byfesten i Øster Brønderslev. Det skal
nok blive hyggeligt som forrige år.
I år har vi scooteren, som kan køre
i pendulfart til festpladsen med
beboerne. Centerrådet møder frem
som altid med en hjælpende hånd.
Og udvalget for byfesten giver
også gerne en hånd. Tak for at
beboerne på Elmehøj er inviteret
og tak for jeres hjælpende hånd.
Vi skal snart have vores første grillfest. Centerrådet kommer og griller
og serverer maden. Vi skal underholdes af De Småborgerlige
Gårdmusikanter. Det skal nok blive
en hyggelig aften for beboerne og
deres pårørende.
Den 9/6 kl. 18.30 kommer
Brønderslev Harmoniorkester og
laver den årlige havekoncert. Som
sædvanlig håber vi, at byens borgere også har lyst til at komme ind
i vores have til god og glad musik i
ca. 45 min. Sæt X i jeres kalendere
- I er så velkomne.

Efterlysning
Det er godt nok i god tid, men vi
ønsker os rigtig meget et julekaffestel. Vi leder i alle genbrugsbutikker uden held, så måske har nogen
et stel, de ikke bruger, og vil donere eller sælge billigt til Elmehøj, så
vil vi blive rigtig glade. Vi leder
også efter sukkertænger til at tage
sukkerknalder med. De er også
svære at få fat i.
Beboere, centerråd, frivillige og
medarbejdere på Elmehøj ønsker
alle en god sommer.

KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne
Nyt fra korene
Voksenkoret
Så gik den sæson, og jeg synes det går så stærkt (det har ikke noget med
alderen at gøre vel?) Vi sluttede sæsonen med forårskoncerten den 12. maj
kl. 19.30 i Øster Brønderslev Kirke.
Vi vil også næste år øve hver tirsdag i Samlingshuset fra klokken 19.0021.00. Koret optræder ca. 8 gange i løbet af året.
Vi vil meget gerne have nye medlemmer, så hold dig ikke tilbage. Hvis du
skulle have lyst til at synge i kor, så ring til mig og hør nærmere.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er rigtigt sjovt og hyggeligt
at synge i koret. Har du bare lidt lyst til at synge så prøv at være med. Det
er helt uforpligtigende, og du får chancen for at udvikle din stemme, lære
nye sange og salmer, møde nye mennesker og sidst, men ikke mindst, at
hygge dig sammen med andre, som også nyder at synge.
Den nye sæson starter tirsdag den 8. september.

Børnekoret
Børnekoret har nu eksisteret i ca. et år. Det er gået rigtig fint. Børnene er
rigtig dygtige, har masser af gåpåmod og er fyldt med gode ideer.
Koret har deltaget i ca. 8 gudstjenester og klaret det super flot.
Nogle har deltaget i stævner andre steder i Nordjylland og fået ny inspiration og gode oplevelser med andre børnekor.
Koret er for drenge og piger fra 2.-6. klasse.
Det er gratis musikundervisning.
Du får 50 kr. for hver gang vi synger i kirken.
Vi øver i Samlingshuset hver tirsdag fra klokken 15.15-16.15 . Vi starter
med lidt at spise og drikke og arbejder så koncentreret de næste ca. 45
min.
Vi synger salmer og sange, vi danser, lærer om noder og rytmer og hygger
os. Vi kan sagtens være flere i koret, så ring til mig, hvis du har et barn, der
kunne have lyst til at synge i kor.
Venlig hilsen
Inger
(organist)
mobil 60602361

Sangaftner
I den forgangne efterårs- og vintersæson inviterede menighedsrådene til 4 sangaftner i
Samlingshuset. Vi synes i menighedsrådene, at aftnerne var både
velbesøgte, gode og hyggelige, og
derfor vil vi invitere til endnu en
omgang sangaftner, når efteråret
kommer. Denne gang vil sangaftnerne ligge på onsdage, og ikke
på torsdage som sidst. I efteråret
ligger sangaftnerne den 7. oktober
og den 4. november. I 2016 er
datoerne 6. januar, 10. februar og
2. marts, og alle dagene er altså
onsdage kl. 19.30-21.00.
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”Børnekoret”: Børnekoret nyder solen. Line var ude at rejse, så hun må tænke sig til isen.
Kirkenyt

Konfirmation i
Hallund Kirke
søndag 26.
april kl. 10.00
Fra venstre: Louise Rehmeier
Christensen, Christian Birch
Nielsen, Peter Mølbæk Skaarup
og Henrik Hahn Boelt.

Næste års konfirmander
De børn, der nu går i 6. klasse på Øster Brønderslev Centralskole, vil i løbet af sommeren modtage et brev med
information og invitation til konfirmandindskrivning. Hvis man ikke har gået på Øster Brønderslev skole i 6. klasse,
vil man ikke automatisk modtage en invitation, og jeg vil derfor bede om, at man kontakter mig, hvis man ønsker
at følge forberedelsen her i Øster Brønderslev. De næste tre år er konfirmationsdatoerne:
2016: Øster Brønderslev søndag den 24. april og Hallund søndag den 1. maj.
2017: Hallund søndag den 30. april og Øster Brønderslev søndag den 7. maj.
2018: Øster Brønderslev søndag den 29. april og Hallund søndag den 6. maj.

Lokalhistorisk byvandring søndag 30. august
Søndag 30. august arrangerer menighedsrådene i samarbejde med Per Drustrup Larsen fra Lokalhistorisk Arkiv en
lokalhistorisk byvandring!
Program:
Turen begynder kl. 13.30 ved indgangen til Øster Brønderslev Kirke, og efter en tur rundt til nogle udvalgte gravsteder, hvor der fortælles historier knyttende sig til personer og steder, fortsætter gåturen ned gennem byen, hvor
der selvfølgelig fortælles om byens historie og tidligere beboere undervejs. Turen slutter på Gl. Buurholt, hvor vi
får en kop kaffe, og hører noget om Gl. Buurholts historie og dens betydning for Øster Brønderslev.
Man kan tilmelde sig i Spar i Øster Brønderslev eller ved henvendelse til mig på tlf.: 98811025 eller mail:
rnc@km.dk
Det er gratis at deltage, men af hensyn til planlægningen er tilmelding nødvendig. Da udflugten er afhængig af
vejret, kan det blive nødvendigt at aflyse.
Sidste frist for tilmelding er fredag den 21. august

Gudstjeneste
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Ø. BRØNDERSLEV KIRKE

HALLUND KIRKE

Maj
24/5: Pinsedag
25/5: Anden pinsedag
31/5: Trinitatis søndag

11.00
11.00
Ingen

9.30
Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen

Juni
7/6: 1.søn.e.trin.
14/6: 2.søn.e.trin.
21/6: 3.søn.e.trin.
28/6: 4.søn.e.trin.

9.30 Ole Skov Thomsen
9.30 Kirkekaffe
11.00
Ingen

Ingen
11.00
Ingen
11.00

Juli
5/7: 5.søn.e.trin.
12/7: 6.søn.e.trin.
19/7: 7.søn.e.trin.

9.30 Ole Skov Thomsen
9.30 Ole Skov Thomsen
Ingen

Ingen
Ingen
9.30 Ole Skov Thomsen

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

Konfirmation i
Øster
Brønderslev
Kirke søndag
3. maj kl.
9.30:
Bageste række fra venstre:
Jonas Dahl Jeppesen, Mads
Sloth Risager, Mikkel Hald
Vesteraa, Frederik Jensen,
Alexander Boelt Cimpu,
Victor Løth Bodilsen, Frederik
Ringberg Pedersen.
Forreste række fra venstre:
Caroline Mathilde Thomsen,
Anne Kristine Lindholdt,
Anne Langbak, Caroline
Ellekrog Christensen, Julie
Koustrup-Jensen.

Konfirmation
i Øster
Brønderslev
Kirke søndag
3. maj kl.
11.00:
Bageste række fra venstre:
Mathias Sølvkær Andersen,
Andreas Mertz, Anders
Søndergaard Jensen, Mads
Juul Storgaard, Frederik
Hellerud Hansen, Nick
Pilgaard Michelsen, David
Stavnskær Pedersen og
Magnus Viggers.
Forreste række fra venstre:
Jana Civzele, Luna Katholm
Martens, Mathilde Hansen
Pinstrup og Mathilde
Hovaldt.
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KIRKENYT
for Øster Brønderslev og Hallund Sogne

Festgudstjeneste i Hallund
søndag 9. august
I forbindelse med byfesten i Hallund holder vi traditionen tro gudstjeneste i
teltet på festpladsen. Fra klokken 10.00 byder menighedsrådet på kaffe og
rundstykker, og klokken 11.00 holder vi gudstjeneste i teltet.

Menighedsrådsmøder
Øster Brønderslev menighedsråd:
Torsdag den 21. maj kl. 19.00
Hallund menighedsråd:
Onsdag den 10. juni kl. 19.00
Tirsdag den 25. august kl. 19.00
Fælles menighedsrådsmøde:
Onsdag den 23. september kl. 19.00

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

N.B.: Menighedsrådsmøderne er offentlige. Interesserede kan henvende sig
til en af menighedsrådsformændene eller til sognepræsten for nærmere
oplysninger. (Se kirkelige adresser).

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 kl.
10.15
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

den
den
den
den
den

21.
25.
23.
20.
24.

maj
juni
juli
august
september

Vigtige datoer
maj-august
Søndag den 9. august:
Festgudstjeneste i Hallund
(se omtale)
Søndag den 30. august:
Lokalhistorisk sogneudflugt
(se omtale)

Øster Brønderslev Sparekasses Fond
Til Sparekassefondens 10. ansøgningsrunde i marts/april 2015 kom der i alt 29 ansøgninger om støtte på
1.015.712 kroner til projekter.
Et projekt var blevet trukket tilbage, og vi valgte at støtte 17 af de øvrige 28 projekter med 369.465 kroner.
ØB og Hallund Kirkers aktivitetsudvalg: Højskolesangbøger: 10.000 kroner
Fremad Eagles Bordhockey: computer og programmer: 3.500 kroner
Hallund Krolf: Ekstra bane: 905 kroner
Hallund Krolf: Bænke: 6.000 kroner
ØBI Fodbold: Rekvisitter til fodbold ungdom: 13.644 kroner
ØBI Håndbold: Aktivitetsredskaber til de 2-5-årige: 5.000 kroner
ØBI Badminton: Dommer-/tællerstole: 52.435 kroner
Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening: Gynge til legeplads: 16.025 kroner
BI-Håndbold: Materiel og udstyr: 45.000 kroner
Brønderslev Lystfiskeriforening: Hjælp til Foreningsklubhus: 30.000 kroner
KFUM-spejderne i Hallund: Grill / Ildsted: 8.467 kroner
Brønderslev Marked: Hjertestarter: 14.995 kroner
Østsidehallen: Tribunesæder: 96.744 kroner
Kraghede Klubhus Støtteforening: Parasoller: 3.700 kroner
Kauri Brønderslev Judoklub: Udskiftning af vinduer og døre: 56.050 kroner
Slægtshistorisk Forening Brønderslev: Bærbar PC: 5.000 kroner
Elmehøj Centerrådet: Spil: 2.000 kroner
I alt er der ved de 10 første uddelinger fra Sparekassefonden uddelt
i alt 3.315.216 kroner fordelt sådan:
Samlingshuset – byggeri og faciliteter: 1.073.068 kr. / Ø. Brønderslev: 496.073 kr.
Hallund-Hollensted: 436.935 kr. / Kraghede-Nejst: 180.500 kr.
Tylstrup: 238.117 kr. / Brønderslev: 890.523 kr.
Sparekassefondens ansøgningsfrister er fremover ændret til at være 1. april og 1. september. Årets første frist har
indtil nu været 1. marts, men der er først overblik over midlerne til uddeling allerførst i april, hvor der udbetales
udbytte af aktier m.v. Derfor er fristen ændret, så ansøgerne ikke skal vente længe på svar.
For at sikre en udskiftning i bestyrelsen skal 3 af bestyrelsens medlemmer efter vedtægterne gå af med udgangen
af året, og det blev Karen Harboe, Kurt Elbo Jensen og Kjeld Andersen. De nye medlemmer præsenteres selvfølgelig, når de er blevet valgt.
Se alle uddelinger, se vedtægter og uddelingskriterier - og hent ansøgningsskemaet på www.sparekassefonden.dk
Per Drustrup Larsen
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Øster Brønderslev Borgerforening
Beretning for
2014 til generalforsamlingen
marts 2015
2014 blev endnu et aktivt år i
Borgerforeningen. Der er holdt
møder i bestyrelsen ca. hver
måned. Derudover en del mødevirksomhed i forbindelse med
Bålhøj Festivalen, engagement i
Samlingshusets bestyrelse,
Landsbyrådsmøder plus det løse.
Der har været brug for alle kræfter
til alle arrangementerne.
Borgerforeningen har i løbet af året
stået for Ladywalk med deltagelse
af ca. 30 piger / damer. Der trænes
sammen hver mandag frem til finalen i Frederikshavn. En god aktivitet, der både giver motion og fællesskab
Der var i april den årlig landsdækkende skraldeindsamling. En gruppe på ca. 6 borgere deltog i forskønnelser af byen og indfaldsvejene. Det var ikke så mange. Vi må
prøve at gøre bedre reklame for
arrangementet i år. Det pynter
hver gang, der ryddes op, og det
tager kun 2-3 timer. Det er også et
godt arrangement, der giver en
følelse af at gøre noget godt for
fællesskabet - i modsætning til
dem, der smider skidtet.
Fastelavnsarrangement holdes traditionen tro sammen med Menighedsrådet. I år med ca. 150 deltagere. En sikker succes. Det er et
par gode, hektiske timer med tøndeslagning og flotte udklædninger.
Årets sankthansaften blev som vanligt holdt på Bålhøj. Årets båltaler
var plejehjemsleder på Elmehøj og
medlem af regionsrådet Jette
Ramskov. Hun gjorde det godt og
det var hendes debut som taler.
Deltagerantal svinger fra år til år alt
efter vejr og dag, men der er altid
pæn tilslutning. Vi serverede hjemmebag og kaffe - fint med det.
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Bålhøjfestivalen blev en succes på
trods af en megavåd start.
Heldigvis formåede Allan Olsen at
få folk på pladsen, selv om det
Lokalbladet

stod ned. Der kom rigtigt mange
mennesker, som fik en dejlig musikalsk familiedag. Det er en kunst
hvert år at få lavet en dag med forskellige musikgenrer, der både
samler og udfordrer tilhørerne. Der
var i år lavet lidt mere økonomisk
satsning, og det holdt. Stadig må
musikgruppen have ros for at få
rigtig meget god musik for vores
relativt lille musikbudget. Ranchen
er unik for vores festival og udvikles for hvert år med nye og børnevenlige aktiviteter. Bare ærgerligt
med al den regn i den bedste børnetid.
Mange frivillige gav nogle timers
arbejde, og uden den kæmpehjælp
er der ingen festival.
For bestyrelsen ligger der også rigtig mange timers arbejde, der på
dagen gerne skal gå op i en højere
enhed og give et overskud, der kan
konsolidere os fra år til år. I år var
det økonomisk bedste hidtil, og
det er en lettelse. Tak til alle hjælpere, sponsorer - alle.
Op til sommerferien fik vi grønt lys
for at lave stien til Bålhøj og belysning på stien for penge fra den
grønne ordning. Samtidig blev der
projekteret fliselægning omkring
scenen for penge fra
Sparekassefonden. Som så ofte før i
den her by, gik frivillige og prof.
folk med Borgerforeningen i spidsen i gang med maskiner og skovle, og det er forunderligt hver
gang, hvor hurtigt tingene sker.
Desværre må vi også konstatere, at
destruktive kræfter efter festivalen
ødelagde et par af de nye lamper
på stien. Bare træls at folk ikke
tænker længere.
Tipien på Bålhøj har også været
udsat for hærværk i et par omgange. Der er nu så medtaget af vind
og vejr og hærværk, at den ikke er
til at redde, men forsøges brugt til
festivalen alligevel.
I oktober holdt vi et oplysningsmøde vedr. MRSA. Der var ca. 15 deltagere. Vi havde troet, at der kom
mange flere, da emnet er meget
aktuelt, men det gjorde der ikke.
Dem, der kom, fik en faglig kompetent orientering af sygeplejerske
Tinna Urth.

Heldigvis har driftige folk i byen,
nemlig Clausen og Niels Hatt,
taget initiativ til at skaffe penge til
en ny stationær tipi af træ. Der
blev tegnet sponsorater, solgt julekalender og tegnet osv. Der indkom 26.000. Landsbyrådet søgt
om resten ca.23.000.
Julebelysning og lygtetænding.
Borgerforeningen står for julebelysningen, og i år gik nogle kæder ud
i utide. Vi valgte ikke at lave om og
bekoste nye, da det er dyrt både at
anskaffe og sætte op. Kæderne pilles nu ned og gåes efter. Intet hærværk på kæderne i år, dejligt.
Lygtetændingsarrangementet sidst
i november, der deltog ca. 70 personer. Der blev klippet, klistret og
pyntet træ og sunget.
Arrangementet var rykket frem til
kl. 15, så der var ordenlig mørkt,
når byens lys blev tændt. Et godt
arrangement.
Samarbejdet med kommunen om
byfornyelse/ forskønnelse kommer
forhåbentlig et skridt videre, så vi
kan få byen til at fremstå pænere
og grønnere. Karsten Frederiksen
har helt frivilligt henvendt sig
angående møde med borgerforeningen om at drøfte ovenstående.
Der er planlagt nye byggegrunde
på Danserhøj, og næste område
skal vi allerede se på nu, så vi ikke
kommer bagefter. Vi har potentiale
til at være et af kommunens udviklingsområder takket være en aktiv
befolkning.
Vinsmagningerne holdes i vores
regi. 55 deltager var tilmeldt de 5
hyggelige vinaftner. Tak til vinsmagningsgruppen for de fine
arrangementer.
Så er vi vist nået året rundt. Jeg vil
gerne sige en stor tak til bestyrelsen, og jer der er tilknyttet bestyrelsen, for jeres store indsats gennem året. Der er en god ånd i
bestyrelsen, og der er vilje til både
at bære og tænke frem. Så kan en
formand ikke ønske sig mere. Tak.
Birgit Søndergaard

Et lille opråb
Som mange nok ved, er
Borgerforeningen gået over til
Betalingsservice, når der bliver
opkrævet kontingent.
Det er ganske frivilligt, om man vil
være medlem af Borgerforeningen
og støtte den, men der skal nu
engang penge til for at kunne lave
noget. Noget af det, pengene går
til, er julebelysning, fastelavn, lygtetænding, sankthans og byudvikling. Det koster kun 175 kr. årligt
så det er meget billigt.
Vi fra Borgerforeningen vil gerne
råde alle til at tilmelde indbetalingen til Betalingsservice, for på den
måde kan vi spare portoen, og hermed have flere penge at arbejde
med.
Det bliver til mange penge selv i
en lille samfund som vores, for der
udsendes til 527 husstande, hvoraf
de 208 betalte for et medlemsskab
i 2014, men kun 38 betalte via
Betalingsservice.
Venlig hilsen
Borgerforeningen

Byudvikling og
forskønnelse
I sidste nummer af Lokalbladet
nævnte vi, at Borgerforeningen
arbejder på at få forskønnet midtbyen i forbindelse med Jans udvidelse af Spar. Birgit og jeg har
holdt et par møder med
Kommunen (både forvaltning og
udvalgsformand) og har drøftet
mulighederne med dem. Som alle
ved, er pengene små i Kommunen,
men vi håber på at kunne stykke
en løsning sammen, som kan give
et tiltrængt løft til den midterste
del af Elmevej.
Det er planen, at der i nærmeste
fremtid kommer "tælleslanger" ud,
som skal registrere trafikken på
Elmevej gennem en hel uge.
Trafiktællingen skal bruges til at
vurdere, hvordan vi laver den bedste løsning, som tilgodeser alle de
forskellige trafikanter uden at
skabe trafikpropper eller farlige

Sankthans på Bålhøj
Borgerforeningen har i år valgt at invitere til Sankthansaften tirsdag
23. juni lidt tidligere, end der ellers har været tradition for. Der startes
nemlig allerede kl. 18.30 med snobrødsbagning for børnene. Samtidig
benyttes aftenen til at markere færdiggørelsen af den meget flotte tipi,
der for alvor skal tages i brug senere på sommeren, når Bålhøj
Festivalen afholdes.
Årets båltaler bliver byrådsmedlem Karsten Frederiksen, og aftenens
arrangement med sange og tale starter kl. 19.
Borgerforeningens bestyrelse har alle bagt kager og brygget kaffe og
byder aftenens deltagere på dette, mens bålet brænder. Der kan købes
øl og vand. Se i øvrigt aftenens program i SPAR, i avisen og på
Facebook.
Vel mødt til en hyggelig aften.
Mette Boye

Borgerforeningens bestyrelse
Birgit Søndergaard (formand), Buurholtvej 47 (3013 1453)
Mette Boye (sekretær), Dybbølvej 1 (9881 1491)
Chalotte Søgaard, Birkevej 5 (2868 0271)
Sara Tornø, Elmevej 60 (5120 4095)
Niels Olesen, Hvilshøjvej 192 (4062 8540)
Jesper Albrechtsen, Hvilshøjvej 159 (9881 1565)
Kim Sloth, Bålhøj 35 (61389831)
Helene Andersen (suppleant), Danserhøj 10 (2327 2225)
Jan Jæger (suppleant), Husumvej 5 (9881 1501)
Lars H. Pedersen (suppleant), Taksvej 45 (9881 1354)
Per Pedersen (suppleant), Stubdrupvej 111 (9880 0102)

situationer. Der er brug for et retvisende billede af trafikken på en
helt almindelig uge, så der er
ingen grund til at trille over slangerne en ekstra gang og ej heller
til at køre udenom.

Vi regner med at få professionel
assistance til at skitsere et projekt,
hvor flest mulige af de gode ideer
fra sidste års borgermøder er indarbejdet.
Sara Tornøe

Ladywalk
Sidste ladywalktræning blev traditionen tro afsluttet med kaffe
og chokoladekage.
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GadeVelkommen til
Sølvgade 118
Den 1. marts flyttede Michael Frellsen ind i huset sammen med hans 2
boxerhunde. Michael er 39 år og har 2 børn. Han er født og opvokset i
Aalborg, men har boet de sidste 6 år i Brønderslev. Michael er i dag førtidspensionist efter at have været Balkansoldat. Arbejdsskadestyrelsen har
tilkendt ham erstatning efter en arbejdsulykke i 1996, hvor en af hans bedste kammerater blev dræbt.
Han ville gerne ud på landet, hvor der er fred og ro og højt til loftet og
forelskede sig i huset i Hallund.
Han er en af Natteravnene i Brønderslev. Hans hverdag går med at passe
sine 3 store akvarier med mange eksotiske fisk. Derudover går han mange
ture med sine 2 hunde, og han fisker også en del.

Poldervej 10 og Hallundvej 172
Efter et langt liv på landet er Ejner Nielsen flyttet til Øster Brønderslev, han
har siden 1989 boet på Bakkegaarden på Hallundvej 172. Senest i sit
arbejdsliv har han været mælkekontrolør, men de sidste mange år har Ejnar
været folkepensionist. Den årlige kalkning af bygninger og det daglige
vedligehold, har været en medvirkende faktor til at hverdagen skulle være
lidt lettere, og derfor skulle ejendommen sælges. Salget blev midlertidigt
lavet om til en byttehandel, da Henning Jørgensen og Bente Østergaard fra
Poldervej 10 gerne vil bytte. Bente har altid været glad for heste, så mon
ikke det er medvirkende til byttehandlen.

Krolf Festival i Halllund
Med Hallund Krolf som værter blev der afholdt Krolf Festival 30. april i
Hallund. 60 spillere var tilmeldte og mødte op i Hallund den dag kl 13.
Der var spillere fra Hjørring, Hjallerup, Vodskov og Østerild og så selvfølgelig fra Hallund. Der blev spillet 2 x 12 huller i fint vejr.
Vi spillede på 4 baner, således at alle spillere prøvede 2 forskellige baner
Efterfølgende var der kaffebord med hjemmebagte kager.
Vi havde en rigtig god dag, og det er også vores indtryk, at de fremmødte
nød dagen.
Vi havde fået lidt ”præmier”, som vi udtrak på indgangsnummeret, og så
en lille ting til bedste dame og herrespiller.
På Hallund Krolfs vegne
Dorthe Christensen
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Fjernvarmeværk
Øster Brønderslev Fjernvarme
holdt ekstraordinær generalforsamling onsdag 13. maj, hvor det eneste punkt på dagsordenen var diskussion af og evt. beslutning om
overdragelse af fjernvarmeværket
til Brønderslev Forsyning A/S.
Bestyrelsen havde på informationsmødet og i indbydelen til generalforsamlingen anbefalet fusionen,
og havde i det udsendte materiale
også beregnet, hvor meget den
enkelte forbruger kunne spare de
først 4 1/2 år, hvor en transmissionsledning skulle betales – en
besparelse som efterfølgende vil
blive større
Jan Jæger fortæller, at der var en
god og åben debat på mødet, og
bestyrelsen er glad for opbakningen til planerne, hvor 68 stemte
for og kun 8 imod, at de arbejdede videre med dem. En sammenlægning kan dog først ske i løbet
af efteråret, fordi der på mødet
blev rejst tvivl om udregningerne
af økonomien, og dem vil bestyrelsen kunne dokumentere 100 %,
inden en endelig beslutning tages.

spejlet
Team Rynkeby
Kære venner, veninder, familie og alle der
læser dette...
Vil I hjælpe mig i den gode sags tjeneste?
I foråret, lige efter jeg havde været ude
med indsamlingsbøssen til fordel for
Kræftens Bekæmpelse, besluttede jeg mig
for at søge optagelse på Team Rynkeby.
Cykelholdet som cykler fra Aalborg til Paris
for at skabe opmærksomhed om indsamlingen til Børnecancerfonden. Og cykelholdet
som også på andre måder arbejder seriøst på at samle donationer til fordel for Børnecancerfonden. En indsamling som i 2014 gav 1,6 million kr - fra det nordjyske hold alene. En indsamling som er målrettet mod børn, og som betyder at flere børn end nogensinde helbredes for cancer. Desværre har
man endnu ikke kunnet finde frem til, hvorfor børn får kræft, så der er stadig brug for målrettet børnecancerforskning.
Jeg blev optaget på holdet og er stolt af at være med til at samle ind. På den måde kan jeg være med til at gøre
en forskel, men jeg har brug for din hjælp.
Børn har altid fyldt mit liv, og mit hjerte banker simpelt hen for børn. Ikke mindst for de svage, dem som må
kæmpe mest i livet. Dem er der mange af, og de er lige så forskellige, som de er mange. Jeg ser dagligt børn, som
af den ene eller anden grund ikke føler sig velplacerede, vellykkede, elskede, eller bare ligeså godt tilpas, som de
gerne ville. Det er ikke sjovt, og der må vi voksne gøre alt, hvad vi kan, for at børnene kommer igennem barndommen med en følelse af, at de i hvert fald har en ven eller en voksen, hvor de tillidsfuldt kan læsse af og få tryghed.
Men så er der også nogle børn, som får cancer, og det er ganske enkelt umuligt at forestille sig, hvor svært det må
være, fra det øjeblik, hvor familien modtager beskeden, til de har gennemgået undersøgelser og behandlinger og
sidst men ikke mindst, den frygt der følger med resten af livet.
Vil du være med til at hjælpe - så vi fremover får færrest muligt ramte børn og familier?
Donationer kan være fradragsberettigede, følg blot anvisninger på:
www.betternow.org/dk/susanne-mlholt-s-indsamling
Du kan med stolthed give dit bidrag med navn, men vil du hellere være anonym, er det også ok.
Med de største forhåbninger
Sanne

Ny tipi
Et par billeder fra opførelse af tipien på Bålhøj. Mange tak til alle hjælperene, der måtte afvises folk den første dag,
da der blev støbt punktfundamenter. Også tak til Peter Juul for lån af Manitou. Der bliver snart indkaldt til ny
arbejdsdag, da der mangler brandgips i toppen af tipien, bænke rundt inden i, pynte hjørner udvendigt, samt
toppen der skal monteres.
Jesper Albrechtsen
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Børnehaven
Hærværk
I Børnehaven Myretuen har vi haft
hærværk på legepladsen. Der var
ødelagt tag ved vores bålplads, og
der var blevet smadret mange flasker. Vi ved godt at legepladsen er
åben for alle, udenfor åbningstid,
men det kunne være dejligt, hvis vi
sammen i ØB, kunne holde lidt øje
med det. Alle må gerne bruge legepladsen i fritiden, man skal bare
behandle tingene ordentlig, så det
er klar til børnene mandag morgen. Håber i vil være med til holde
øje med legepladsen, så den ikke
bliver ødelagt.

Cykeldag i
Grøftekanten
Torsdag 30. maj kom endelig den
dag, som børnene har spurgt efter
mange gange, CYKELDAG: tegnet
på at det nu er ved at være sommer.
Cyklerne stod på rad og række
uden for
porten
klar til at
komme
ind på
legepladsen, og
inde i børnehaven
ventede
børnene
utålmodigt på at
komme
ud til
deres cykler, men
først skulle
de have
spist formiddagsmad, så der var
benzin i maverne, inden børnene
kunne komme ud og hente deres
cykler og i gang med at cykle
rundt på banen.
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Så var det ud og finde cyklen, men
først cykelhjelm på, for man kan jo
ikke cykle uden cykelhjelm, hvis
man nu skulle vælte. Cykelhjelmen
skal selvfølgelig af igen, hvis man
Lokalbladet

Med ca. 40 børn på cykler, sker der
selvfølgelig små uheld, så vi voksne
i børnehaven har travlt med at lege
cykelmekanikere i løbet af dagen.
Der er skruer, som skal strammes,
kæder der skal sættes på igen og
håndbremsere, som driller.

pludselig hellere vil klatre i træer
eller lave noget andet end at cykle.
Når man cykler, bliver cyklen jo
beskidt, så derfor er der jo nødt til
at være en vaskehal, så der blev
fyldt spande med vand og sæbe
og en flok gamle opvaskebørster,
og så blev vaskehallen åbnet.
Børnene nyder det og bruger lang
tid på at vaske deres cykler rene,
og det gerne flere gange i løbet af
dagen.

Det er en dag, hvor børnene lærer
at se sig for og tage hensyn til
andre. De lærer også, at man skal
spørge, om man må låne en
andens cykel og ikke bare tage
den. Det er også en dag, hvor flere
af børnene finder ud af, hvor dygtige de er til at kunne cykle selv.
Det er en super hyggelig dag, som
børnene elsker og ser frem til.

Påskeløb i
Grøftekanten
I dagene op til påsken var
Grøftekanten samlingsstedet for
grøftekant- og myretue-børn samt
personale. Vejret var med os og
der blev leget og hygget både inde
og ude.
Påsken forbindes, måske særligt af

børnene, med påskeæg og om tirsdagen havde der været fint besøg i
børnehaven. Selveste påskehønen
havde lavet rede et hemmeligt sted
på legepladsen og for at finde
reden med de lækre, farvede æg,
skulle der arbejdes lidt.
Der var gemt puslespilsbrikker forskellige steder på legepladsen og
havde man fundet alle brikkerne
og samlet det korrekt, ville det afsløre stedet hvor
reden var gemt.
Det var spændte
og ivrige børn
der søgte legepladsen igennem, og da alle
brikker var fundet og samlet,
kunne der slappes af med et
velfortjent påskeæg fra påskehønens farverige
rede.

Prinsessedag i
Spiren
Fredag 24. april var Spiren fyldt
med prinsesser. Mange forskellige
lande var repræsenteret. Kjolerne
var i alle mulige farver og design,
og den ene modedesigner overgik
den anden i år. Kronjuvelerne var
af sidste, nye mode – lige fra diademer til ringe og brocher. Ud
over prinsesserne var 3 dronninger
repræsenteret. Mange af prinsesserne havde medbragt dukker og
dukkevogne, så vognparken bestod
af de sidste nye modeller af
Scandic og Odder m.m. Der blev
trakteret med boller á la prinsesse,
så alle prinsesserne hyggede sig og
havde en rigtig hyggelig dag sammen med de tre dronninger.
Signe Nørgaard Løgsted
Leder af Børnehaverne

Forår i den private dagpleje
Nu hvor foråret er kommet foregår
de fleste fælles aktiviteter udendørs. Aktiviteterne planlægges ud
fra børnenes alder og behov med
fokus på, at udfordre og styrke
børnene motorisk, sanseligt og
socialt.
Den 30. marts havde vi fornøjelsen
af, at besøge Falck i Brønderslev.
Olivers far, Simon, gav os en god
rundvisning, og børnene fik lov til
at udforske, og sidde i ambulance
og brandbiler. Det var et oplevel-

sesrigt besøg, som efterfølgende
har givet anledning til megen snak
med børnene om de store køretøjer. Efter rundvisningen hyggede vi
os med at spise madpakker i kantinen, herefter var det tid til at drage
hjem med en flok tilfredse og trætte børn.
I forbindelse med landsindsamlingen af skrald, samledes børn og
dagplejere på Bålhøj for at samle
skrald i området, dette foregik selvfølgelig på børnenes præmisser. De
store børn deltog ivrigt, og fandt
hurtigt ud
af hvad
det gik ud
på. De
små hyggede sig
med at
kravle i
bakkerne
og pille i
skovbunden.

Efterfølgende, når vi går tur stopper børnene op, hvis der ligger
skrald og vil have det med. Det ser
vi som et tegn på, at der har været
læring, samtidig med vi havde en
skøn og udfordrende tur i skoven
Den 13. maj afholder vi Dagplejens
dag. Det gør vi med et besøg på
Klovborg. Her får børnene mulighed for at se køerne blive malket
og evt. smage på mælken. Har
børnene mod til det, må de
komme ind og klappe kalvene.
Med besøget på Klovborg kan vi
bruge alle vores sanser. Vi kommer
tæt på dyrene, får fornemmelsen af
hvor store de er, vi kan lugte dem,
høre dem brøle, røre ved dem og
smage frisk komælk.
Hermed ønsker vi alle en god og
forhåbentlig solrig sommer.
Hilsen de Private dagplejere/ børnepassere i Ø. Brønderslev og
omegn
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Ny udstykning på Danserhøj
Brønderslev Kommune er i gang
med at byggemodne ”Danserhøj
III” hvor der bliver 7 grunde.
Grundene har en størrelse mellem
953 m2 og 1008 m2.
Ifølge lokalplanen var det meningen, at der skulle være 9 grunde,
men da der kom flere henvendelser
fra nogle interesseret køber, der
syntes grundene var for lille blev
størrelserne ændret.
Prisen for de 7 grunde er fastlagt til
326 kr. pr. m2 plus tilslutningsafgifter, og det forventes de bliver sat
til salg omkring 1. juli 2015.
Grundene vil blive annonceret i
Lokalaviserne, Brønderslev
Kommunes Hjemmeside samt på
www.boliga.dk.
Udover de 7 grunde bliver der
også forsinkelsesbassin i området,
der har til formål, at opsamle vand
i forbindelse med store regnskyl.
Arealet vil henligge med græs med
og kan anvendes til andre rekreative formål i de dele af året, hvor der
ikke har været megen regn.
Brønderslev Kommune har en
grund tilbage i den tidligere
udstykning (Kastanievej 37), og
den kan købes for 206 kr. pr. m2.

30
Lokalbladet

Nyt fra de kommunale dagplejere
Så er foråret på vej, og hvad er
ikke mere pragtfuld end se bladene
springe ud. Se og opleve solen
skinne fra en sky fri blå himmel. Ja
det oplevede de kommunale dagplejere og deres børn fuldt ud, ved
at male på lærred ude i det fri.
Projektet var planlagt på forhånd
fordi det giver mere ro/tryghed til
børnene, så der er tid til fordybelse. Børnene kom op enkeltvis og
male, imens de øvrige børn legede
i sandkasse, så på kaniner eller tog
en rutche tur med bamse.
Maleriet på lærred bliver så solgt til
forældrene, når dagplejen holder
sommerafslutning den 18. juni i
Kraghede Klubhus. Den dejlige forårsdag afsluttede vi med madpakker, som altid er et hit, når vi spiser
i det fri.

Forældre eller kommende forældre, der skal have et barn i dagpleje, er meget velkommen til at
besøge os i Heldagslegestuen,
som holdes i Samlingshuset på
fredage i ulige uger. Mød op til
en uforpligtende snak og se/hør
hvad vi står for eller kontakt
vores pædagog Trine
Johannasen (telf: 99454834 og
mail: trine.johannesen@99454545.dk)
med venlig hilsen
De kommunale dagplejere
Solstrålen
Ø. Brønderslev

Mølleteater
De unge fra Møllehuset og
Smørhullet har i den seneste tid
øvet deres store teaterstykke, som
de havde gjort rigtig meget ud af.
Der var lavet meget ud af kostumerne og de unge havde virkelig
øvet sig. Stykket var bygget op af
flere små stykker, og selveste
Hendes Majestæt Dronning
Magrethe af Danmark, åbnede
eftermiddagen. Majestæten havde
selvfølgelig godt gang i cigaretten
og fortalte lidt om hvordan det gik
med hendes familie. Kim Larsen
gav også et nummer og Susan
Himmelblå blev sunget.
Hip hop sangere var også på scenen, men de store hættetrøjer,
skjulte kunstnere, der i øvrigt selv
havde skrevet sangen.

Nikoline og
Christian lavede
sangen Pjerrot på
månen, og
Christian var flot
klædt ud som
Pjerrot.
Cheerleadere og
AaB’s målmand
var også på scenen og der blev
skudt lidt på mål,
men intet gik forbi
den gode målmand.
Olsenbanden var
også forbi, men
der var ingen
Frans Jæger pengeskab, så de gik
igen.
De unge
havde virkelig gjort
et stort stykke arbejde, og
der var nerver på.
Underholdningen var i top
og der blev grinet højt fra
salen. Der var desværre lidt
for mange ledige stole, og
man kunne godt ønske lidt

flere fra byen til showet, men så
skal det måske annonceres bedre.
Tidspunktet kl. 17 kan måske også
være lidt svært for de fleste, da de
fleste står midt i maden eller er på
vej hjem fra arbejde.
René Dahl Jeppesen
Lokalbladet
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Kraghede Klubhus
Fredag 8. maj blev der holdt indvielse af vores seneste tiltag i
Kraghede Klubhus. Borgere, frivillige og sponsorer var inviteret til
indvielse og klipning af den røde
snor ved formanden for kommunens Teknik og Miljøudvalg,
Karsten Frederiksen.
Formand for Kraghede Idræts- og
Borgerforening, Lars Melsen startede med at byde velkommen. Her
er hans tale:
På Borgerforeningens vegne velkommen til Kraghede Klubhus, hvor vi i
dag har officiel indvielse af til- og
ombygning. En særlig velkommen og
tak til sponsorerne: Øster Brønderslev
Sparekassefond, Nykredits Fond,
Landsbyrådet, Grøn Ordning,
Tylstrup Sokkel og Belægning samt
Kraghede Multiservice.
Hvis vi vil noget med vores lokalområde i dag, er vi nødt til selv at være
meget aktive, og vi har fået stor
hjælp fra sponsorer, lokale håndværkere og frivillige borgere: derfor står
vi i dag med et klubhus og samlingssted, der er topmoderne og klar til
mange timers brug fremover. Huset
bliver flittigt brugt til udlejning, der
bliver afholdt spissammen, og der er
stor søgning til vores sankthansfest,
hvor der kommer ca. 100 personer
den aften. Desuden har vi vores
lokale madhold, som mødes her til
lidt social hygge.
Vi håber, huset vil være med til at
fastholde og tiltrække borgere til
vores skønne område, hvor de fleste
husstande i dag er tilsluttet en hurtig
bredbåndsforbindelse.
Jeg vil kort fortælle om husets udvikling siden 2008:
Vi begyndte med et nyt køkken og
koldrum, og fortsatte med nye toiletter og kloakker, ny hovedindgang,
nyt gulv i salen, opgradering af legeplads – frem til i dag, hvor vi indvier
ny tilbygning, ny varmepumpe, nye
el-installationer samt ombygning af
depotrum.
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Så vil jeg byde velkommen til formand for Teknik og Miljøudvalget i
Lokalbladet

Brønderslev Kommune,
Karsten Frederiksen, som
vil forestå den officielle
indvielse.
Lars glemte, at nævne,
at vi ved denne lejlighed også har monteret
nye energivinduer i
hele huset. De seneste
tiltag har kostet
106.000 kr., som alle er
sponseret. Dertil kommer en masse frivilligt
arbejde fra lokale.
Karsten Frederiksen
holdt en fin tale til de
ca. 40 fremmødte, hvor
vigtigheden af ildsjæle
og sponsorer var i højsædet, når det drejer
sig om ikke bare at holde liv i de
små samfund, men også om at
udvikle dem. Der er flere muligheder for at søge tilskud til diverse
projekter i de små samfund så
som: Kommunens landsbypulje,
der fortsat eksisterer og også fremover vil blive fordelt af landsbyrådet selv, LAG-midler samt Grøn
Ordning.

Herefter klippede Karsten den røde
snor til den nye tilbygning under
store klapsalver.
Efter den officielle indvielse var foreningen vært ved det efterfølgende
hyggelige samvær for de fremmødte. Der serveredes kaffe, the, hjemmebag, øl, vand og is til børnene.
Preben Thomsen

Kraghede Idræts- og Borgerforening har været aktive og fået midler af dem
alle, foruden diverse private
sponsorer
lokale så
vel som
nationale.
Karsten
Frederiksen
var meget
imponeret
over, hvad
foreningen
har formået, og hvilken udvikling
og forandring klubhuset de
senere år
har taget.

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

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

38
Lokalbladet

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

1. juni kl. 7:
1 spadestik til ny Spar butik
(Se side 4)

29. juli kl. 18.30:
Flugtskydning i Hallund
Jagtforening.

8. september kl. 19:
Kirkekoret begynder igen
(se side 21)

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

2. august
Sidste frist for køb af billetter i
forsalg til Bålhøjfestivalen

20. september:
Efterårsmesse i Østsidehallen og
Samlingshuset

8. august kl. 14:
Fowli festival på Bålhøj.
(se side 6-9)

20. september kl. 10-16:
Åbent Landbrug på Klovborg

9. juni kl. 18.30:
Brønderslev Harmoniorkester
giver havekoncert på Elmehøj
10. juni kl.19:
Besøg på biogasanlægget i
Brønderslev.
Arr.: Hallund-Hollensted Idrætsog Borgerforening
18. juni kl. 19:
Kreaaften i Samlingsstedet.
Arr. Helle Søe Møhlenberg
(Se side 26i Lokalbladet nr. 75)
18. juni kl. 19:
Havevandringtil både den ældste
køkkenhave og den yngste have i
Hallund.
Arr.: Hallund-Hollensted Idrætsog Borgerforening
23 juni kl. 18:
Sankthansfest på sportspladsen i
Hallund
23 juni kl. 18.30:
Sankthansfest på Bålhøj i Øster
Brønderslev
23. juni:
Sankthansfest på Kraghede

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)
LOKALBLADET udkommer
næste gang 8. september.
Sidste frist for indlevering af
stof til næste nummer
er 20. august.

Billede fra krolffestival i Hallund
/Se side 26)

13-15. august:
Sommerfest i Hallund.
(se side 17)
30. august kl. 13.30:
Lokalhistorisk byvandring i Øster
Brønderslev. Start ved Kirken.
(se side 22)

FASTE AKTIVITETER
Mandage kl. 13:
Krolf i Øster Brønderslev
Tirsdage kl. 9.30:
Krolf i Hallund

1. september:
Ansøgningsfrist itl
Sparekassefonden.
www.sparekassefonden.dk

Program for Hyggeklubben i ØB
august-december 2015
Hyggeklubben mødes i Samlingshuset, og alle pensionister og efterlønnere er velkommen.
13. august kl. 14: Banko. Vi tager en pakke til ca. 25 kr. med.
(Tilmelding til udflugten skal ske senest 17. august)
27. august kl. 8.30: Udflugt med afgang fra Samlingshuset. Kaffe og
rundstykker, sejlads Feggesund, middag på Gullerup Kro, kaffe og rundtur i Jesperhus Blomsterpark. Pris 250 kr. pr person i alt (Drikkevarer betaler man selv)
10. september kl. 14: Bjarne Thorndahl: ”Skurke og helte”
24. september kl. 14: Kaj Nørholm: ”Muntre strejf gennem livet
8. oktober kl. 14: Hyggeeftermiddag Ib og Karsten kommer og spiller og
synger
22. oktober kl. 14: Lene M. Bentsen: ”Arresthus og korshærspræst”
5. november kl. 14: Thomas Mølgaard: ”På cykeleventyr i Sydamerika”
19. november kl. 14: Grønthjørnet kommer og viser juledekorationer.
(Tilmelding julefrokost senest mandag 30. november)
3. december kl. 12: Julefrokost

