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Nyt fra byrådet
Det er nu tid til at finde kandidater til
byrådsvalget i november næste år,
og jeg har sagt ja til at stille op igen.
De sidste 4 år som socialudvalgsformand har godt nok været hårde,
da der på området lå en vedtagen
besparelse på 17 millioner. Det
er dog ved politiske forhandlinger
lykkedes at få det reduceret til en
besparelse på 9 millioner. Men det
gør også ondt at spare 9 millioner,
for så mange penge kan aldrig
spares, uden at det betyder nedgang i service. Det er immervæk
25-30 stillinger, der forsvinder.
Også andre områder er desværre
ramt af nedskæringer. De sidste 8
år siden finanskrisen har været nedskæringsår, så opgaven i byrådet
har desværre været at udpege besparelser på de kommunale budgetter. ‘Visionerne har der ikke været

meget plads til. Vi håber, at udviklingen efterhånden bliver bedre,
så vi i højere grad kan snakke om
udvikling af vores velfærdssamfund.
Lokalt er en renovering af hovedgaden i Øster Brønderslev på
vej, samt stillingtagen til, hvordan
området omkring den gamle børnehave og Sankelmarksvej skal se
ud. Jeg håber, at det betyder et løft
til Øster Brønderslev samt landsbyerne her omkring. Der skal også
tages stilling til, hvordan byen skal
udvikle sig, og hvilken udvikling
vores mindre byer på landet generelt skal have. Det skal diskuteres
i forbindelse med den nye kommuneplan, der skal vedtages. Her
får man også som borger mulighed
for at give sit besyv med, og jeg vil
gerne opfordre til, at man tager del
i debatten og kommer med gode
forslag og nye ideer.

God jul og godt nytår
Venlig hilsen

Ole Jespersgaard

Uddeling fra Landsbygruppen
Landsbygruppen, der har stået bag
de seneste års forårsfester, har som
del af sine vedtægter, at en del af
overskuddet deles ud blandt de lokale foreninger og grupper, som har
meldt sig ind i Landsbygruppen.
Da ansøgningerne i år blev talt
sammen, var der ansøgninger for i
alt 176.600 kroner, og uddelingsudvalget var nødt til at prioritere. Det
gjorde de, så alle ansøgere fik en
portion, men ikke alle kunne få hele
det ansøgte beløb.

Program for Hyggeklubben
Januar - april 2017

Torsdag 5. januar kl. 14: Banko. Vi tager en pakke til ca. 25 kr. med.
Torsdag 19. januar kl. 14: Katja Schumann: Mit liv med Cirkus.
Torsdag 2. februar kl. 14: Max Plung: Jeg kan ikke gå på vandet.
Torsdag 16. februar kl. 14: Jutta Engberg: Mit liv som fiskerkone.
Torsdag 2. marts kl. 14: Britta Echardt: Livet omkring Hospice Vendsyssel .
Torsdag 16. marts kl. 14: Bente Kilt: Tur til USA.
Torsdag 30. marts kl. 14: ?
Torsdag 20. april kl. 14: Else Højgård: Syng sammen.
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Møderne holdes i Samlingshuset i Øster Brønderslev, og alle efterlønnere,
førtidspensionister og pensionister er velkommen. Kaffe koster 20 kr., og
brød medbringes.
Lokalbladet nr. 83

Pengene blev uddelt fredag 18.11. i
Spar, og beløbene var dissse:
ØBI Spinning: 10.000 kr.
Hallund-Hollensted Idræts- og
Borgerforening: 13.000 kr.
Natteravnene: 9.000 kr.
Lokalbladet (HURRA): 10.000 kr.
KFUM-spejderne: 9.000 kr.
Øster Brønderslev Borgerforening:
9.960 kr.
Samlingshusets Venner: 5.000 kr.
Kraghede Idræts- og Borgerforening: 5.000 kr.
Ialt 81.9670 kroner.
Per Drustrup Larsen

Redaktionen

God jul og godt nytår!
Vi ses igen i 2017

Lokalbladets redaktionen, der står
bag produktionen af dette blad:
Chalotte Søgaard
Birkevej 5 (2868 0271)
(e-mail: chalottesogaard@hotmail.com)

Mads Søgaard
Birkevej 5 (2280 0477)
(e-mail: mads.sogaard@gmail.com)

Gitte Hviid Christiansen
Bålhøj 15 (3050 4744)
(e-mail: kasserer@oebi.dk)

Maria Holm Hansen
Elmevej 73 (9881 1038) (2048 1038)
(e-mail: mariaholmhansen@gmail.com)

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

Ove Dam
Husumvej 7 (9881 1414) (4256 1414)
(e-mail: ove.dam@nordfiber.dk)

Lis Jørgensen
Kjølskevej 11 (2444 5005)
(e-mail: lauritslis@10mb.dk)

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

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

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

Redaktionen

LOKALBLADET

Nummer 84 udkommer 21. marts.
Sidste frist for indlevering af stof er 5. marts.
Nummer 85 udkommer 30.maj.
Sidste frist for indlevering af stof er 15. maj.
Tryk: Basis-Tryk, Dronninglund. Oplag: 1400
Støt vore annoncører - se annoncesiderne bagest i bladet
Lokalbladet nr. 83
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Krissers CookieCrumble
Nogle af bladets læsere vil sikkert
kende Kristine Lindgaard Hansen
som medlem af bestyrelsen for
Øster Brønderslev Borgerforening,
eller som lærer på Skolegade skole.

blanding af efterhånden mange
opskrifter, en smule hverdagssnak,
hundesnak, en smule boligindretning, tips og tricks og andre lækkerier”.

Men der er nok ikke så mange, der
ved, at hun også er blogger og har
skrevet kogebøger, bl.a. i samarbejde med Haribo og Toms.

Her kan man finde rigtigt mange
spændende opskrifter og flotte
billeder af Kristines kreationer.

Kristine har i sin barndom bagt sammen med sin farmor, og var også
den der hurtigt skulle bakse noget
sammen, når kagetrangen meldte
sig hos familien, men det var da hun
flyttede hjemmefra, at interessen for
bagning for alvor meldte sig.
Da hunden Chillum i 2010 brækkede begge forben efter et spring ud af
et vindue, og derfor skulle holde sig
i ro, fik Kristine god tid til at oprette
en blog, mens hun og kæresten Peter skiftedes til at ligge ved hunden.
Bloggen CookieCrumble handler
med Kristines egne ord om ”en god

Efter at have set Kristines blog
henvendte slikfirmaet Haribo sig for
at høre, om hun var interesseret i
et samarbejde. Kristine havde frie
hænder til at udvikle opskrifter, bare
der indgik produkter fra Haribo.
Disse opskrifter blev i 2013 udgivet
i kogebogen, som hedder ”Den lille
bog om Haribo”, og siden blev det
også til et samarbejde med Toms,
som udgav 3 kogebøger i samme
serie. I 2015 udgav forlaget bag
kogebøgerne en stor kogebog, ”Den
store bog med kultopskrifter”, hvor
alle opskrifter fra de 4 kogebøger er
med.
Hvis du snupper en af de
gratis brochurer med opskrifter, som hænger ved
slikket i supermarkedet,
kan det også være nogle
af Kristines opskrifter, du
får med hjem.
Opskrifterne blev
udtænkt, gennemprøvet
og fotograferet i Kristine
og Peters lejlighed i
Aalborg, så man behøver
ikke et stort køkken og
et fancy studie for at
komme i gang med at
blogge eller udgive kogebøger.

Kristine med sine 4 bøger
Dog tager det meget tid at være
kogebogsforfatter, så nu hvor
Kristine er lærer på fuld tid, vil det i
fremtiden nok bare være små
opgaver, hun kaster sig over.
Maria Holm Hansen

På næste side får I nogle af
Kristines juleopskrifter til inspiration
og fornøjelse. Måske - for
redaktionen har ikke smagt dem...)

Følg med på Krisser CookieCrumble HER:
http://krissers-cookiecrumble.blogspot.dk
Kristines opskrifter kan findes i:
Den lille bog om Haribo
Den lille bog om Toms Guldbarre
Den lille bog om Galle og Jessen
Den lille bog om Toms Skildpadder
Den store bog med Kultopskrifter
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Bøgerne kan bl.a. købes hos Dansk
Supermarked, Arnold Busck og på
nettet.

Krissers juleopskrifter
Pyntede kanelsmåkager

Opskrift (ca. 40 småkager)
200 g smør
350 g hvedemel
2 tsk kanel
1 tsk vaniljesukker
85 g sukker
1 æg
Smørret smuldres i melet, hvorefter kanel, vaniljesukker, sukker
og æg tilsættes. Herefter æltes
dejen sammen, indtil den er glat
og fin og stilles dernæst på køl i
ca. ½ time.

Kanel Cookies
Opskrift (ca. 25 stk.)

300 g mel
1½ tsk bagepulver
1 tsk natron
190 g sukker
250 g smør
2 æg
1½ tsk vaniljesukker
+ 75 g sukker blandet med
2 spsk kanel
Bland først mel, bagepulver og
natron sammen i en skål for sig.
Pisk så, i en anden skål, smør
og sukker sammen til en klæbrig
masse, og tilsæt herefter æg og vanilje i blandingen. Til sidst
drysses mel, bagepulver og natron-blandingen i og dejen røres
godt sammen, indtil den er jævn.

Ovnen opvarmes til 200 grader,
og imens rulles dejen ud på et
meldrysset bord og stikkes ud i diverse forme med de udstikkere,
du har på lager. I denne opskrift er der blot brugt en stjerneudstikker, men man kan også fint bruge et glas eller lignende, hvis man Hvis du synes dejen er meget klistret, så kan du evt. sætte den
ikke har den ene eller anden form for udstikker derhjemme.
på køl i 10 minutters tid. Når du og dejen er klar til det, laver
du små kugler (en teske kan anbefales), og triller dem efterfølNår småkagerne er rullet ud, placeres de på en bageplade
gende i kanelsukkeret.
beklædt med bagepapir, og bages så ved 200 grader i ca. 6-8
min. Kagerne er færdige, når kanten er gylden. Lad småkagerne De små kugler placeres herefter på en bageplade beklædt med
afkøle helt på en rist og pynt dem afslutningsvis med glasur eller bagepapir, og bages ved 200 grader i ca. 10 min. Placer kun
icing - farve efter ønske.
6 cookies ad gangen på bagepladen, da de flyder meget ud
under bagning.

Kanelbrød

Opskrift (ét stort eller
to mindre brød)
Dej:
25 g gær
2 dl lunken vand
2 dl mælk
3 tsk sukker
2 tsk salt
½ dl olie
500-600 g hvedemel
Fyld:
3 spsk blødt smør
5 tsk kanel
100 g sukker

Kagerne er færdige, når de er gyldne i kanten. Vær opmærksom på, at kagerne kan være meget bløde, når du tager dem
ud af ovnen, men bare rolig – de bliver sprøde, når de er kølet
af. Køl derfor kagerne af på en bagerist med det samme og
opbevar dem i en kagedåse.

Vaniljefudge

Opskrift til ca. 30-40 stk.
1 dåse kondenseret mælk
(ca. 4400 g)
110 ml piskefløde
300 g sukker
100 g lys muscovadosukker
60 g smør
25 ml lys sirup
2-3 vaniljestænger
1 dl. finthakkede nødder

Opløs først gæren i det lunkne vand og tilsæt herefter mælk, olie,
sukker og salt. Til sidst tilsættes melet, som skal tilsættes lidt
efter lidt, da dejen skal være let klistret, men stadig sammenhængende. Med andre ord må dejen ikke bliver for tør, men den skal
Hæld sukker og fløde i en
stadig have form som en dej, bare mere klistret end normalt.
gryde, og varm op indtil
sukkeret er opløst.
Lad dejen hæve et lunt sted under klæde i ca. ½ time og vend
herefter dejen ud på et meldrysset bord. Form først dejen til et
Rør under hele processen. Tilsæt dernæst sirup og smør, og
rektangel (lidt mindre end den brødform du skal bage brødet i) og
rør konstant i massen. Når smørret er smeltet, tilsættes det
rul det så fladt ud i et aflangt rektangel (ca. 1 cm. højt)
kondenserede mælk, og hele massen bringes i let kog. Lad
massen koge i ca. 25 minutter (indtil massen bliver tyk og
Herefter smøres dejen med smør og drysses dernæst med
gylden), og husk at røre hele tiden, så det ikke brænder på.
kanelsukker, så der er et jævnt over hele dejens flade. Nu rulles
dejen sammen på den korte led (modsat af når du laver kanelsTag herefter gryden af varmen og hæld massen over i et
negle), så du på den måde får flest “sammenrulninger”, når du
firkantet fad, beklædt med bagepapir. Stil fadet på køl i 5 timer,
skærer brødet op. Kom brødet op i den smurte brødform og
så det kan stivne helt op. Efter de 5 timer er massen klar til at
pensl så med et sammenpisket æg.
blive skåret ud i mundrette stykker. Opbevar dine fudgestykker
på køl.
Bag brødet ved 200 grader i ca. 30 min. Brødet er færdigt, hvis
det lyder hult, når der bankes i bunden af det. Server gerne brødet lunt og med en god klat smør ovenpå – husk kaffe.
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Øster Brønderslev Borgerforening
Der er ingen tvivl om, at vi gerne ser
området anvendt til noget, der både
gavner og pynter vores bymidte.
Området skal også spille sammen med den 2-1 vej, der kommer
gennem byen.
Alt i alt skulle tiltagene gerne løfte
bymidten.

Bålhøjfestival
12. august 2017

Vi er allerede i gang med at forberede 10-års jubilæet næste år og
satser meget på at få lavet et rigtig
godt jubilæumsprogram.

Julelys og
lygtetænding
I skrivende stund er årets julebelysning ved at blive tjekket og sat op,
klar til at blive tændt 20. november.
Det er et stort arbejde for foreningen, at holde julebelysningen i
orden, og vi beder derfor alle om at
være med til at passe på den.
Vi håber, mange af jer var med til
vores lille, hyggelige lygtetændingsarrangement i Samlingshuset 20.
november.
Vi hyggede, lavede pynt til juletræet,
sang de kendte sange sammen
med Poul Erik og fik os en gang
gløgg og æbleskiver. Omkring kl. 17
gik vi ud for at se på byens lys.
Vi nåede lige at få et stemningsbillede med i dette nummer af
Lokalbladet.

Landsbypedellerne
i Brønderslev
Kommune

Landsbypedellen er et kommunalt
projekt, hvor foreninger kan få hjælp
til at få ordnet forskellige praktiske
opgaver, som kan være svære at
nå.
Vi har været så heldige, at vi over
vinteren får givet alle bordebænkesæt på Bålhøj en tiltrængt behandling, udført af Landsbypedellerne og
materialer betalt af borgerforeningen.
Det er en stor hjælp, at kunne få
ordnet sådan en opgave.

Børnehavegrunden

Børnehavegrunden er i øjeblikket genstand for mange rygter og
gisninger om, hvad der skal ske på
grunden.
Der er ikke en endelig plan på nuværende tidspunkt, men vi håber, at
vi i fællesskab med Kommunen og
Menighedsrådet m.fl. kan finde en
rigtig god anvendelse for området.
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Vi arbejder lige nu på forbedringer
af sceneforholdene. Vi har fået
27.000 af Sparekassefonden til etablering af fast anlæg til ny lille scene
og håber også at kunne forbedre
store scene.
Festivalen i år gav for første gang
lille underskud (23.000 kroner), men
heldigvis har vi noget på bogen, så
vi kan klare det, men det er jo ikke
underskud, vi arbejder så hårdt for,
så det bliver forhåbentlig første og
sidste gang. Vi skulle lige sunde os,
og så gik vi i gang igen!!!!

Kommende
arrangementer

Hold øje med opslag om Fastelavn
i Samlingshuset 26. februar og
Borgerforeningens generalforsamling i marts 2017.
Se også hjemmesiden
www.oesterbroenderslev.dk
Glædelig jul og godt nytår!
Birgit Søndergaard
Fm. Borgerforeningen

Halloviiin - 5 vinsmagninger på vej
Siden 1999 har skiftende borgere
i Øster Brønderslev arrangeret
vinsmagninger i Forsamlingshuset
og Samlingshuset, og hvert år er det
lykkedes at samle nok deltagere til
at gennemføre serien af underholdende og interessante vinaftener.
Også i år står Borgerforeningen som
arrangør med en arbejdsgruppe
som praktisk ansvarlige.
Her kan I se programmet for den
helt nye sæson, og der tilbydes
5 spændende aftener med gode
muligheder for både nye og tidligere
deltagere til at lære nyt og få nogle
gode oplevelser, og vi glæder os til
alle aftenerne.
Der skal være mindst 50 deltagere,
for at arrangementerne gennemføres, og det gælder om at være
hurtig med tilmeldingerne, så vi kan
få et overblik.
Brug evt. en tilmelding som julegave
til en du holder særligt af!
SIDSTE FRIST ER 21. december!

Økonomien

Vi prøver hvert år at få regnskabet
til at gå lige op, men forrige år var
der et lille underskud, som arrangørgruppen dækkede.
Derfor var vi sidste år rigeligt forsigtige og fik ikke styret økonomien
optimalt, så der blev et pænt overskud.
Det overskud blev givet til Samlingshuset, der har brugt en del af det
til at købe en ny projektor, så overskuddet er gået til fælles bedste.
På samme måde har arrangørerne
også tidligere år ladet overskuddet,
som normalt ikke har været ret stort,
gå til Forsamlingshuset, Samlingshuset eller Lokalbladet.
Prisen er igen i år kun 250 kr. pr.
deltager i startgebyr, der indbetales
ved tilmeldingen og dækker brød,
borddækning og husleje, m.v.

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

Derudover betales ca. 150 kr. pr.
person, hver gang man deltager, til
dækning af udgifter til vin og foredragsholder – samt bidrag til maden
den sidste gang.

Program for vinsmagninger
januar-marts 2017
Torsdag 19. januar kl. 19
Landskamp Chile-Argentina v/ Glud Vin fra Randers
Mandag 30. januar kl. 19
Vine fra Portugal v/ Dourowinebar fra Aalborg
Tirsdag 14. februar kl. 19
Italienske vine v/ den lokale vinimportør Brundurvin
Torsdag 2. marts kl. 19
Blindsmagning. Dine smagsløg og viden om vin sættes på en
prøve, men mest af alt bliver det underholdende, når
arrangørgruppen serverer et bredt udvalg af meget
forskellige vine.
Fredag 17. marts kl. 18
Bustur til Jyllands største vinbutik med smagning i butikkens
vinkælder af gode vine til lige så god og matchende mad.
Destination: Supervin i Hjørring.
Lokalbladet nr. 83
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KJ Service aps
På adressen Hvilshøjmark 68, bor
Klaus (31) og Stine Dam Jensen
(29), sammen med deres 2 drenge
Nikolaj (7) og Frederik (9). Stine
kender vi allerede, da hun tidligere
har skrevet om sin private dagpleje
”Puslegården” i Lokalbladet.
Klaus har en baggrund som mekaniker, og han er faktisk den sidste
lærling, der blev udlært hos Jørgen
Raal på traktorværkstedet, som
lå på Elmevej i udkanten af Øster
Brønderslev. Klaus tog efterfølgende job som chauffør på en gravemaskine hos Ørum Maskinstation
og fandt ud af, at han havde talent
for entreprenørarbejde.
Den dengang unge familie byggede
også helt nyt hus og værksted på
Hvilshøjmark 167, hvorfra Klaus
startede som selvstændig med
jordarbejde i det små. Firmaet voksede, og for ca. 7 år siden kom det
til at hedde KJ Service aps. Væksten fortsatte, og forældrenes gård
havde en størrelse og indretning
af bygninger, der passede meget
bedre til at drive entreprenørvirksomhed fra. Den store familierokade blev udført, og Klaus og Stine
flyttede ind på gården Hvilshøjmark
68, lillebror Kasper Jensen flyttede
ind på Hvilshøjmark 167, og forældrene byggede nyt hus på Jerslevvej lige ved frakørsel/ tilkørsel 6 ved
motorvejen.
I begyndelsen var det primært
jordanlæg og støbeopgaver, Klaus
løste, men i dag har han også
murer og tømrer ansat. De sidste 7
år er firmaet vokset yderligere, og i
dag er der 8 ansatte: 2 tømrere, 2
murere, 2 støbefolk og 2 jordfolk.

I efteråret skal
han i gang med
at lave 2 sommerhuse, som han
har givet pris på
fornylig. Klaus har
blandt andet lavet
råhus-entreprisen
på vores Sparbutik. Dette er
jord-, støbe- og
murerarbejdet.

En stor
opgave

En af de seneste
opgaver, han har
vundet, er vej- og
jordarbejdet til
de kommende
møller ved Ryå.
Her udfører Klaus
alt vej- og udgravning for møllerne.
Der udgraves et
kæmpeareal for
hver mølle, 2900 m3 ned i 3 meters
dybde. Det er voldsomme tal for
menig mand, men der går ca. 12
murertrillebøre på én m3, så det er
næsten 35.000 trillebørfulde sand,
der køres væk pr. mølle. I denne
udgravning binder et andet firma så
69 tons stål sammen til armering af
fundamentet. Så fyldes der 584 m3
beton ned til armeringen, hvorefter
Klaus kører mange af de 2900 m3
tilbage omkring fundamentet igen.
Når de engang skal til at rejse
møllerne, bliver der ca. 95 meter
op til centrum af huset, der vejer 79
tons, hvorpå der er fastgjort 3 vinger
á 12 tons stykket.
Han har ikke
planer om
at udvide
yderligere,
da antallet
af ansatte
passer
meget godt
med, at han
selv arbejder med.
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Hvis man får for mange ansatte, er
man nødt til at lave for meget kontorarbejde og mister kontakten med
kunder og ansatte

Fritid

Selv en travl entreprenør har en
hobby - eller tager sig tid til det.
Klaus er passioneret Cross-kører
og deltager i stævner både i Danmark og udlandet. Ultimo august
tager han med nogle kammerater til
Holland i hans specialbygget kassebil med plads til 2 sovepladser og
sæder til 5 personer og 2 crossere.
Både Frederik og Nikolaj kører også
Cross.
Hvis du gerne vil se mere om KJ
Service se firmaets hjemmeside
www.kj-service.nu
Eller find KJ Service på Facebook.
René Dahl Jeppesen

Hallund Jagtforening
Hallund Jagtforening arbejder
kontinuerligt for at skabe de bedste
betingelser for vildtet. Det gælder
såvel remisepleje med henblik på at
skabe de rette betingelser for vækst
og yngelpleje som fodring af vildtet
gennem hele vintersæsonen.

Sparekassefonden

14. april modtog Hallund Jagtforening besked om, at Sparekassefonden havde bevilliget støtte til indkøb
af ny trailer og lerduekaster.
20. april blev støtten overdraget ved
en lille ceremoni i Nordjyske Banks
afdeling Brønderslev, og indkøbet
blev straks igangsat.

Foreningens
pokalskydning

Den blev gennemført lørdag 13.
august. Deltagerantallet var mindre
end sidste år, så det gjorde konkurrencen hårdere, og der var derfor
dyb koncentration for at opnå den
bedste placering.
Det gjaldt nemlig om at få del i de
flotte præmier, som dels var sponseret af AJ Bilpleje Brønderslev,
Hedegaard Brønderslev, Almas
Brønderslev, Sparekassen Vendsyssel, Sparkøbmanden Øster Brønderslev, Brasholt Hjørring, Jagt & Fritid
Hjørring og indkøbt af Foreningen.
Flemming Bolmgren

Kommende
aktiviteter
November
Lørdag 12. november: Jagt i Professorens - og Gybels Plantager.
Lørdag 26. november kl. 9:
Fællesjagt på Skarnvad.
December
Lørdag 3. december: Jagt i Professorens - og Gybels Plantager.
Lørdag 17. december kl. 9:
Fællesjagt på Skarnvad.

Lørdag 21. januar kl. 9: Kragejagt.
Mødested Lossepladsen. Jagten er
gratis.
Lørdag 28. januar kl. 9: Kragejagt.
Mødested Lossepladsen. Jagten er
gratis.
Februar
Tirsdag 7. februar kl. 19: Hallund
Jagtforening holder generalforsamling i Klubhuset på Søndersig.

Januar
Lørdag 7. januar kl. 9: Fællesjagt på
Skarnvad.
Lørdag 14. januar kl. 9: Kragejagt.
Mødested Lossepladsen. Jagten er
gratis.
Lokalbladet nr. 83
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Gade
En festlig aften i skummets tegn

Fredag 14. oktober havde vi ølsmagning i Samlingshuset. Kristian fra Vinspeciallisten i Algade, Brønderslev
præsenterede 9 forskellige øl fra Danmark og Europa.
I pausen blev der serveret en lækker anretning fra
Osteklokken med lækre pølser og specialiteter.
Der var mange gode øl på bordene, og hver især havde
vi nok alle vores favorit. Det var en hyggelig aften, som
altid slutter senere end beregnet.
Annitta Baun og Rasmus
Tøholm, der står bag
smagningerne, lover, at der
fremover kommer et forårsog et efterårsarrangement.
46 gæster havde denne
aften fundet frem til Samlingshuset.
Henrik Hald

Øster Brønderslev
Vandværk

Meddelelse til forbrugerne:
Så er der snart tid for aflæsning af
de blå vandure.
I uge 49-50 udsender vi aflæsningskort på mail i uge 50 til dem, vi har
mailadresser på, mens aflæsningskort udsendes til de forbrugere, vi
ikke har oplysninger på.
Kortene bruges til aflæsning 15.
december, og alle bedes så vidt
muligt indberette på nettet
www.oeb-vandvaerk.dk senest 20.
december. Ikke modtagne tilbagemeldinger efter denne dato vil
automatisk blive pålagt et gebyr på
150 kr.
Har I spørgsmål om aflæsning eller
uregelmæssigheder, bedes I kontakte vandværket.
Med venlig hilsen
Kjeld Andersen
Kasserer
T: 98 81 14 03
M: 40 48 10 87
ka@oeb-vandvaerk.dk
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Lørdagsbal

Samlingshuset holder lørdagsbal 4. marts i Østsidehallen.
I 2017 har Landsbygruppen valgt at holde pause med forårsfesten. Vi griber
derfor muligheden for at holde dans. Vi prøver ikke at efterligne Forårsfesten,
men vi vil blot tilbyde en hyggelig og festlig aften.
Aftenens orkester er FAME, der har været fast indslag til tidligere fester. Det
er et meget dygtigt band, som kan underholde indenfor alle genrer.
Festen begynder klokken 19, hvor der vil blive serveret lækkert mad, hvorefter der bliver spillet op til dans.
Salget af billetter til kun 200 kroner går i gang 1. december i Spar Øster
Brønderslev.
Spørgsmål til festen kan stilles til Hald (2334 7169) og Helene (2334 9879).
Henrik Hald

spejlet
Velkommen til
Hvilshøjvej 148

Sparekassefonden

Der var kommet 22 ansøgninger
om støtte på 1.063.010 kroner til
projekter med et samlet budget på
1.128.100 kroner.
Bestyrelsen valgte at støtte 10 af de
22 projekter med 133.941 kroner.
Lokalhistorisk Arkiv Brønderslev:
24.500 kroner til IT-udstyr til scanning af billeder og dokumenter.
Hallund-Hollensted Borger- og
Idrætsforening: 9.271 kroner til indvendige døre til klubhuset.
ØBI: 18.750 kroner til fugtskab til
badmintonbolde og 8.750 kroner til
frituregryde.
BI Bordtennis: 14.844 kroner til
tilskud til inventar og bolde til kamparena.
BAS: 16.593 kroner tilskud til mikrofonanlæg.
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund: 6.393 kroner til en metaldetektor.
Øster Brønderslev Borgerforening:
27.000 kroner i tilskud til materialer
til ny lille scene på Bålhøj.
Slægtshistorisk Forening Brønderslev: 1.840 kroner til bordplader.
Brønderslev Tandemklub: 6.000
kroner til dæk og reservedele.

På Hvilshøjvej 148 er Mathilde Svendsen og Anders Møgelmose Jensen i
slutningen af maj flyttet ind sammen med deres datter Merle.
De boede tidligere på Hyldevej 5, hvor Rasmus og Line er flyttet ind, se nr.
81.
Mathilde, der er receptionist hos Danske Bank, er et kendt ansigt i Øster
Brønderslev idet hun er opvokset på Bålhøj, hvor hendes forældre stadig bor.
Anders er i lære som pladesmed og er også et kendt ansigt i Ø.B. idet han
spiller håndbold i ØBI.
Merle, der er halvanden år gammel, er i dagpleje hos sin mormor Lone på
Bålhøj.
Huset på Hvilshøjvej blev totalrenoveret før familien i maj flyttede ind og er
en hyggelig ramme for familiens videre liv.

Aalborgvej 169

Den 1. juli 2015 flyttede Kristine Lindgaard Hansen og Peter Lund Jensen,
begge 27 år, og hunden Chillum fra Aalborg til Nyvang, Aalborgvej 169.
Kristine har siden 2014 været lærer på Skolegade skole i Brønderslev og
Peter er ansat som erhvervsrådgiver i Nordjyske Banks nye afdeling i Hasseris i Aalborg.
Da Peter er fra Flyvbjerg og Kristine er fra Øster Brønderslev var det ønsket
om at bo på landet og komme tættere på familien der afgjorde hvor de kom til
at bo.
Kristine er medlem af Borgerforeningens bestyrelse og er med i styregruppen
for Bålhøjfestival. Ligesom hun er begyndt at spille håndbold i barndomsklubben ØBI igen.

Dannevirkevej 1

Huset er nu overtaget af Mia Julie Thomsen (32) og Lasse Alsøer (37), der er
flyttet ind med deres næsten 3 år gamle datter Sif. Parret kommer fra Holbergsgade i Aalborg, hvor de har boet i ca. 10 år, men efter de har fået Sif,
skulle der mere plads til. De ledte efter noget med god beliggenhed og gode
muligheder for at komme hurtigt til Aalborg, så Øster Brønderslev blev valgt.
De havde egentlig valgt Brønderslev, men Øster Brønderslev er bare tættere på motorvejen og husene er billigere. Mia er folkeskolelærer på Vester
Mariendalsskolen i Aalborg og Lasse arbejder mest hjemmefra som salgsassistent for et firma der sælger indstøbningsdele i stål, til folk der primært
arbejder inden for byggeri. Lasse overvejer at uddanne sig yderligere, måske
til bygningskonstruktør. Parret er meget positiv overrasket over deres modtagelse her i byen, og har planer om at deltage aktivt i byens idrætsliv.

Resten af støttemidlerne overføres
til næste års uddelinger indtil videre
uden øremærkning til specifikt
formål.
I alt har Sparekassefonden delt
4.136.918 kroner ud ved sine 13
uddelinger siden september 2010.
Per Drustrup Larsen
Billlede fra uddelingen med repræsentanter for nogle af modtagerne og
Fondens bestyrelsesmedlemmer.
Lokalbladet nr. 83
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Sidste nyt fra Hallund Hollensted
Borger- & Idrætsforening

11. februar er der Hattefest i Klubhuset.
16. februar har vi generalforsamling,
som starter kl. 18.00. Efter dette har
vi arrangeret en fællesspisning kl.
ca. 19.00. Vi kender dog hverken
menu eller kokken endnu.
Men der foregår meget mere i Klubhuset i Hallund:
Tirsdag er der nogle svedige piger
der dyrker Zumba. Onsdag er der
hyggeklub og præmiewhist, hvor
alle er velkomne.
Krolf’erne er nu gået i hi, men
starter op til foråret igen.
Så kom vinteren til byen, lige som vi
havde overstået sommerfesten.
Vi har fået knust og rodfræset på
Dalgårdsvej, så nu kan vi se, hvor
stor vores fremtidige æbleplantage
bliver. Der mangler dog stadig at
blive ryddet lidt op i hegnet, men
vi håber, at vi en lørdag kan få det
sidste på plads under kyndig vejledning af Hanne fra Havearkitektgruppen. Kommunen har doneret
fliser til os, så vi kan lave en fast
terrasse ved mandskabsvognen, så
her bliver der også brug for hjælp.
Vores årlige ølsmagning gik over al
forventning. I år havde vi godt øl fra
Thisted Bryghus, og der var rigeligt
af det. Maden kom fra Slettens
Køkken, som havde lavet bl.a. små
schnitzler med tartarsauce, BBQstegte grillkøller, ølbraiserede
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svinekæber, grov chili-con-carne
med chokolade, kartoffelsalat,
mixed salat med dressing, små
provencestegte vildmosekartofler,
coleslawsalat-broccolisalat. Alle
blev mætte og tilfredse, ellers var
det deres egen skyld.
1. søndag i advent er igen en tradition i byen. Gudstjeneste kl. 13 hvor
vi kan hilse på den nye præst, så
går vi til Doktorpladsen og synger
et par julesalmer, og hvor lyskæden
tændes på træet. Derefter går vi i
Klubhuset for at indtage gløgg og
æbleskiver, som Menighedsrådet
sponserer, og så har vi det store
bankospil, som mange glæder sig
til.
Fredag 27. januar kl. 19.00 har vi
arrangeret vinsmagning med Gobivine. Hermann Jensen
kommer og fortæller om
disse skønne vine. Der
vil blive serveret en lille
let anretning til dette.
Vinen kan købes denne
aften, så tag lommepenge
med. Efterfølgende kan
man også købe vinen hos
Meny i Klokkerholm.
1. lørdag i februar (4. februar) er der herrefrokost i
Klubhuset.
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Vi har været rundt med kontingentopkrævning. Skulle du have glemt at
betale, kan du stadig nå det, så kan
du kan stadig have glæde af vores
grill, musikudstyr, flag, mosteri osv.
med god samvittighed.
Men som altid så kan du se hvad vi
går og laver på vores www.hallundhollensted.dk
Claus Iversen

Fulling
8. december vil vores lokale TVstjerne, Kirsten fra Dyndgård servere fulling for os. Det er den fulling,
som Brødrene Price var i Hallund for
at lære. Samtidig vil hendes mand
servere en udsøgt, hjemmebrygget
øl til lejligheden. Det bliver spændende at smage begge dele.
Som en udløber af min medvirken i
TV-programmet ”Spise med Price”
på DR-TV i foråret, har Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening
og jeg arrangeret fællesspisning
i Klubhuset torsdag 8. december,
hvor fulling er på menuen.
Hvad er fulling så for en ret? - ja, det
er der nok lige så mange udgaver
af, som der er familier, der har traditionen med aft få fulling til jul.
Fulling består af en eller anden form
for kage eller brød, som serveres
med stegt eller kogt ribben fra gris
og nogle gange lammeribben. Fullingen brunes sammen med ribbensteg, og serveres med sirup til.

Fulling stammer fra Hvetbo
Herred, som ligger langs
Jammerbugt fra Ingstrup i
nord over Hune og til Gjøl i
syd og V. Hjermitslev i øst.
Den fulling vi får hos os stammer fra min bedstemors hjem
i V. Hjermitslev. Hun bragte
den til Smedegård på Rendbæk ved Sdr. Saltum, som
var min fars fødehjem.
Min mor fik opskriften af min
bedstemor, og så var fulling
også en del af julen hjemme
hos os på Dyndgaard. Det
er juledag til middag, vi får
fulling, hvor mine søstre med
familier er hjemme på Dyndgaard.
Glædelig Jul
Kirsten Boelt

Fællesspisning

Hallund klubhus torsdag 8. december kl. 18.30
Menu: Fulling
Tilmelding på mail kirstenboelt@dyndgaard.dk eller telefon 60665019
inden 1. december.

Modeshow i Hallund
Endnu en gang var det en vellykket aften med mange flotte modeller og farver. Tøjet var igen i år fra Nikoline i Dronninglund, briller fra Louis Nielsen i Brønderslev og smykker fra Gade og Juul. Alt sammen smukt båret af vores
rutinerede catwalk-damer, Grethe, Laila, Else, Tine, Britta og Tina. (De er så populære og gode, at Nikoline har bedt
dem fremvise tøj ved et show i hendes butik).
Som noget nyt havde vi i år tasker med fra Skohuset i Hjallerup, som også havde en lille udstilling med af vinterens
nye støvlemode. I pausen og efter showet var der stor søgning og købelyst hos Trine (porcelænsmalede ting og hjemmelavede kort), HH-garn fra Nørresundby, Gade og Juul samt Nikoline. Nogle deltagere kunne simpelthen ikke leve
uden nogle af de viste modeller og
smykker!!
Der var dækket op til 78, og alle pladserne var fyldt ved kaffebordet. Også i
år havde vi stor hjælp fra vores gode
team. Altid dejligt med stor hjælpsomhed før, under og efter arrangementet.
Også i år var der deltagere fra Aalborg og vores nærmeste
nabobyer med flere nye
ansigter blandt publikum,
og det er jo altid rart. Hvis
alt går vel, vil vi forsøge at
gentage arrangementet igen
den første onsdag i oktober
2017.
Hilsen Kirsten og Lis
Lokalbladet nr. 83
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Nye folk i Præstegården
Jens Staghøj Liisberg og Kathrine
Staghøj Liisberg er nu flyttet ind i
præstegården i Øster Brønderslev
sammen med sønnen, Frederik, på
3 1/2 år, og Jens skal efter indsættelsen være sognepræst i vore to
sogne.
Kathrine, som har været præst i Nr.
Tranders siden november 2014, er
af præstefamilie, for begge hendes
forældre er præster - studenterpræst i Aalborg og sognepræst i
Hjørring, mens Jens er familiens
første præst.
Jens blev færdiguddannet i 2009 på
Århus Universitet, og han blev ansat
i Svenstrup-Ellidshøj pastorat januar
2010 efter af have været på Pastoralseminaret.
I studietiden var han meget engageret i Studentermenigheden
(og fredagsbaren på det teologiske fakultet), og han var aktiv i
afholdelse af nogle Emmaus sommerseminarer om f.eks. sjælesorg,
kommunikation og døden. Sommerseminarerne indgik i Det økumeniske Center i Århus, og Jens karakteriserer sig selv som en økumenisk
baseret præst, med de tilhørende
holdninger til samarbejdspolitik mellem de forskellige religioner.

I den sammenhæng har Jens
studeret forsoningsprocessen i
Sydafrika efter apartheidstyret fald,
og han fortæller, at et af de åndelige
forbilleder er Desmond Tutu. Som
andre nævner han Søren Kierkegaard, Kaj Munk, Johannes Sløk, og
K.E. Løgstrup.

Indtil nu er familien kun blevet mødt
af venlige og søde folk, og de er
blevet taget godt imod.

Jobbet i Øster
Brønderslev

Han ser meget frem til at samarbejde med de lokale foreninger samt
med de daglige kollegaer og samarbejds-partnere som gravere, medhjælpere, kirkesanger og organist.

Der er mange ledige præstestillinger
især i Nordjylland, og efter godt 7 år
i Ellidshøj var det under overvejelse
at prøve et andet embede. Jens
søgte ikke stillingen, første gang
den var opslået, men havde det
under overvejelse. Han og familien
havde det meget godt i Ellidshøj,
men ved genopslaget var modningsprocessen kommet så langt,
at han søgte. Inden ansøgningen
blev sendt, snakkede han også med
Rune, der talte godt om stedet, og
da det også var et passende tidspunkt at flytte sønnen, søgte han
stillingen og fik den efter sædvanlig
ansættelsesproces.
Jens er ansat af kirkeministeriet
og har biskoppen og provsten som
sine overordnede, og han er født
medlem af menighedsrådet.

Han glæder sig til at komme i gang
og virke her de næste mange år.
Hvor mange år, det bliver, vil vise
sig.

Da Aalborg Vestre Provsti, som
Svenstrup-Ellidshøj er en del af,
bestemte sig for at lave et kirketelt
til Nibe Festivalen, meldte Jens sig
til at tage sin tørn der. Kirketeltet
var forum for gudstjenester, bøn,
samtaler og stille samvær, og en
af aktiviteterne var en rituel vask af
deltagernes fødder. Billedet af Jens,
der vasker fødder på nogle festivaldeltagere, gik verdenspressen
rundt, men da der ikke er et kirketelt
til Bålhøjfestivalen, er det ikke sikkert, det kommer til at finde sted her.
Jens er dog med på at samarbejde
bredt på flere måder.
Velkommen til!
Per Drustrup Larsen

Præsteindsættelsen

Indsættelsen af Jens Staghøj Liisberg blev foretaget i både Hallund Kirke og Øster Brønderslev Kirke, og begivenheden blev derefter markeret ved en sammenkomst i Salingshuset. Det var en både højtidelig og hyggelig dag.

Der var god opbakning til både gudstjenesterne
og sammenkomsten i Samlingshuset.
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Den nye præstefamilie flankeret af de to menighedsrådsformænd: Pia Christensen og Niels Kold.

Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Aftalevalg en realitet i
Øster Brønderslev Sogn
Ved udløb af fristen for indlevering af kandidatlister
til menighedsrådsvalget 2016, var der kun indkommet 1 liste i Øster Brønderslev Sogn. Dermed er
menighedsrådsvalget 8. november 2016 aflyst.
Der afholdes konstituerende møde i menighedsrådet mandag 1. november kl. 19.00 i Samlingshuset. Det nye menighedsråd, der træder i funktion
1. søndag i advent, er følgende:

Menighedsrådsvalget Hallund Sogn
Valget endte med fredsvalg, da der ikke var indkommet
nogen liste ved deadline for aflevering af kandidatliste.
Menighedsrådet består derfor stadig af Lilly Sørensen,
Kirsten Boelt, Lis Jørgensen, Niels Kold og Kjeld Christensen.
Der er konstituering ved næste menighedsrådsmøde 24/11.
Lis Jørgensen

Lars Holm Hansen, Elmevej 73
Anette Vest, Elmevej 21
Susanne Kirketerp Pedersen, Stubdrupvej 111
Johanne Dahl Kristensen, Hallundvej 96
Anna Birgitte Vestergaard Thing, Hvilshøjvej 246
Pia Marianne Christensen, Dannevirkevej 3
På valgbestyrelsens vegne
Jørgen Thomsen

Høstgudstjeneste i Hallund

Søndag 25. september holdt Hallund Menighedsråd og KFUM-spejderne traditionen tro høstgudstjeneste med efterfølgende høstmarked i Hallihus
(Spejderhuset).
Det hele startede sidst på formiddagen i en flot
pyntet og fyldt kirke.
Efter en god gudstjeneste flyttede arrangementet
til Hallihus, hvor de omkring 100 deltagere nød det
supergode efterårsvejr.
Menighedsrådet var vært ved en stor omgang
grillpølser og kold kartoffelsalat, og spejderne
havde tryllet en masse aktiviteter frem for både
børn og voksne.
Det amerikanske lotteri var hurtigt udsolgt, og det
skyldtes nok alle de mange dejlige gevinster, spejderne havde fået fra nær og fjern. Så mens børnene legede på karrusellen og bagte pandekager over
bål, skød med pile eller de tog en tur i svævebanen,
fik de voksne kaffe og kage fra kagekonkurrencen.
Dagen sluttede af med en auktion over alle de
mange grøntsager og blomster, som lokale borgere
havde doneret.
Vejret var så godt, at folk blev siddende og hyggede, mens der blev ryddet op og pakket ned
efter endnu et godt høstarrangement i samarbejde
med Menighedsrådet.
Inden jeg slutter fortællingen, vil vi fra spejdernes
side gerne sige tak for den store opbakning til høstmarked, og også for den store opbakning vi oplever
til hverdag både fra forældre samt fra Hallund by og
omegn.
Tommy Johansen, Hallund KFUM
Lokalbladet nr. 83
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
”Milde Kvinder - hvor har de magt?” Foredrag på Hallund Kro
Hallund og Øster Brønderslev Menighedsråd indbyder
til foredrag ved Ditte Krøgholt fra Århus onsdag 8.
februar 2017 kl. 19.00.
Hun vil fortælle ud fra emnet: ”Milde Kvinder - hvor har
de magt?” (tre kvindeportrætter).
Hvorfor fortæller jeg, skriver Ditte Krøgholt:
Det er en kold tid som vi lever i”, sang Kim Larsen. Og
derfor trænger vi til at varme sindet med fortællinger.
Hvis snusfornuft og daglige bekymringer alene fylder
vores bevidsthed, bliver vi for indskrænkede.
Vi har brug for at kunne løfte os op over hverdagen
og lukke helt andre indtryk og tanker ind i vore hoveder - at høre om andre menneskers liv, deres lykke og
ulykke, kærlighed og had, deres håb og deres tro - alt
det, der også er det vigtigste i vort eget liv – til eftertanke, til glæde og til opbyggelse.”
Menighedsrådene er vært ved kaffe og lagkage.
Der vil også være mulighed for at købe øl og vand.
Tilmelding er ikke nødvendig, og vi håber rigtig mange
har lyst at kigge forbi til en hyggelig aften.
Hallund og Ø. Brønderslev Menighedsråd
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Gudstjenester

Ø. Brønderslev Kirke

Hallund Kirke

Søndag 4. december

11.00

9.30

Søndag 11. december

9.30 Ole Skov Thomsen

-

Søndag 18. december

-

11.00

Lørdag 24. december

16.30

15.00

Søndag 25. december (1. Juledag)

11.00

9.30

Mandag 26. december (2. Juledag)

9.30

11.00

Lørdag 31. december

16.30

15.00

Søndag 8. januar

11.00

9.30

Søndag 15. januar

-

11.00

Søndag 22. januar

9.30 Ole Skov Thomsen

-

Søndag 29. januar

11.00 Dåbsjubilæum

9.30

Søndag 5. februar

17.00 Kyndelmisse

11.00

Søndag 12. februar

-

9.30 Ole Skov Thomsen

Søndag 19. februar

11.00

-

Søndag 26. februar

9.30

11.00

Søndag 5. marts

11.00

9.30

Søndag 12. marts

9.30

11.00

Søndag 19. marts

11.00

9.30

Søndag 26. marts

9.30

11.00

Søndag 2. april

11.00

9.30
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Kirkebilen har tlf. 9882 1700 (Brønderslev Taxa). Bestil helst dagen før.

Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Kirkelige aktiviteter
Musikalsk legestue

Musikalsk legestue for børn mellem 1-3 år i følge med dagplejere, forældre, bedsteforældre holdes i Ø. Brønderslev
Kirke kl.10.15 på disse datoer: 17/11, 4/1, 8/2, 8/3, 5/4.

Julehygge

Der er Julehygge på Elmehøj med kirkens voksenkor 7. december.

Julearrangement

Torsdag 8. december.
Traditionen tro afholder menighedsrådene sammen med Nordjyske Bank julegudstjeneste for dagplejebørn, børnehavebørn og førskolebørn. Gudstjenesten starter kl. 9.30 i Øster Brønderslev Kirke, og bagefter er der dans om juletræet i Samlingshuset. Der serveres æbleskiver og juice.

Julekoncert

Der afholdes Julekoncert med børne- og voksenkor i Hallund Kirke 13. december.

Nytår

Gudstjeneste i Hallund Kirke nytårsaftensdag 31. december kl. 15.00 og i Øster Brønderslev Kirke kl. 16.30.
Efter gudstjenesterne byder menighedsrådene på kransekage og vin.

Sangaftener

Sangaftener i Samlingshuset holdes kl. 19 på disse datoer: 5/1, 2/2, 2/3

Dåbsjubilæum

Søndag 29. januar 2017 kl. 11.00 er der dåbsjubilæum i Øster Brønderslev Kirke.
Her fejres det, at det nu er fem år siden, børnene er blevet døbt.
Det sker med en kort børnevenlig gudstjeneste i kirken og efterfølgende frokost.
Alle er velkomne.

Kyndelmisse

Søndag 5. februar 2017 kl. 17.00 fejrer vi Kyndelmisse i Øster Brønderslev Kirke.
Vi fejrer, at vi er halvvejs gennem vinteren, og at lyset i skikkelse af Jesus er kommet til verden.
Efter gudstjenesten bydes der på suppe i Samlingshuset.

Minikonfirmander

I foråret 2017 indbydes eleverne i de to 3. klasser på Øster Brønderslev Skole til at gå til minikonfirmandundervisning.
Mere information vil blive sendt ud senere.

Frivillige i ØB Kirke
I Øster Brønderslev Kirke har vi ny og næ brug for frivillige, som vil hjælpe med praktiske opgaver. Opgaverne kan
eksempelvis være at lave kaffe, dække bord, rydde borde, vaske op, bage, smøre brød.
Meld jer gerne til en af os i menighedsrådet, hvis I har lyst til at være med!
Øster Brønderslev Menighedsråd/ 8418@sogn.dk eller mobil 30261352
Lokalbladet nr. 83
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Velfærdsstat og konkurrencestat i luthersk perspektiv
Aktivitetsudvalget i Øster Brønderslev
Menighedsråd har arrangeret et foredrag med denne titel med Jørn Henrik
Pedersen, der er leder at Center for
Velfærdsstatsforskning med Syddansk
Universitet.
Vi er på rejse fra velfærds- til konkurrencestaten. Vi er ikke længere solidariske
med samfundets svage og udsatte. Det
er den erhvervsaktive skatteborger, der
står solidt plantet i solidaritetscirklen.
Med afsæt i en beskrivelse af
velfærdsstaten i dens dybdestruktur
handler foredraget om, at menneskesynet er grundlæggende ændret, og det
afsluttes med en overvejelse af, hvad
det betyder for Folkekirken.
Arrangementet finder sted 5. april 2017,
så der er mere om foredraget i næste
nummer af Lokalbladet.

Kirkelige adresser
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Sognepræst, Ø. Brønderslev og Hallund sogne:
Jens Staghøj Liisberg, Elmevej 85, 9700 Brønderslev.
Tlf. 98 81 10 25. E-mailadresse: jesl@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
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.
Lokalbladet nr. 83

Gudstjenester på
Elmehøj
Ældrecenter
Lørdag 24. december kl. 10.30
Torsdag 26. januar kl. 10.15
Torsdag 23. februar kl. 10.15
Torsdag 30. marts kl. 10.15

Menighedsrådsmøder
Øster Brønderslev Menighedsråd:
Hallund Menighedsråd:
Datoer fastlægges efter de konstituerende møder.
N.B.: Menighedsrådsmøderne er
offentlige. Interesserede kan henvende
sig til en af menighedsrådsformændene
eller til sognepræsten for nærmere oplysninger. (Se kirkelige adresser).

Sundhedsuge på skolen
Uge 41 har været emneuge på ØBC – Sundhedsuge, og der
blev arbejdet med sundhed for både krop og sind i værksteder. Både elever og personale har været ude en del – og de
røde sunde kinder har blusset godt rundt omkring på skolen.
Ugen startede med fælles opvarmning i aulaen. Sanne var
hurtig til at få sendt et par gode billeder.
I fordybelsesbåndet, har der været arbejde og læring om
sundhed. På 2. årgang blev der f.eks. arbejdet med ”kroppens systemer”.
Fredag havde vi motionsdag, hvor morgenen startede med,
6. klasse lavede denne fine blomst i forbindelse med
at jeg bød velkommen, og 6. klasserne varmede op i skoKnæk Cancer-kampagnen.
legården – og så blev eleverne sendt afsted på motionsløbet.
Alle naturligvis iført trafikveste.
Efterfølgende var tid med lærerne i klassen og til slut fælles samling i aulaen,
hvor vi ønskede hinanden rigtig god
efterårsferie, så billeder fra dagen og
hørte en masse spændende om ”efterår”
fra Naturskolen. Der var både fugle,
svampe og kartofler med i skole i dag.
Jacob fra 6. b løb hele 8 runder på ruten
– 20 km, og Annelouise og Marcus også
fra 6. b løb 17,5 hver – Det er blot et par
eksempler på elever, der i den grad har
lagt kræfter i på dagens ruter.
Maria Kristensen (lærer) fortæller, at
også de yngste elever sprang på turen
med krum hals, og at der var en generel
tendens til, at de ældste elever hjalp de
yngste. En god dag på ØBC.
Sanja Hvolbæk

Klippet fra Skolens Forældreintra som information til alle områdets beboere

Hvilken kommende elev siger vi tillykke til?
31. juli 2016 fandt Lokalbladets udsendte på en af sine løbeture en lille
tandbørstelignende ting på cykelstien
mellem Øster Brønderslev og motorvejsanlægget, altså 200 meter uden for
byen. Tandbørsten viste sig at være en
graviditetstest, og den var positiv!
Med lidt hovedregning burde man kunne
forvente, at den kommende mor er ca.
4,5 måneder henne i graviditeten. Der
burde derfor nu være tydelige, fysiske
tegn på, hvem den heldige er, da maven
må bule noget ud.
Vi fra Lokalbladet forventer en fødsel
omkring starten af april og ser frem til at
byde den lille ny velkommen.
René Dahl Jeppesen
Lokalbladet nr. 83
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Flittige hænder på Julegaveværksted 2016
Til det sidste var der i år tvivl om, hvorvidt vi kunne gennemføre julegaveværkstedet.
Der var flere faktorer, der spillede ind, både med antallet af hjælpere, der havde meldt sig, og også ændringer
i lokaleforhold m.m. På et fællesmøde blev det dog besluttet at forsøge at gennemføre begge dage, finde flere
hjælpere og folk, der ville være ansvarlige for de forskellige værksteder.
Det lykkedes, og vi gennemførte - for de børns skyld som har glædet sig til at skulle på julegaveværksted.
Tak til alle for hjælpen! Planlægningsgruppen består fra i år af:
Hanne Hartmann, Birgit Jakobsen, Bente Børjesson og, Birgit Søndergaard.
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Julestuer i Mølledag og på Elmehøj
Samme lørdag, som Julegaveværkstedet begyndte, var der 2 lokale julestuer. De kunne opleves på Elmehøj og i det
gamle forsamlings-hus, der nu hedder Mølledag og drives af Møllehusfonden. Billederner fra Mølledag.

Kraghede Idræts- og Borgerforening
Kraghede Idræts- og Borgerforening afholdt torsdag 3. november
det traditionelle andespil med spil
om 25 ænder samt amerikansk lotteri.
Det blev endnu engang en succes
med 60 deltagere i god og forventningsfuld stemning. Bestyrelsen vil
derfor gerne benytte lejligheden til
at takke for opbakningen til arrangementet. Tak!
Jesper Bering

Aktiviteter
efterår/forår 16/17
(Samtlige aktiviteter foregår i
Kraghede Klubhus).

Søndag 20. november
kl. 9.30-12:
Velkommen til Kong Vinter
Vi mødes til hyggeligt samvær ved
fælles morgenbrød og måske en lille
skarp.
Dagsorden:
Klargøring af Klubhuset til vintersæsonen 2016/2017.
Alle er hjertelig velkomne.
Tilmelding senest 18. november til
Jesper Bering på telefon 20 33 33
45.

Onsdag 8. februar kl. 18:
Fællesspisning
Pris: 45 kr. for voksne og 25 kr. for
børn under 12 år. Børn under 3 år
gratis.
Helga Sørensen fra Kraghede Øst
står denne aften for menuen – vi
glæder os!
Invitation:
Vi vil hermed meget gerne indbyde de seneste nye tilflyttere til
Kraghede fra år 2016 og 2017 til,
at deltage i vores fælles spisning
denne aften.
Spisning er gratis for jer denne
aften - kom og hils på jeres nye dine
naboer.
Tilmelding for alle senest 4. februar
til Preben på telefon 41 99 84 56.
Onsdag 8. februar ca. kl. 19.45
Generalforsamling 2017
– efter fællesspisning.
Beretning for året 2016 ved Formand Lars Melsen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 8 dage
før.
På valg er Lene Nørgaard, Mikkel
Sacher & Jesper Bering.

Onsdag 16. marts:
Indvielse af sponsortavle / fælles
spisning
Kraghede Støtteforening og bestyrelsen for Kraghede Idræts- og
Borgerforening har med stor succes
i 2016 indsamlet sponsormidler fra
både lokale virksomheder og erhvervsdrivende i Brønderslev for, at
sikre økonomien i Kraghede Idrætsog Borgerforening fremadrettet.
Sponsorernes navne vil denne aften
blive præsenteret ved indvielse af
en farverig sponsortavle i hovedindgangen.
Mangler du og din virksomhed, at
indgå en sponsoraftale kan det nås
inden 1. december 2016 – kontakt
venligst Jesper Bering på telefon
20 33 33 45 for yderligere information.
Uddybende information kommer
med næste informationsseddel, men
reserver gerne datoen allerede nu.
Vi glæder os til at se jer!
Bestyrelsen for Kraghede
Idræts- og Borgerforening
Lene Nørgaard, Lars Melsen,
Preben Thomsen, Mikkel Sacher
og Jesper Bering
Lokalbladet nr. 83
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Gade
Fodbold efterår 2016

Vi har endnu engang haft et forrygende efterår i fodbold afd. i ØBI!!!
Vi har haft masser af børn, unge og voksne, der løb på græsset og havde det
sjovt. Det er blevet til mange gode grin og mange mål.
Vores herre seniorhold har gjort det godt hele året, og det er en stor flok
glade spillere, der mødes hver uge.
Desværre lykkedes det heller ikke denne gang at få et dame seniorhold op at
køre til trods for mange unge pigers ihærdige forsøg. Det kan være, vi prøver
igen en anden gang.
Vores børne- og ungehold har alle haft et sjovt og lærerigt efterår, hvor alle er
blevet endnu dygtigere og har haft masser af sved på panden.
Vi arbejder i bestyrelsen stadig på at finde midler til et kampur på vores
opvisningsbane, men prisen på sådan et ligger noget ud over vores budget.
Så kender du nogen…..
Vi har parkeret boldene for vinteren, men vender stærkt tilbage til foråret.
Herresenior vil i gang 25. februar, men børne- og ungdomsholdene venter lidt
mere. Hold derfor øje med opslag, både ved købmanden, i hallen, på ØBIs
hjemmeside og på Facebook. Vi skal nok lave opslag i god tid!
En stor tak skal derfor lyde til alle vores trænere for endnu en indsats dette
efterår, for uden jer havde vi jo ingen hold! TAK!
Vi håber at se jer alle igen, og tag gerne en ven med til foråret på græsset.
Med glade fodboldhilsner fra fodboldbestyrelsen
Annitta Baun

Ellen Pedersen

I sidste nummer af Lokalbladet
bragte vi en artikel om “Klovborgs
Ellen” og hendes fantasiske udfoldelser med design af herretøj.
Hun deltog i en konkurrence, hvor
hendes bidrag var at designe tøj til
popdrengene CityBois, men ærgerligt nok vandt hun ikke - ganske
ufortjent.
Vi ønsker bedre held næste gang!

Nyt boligområde

Planerne for det nye boligområde,
som vi bragte tekst/tegninger om
i sidste nummer, er fortsat under
udarbejdelse.
Kommunen udsender først i 2017
et lokalplanforslag, hvor (dele af) de
indkomne forslag er indarbejdet.
Så går høringsprocessen i gang
efter gældende regler.
Lokalbladet holder øje og vender
tilbage i kommende numre.

Lola Jensen satte familien Danmarks hverdag
på den humoristiske spids
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Mandag 25. maj havde omkring 120 mennesker taget fri fra fjernsyn og madpakker for i Samlingshuset at høre Lola
Jensen lave sjov med os og vores håndtering af den hverdag, hvor børnene er omdrejningspunktet. Lola Jensen er
mor til fire børn, er uddannet pædagog (og måske meget mere) og har i over 30 år været familievejleder ude hos familierne som hjælp til selvhjælp, så hun ved, hvad hun taler om.
Det blev en fornøjelig aften med meget grin, men bestemt også med løftede pegefingre og gode råd og ord til eftertanke. Hun havde fuld forståelse for, at de unge familier er pressede pga. så mange forskellige ting. Gennemgående
vil alle gerne gøre det så godt, og derfor søger vi viden, og på den måde bliver vi lettere fejlfindere og mere usikre end
godt er.
Hun gjorde et stort nummer ud af at synliggøre, hvilke store forskelle der er på drenge og piger, og at vi derfor ikke
kan forlange samme ting i samme tempo for begge parter. Mændene med deres ”kun have en bold i luften af gangen”
- og modpolen med kvinderne der altid ”spiller med mere end en’ bold” (og snakker for meget!). Selvfølgelig blev det
karikeret så groft, at vi både kunne forstå det og grine af det. Børnene har godt af at være sammen med begge strukturer for at lære at begå sig mellem de to modpoler.
Hun gjorde også et stort nummer ud af at fortælle, at der i dag er alt for mange børn, der bliver diagnosticeret ”ADHD”
og ”særligt sensitive” børn. Mange af de børn er der ikke noget i vejen med, men de er overstimuleret – ”de har en
overophedet pandelap”.
Det og meget andet blev der sagt den aften. Vi kunne være enige eller ej, men tingene blev italesat. Alt i alt en vældig
fornøjelig aften arrangeret af personale og forældre i Myretuen og Grøftekanten.
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spejlet
Peppermint B

En dag hørte jeg en sang i radioen, og jeg var helt, helt sikker på, at det var
en ny sang fra The Blue Van.
MEN: Det var med en gruppe, de kaldte Peppermint B.
Jeg undrede mig, men først da jeg hørte den flere gange og syntes, den var
rigtig god, ledte jeg efter mere om gruppen, og fandt bl.a. denne tekst på nettet:
”Peppermint B er et nyt navn på den danske musikscene, men ingen ved
endnu, hvem der står bag pseudonymet. Det meddeles dog, at manden bag
har bevæget sig på både den danske og den internationale musikscene i en
pæn årrække.
7. oktober udgav gruppen debutsinglen “Because We’re Together” via Northern Sky Records, og nu er gruppen klar med musikvideoen til singlen. Videoen portrætterer et ungt par, der tager en dag ud af kalenderen for at give sig
hen til hinanden og hverdagens glæder. Videoen og sangens tekstunivers
kredser om netop intimiteten, der så ofte går i glemmebogen til fordel for den
travlhed og effektivitet, der for ofte synes som det målbare endemål for livet i
det moderne samfund.
Selv har Peppermint B udtalt om tilblivelsen af nummeret: ”Jeg forsøgte at
holde fast på blyanten, mens ordene væltede ud og faldt på plads på papiret
foran mig, imens jeg instrumenterede i 5. gear, for at holde fast på melodien.”
Med sig på nummeret har Peppermint B en utrolig stærk besætning i form af
Christian Rindorf (The Rumour Said Fire) på trommer, Søren Michael Koch
(Tim Christensen and the Damn Crystals) på bas, Trine Jørck som back-up
vokal, Johan Bylling og Bjarke Nikolaisen (D/troit) i blæsersektionen og endelig Søren Stensby (Mother Lewinsky) på violin.
Sangen ramte verden og kom pænt højt op på en liste for Spotify i USA.

Korsfarere på spil

I Lokalbladet nr. 47 skrev vi om bl.a.
den kvindelige korsfarer på denne
sten, der kan ses i våbenhuset på
Øster Brønderslev Kirke.

Jeg fandt disse 2 billeder på Facebook-siden for Peppermint P, og så forstod
jeg meget bedre, hvorfor sangen mindede mig om musik med The Blue Van!
Jeg siger ikke mere!
Per Drustrup Larsen

Nu er kvinden med i en ny bog,
der netop er udkommet med Gert
Jensen som forfatter og titlen ”De
uheldige korsfarere - Fra Nordjylland til Jerusalem”.
Det er en fantastisk historie, som
I vil høre meget mere om de kommende år!
Læs bogen, der kan købes ved alle
boghandlerne for 168 kroner.

Lokalhistoriedag 17. januar

Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev og Hallund
Sogne holder til i lokaler under Elmehøj, og har eksisteret i mange år, men mangler aktuelt nogle aktive til at
deltage i arbejdet.
Derfor holder arkivet åbent hus 17. januar fra kl. 12-19,
og dagen kombineres med et spændende foredrag fra
kl. 19.
Kom og se hvad arkivet har om den lokale historie, og få
en snak om hvad arbejdet i et lokalhistorisk arkiv består
af, og se om ikke du får lyst til at deltage i arbejdet.

Lokalhistorisk Arkiv har netop fået penge fra Sparekassefonden til indkøb af en metaldetektor, og den er kommet.
Hvis vejret tillader det, vil vi prøve den inden dagen, og
måske også på selve dagen, hvis nogen får lyst til det.
Foredraget kl. 19 bliver med Michael Ejstrup Nielsen fra
Vendsyssel Historiske Museum (VHM) og handler om
arkæologi kombineret med detektorsøgninger.
Lær om: Hvordan man gør, hvad må man, og hvad kan
man finde? Emnet er i rigtigt gode hænder, for Michael
er VHMs kontaktperson mht. detektorfund og danefæ, og
han er selv en erfaren mand med en metaldetektor.
Kig ind! 			
Per Drustrup Larsen
Lokalbladet nr. 83
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Bålhøjfestivalens sponsorer
I 2016 stod en række sponsorer
bag arrangementet. Deres logoer
bringes på disse sider med mange
tak for jeres store hjælp!
Vi håber, I er med på også at bakke
op om festivalen i 2017!
Øster Brønderslev
Borgerforening

På gensyn til

Bålhøjfestival
2017
12. august
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Lokale foreninger - og andre gode kontakter
SERVICE
OG FORSYNING

Kraghede Idræts- og
Borgerforening,
v/ Lars Melsen (22 63 97 61)

Spar Øster Brønderslev
(9881 1003)
Bibliotek
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (2020 7030)

Kraghede Støtteforening.
Udlejning af Kraghede Klubhus
v/ Mai-Britt Bering. (42 17 31 01)
Landsbygruppen
Gitte Kristiansen (5129 9474)
www.landsbygruppen.com

Hallund Kraftvarmeværk
Jørgen Jensen, Sølvgade 83,
Hallund (98935082)

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

Hallund Vandværk,
Jørgen Jensen, Sølvgade 83,
Hallund (98935082)

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

Ø. Brønderslev/Hallund
Præst Jens Staghøj Liisberg
(9881 1025)

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

Samlingshusets Venner:
Kontakt Henrik Hald (2334 7169)

Graver i Øster Brønderslev
Charlotte Kristiansen (3057 1276)

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk
(9881 1441)

Graver i Hallund, Gitte Sørensen
(2331 0628)

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

BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund,
Naja Flyger (2331 5654)
Børnehaven Troldehøj
Øster Brønderslev (9945 4984)
Skolefritidsordningen,
Øster Brønderslev (9945 4770)
Øster Brønderslev Centralskole
(9945 4890)
Øster Brønderslev Ungdomsklub,
Peter Raal (9882 1983)

KIRKE

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 Jagtforening,
v/ Flemming Bolmgren 9154 1985
Nejst Ridecenter, Skovengvej 8
(9826 2386)
v/ Kaj Astrup (9826 1708)
Øster Brønderslev Idrætsforening,
Jacob Frejlev (60383600)
Øster Brønderslev Idrætsforenings
Venner, Lars Juul, Bålhøj 2,
tlf. 40 99 83 41
Østsidehallen,
Villy Bertelsen (9881 1406)
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DIVERSE

Øster Brønderslev Sparekassefond
v/ Karsten Sørensen,
Sølvmågevej 12
9700 Brønderslev
www.sparekassefonden.dk
Øster Brønderslev Hyggeklub,
Ingrid Andersen (9881 1271)

Ejerlauget Bålhøj, Mette Andersen
Bålhøj 22

Øster Brønderslev og Omegns
Borgerforening,
Birgit Søndergaard (3013 1453)
www.oesterbroenderslev.dk

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

Øster Brønderslev-Hallund
Venstrevælgerforening,
Søren Lauritsen (9881 1901)

Ejerlauget Danserhøj,
Morten Dissing Sørensen,
Danserhøj 40 (2550 7017)
Elmehøj Ældrecenter (9945 4960)
Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Bjarne Bang,
Hollenstedvej 151 (9883 5519)
Hvilshøj Borgerforening ”Støkke”:
v/ Egon Kristiansen,
Hvilshøjvej 317
(98811426)
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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.

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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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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Skagen Landevej 96, 9800 Hjørring

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

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

Aktiviteter

Torsdag 1. december kl. 12:
Julefrokost. Arr.: Hyggeklubben.
Mandag 5. december kl. 19:
Lokalhistorisk Arkiv har åbent i
kælderen under Elmehøj.
Onsdag 7. december:
Julehygge på Elmehøj med kirkens
voksenkor.
Onsdag 7. december kl. 19-21.30:
Møde i Kvinde Krea Klubben
Torsdag 8. december kl. 18.30:
Fællesspisning i Klubhuset i Hallund. Menu: Fulling lavet af Kirsten
fra Dyndgård. (Se side 13)
Tirsdag 13. december:
Julekoncert med børne- og
voksenkor i Hallund Kirke.
Torsdag 15. december:
Øster Brønderslev Vandværks
forbrugere skal aflæse vandure.
Indberettes senest 21. december
(Se side 10)
Lørdag 17. december kl. 9:
Fællesjagt på Skarnvad.
Arr.: Hallund Jagtforening
Onsdag 21. december:
Sidste frist for at tilmelde sig
vinsmagningerne i Samlingshuset.
(Se side 7)
Onsdag 4. januar kl. 10.15:
Musikalsk legestue i Ø. Brønderslev
Kirke for børn mellem 1-3 år i følge
med dagplejere, forældre, bedsteforældre
Torsdag 5. januar kl. 14:
Banko i Samlingshuset. Alle tager
en pakke til ca. 25 kr. med. Arr.:
Hyggeklubben. (Se side 2)
Torsdag 5. januar kl. 19:
Sangaften i Samlingshuset Øster
Brønderslev. Arr.: Øster Brønderslev
Menighedsråd.
Lørdag 7. januar kl. 9:
Fællesjagt på Skarnvad.
Arr.: Hallund Jagtforening
Lørdag 14. januar kl. 9:
Kragejagt. Mødested Lossepladsen. Jagten er gratis. Arr.: Hallund
Jagtforening.
17. januar kl. 12-21:
Lokalhistorisk dag (Se side 23)
Torsdag 19. januar kl. 14:
Katja Schumann: Mit liv med Cirkus.
Foredrag i Samlingshuset. Arr.:
Hyggeklubben. (Se side 2)

Lørdag 21. januar kl. 9:
Kragejagt. Mødested Lossepladsen. Jagten er gratis. Arr.: Hallund
Jagtforening
Fredag 27. januar kl. 19:
Vinsmagning med Gobi-vine i Klubhuset i Hallund.
Lørdag 28. januar kl. 9:
Kragejagt. Mødested Lossepladsen. Jagten er gratis. Arr.: Hallund
Jagtforening.
Søndag 29. januar kl. 11:
Dåbsjubilæum i Øster Brønderslev
Kirke. (se side 17)
Torsdag 2. februar kl. 14:
Max Plung: Jeg kan ikke gå på vandet. Foredrag i Samlingshuset. Arr.:
Hyggeklubben. (Se side 2)
Torsdag 2. februar kl. 19:
Sangaften i Samlingshuset Øster
Brønderslev. Arr.: Øster Brønderslev
Menighedsråd.
Lørdag 4. februar:
Herrefrokost i Klubhuset i Hallund.
Søndag 5. februar kl. 17:
Kyndelmisse fejres i Øster
Brønderslev Kirke. (se side 17)
Tirsdag 7. februar kl. 19:
Hallund Jagtforening holder generalforsamling i Klubhuset.
Onsdag 8. februar kl. 10.15:
Musikalsk legestue i Ø. Brønderslev
Kirke for børn mellem 1-3 år i følge
med dagplejere, forældre, bedsteforældre
Onsdag 8. februar kl. 18:
Fællesspisning og Generalforsamling i Kraghede Idræts- og Borgerforening. (se side 22)
Onsdag 8. februar kl. 19:
” Milde kvinder – hvor har de magt”.
Foredrag med Ditte Krøgholt på Hallund Kro. (Se side 16)
Lørdag 11. februar:
Hattefest i Klubhuset i Hallund.
Torsdag 16. februar kl. 14:
Jutta Engberg: Mit liv som
fiskerkone. Foredrag i Samlingshuset. Arr.: Hyggeklubben. (Se side 2)

Torsdag 16. februar kl. 18:
Hallund Hollensted Borger- og
Idrætsforening holder generalforsamling. Efter denne er der fællesspisning kl. ca. 19.
Søndag 26. februar:
Fastelavn i Samlingshuset.
Torsdag 2. marts kl. 14:
Britta Echardt: Livet omkring Hospice Vendsyssel Foredrag i Samlingshuset. Arr.: Hyggeklubben. (Se
side 2)
Torsdag 2. marts kl. 19:
Sangaften i Samlingshuset Øster
Brønderslev. Arr.: Øster Brønderslev
Menighedsråd.
Lørdag 4. marts 2017:
Samlingshuset / Østsidehallen
afholder lørdagsbal med orkestret
Fame (se side 10)
Onsdag 8. marts kl.10.15:
Musikalsk legestue i Ø. Brønderslev
Kirke for børn mellem 1-3 år i følge
med dagplejere, forældre, bedsteforældre
Torsdag 16. marts kl. 14:
Bente Kilt: Tur til USA. Foredrag i
Samlingshuset. Arr.: Hyggeklubben.
(Se side 2)
Onsdag 16. marts:
Indvielse i Kraghede Klubhus af
sponsortavle + fællesspisning.
(Se side 21)
Torsdag 30. marts kl. 14:
Foredrag i Samlingshuset.
Arr.: Hyggeklubben. (Se side 2)
Onsdag 5. april kl. 10:15:
Musikalsk legestue i Ø. Brønderslev
Kirke for børn mellem 1-3 år i følge
med dagplejere, forældre, bedsteforældre
Onsdag 5. april:
Velfærdsstat og konkurrencestat
i luthersk perspektiv”. foredrag i
Samlingshuset med Jørn Henrik
Pedersen. (Se side 18)
Torsdag 20. april kl. 14:
Else Højgård: Syng sammen i Samlingshuset. Arr.: Hyggeklubben.
Lørdag 12. august 2017:
Bålhøjfestivalen 2017.
10-års jubilæum.

Næste nummer

Nummer 84 udkommer 21. marts.
Sidste frist for indlevering af stof er 5. marts.

