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En glad julegris - men nok ikke til denne jul....
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Boligområde Øster Brønderslev syd
Som tidligere omtalt er der blevet
arbejdet med planer for en ny udstykning syd for Øster Brønderslev
mellem Hvilshøjvej og Engvej.
Denne artikel bygger især på lokalplanen, og der citeres flittigt.
Lokalplanen har været i høring
25.9. til 30.10, og der har været 4
høringssvar, hvor 2 drejede sig om
trafikken på Hvilshøjvej, og her flyttes byskiltet ud forbi udstykningen.
Vendsyssel Historiske Museum anbefalede en arkæologisk forundersøgelse, og det sættes i gang.
Endelig ville andelsboligforeningen
Brogaarden gerne købe en stribe
jord af arealet fordi niveauforskelle
i terrænet ellers ville blokere helt
for de 5 sydlige huse, hvis der ikke
etableres høje hække eller hegn.
Det er indstillet til at få afslag.
Lokalplanen færdigbehandles på
møde i Teknik- og Miljøudvalget
27.11., mens dette nummer er i trykken, så hvordan det går, vides ikke.
Lokalplanen 12-B-07.01 har til
formål at sikre nye attraktive boliggrunde i Øster Brønderslev. Lokalplanområdet ligger syd for den
nuværende afgrænsning af Øster
Brønderslev. Området er ca. 5 ha og
ligger mellem Engvej og Hvilshøjvej.
Brønderslev Kommune har gennem en længere årrække ønsket at
udvikle området til boligformål.

Området har derfor været udlagt
som del af perspektivområde (12P-01) i Kommuneplan 2013, og i
Kommuneplan 2017 blev det udlagt
til rammeområde til boligformål.
Området ligger i forlængelse af den
centrale del af Øster Brønderslev,
og er med til at byen udvikler sig i
dybden, hvilket giver en modvægt til
byspredningen langs Elmevej.
Området er attraktivt som boligområde på grund af den centrale
placering i Øster Brønderslev og
nærheden til naturen. Boligområdets veje, stier og fællesarealer
skal fremhæve landsbykvaliteterne
og nærheden til natur og landskab,
som findes i Øster Brønderslev.
Lokalplanens formål er at sikre, at
området kan anvendes til boligformål i form af både åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse, samt
at der udlægges areal til fælles
friarealer. Lokalplanen skal endvidere sikre vejadgang til området og
stiforbindelse gennem området.
Lokalplanen giver mulighed for
24 parcelhusgrunde og 9 tæt-lav
boliger eller miniparceller.
Lokalplanområdet opdeles i tre
delområder:
Delområde I må kun anvendes
til åben-lav boligbebyggelse med
tilhørende fælles friarealer, boligveje
og stier.

Delområde I kan udstykkes til parcelhusgrunde i princippet som vist
på kortet. Der kan ikke udstykkes
grunde med en størrelse mindre end
700 m². Der kan udstykkes vej- og
stiarealer. Grundene i delområde I
varierer i størrelse fra 1000 til 1300
m2.
Delområde II må kun anvendes
tæt-lav boligbebyggelse eller åbenlav boligbebyggelse i form af miniparceller. Delområde II skal enten
udstykkes til åben-lav bebyggelse
i form af miniparceller eller tæt-lav
bebyggelse. Grundene skal have en
minimumsstørrelse på 400 m² og en
maksimal grundstørrelse på 600 m².
Delområdet II kan desuden bebygges med flere tæt-lave boliger
på samme ejendom. Den fleksible
anvendelse i delområder II giver
mulighed for, at delområdet over tid
kan udbygges i overensstemmelse
med den konkrete efterspørgsel,
hvad enten det bliver tæt-lav-boliger
eller miniparceller. Disse boformer
tilgodeser den generelle udvikling
med flere husstande bestående af
enlige beboere, som Brønderslev
Kommune befolkningsprognose
fremskriver
Delområde III må kun anvendes til
fælles friarealer med stier og regnvandsbassin.
Med tiden kan der bygges flere
boliger syd for lokalplanområdet.
Området syd for er udlagt som perspektivområde 12-P-03 til boliger i
kommuneplan 2017. Der er udarbejdet en skitse, for hvordan en videre
udbygning af boligområdet kan se
ud.
Det bliver spændende at se, hvad
der besluttes, og hvornår planen så
iværksættes.
Per Drustrup Larsen
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Redaktionen

Lokalbladets redaktionen, der står
bag produktionen af dette blad:
Chalotte Søgaard
Birkevej 5 (2868 0271)
(e-mail: chalottesogaard@hotmail.com)
Grethe Christensen
Hollenstedvej 121 (9883 5085)
(e-mail: lyngdahl@privat.dk)
Vibeke Hatt Sørensen
Bålhøj 30 (2971 3034)
(e-mail: vibekefuzzy@hotmail.com)
Mads Søgaard
Birkevej 5 (9135 5681)
(e-mail: mads.sogaard@gmail.com)
Maria Holm Hansen
Elmevej 73 (2048 1038)
(e-mail: mariaholmhansen@gmail.com)
Ove Dam
Husumvej 7 (9881 1414) (4256 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)

Annoncepriser pr. år
Visitkort-størrelse: 480 kr.
1,5 x visitkort-størrelse: 720 kr.
2 x visitkort-størrelse: 960 kr.
1/3 sides-størrelse: 2.400 kr.
Halv side: 2.900 kr.
Hel side: 3.600 kr.

LOKALBLADET

Nummer 88 udkommer 13. marts
Allersidste frist for indlevering af stof
er 26. februar.

Tak for i år
- og på gensyn i 2018
På billedet herover ses desværre kun 4 af redaktionsmedlemmerne,
men vi er i alt 8, og vi hygger os med at lave hvert eneste nummer!
Vi vil dog gerne være lidt flere og savner især medlemmer fra byer og
landområder uden for Øster Brønderslev - f.eks. fra Hallund, Hvilshøj og
Kraghede, så vi kan sikre informationer om alt det, der sker lokalt der.
Kontakt et af redaktionsmedlemmerne og hør mere.
Lokalbladet bliver iøvrigt portrætteret i en kommende udgave af Oplands-avisen - i en artikel skrevet af den lokale Henrik Dahl “Dalle” “Tex”
Nielsen. Det sker i anledning af, at Lokalbladet snart slutter sin 22. årgang. Det sker med næste nummer!
I næste nummer, der udkommer 13. marts, prøver vi endnu engang at
samle penge sammen til at udgive Lokalbladet i 2018 også. Derfor må I
hellere spare lidt på julegaverne og gemme lidt penge at sende til Lokalbladet i 2018.
Findes der flere lokale annoncører, som gerne vil støtte os ved at have
annoncer med - så kontakt også en fra redaktionen!
Indtil vi ses igen, må I alle have en

God jul og et godt nytår!
Lokalbladets redaktion

Tryk: Basis-Tryk, Dronninglund.
Oplag: 1400
Støt vore annoncører
- se annoncesiderne bagest i bladet
Lokalbladet nr. 87
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Kommunalvalget 2017
Så blev det afgjort - valget.
Her gør Lokalbladet status over de helt lokale
resultater fra valgstederne i Hallund og Øster
Brønderslev for både de opstillede partier og de
6 lokale kandidater, der blev præsenteret i sidste
nummer af Lokalbladet.
Kort fortalt så er Ole Jespersgaard stadig det
eneste lokale byrådsmedlem efter nytår og i de
næste 4 år. Tillykke til Ole - og godt kæmpet af I
andre!
Inden jeg går over til de lokale resultater, vil jeg
for helt egen regning sige, at det kommende
byråd overordnet set - og ganske ærgerligt for
demokratiets skyld - er en del smallere og politisk fattigere med færre partier repræsenteret.
Det bliver interessant at se konsekvenserne af
det, for de politiske diskussioner må blive mindre
nuancerede med de færre partier.
Samtidig bliver det spændende at se, hvordan
samarbejdet udvikler sig.
Per Drustrup Larsen
PS:
Den næsten lokale kandidat til regionsrådet,
Jette Ramskov, blev genvalgt på en flot 12. plads
af de 18 valgte fra liste A. Også tillykke til hende!
Kilde: kmdvalg.dk

De lokale Venstre-kandidater havde lavet
en god reklame bag på den lokale busrute 212.

Øster Brønderslev

Hallund

A: 254 stemmer (-77) Ole Jespersgaard: 107 personlige
stemmer
B: 18 stemmer (+10)
C: 215 stemmer (+131) Peter Stecher: 97 personlige
stemmer og Stig Stavnskær: 18 personlige stemmer
F: 46 stemmer (-21)
I: 31 stemmer (+17) Jakob Høfler: 23 personlige stemmer
J: 8 stemmer (+1)
K: 4 stemmer (opstillede ikke 2013)
O: 57 stemmer (-6)
V: 227 stemmer (-48) Søren Lauritsen: 42 personlige
stemmer og Majbritt Iversen 7 personlige stemmer
Ø: 21 stemmer (-2)
Å: 11 stemmer (opstillede ikke i 2013)

A: 88 stemmer (-17) Ole Jespersgaard: 20 personlige
stemmer
B: 3 stemmer (-1)
C: 27 stemmer (+4) Peter Stecher: 10 personlige
stemmer og Stig Stavnskær: 1 personlig stemme
F: 13 stemmer (-6)
I: 4 stemmer (-1)
J: 4 stemmer (+2)
K: 1 stemme (-2)
O: 29 stemmer (+12 stemmer)
V: 188 stemmer (+1) Majbritt Iversen: 74 personlige
stemmer og Søren Lauritsen: 9 personlige stemmer
Ø: 11 stemmer (-9)
Å: 6 (opstillede ikke i 2013)

Valgprocent: 73,12 % - 909 stemte (7 færre end i 2013)
I parentes står forskellen i forhold til 2013.

Valgprocent: 72,03 % - 376 stemte (29 færre end i 2013)
I parentes står forskellen i forhold til 2013.

De lokale kandidaters personlige stemmer i hele kommunen:
Ole Jespersgaard: i alt 325 - Peter Stecher: i alt 170 - Stig Stavnskær: i alt 21 - Jakob Høfler: i alt 104
Søren Lauritsen: i alt 86 - Majbritt Iversen: i alt 109

4

Lokalbladet nr. 87

Løfter og valgflæsk

I forbindelse med kommunalvalget afholdt Samlingshuset en valgaften med de lokale kandidater. Vi startede aftenen
med, at spise valgflæsk m. kartofler og persillesovs lavet af vores lokale herremadhold under ledelse af Gitte. Det
smagte rigtigt godt!
Vi kom i gang med valgdebatten med emner som skole, børnehave, plejehjem og priser på byggegrunde. Vi fik en god
debat med fine spørgsmål fra salen. Det hele blev dirigeret af vores ordstyrer René Dahl Jeppesen.
Alle partier var inviteret, og til stede var Ole Jespersgaard (liste A), Henning Jørgensen (SF), Peter Stecher (liste C),
Søren Lauritsen (liste V), Bjarne Axelsen (liste B) og Erik Sørensen (DF).
Henrik Hald

Valget – bag kulisserne

Politiet kommer og ser om alt går lovligt til

Jeg tog lidt billeder af valget 2017 bag kulisserne. Vi mødte ind kl 6.30,
6 personer udpeget af byrådet. Der blev først talt stemmesedler op i
forhold til stemmeberettigede, og derefter spistes et rundstykke, inden
valget åbnede kl. 8.00. Valgdagen afvikledes stille og roligt, men der var
selvfølgelig mange vælgere mellem kl. 16-18. Da valgstedet lukkede kl.
20.00, begyndte optællingen. Først sorteredes stemmesedlerne på de
forskellige partier, og derefter taltes de personlige stemmer.
De blev bagefter fragtet til
Brønderslev,
hvor der taltes
op igen, for at
sikre at alt er talt
med.
Aftenen sluttede i Øster
Brønders-lev kl
23.30.

Borgmesteren besøger alle valgsteder denne gang til kaffe og lagkage, da
Søren havde fødselsdag

Efter valget er slut kl. 20.00, sorteres stemmesedlerne
først efter partier

Henrik Hald
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Samlingshuset
Musik & Eventyr 8. april
Event Samlingshus præsenterer
med stolthed og stor glæde et
fantastisk arrangement i
Samlingshuset søndag 8. april kl.
19.30 med 3 af Danmarks store
kunstnere!

Oplev Danmarks store skuespiller Ghita Nørby læse nogle
af hendes favorit eventyr af H.C.
Andersen, og fabler af La Fontaine
i Johannes Møllehaves underfundlige og aktuelle oversættelser.
Michala Petri og Lars Hannibal,
der netop har fejret 25-års jubilæum som duo, har sat musik
sammen, som undervejs i og
omkring eventyrene og fablerne
skaber laguner til eftertænksomhed.
Musikken er hentet fra nogle af
de store klassiske mestrer, bl.a.
Carl Nielsen og de 2 store barokmestre J.S. Bach og G.F. Händel.
Billetter koster kun 200 kroner inkl. en pausedrink. De kan købes i SPAR, Øster Brønderslev og i Børneshoppen,
Brønderslev. Brug dem som en gave til hele familien og til gode venner - eller til dig selv!
Skynd dig, for Event Samlingshus forventer udsolgt til aftenen – hvor dørene åbnes kl. 18.30.
Birgit Søndergaard

Stiftende generalforsamling

Onsdag 10. januar 2018, kl 19 i Samlingsstedet, Østsidehallen, er der stiftende generalforsamling i den nye forening
“Event Samlingshus”. Foreningens formål er at skabe aktiviteter i og omkring Samlingshuset/Østsidehallen.
Der vælges 5 medlemmer til en bestyrelse. Alle er meget velkommen både til at stille op og komme at deltage i aftenen. Yderligere information kontakt Hald 23347169
Henrik Hald

Gymnastik for damerne

ØBI har i samarbejde med Line Løth Bodilsen startet
et dameseniorhold i gymnastik. Tilbuddet er rettet
imod aldersgruppen 65+. Det foregår hver torsdag i
gymnastiksalen i Østsidehallen kl. 9.
Det er let gymnastik, hvor alle kan være med uanset
niveau. Er man i tvivl, kan man komme og prøve og
beslutte sig derefter. Bagefter mødes de til en kop
kaffe/the og hyggeligt samvær.
Evt. spørgsmål til Line Løth Bodilsen 27649676.

Fællesspisning

Fredag 2. marts kl 18 er der fællesspisning i Samlingshuset. Det er Lis og Lars Pedersen fra Klovborg, der byder på
en lækker middag.
Vi skal have hakkebøf med bløde løg og kartofler. Kødet er fra deres egne jerseykøer. Der serveres is til dessert. Tag
hele familien med til hyggelig komsammen. Pris pr. person er 40 kr.
Tilmelding på leder.samlingshuset@nordfiber.dk senest tirsdag 27. februar 2018. Alle er velkommen!
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ØBI
ØBI- fodbold

Efteråret 2017
Vi har desværre kun 4 hold dette
efterår, men de hygger sig max!!
U10 har spillet godt dette efterår, og
man kan godt se, at de bliver bedre.
De har som altid deres to trænere
Michael Olson og Brian Lydersen,
og der løber 12 glade drenge rundt
på græsset, når de træner.
Vores U13 hold, som var en blanding af drenge fra 5. og 6. kl., er fulde
af energi og gå-på-mod, når de
hygger sig til træningen. De giver
sig fuldt ud til kampene, og de er i
kyndige hænder hos Allan Simonsen, Mads Holm og Jakob Wagner.
De er 15 drenge.

Vores 2 senior hold har denne
sæson været trænet af Mogens
Karlsen og Søren Hvidesten. De to
mænd har formået at bevare vores
to hold, og vi glæder os til at se,
hvad 2018 bringer for dem. I 2018
er der dog rokade i trænerstillingen, da Jøsse og Mogens Thomsen kommer tilbage og varetager
træningen af seniorerne i stedet for.
Vi hilser dem velkommen tilbage, og
siger stor tak til Mogens Karlsen for
hjælpen i 2017.
Går du rundt med en ide om et
muligt hold, enten fordi du selv vil
spille eller har et barn, der gerne vil,
så kontakt os endelig. Vi vil gerne
starte flere hold op!!!
Som I kan læse under indlægget om
irsk aften, har vi i fodboldafdelingen
tegnet et sponsorat med Jørgensens Multiservice, som yderligere
hjælp til kampuret.
Det ur glæder vi os til.
Annitta Baun

Irsk/skotsk aften og kampur

Vi havde en forrygende aften med
Optimum tilbage i september.
Oplægget var et nyt kampur til vores
opvisningsbane og en festlig aften. Vi
fik en herlig aften i godt selskab med
Optimum, som gav os en indsigt i irsk/
skotsk historie og whisky smagninger.
Man kan mene om whisky, hvad man
vil, men vi blev vist alle udfordret på
smagsløgene. Især da vi nåede til den
3. smagning, hvor den røgede smag
virkelig blev kraftig. Irsk stuvning med
grisekød og tilbehør smagte fantastisk, og det samme gjorde den dejlige apple
crumble til dessert. Optimum leverede noget fantastisk blandet musik, både
folkemusik, rock og lidt med sækkepibe til. Sikke en stemme Anne Marie Hassing har, og sikke et talent de begge har. Vi vil mene, at alle sanser var i spil
den aften, og som I kan se på billedet hyggede alle sig.
Aftenens sponsorer var:
Musik, mad og foredrag: Øster Brønderslev Borgerforening
Leje af Samlingshus; Klovborg v/ Lars Pedersen
Øl: Stubdrup Østergaard v/ Per Pedersen
Sodavand: Hvilshøj Vestergaard v/ Niels Olesen
Lys, servietter og chips: driftskons.dk v/ Rasmus Tørholm
Med hensyn til kampuret kan vi godt løfte sløret og fortælle, at vi har fået nogle
seriøse tilbud hjem, og så snart vi kommer i 2018 handler vi.
Vi har nemlig i
fodboldafdelingen
fået et tilbud fra
Jørgensens Multiservice, om sponsorat for nyt UR
på fodboldbanen.
Jørgensens Multiservice sponsorerer
50% af al indtægt
på Vinduesvask i
Sept-Okt-Nov og
Dec. 2017 til ØBI
Fodbold. Sådan et
kampur er meget
dyrt, så al hjælp er
velkommen, og vi
glæder os til foråret,
hvor vi kan tage det
nye ur i brug.
Så med STOR
hjælp fra Øster
Brønderslev Borgerforening og
Jørgensens Multiservice kan vi ENDELIG få det meget
omdiskuterede
kampur!!! Tusind tak
til Jer
Annitta Baun
Lokalbladet nr. 87

7

Gade
2-1 vejen

Jeg må sige, at den kritik, som blev
rejst, før den nye vej gennem Øster
Brønderslev blev lavet, er stort set
forsvundet. Trafikken glider lige så
let som tidligere, hvor man også
skulle holde tilbage for modkørende,
og også skulle tage hensyn til hinanden i trafikken.
Ud over at byen er blevet en hel
del flottere med vejen og de nye
vejtræer, så mener jeg også, at hastigheden er blevet sat ned, selv om
ikke alle overholder de anbefalede
40 km/timen gennem byen.
Der vil altid være utålmodige bilister,
som er kommet for sent afsted, og
som derfor tror, de kan indhente
deres forsinkelse ved at køre for
stærkt, men værre er det, at der
også har vist sig, at være nogle
utålmodige tossehoveder, der sætter andres (og deres eget, men skidt
med det) liv på spil! Når busserne
holder på deres anviste stoppesteder, er trafikken i begge retninger
nødt til at holde tilbage og vente det
halve til hele minut, som det tager
at læsse folk af og på. Sådan er
det. MEN et par gange har folk set
trafikidioter, som ikke holder tilbage,
men som derimod passerer bussen
ved at køre indenom i cykelfeltet og
på fortovet! Det er dumt og farligt –
for at sige det mildt!
Per Drustrup Larsen

Fartkontroller
og bøder

8

På Facebook, hvor der for nogle
folk hersker fuldstændigt anarki mht.
hvad man siger og hvordan, har der
flere gange på lokale sider været
voldsomt grove udfald mod fartkontroller i Hallund, Øster Brønderslev
og Brønderslev. Det forstår jeg ikke!
En fartkontrol udøves for at få folk til
at sænke farten af hensyn til trafiksikkerheden. Det gøres selvfølgelig
ved fartbøder, og vil man ikke køre
ordentligt, så må man betale med
penge – eller livet. Tal ordentligt,
kør pænt og vær glad for fartkontrollerne!
Per Drustrup Larsen
Lokalbladet nr. 87

Snak og Æd

I oktober holdt “Event Samlingshus” deres første arrangement, som var en
aften med natur og vildt samt vildtmad på menuen. Det var en hyggelig aften,
hvor Per Kaufmann fortalte rigtigt spændende om sine jagtoplevelser med
bl.a. DR-holdet bag Nak & Æd: Jørgen Skouboe og Nikolaj Kirk. Desuden
havde Susanne Pedersen lavet en fin vildtmenu.

Hyg dig med en bog!

Mandag 13. november havde den nye gruppe ”Event Samlingshus” arrangeret en aften i bøgernes verden i samarbejde med Per Drustrup. Det var en
spændende aften, hvor vi fik præsenteret mange typer bøger, romaner, rejsebeskrivelser, krimier og mange flere. Meget gribende gennemgang af hver
bog fortalt af Per. Gæsterne fik også mulighed for at få sig en bog med hjem.
Henrik Hald

spejlet
Danmarkshelt er fra Øster Brønderslev

Herrefrokost i
Hallund

Lørdag 17. februar kl. 13 i Klubhuset Søndersig 21 er der mad i
rigelige mængder – drikkevarer kan
købes til rimelige priser.
Lokal ”kendis” kommer og fortæller
røverhistorier, fra da far var dreng.
Hallund Bryggerlaug byder på
smagsprøver.
Sidste chance for tilmelding er 5.
februar 2018 ved indbetaling af
150 kr. på konto 9024-0245632703
(husk at skrive navn på overførslen)
Hilsen
Lars (Mobil 28 55 88 88 – lhr@
dyndgaard.dk) og Kim (mobil 23 32
23 64 - kimtoR58@gmail.com)

Penge retur fra
SPAR

I sommeren 2017 sad
John Valsted Pedersen
(45) i sin store BMS
kran i Rødovre og passede sit arbejde som
kranfører med at hejse
betonelementer ind i en
ejendom. På naboejendommens 6. etage er
tagdækkere ved at
brænde tagpap på taget,
da der under arbejdet
går ild i både tagpap
og den underlæggende
polystyrenisolering. I
løbet af få minutter er
taget overtændt, og tagdækkeren bliver fanget
bag en palle polystyrenisolering i det ene
hjørne af tagfladen uden flugtmuligheder, for der er ikke trapper eller stillads
omkring bygningen. John opdager, at manden er fanget på taget og svinger
kranen hen til hjørnet, hvor han sænker kranens kæder ned til ham. Manden
griber kæderne og kaster sig ud over kanten af bygning, til trods for at der er
20 meter ned til jorden. I sidste øjeblik svinger John kranen væk fra bygningen, kun 10 sekunder før flammerne brænder i det hjørne, hvor tagdækkeren havde søgt tilflugt. Manden bliver herefter hejst ned til jorden, hvor han
herefter bliver kørt til sygehuset for at blive kontrolleret for røg- og brandskader, men han blev udskrevet samme dag. John bliver afhørt af politiet,
der efterfølgende har indstillet ham til den statslige heltepris. Ydermere har
flere firmaer sendt takkehilsner til John, og hele den danske presse havde i
august måned kontakt til ham. John har været meget overvældet af den store
interesse fra pressens side, og han måtte i de efterfølgende dage opgive at
følge med på Facebook, da nogle af lykønskningerne havde over 3.000 kommentarer. En video, som var optaget af 2 personer i en bil, var efter kort tid
blevet delt over 300.000 gange.
John bor til daglig i Kolding og arbejder stadig som krankfører for BMS
John er søn af Gurli og Bjarne Pedersen på Hvilshøjvej, og han boede hele
sin barndom på Sundeved overfor Spar (den gamle Spar). Han har gået i
Øster Brønderslev Centralskole og efterfølgende på Toftegaardsskolen.

Da Jan Jæger søgte og fik støtte
i form af lån, var det samtidig en
aftale, at de blev betalt tilbage over
10 år i form af, at 1/10 + renter blev
sat ind på en personlig konto i buHer er et link til youtube, hvor man kan se redningsaktionen
tikken, hvor man så kunne handle
https://www.youtube.com/watch?v=O87wjAzlHdk
for beløbet. Genial plan!
René Dahl Jeppesen
Så er tiden kommet, hvor alle långivere til vores nye Spar-butik skal
have penge retur. Der har været
lidt tvivl, om det skulle være i år eller først næste år, men Jan Jæger har oplyst, at det er pr. 1. december 2017. I de
sidste dage af november skulle du som långiver, gerne have fået besked fra Jan om, at der nu er indsat et beløb på
din konto eller på en nyoprettet konto i dit navn. Disse penge kan du så som aftalt i kontrakten bruge til dine indkøb i
butikken. Har du lånt Jan 10.000 kr. til butikken, vil du så pr. 1. december
2017 få indsat 1.100 kr. på din konto i Spar, da dette lån forrentes med
1 %. Herefter vil du have 9000 kr. til gode på lånet, som vil blive tilbage
betalt over de næste 9 år.
Skulle du mod al forventning ikke have hørt noget fra Jan Jæger, når du
læser dette, så tag kontakt til ham, da han ikke har mailadresser på alle
långivere. Hold øje med jeres mailbox og glæd jer over den nye butik,
samt over at der nu er ekstra penge til julehandelen.
Lokalbladet nr. 87
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Hallund Hollensted Borger- & Idrætsforening
Der er stadig liv i Hallund og Hollensted, selv om vi har kørt lidt på
vågeblus siden sommerfesten.
Men 23. august havde vi arrangeret tur til Thomas Bertram for at
se hans frilandsgrise. Thomas er
leverandør til Hans Henrik Thomsens rullende grisefarme. Det var
kun mænd, der deltog. Pigerne
er åbenbart ikke interesseret i at
se, hvor kødet kommer fra. Efter
sigende har grisene det rigtigt godt,
når de tumler rundt i deres indhegning.
2. september var der Økodag, hvor
alle kunne komme og se Hans
Henriks rullende grisefarme. Det var
spændende at se, hvordan grisene
ligger og hygger sig. Mange lå og
sov til middag, men lige så snart
vognen bliver flyttet, er de vågne og
begynder straks at rode op i jorden.
Vi prøvede at lave en ”Æblepressedag”, men interessen var til at
overskue, for der kom ingen. Men vi
prøver igen næste år, hvor borgerne
kan komme med deres æbler, som
vi så presser til saft.
6. oktober havde vi ølsmagning i
Klubhuset. Maden kom fra Slettens
Køkken, og der var rigeligt med
mad. Øllet kom fra Hancock, og de
laver rigtig godt og stærkt øl. Der
var mange slags at vælge imellem.
Den stærkeste var på 10,8 %. Der
var også smagsprøver fra Hallund
Bryggelaug, noget som forhåbentlig
kan gøres om igen næste år.
Høstfesten, som Hollensted har
afholdt igennem mange år, måtte
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vi desværre aflyse, da
der ikke var tilstrækkeligt
med tilmeldinger. Det viser
sig, at den faldt sammen
med en rund fødselsdag i
området. Vi tager idéen op
til næste år.
Præmiewhist er også
begyndt. Der spilles onsdag kl.18.30 for 50 kr. Til
gengæld får man kaffe og
kage i pausen. Der er ikke
specielle krav til deltagelsen – og det er rimelig let
at få en præmie med hjem.
Så kom frisk.
31. oktober var der andespil i Klubhuset. Nogle af
de garvede andespilsspillere havde arrangeret en
fin aften.
Der var 25 ænder at spille
om samt amerikansk lotteri. Borgerforeningen var
i pausen vært ved kaffe
og hjemmebag. Ca. 50
mødte op til arrangementet, der helt sikkert bliver
gentaget til næste år.
2. november havde vi
arrangeret valgmøde i
Klubhuset. Panelet bestod
af Line Vanggaard Pedersen fra Konservative,
Lars Rueskov Pedersen
fra Socialdemokratiet
og Majbritt Iversen fra
Venstre. De to sidste er
førstegangsopstillere.
Eddy havde intet problem
med at styre slaget som
dirigent.

Kandidaterne svarede beredvilligt
på de mange spørgsmål fra tilhørerne, og bagefter var der pålægskagemænd til alle - sponseret af
kandidaterne.
Æblemarken står næsten under vand, og derfor sker der ikke
alverden. Grunden er ryddet med
hjælp fra villige i lokalområdet. Tilplantning med træer og buske samt
anlæggelse af plæne bliver først i
det nye år afhængigt af vejret.
Trappen ned til sportspladsen lader
også vente på sig. Der er ganske
simpelt for vådt til, at det er forsvarligt at køre ind med maskiner.
Men mon ikke det lykkedes i det nye
år?

Tårnet ved Skarnvad skrider også
fremad. Vi mangler at få støbt
fundamenter, hvor det er 13 stk.
der skal i jorden. Pga. travlhed er
det endnu ikke sket, men det vil
ske i nær fremtid. Træet kommer i
begyndelsen af december, så kan
puslespillet begynde. Hvis nogen
savner duften af friskt træ, så er
de meget velkomne til at hjælpe til.
Bare ring/mail til Claus Iversen, så
skal jeg formidle kontakten.
Vi har modtaget penge fra ØB
Sparekassefonden til nye mål
til sportspladsen. Så når foråret
melder sig, bestiller vi nye mål.

Generalforsamling i HHBI er planlagt til 15. februar kl.18.00 med
efterfølgende spisning kl.19.00.
Hvis nogen brænder for at prøve at
brygge en øl, så kontakt endelig én
i Bryggelauget - f.eks. Kim Toft, Lars
Hahn eller Claus Iversen.
Som I kan se, står vi ikke stille i Hallund-Hollensted, men kom endelig til
os, hvis du har en god idé, og husk:
Du kan altid se, hvad vi går og laver
på www.hallundhollensted.dk
Claus Iversen

Hallund Krolf

Så tager vi snart afsked med 2017, og det er tid at gøre status. Vi begyndte medio marts med 36 aktive og forventningsfulde krolfere, og trods det ringe sommervejr har vi - med enkelte undtagelser - spillet alle tirsdage. Vi har derudover også haft deltagere til stævner rundt i regionen og med flotte resultater.
Gunnar Madsen blev vinder af vores lokale ”Hallund Open”, Torben fik en delt andenplads i ”Skalborg Open” og blev
banens bedste spiller ved puljemesterskaberne i Østerild, og Kirsten Løth blev en flot nr. 4 ved Ny Thorup mesterskabet.
For første gang havde vi i år et hold med til danmarksmesterskaberne i Ledøje-Smørum. Holdet havde opnået en
tredjeplads ved puljemesterskaberne i Østerild, og det gav adgang til at spille med om DM.
Så ”det grønne hold” har haft succes på banerne i år. Dog er det ikke lykkedes os at fremskaffe tilskud til at få udskiftet
vores trøjer. De er nu efter 4 års brug ved at være godt slidte og noget blege i farven.
Som vanligt slutter vi af med hyggelig julefrokost og hædring af de
tre bedste kvinder og herrer i sæson
2017:
Kvinder:
Delt førsteplads: Anny Grønning og
Malan Samson
3. plads: Kirsten Løth
Herrer:
1. plads: Torben Christensen
2. plads: Gunnar Madsen
3. plads: Aksel Pedersen
Nu holder vi vinterpause og bliver
hjemme i varmen, mens ”den hårde
kerne” dog fortsætter tirsdag formiddage, men nu med selvbetjening.
Og så starter vi op igen 2018 med
møde tirsdag 6. marts kl 10.00
Tak for i år.
Dorthe Christensen

Fra venstre: Gunnar Madsen, Torben Christensen, Kirsten Løth, Aksel
Pedersen, Anny Grønning og Malan Samson - samme vindere som sidste år!
Lokalbladet nr. 87
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Øster Brønderslev Borgerforening
Julelys og valg

Fredag 17/11 holdt Borgerforeningen ”Tid til lys, hygge og oplysning” i
samarbejde med Spar.
Arbejdet med opsætning af lys
og klargøring hertil er udført og
varetaget af Borgerforeningen og
Jacob Wagner for de 18.000 kr., vi
modtog af Sparekassefonden, Tak
for det! Budgettet holdt ikke helt,
men resten af pengene tages fra
kassen. Der kom i sidste øjeblik et
par ekstra træer for enden af Spars
parkeringsplads, så her skulle der
også lys på, samt lidt ekstra arbejde
med tilslutningen.
På dagen var der lagt op til den
helt store event. De 5 helt lokale
politikere var inviteret, så der var
mulighed for at stille de sidste
spørgsmål, inden krydset skal
sættes. Karsten Frederiksen kom og
holdt tale i forbindelse med lystændingen, og både Maibritt Iversen
fra Hallund og borgmesteren kom
forbi og tog en snak, så det var
dejligt med opbakning fra de kanter.
Spar delte nogle forskellige smagsprøver ud, og vi fra Borgerforeningen serverede lune æbleskiver. En
dag der var fuld opbakning til, det
må vi tage med til planlægning af
næste års lystændning.

Børnehavegrunden

Der arbejdes lige nu på højtryk for
at få lavet nogle målfaste skitser,
så vi kan begynde at putte nogle
spændende ting ind på grunden.
Det arbejde tager lang tid, og det er
vigtigt, da vi har mange penge, der
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De 5 lokale Øster Brønderslev-kandidater i SPAR-butikken
kan bruges på projektet, og derfor
er vigtigt det bliver godt. Arbejdet
kordineres mellem Menighedsrådet, Ungdomsklubben og Borgerforeningen. Vi overvejer lige nu på
at få lavet forskellige projektforslag
for til sidst at vælge det bedste fra
dem alle til det færdige resultat. Det
koster godt nok nogle penge, men
vi har vurderet, at det er en god
investering. Sideløbende laver Kommunen ny lokalplan for området, og
det skal til sidst den vej af Stiftet, så
de kan godkende fredningslinjer og
projektet.

Projekt Øster
Brønderslev-video

Borgerforeningen er i samarbejde
med Kommunen gået med i en
video om Ø. Brønderslev, der blev
optaget med drone og kamera på
jorden. Den skal bruges af bl.a.
ejendomsmæglere og på de sociale
medier for at tiltrække nye borgere.

Videoen udkom 10/11, men den var
ikke helt, som vi havde forventet, så
derfor blev en ny udgave lagt på ØB
City facebook igen 13/11 med billeder fra Drustrups Galleri. Vi havde
bestilt en video, men der manglede
noget aktivt fra Idrætsforening, Bålhøjfestival og Samlingshus. Derfor
er den i 2 forskellige udgaver, hvor
den sidste er med billeder fra festival og lidt fra Samlingshuset.

Fastelavn

Fastelavn bliver i år afholdt søndag
11/2 i hallen, så der bliver plads til
alle. Sæt kryds i kalenderen nu og
hold øje med opslag og infotavlen i
Spar når vi nærmer os.

Generalforsamling

Generalforsamling i Borgerforeningen afholdes i marts, opslag følger i
Spar og på hjemmesiden
www.oesterbroenderslev.dk
Jesper Albrechtsen

Vinsmagninger i 22 år
Billedet er fra Lokalbladet nr. 5 fra juni 1997.
Teksten var denne:
Efter generalforsamlingen i LokalBrugsen Øster
Brønderslev var der vinsmagning, hvor tidligere købmand fra Brønderslev, Jørgen Johansen, for første
gang optrådte i FDB-sammenhæng.
Det blev en stor succes for LokalBrugsen, og de
mange deltagere var meget tilfredse med både at få
en meget engageret introduktion til nogle vindistrikter,
samt at få mulighed for at smage nogle af de gode
vine.
Der var adskillige, som udtrykte ønske om at gøre det
til en tradition, at LokalBrugsen afholdt vinsmagning
flere gange om året, eller til at der blev oprettet et
aftenskolehold til vinter om vin. Er der interesserede,
som kunne tænke sig at være deltagere i et vinhold til
vinter, kan de kontakte Per Drustrup Larsen.
Sådan begyndte vinsmagningerne i Øster Brønderslev. Vinteren 1997 var der aftenskolehold i FOF i Brønderslev med
Jørgen Johansen, og vinteren 1998 fortsatte vi som aftenskolehold, hvor vi hentede Jørgen Johansen til undervisningen, der blev holdt på Øster Brønderslev Skole. Derefter tog vi selv over og kørte det som et helt lokalt hold fra 1999
med 5 årlige vinsmagninger hvert år i månederne efter nytår. Første år var det med Birgit og Per som arrangører, og
de efterfølgende år er de blevet lavet af en gruppe med lidt skiftende medlemmer – bortset fra 2011, hvor Jan Jæger
afholdt vinsmagningerne som SPAR-købmand.
Det vil sige, at det næste år er 22. år, der afholdes lokalt arrangerede vinsmagninger, og at det er 21. år, de foregår på
hjemmebane i Øster Brønderslev – for vi fortsætter selvfølgelig!

Vinsmagninger 2018
Her kan I se programmet for den
helt nye sæson.
Der tilbydes igen 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
Vi prøver hvert år at få regnskabet til at gå lige op, men bliver
der et lille overskud gives det til
Samlingshuset - til fælles bedste.
Prisen er igen i år kun 250 kr. pr.
deltager i startgebyr, der indbetales ved tilmeldingen, og som
dækker brød, borddækning og
husleje, m.v.

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.
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.
Også i år står Borgerforeningen
som arrangør med en arbejdsgruppe som praktisk ansvarlige.
Arrangørgruppen er:
Lis Pedersen
Lis og Ove Dam
Kim Sloth
Per Pedersen
Lars Larsen
Birgit Søndergaard
og Per Drustrup Larsen

Datoer og dage:
Tirsdag 16. januar kl. 19:
”Skæve vinlande”
præsenteret af Vingaven fra
Vodskov
Onsdag 31. januar kl. 19:
”Portugisiske vine af alle
slags” præsenteret af AMKA
Vin i samarbejde med SPAR
Tirsdag 13. februar kl. 19:
”Bobler og rosévine” præsentret af Vin & Vin, Aalborg
Mandag 26. februar kl. 19:
”På tur i Sydafrika” præsenteret af lokale vinrejsende
Fredag 9. marts kl. 18:
”Supergod mad serveret sammen med lige så gode vine”
– som sædvanligt kan I regne
med en stor oplevelse.
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Jubiii - så fik vi nye lokaler!
Vi i Øster Brønderslev Ungdomsklub kunne i september åbne i nye
lokaler - denne gang i huset der
tidligere har eksisteret som
“Spirernes” bosted.
Ungdomsklubben holder åbent i alle
skoleuger: mandag, onsdag og torsdag fra klokken 18.30 til 21.30. Her
er åbent for alle børn fra 4. klasse til
18 år, selv om den mest tiltrækker
4.-7. klasse. Børnene kan benytte
sig af nogle af de mange aktiviteter,
klubben tilbyder. Man kan blandt
andet finde air-hockey, bordfodbold,
billard, computerspil, PS3 spil,
diskotek, brætspil og flere forskellige
kreative indslag.
Desuden byder klubben på slushice,
slik og andre søde sager i boden.
Herudover har vi som noget helt
nyt fået et rigtigt køkken med nyt
service, gryder, og vi har derfor gjort
os nogle tanker om muligheden for
fællesspisning og hyggeaftener.

Udover de nye lokaler har der også
været udskiftning i personalet. Personalet har i de seneste år bestået
af klubleder Peter Raal, som den
dag i dag stadig er klubleder. Der
ud over har vi Karina Salling Kristensen, Gitte Jeppesen, Rasmus
Jeppesen og Kathrine Jeppesen,
men da Rasmus i sommer drog i
hæren, har vi fået et nyt ansigt i
klubbens omgivelser, og vi vil her
gerne sige velkommen til Frederik
Marlo.

Marcus, Jonathan, Jonas, Rune

Her i klubben vil vi gerne se nye
ansigter, så alle, voksne og børn, er
velkommen til at stikke hovedet ind
til en snak og en rundvisning.
Vi glæder os til at se, hvad året
ellers har at byde på, og hvem der
stikker af med præmien, som årets
helt store vinder af Robinson.
Sille og Mikkel

Kathrine Bang Jeppesen
Efter vi har fået de nye omgivelser i
klubben, har vi ændret vores regler
lidt. De forrige år har reglen været,
at hvis man går ud af klubben, så
er det for at gå hjem. Denne regel
havde vi lavet, da vi ikke kunne
se eller havde styr på, hvad børnene foretog sig bag bygningen på
legepladsen, eller hvis de valgte at
gå i Spar. Derudover havde vi i en
periode problemer med, at børnene
legede på vejene, og vi finder ikke
længere, at det er tilfældet. Grundet
udvidelsen og det større udendørs Emma, Liva og Melanie
areal, har vi nu valgt at sige, at man
er velkommen til at gå ud og lege
og benytte sig af pladsen udendørs.
Jonathan 12 på interviewer
Dog prøver vi at opfordre børnene
Thomas på 11:
til ikke at handle i Spar, mens de er i
Hvad laver I i klubben?
klubben, da overskuddet i klubbens
Når klubben ikke har åbent, så
bod udelukkende går til inventar og
plejer vi at spille fodbold oppe ved
aktiviteter i klubben.

skolen, men der bliver hurtigt mørkt
og koldt. Så er det også meget
bedre at tæske vennerne i FIFA i
klubben. Her er varmt, og så er det
også meget sjovere.
Jonathan og Thomas snakker
sammen om, hvad de synes
bedst om klubben:
Vi glæder os allermest til at skulle
til Grønhøj igen på weekendtur. Det
gør vi 1 gang om året, og vi bruger
en masse tid i svømmehallen og på
legepladsen. Vi laver mad sammen
og sover sammen, og det er megafedt, at det er uden forældrene.
I klubben er det fedeste Robinsonudfordringerne. Det er noget nyt,
der er fundet på. Nogle gange har vi
leget stopdans, og andre gange har
vi spist roulader, og vi får point alt
efter hvilken plads, vi kommer på.
Så bliver der kåret en vinder sidst
på måneden. “Lige nu fører jeg med
5 point” - siger Jonathan.
Det kunne også være megafedt,
hvis vi lavede en hyggeaften. Vi
kunne samle alle sækkepuderne og
sammen se en film og spise slik og
popcorn.
Det lykkedes også Jonathan at
hive fat i Liva på 11 og Melanie på
10:
Hvad kan i bedst lide ved klubben:
Diskoteket og musikken! Vi elsker
at danse vildt og gerne på sofaerne.
Det er fedt, at der ikke er nogle
forældre, så er det lidt sjovere.
Vi synes også Robinson-udfordringen er sjov, men det kommer an på,
hvilken udfordring det er - men der
er udfordringer, så det passer til alle.

Børnene i klubben
fortæller
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Line og Liva

Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Børnekor

Billedet er af mit børnekor, som startede op
efter sommerferien.
Vi begynder på nyt repertoire efter jul
9. januar kl. 14.30-15.30 i Samlingshuset.
Skulle du have lyst til at synge i koret, er
chancen der nu. Det er for alle børn fra 2.-6.
klasse.
Til koncert med Sigurd Barrett, som var
nævnt i sidste nummer af Lokalbladet, var
Brønderslev Kirke fyldt til bristepunktet med
børn og voksne, som havde en forrygende
oplevelse med Sigurd, hans orkester og 60
børn fra lokale kirkekor - og vores lokale
børnekor var også med.
Inger Malgård

Nyt: Babysalmesang i Øster
Brønderslev Kirke
Babysalmesang er et gratis
tilbud for babyer og deres mor
eller far. Babysalmesang er for
børn mellem 0-12 mdr.
Vi mødes 8 tirsdage i træk fra kl
10-11 i Øster Brønderslev Kirke.
Vi vil synge, danse, vugge,
berøre til salmer og sange, så
barnet oplever med alle sine
sanser. Efter ca. en halv time er
der tid til hyggesnak og en kop
kaffe i kirken.
Start 30. januar 2018 kl 10.
Holdet oprettes ved minimum 5
tilmeldinger. Der er plads til 10
på holdet.
Tilmelding til Inger Malgård
inden 10. januar på ingermalgård@gmail.com. Ring hvis du
har spørgsmål til 60602361.
Ps: Medbring dyne og andre
babyfornødenheder.
HUSK BABY!

Juleaftensfest for alle
Hold jul i hyggeligt selskab
24. december 2017 kl. 17:30 i Brønderslev Kirke og Sognegård
”Vi håber, at det bliver en rigtig hyggelig juleaften – ligesom hjemme hos mor” –
ordene kommer fra sognepræst Steen Rughave fra Brønderslev. Sammen med
sin kone, Ellen, er han igen i år vært for juleaftensfejringen i Brønderslev Kirke.
Værtsparret håber, at mange har lyst til at holde jul sammen med dem. Alle – fra
hele Brønderslev Kommune og Omegn, er velkomne til at fejre en hyggelig og
klassisk juleaften i Sognegården. Juleaften er for alle: børn og voksne, unge og
ældre. Håbet er, at dette kan være et tilbud, som mange har lyst til at benytte sig
af. I stedet for at rejse væk, sidde få eller alene, eller tage til den anden ende af
landet, kan man fejre jul i Brønderslev.
Else Hansen fra arrangementsgruppen glæder sig over, at frivillige igen i år
hjælper og sørger for at pynte op, dække julebordet og servere den gode julemad.
Gudstjeneste og kaffehygge i pejsestuen.
Arrangementet begynder med mulighed for julegudstjeneste i Brønderslev Kirke.
Efter begge gudstjenester er der kaffe og juleknas i den hyggelige pejsestue før
julemiddagen serveres.
Når maden er spist, tændes lysene på juletræet, og den traditionelle juleaften
fortsætter med julesalmer, læsning af juleevangeliet, julegaver – og mon ikke
også præsten tager en god julehistorie med?
Arrangementet slutter kl. 21.00, og der bliver sørget for gratis hjemtransport, hvis
det ønskes. Man skal selv finde ud af at komme hen til kirken, og er det et problem, kan Kirkekontoret være behjælpelige med en løsning.
Indbydelse og detaljeret program fås i kirkerne og hos præsterne i hele Brønderslev Kommune og ved henvendelse til Brønderslev Kirke.
Tid: 24. december 2017.
Juleaftensgudstjeneste kl. 14.00 eller 15.30. Julemiddag kl. 17.30.
Afslutning kl. 21.00.
Pris: Børn gratis, voksne 125 kr.
Tilmelding, betaling og bestilling af hjemtransport skal ske til Kirkekontoret i
Brønderslev på tlf. 9882 0713 senest tirsdag 15. december.
Kontakt: Else Hansen tlf. 2040 5835.
Lokalbladet nr. 87

15

Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Musikalsk legestue

Vi synger og leger i kirken med de små
fra 1-3 år sammen med dagplejen.
Alle bedsteforældre og forældre, som har
lyst at deltage, er også velkomne.
Tiderne er:
18. januar 2018 kl. 10.15
15. februar 2018 kl. 10.15
15. marts 2018 kl. 10.15

GUDSTJENESTELISTE
DATO

ØB Kirke

HALLUND Kirke

10. DEC.
17. DEC
24. DEC.
25. DEC.
26. DEC.
31. DEC.

ingen
11.00 JSL
16.00 JSL
09.30 JSL
11.00 JSL
15.30 JSL

9.00 ASLA
ingen
14.00 JSL
11.00 JSL
ingen
13.30 JSL

2018
7. JAN.
14. JAN.
21. JAN.
31. JAN.

11.00 JSL
09.30 JSL
11.00 JSL
ingen

4. FEB.
11. FEB.
18. FEB.
25. FEB.
28. FEB.

17.00 JSL Kyndelmisse
10.00 JSL Fastelavn
11.00 JSL
09.30 JSL
ingen

4. MAR.
11. MAR.
18. MAR.
29. MAR.

11.00 JSL
09.30 JSL
11.00 JSL
ingen

30. MAR.
1. APR.
2. APR

11.00 JSL
11.00 JSL
11.00 JSL

ingen
11.00 JSL Dåbsjubilæum
09.30 JSL
19.00 JSL Kyndelmisse
med spejderne.
ingen
ingen
09.30 JSL
11.00 JSL
17.00 JSL Spaghettigudstjeneste med spejderne.
ingen
11.00 JSL
09.30 JSL
18.00 JSL Skærtorsdag
med spisning.
ingen
09.30 JSL
ingen

JSL: Jens Staghøj Liisberg
ASLA: Ann Sofi Lægsgaard Andersen
Kirkebilen har tlf. 9882 1700 (Brønderslev Taxa)
Bestil helst dagen før.
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Afslutning for
minikonfirmander

I forbindelse med gudstjenesten
tredje søndag i advent 17. december 2017 kl. 11.00 i Øster Brønderslev Kirke er der afslutning for
efterårets minikonfirmander.
Efter gudstjenesten vil der være
kaffe og sodavand i kirken, og
minikonfirmanderne vil få en gave af
kirken.
Gudstjenesten er åben for alle.
Ønsker man at deltage i afslutningen bagefter, må man meget gerne
tilmelde sig med angivelse af antal
deltagere (så vi ca. ved hvor meget
kaffe og sodavand, der skal skaffes)
til jesl@km.dk senest søndag 10.
december.

Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Sangaftener i Samlingshuset
Onsdag 6. december 2017 kl. 19: Vi synger sammen.
Onsdag 17. januar 2018 kl. 19 med Jens Nielsen
I den danske sangskat har vi mange dejlige vintersange.
Disse vil Jens Nielsen tage udgangspunkt i, når vi synger en
skøn blanding af kendte vintersange fra Højskolesangbogen og
også enkelte nyere sange. Jens Nielsen er organist i Brønderslev, komponist og Bindslev-korets dirigent, og han har besøgt
mange kirker, sognegårde og forsamlingshuse med fællessangsarrangementer. Han har selv to melodier med i Højskolesangbogen, og som tidligere højskole-elev og -lærer er han en
garant for fuldtonet fællessang.
Onsdag 14. februar 2018 kl. 19: Vi synger sammen.
Onsdag 7. marts 2018 kl. 19 med biskop Henning Toft Bro
Desværre måtte biskop Henning Toft Bro melde
afbud til sangaftenen i oktober. Heldigvis har
han i stedet for sagt ja til at komme til sangaften
den 7. marts 2018!
Henning Toft Bro er selv musiker og sangskriver,
og han kommer til Øster Brønderslev for at tage
os med på en tur igennem nogle af de salmer og
sange, som for ham har en særlig betydning.
Alle er velkomne! Det er ikke nødvendigt
at tilmelde sig til sangaftenerne, og der
serveres kaffe og kage i forbindelse med
arrangementerne.

Dåbsjubilæum:

Søndag 14. januar 2018 er der dåbsjubilæum i Hallund Kirke kl. 11.00.
Her fejrer vi de børn i sognene, som har fem-års dåbsjubilæum. Det sker med en børnevenlig gudstjeneste og efterfølgende frokost på Hallund Kro, hvor man gerne må tilmelde sig til spisning på jesl@km.dk

Kyndelmisse i Hallund og Øster Brønderslev

Kyndelmisse er et andet ord for lysmesse. Officielt fejrer man det 40 dage efter jul, altså 2. februar, både for at
markere at lyset er på vej tilbage, og dagene bliver længere, men også for at fejre at Jesusbarnet efter 40 dage bliver
fremvist i Templet.
Jesus er lyset, som skinner i mørket.
Der er således god grund til at fejre Kyndelmisse, og i Hallund Kirke gør vi det 31. januar 2018 kl.19.00 i samarbejde
med de lokale spejdere. Kom og vær med til at fejre lysets komme til verden!
Også i Øster Brønderslev Kirke fejrer vi Kyndelmisse. Det sker 4. februar 2018 kl.17.00, og efterfølgende er der suppe
at varme sig på i Samlingshuset.

Fastelavn

Søndag 11. februar 2018 kl.10.00 er der fastelavnsgudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke.
Man er meget velkommen til at komme udklædt i kirke! Efter gudstjenesten er alle velkomne i Samlingshuset.
Arrangeres i samarbejde med Borgerforeningen.
Lokalbladet nr. 87
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Kirkenyt
for Øster Brønderslev og Hallund sogne
Download Folkekirkens app

Ønsker du at følge med i, hvornår der er gudstjenester
og arrangementer i kirken? Eller hvornår der er andre arrangementer, som Menighedsrådet står for? Så hent app’en
Kirkekalender til din smartphone og tilføj Øster Brønderslev
Kirke og/eller Hallund Kirke under “Foretrukne”.
Eller følg kirkerne på sogn.dk
Du kan også finde informationer om arrangementer og gudstjenester i
kirkerne på hjemmesiden sogn.dk
Husk også at følge kirken på Facebook:
Øster Brønderslev Kirke er også på Facebook, og alle kan skrive til siden!

Syng julen ind i Hallund Kirke

Den 12. december 2017 kl. 19.00 “synger vi julen ind” i Hallund Kirke.
Sammen markerer vi, at julen står for døren.
Kom og syng med på de gode, gamle julesalmer
og lær måske nogle nye?

Spaghettigudstjeneste i Hallund Kirke

Som noget nyt vil vi i år prøve at lave en spaghettigudstjeneste i Hallund
Kirke! Det bliver 28.februar kl. 17.
En spaghettigudstjeneste er en kort, børnevenlig gudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i Spejderhuset.
Alle, som har lyst, er velkomne til at deltage.
Gudstjenesten arrangeres i samarbejde med KFUM i Hallund.

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, Skovparken 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. 3026 1352.
Menighedsrådets E-mailadresse: 8418@sogn.dk
Ø. Brønderslev Kirkes hjemmeside: www.oeb-kirke.dk
Kirkeværge, Ø. Brønderslev:
Bent Torp Johansen, Dannevirkevej 3. Øster Brønderslev
tlf. 5125 1463
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 6066 5019
Lokalbladet nr. 87

Kirkekaffe i Øster
Brønderslev Kirke

Skyl prædikenen ned med en kop
kirkekaffe efter gudstjenesten i Øster
Brønderslev Kirke kl. 9.30.
Både for børn og voksne.

Besøg af præsten

Har du brug for at tale med en præst,
eller kender du en, som gerne vil tale
med en præst, er du meget velkommen
til at kontakte mig. Hvis du ønsker det,
kommer jeg gerne på besøg i hjemmet
til en snak.
Du er også velkommen til at komme på
besøg i Præstegårdens kontor.
Jens Staghøj Liisberg

Gudstjenester på
Elmehøj Ældrecenter
24. december 10.30
25. januar 10.15
22. februar 10.15
22. marts 10.15

Gudstjeneste og fællesspisning Skærtorsdag

Skærtorsdag var dagen, hvor Jesus
spiste sit sidste måltid sammen med
sine disciple og indstiftede nadveren.
Det fejrer vi igen i år med gudstjeneste i
Hallund Kirke torsdag 29. marts 2018 kl.
18.00, og efterfølgende spiser vi sammen på Hallund Kro.
Tilmelding er ikke nødvendig, og det er
gratis at deltage.

Døbte i Ø. BrønderslevHallund:
Øster Brønderslev:
Jonas Janardan Godiksen Jensen,
29. september 2017
Mads Hatt Andersen, 21. oktober 2017
Marie Hatting Jensen,
12. november 2017
August Sondrup Olsen,
12. november 2017
Sigrid Flora Baggesen,
12. november 2017
Hallund:
Clara Hansine Larsen, 1. oktober 2017

De private dagplejere
Man har ikke hørt fra de private
dagplejere i Lokalbladet i lang tid,
men det betyder slet ikke, at vi er
gået i stå… tværtimod. Vi har bare
så travlt med at hygge os, både
hjemme og i den store vide verden.
Vi har haft den årlige spændende
tur til Klovborg, hvor vi besøgte alle
køerne, store som små, så foderog malkemaskinerne og alle traktorerne, som nøje blev studeret. En
tur hvor lugte- og følesanserne i den
grad blev stimuleret.

kirken, og vi synger/lærer nogle
gode salmer, leger med sæbebobler
og gemmer os under tørklæder. Går
man hjemme med sit barn eller er
på barsel, ved vi, at man er meget
velkommen til at komme og være
med. På siderne med KirkeNyt i Lokalbladet kan man se de fremtidige
datoer.
Hermed lidt fra os. Nu går vi julen i
møde, og det er noget, vi kan lide.
Vi skal bruge tid mest i hver vores

dagpleje med diverse juleforberedelser som dekorationer, bagning,
julepynt, julegaver og vigtigst af alt,
at hygge i ro og mag, så børnene er
friske og klar på alle de ting, som de
sikkert skal med familien efter endt
”arbejdsdag”. Julen er en travl, men
hyggelig tid.
Med venlig hilsen
De private dagplejere i Øster
Brønderslev og omegn
v/ Stine Dam

Vi har også haft den årlige tur til Nymarksminde sammen med forældre
og bedsteforældre. En tur som vi
nyder meget, både børn og dagplejere. Der er mere tid til at snakke
med forældrene, end der er, når der
hentes og bringes i hverdagen, og
forældrene ser børnene i samspil
med deres venner.
Vi har været på et meget spændende besøg hos Falck i Brønderslev, hvor vi sad i alle brandbilerne og
ambulancen. Vi prøvede de tunge
hjelme med lys, så lyset blinke og
hørte endda sirenen… det var højt
(og ikke helt planen, men nogle
pilfingre kunne ikke dy sig ). Efterfølgende gik vi en tur i den flotte Hedelund, så ænderne og nød vores
medbragte madpakker i solen.
Som nogle måske har set, så har
vi fået skilte op i hallen. Det skulle
selvfølgelig fejres. Det gjorde vi i
børnehøjde med scooter-ræs, ballonleg og dans og musik i hallen.
Dagen sluttede vi af med kagemand
og juice.
Vi har nogle gode timer sammen,
hvor der bliver dannet venskaber
mellem børnene, og vi får trænet det
at være sammen med større grupper af børn i stedet for den trygge
hverdag i dagplejehjemmene.
Vi nyder virkelig også vores gymnastik hvert 14. dag og glæder os
helt vildt, når vi cirka en gang om
måneden skal i bogbus og til salmesang i kirken.
Det er en stor oplevelse at høre
Inger spille på div. instrumenter i
Lokalbladet nr. 87
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Gade
Lokale landsbyfilm

Brønderslev Erhverv har i samarbejde med lokale foreninger og ejendomsmæglere fået produceret en række film om byerne i Brønderslev Kommune.
Foruden en film på næsten 5 minutter om kommunen samlet set, er der
film på cirka 2 minutter om de 3 store byer samt film på cirka 1 minut om de
(fleste af) landsbyerne.
Filmene er i øjeblikket ved at blive offentliggjort, og de kan ses på hjemmesiden for Brønderslev Erhverv -https://brondersleverhverv.dk/byfilm/ samt på
YouTube
Jeg har set flere af filmene – også de 2 lokale film, og generelt er jeg ikke
imponeret. Dels er jeg overordnet i tvivl om værdien af at bruge den type film
som lokal markedsføring for at tiltrække nye beboere, men lad det ligge.
Går man ind på den præmis, at den type fim er gode, så skal de indholdsmæssigt også være gode og dækkende, og det er de efter min mening ikke
i tilstrækkelig grad. Nogle eksempler:
Den overordnede kommunefilm er meget skæv i sin fordeling mellem de forskellige dele af kommunen med 3 minutter og 30 sekunder til den østlige del
og 1 minut og 18 sekunder til den vestlige. Indholdsmæssigt er det bl.a. med
lange klip fra landsbyerne Asaa og Gerå, som også har deres egne film, samt
fra Hjallerup Marked, Dronninglund Slot, Jyske Ås, Dronninglund Golfklub og
Dronninglund Kunstcenter, Voergaard Slot, Dorf Mølle, Try Museum,
Lavendelfarmen og de 3 egenfinansierede indslag fra Thorup Vingård,
Galleriet Glocal Art og keramiker Rikke Barlebo, mens der fra den vestlige
del kun er noget om Vildmosemuseet, Brønderslev Marked, handelslivet i
Brønderslev og Rhododendronparken. Jeg kunne sagtens finde på mere indhold fra den vestilige del – som f.eks. Vildmosen, Idrætshøjskolen, Golfklubben, hallerne, jernbanen, biblioteket m.v.
Mht. de to lokale er Hallund-Hollensted-filmen nok den mest dækkende af de
to film, mens jeg ikke er tilfreds med filmen om Øster Brønderslev. Den har
ikke taget højde for det lokale input til filmen, og først efter at nogle fik set en
tidlig udgave, lykkedes det at få nogle ganske få sek. med om foreningslivet
og Bålhøjfestivalen. Derimod mangler der helt noget om samarbejdsånden i
byen og de mange fælles projekter som Østsidehal, Samlingshus og købmandsbutik. Desuden synes jeg, at dronefilmen viser byen fra en forkert vinkel. Flere sek. og bedre fotografering ville have hjulpet – og der burde være
mulighed for en lidt længere film, for filmen fra Asaa er 50 % længere.
Per Drustrup Larsen

Øster Brønderslev
Vandværk
Meddelelse til forbrugere under
Øster Brønderslev Vandværk amba.
Så er der snart tid for aflæsning af
de blå vandure.
Vi udsender aflæsningskort på mail
i uge 50 til dem, vi har mailadresse
på, og aflæsningskort udsendes
til de forbrugere, vi ikke har oplysninger på, i uge 49-50 til aflæsning
15. december.
Indberet så vidt muligt på mail til
www.oeb-vandvaerk.dk senest 20.
december.
Ikke modtagne tilbagemeldinger
efter denne dato vil automatisk blive
pålagt et gebyr på 200 kr.
Har I spørgsmål om aflæsning eller
uregelmæssigheder bedes I kontakte vandværket.
NB: Vedrørende vandspild.
Vi har den senere tid erfaret, at
nogle, som ikke har målerbrønd,
ikke ved, hvor stophanen er. Find ud
af det.
Gør det også til en vane, når I
aflæser måleren, at kontrollere,
at hanerne omkring måleren kan
lukkes. Det er forbrugerens ansvar,
at disse virker. Dette vil begrænse
vandskader og vandspild.
Kontakt Vandværket - hellere en
gang for meget - før det er for sent.
Med venlig hilsen
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Kjeld Andersen
Kasserer
T 9881 1403
M 4048 1087
ka@oeb-vandvaerk.dk
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spejlet
Sparekassefonden

Logo konkurrence
for Øster
Brønderslev
I sidste nummer fortalte formand for
Borgerforeningen, Jesper Albrechtsen, at der var blevet udformet et
slogan ”Øster Brønderslev - tæt på
og ligetil”.
Dette slogan skal bruges til profilering af byen i diverse reklamefremstød for f.eks. ejendomsmæglere.
Men hvad med byens logo?
Man siger ofte, at billede er mere
værd end 1000 ord. Derfor vil
Borgerforeningen stille op med en
lille logokonkurrence for at få gang
i de kreative ideer og højne den
demokratiske tilgang.
Derfor har du, dine børn eller din
bedstemor nu chancen for at vise dit
engagement for byen og samtidig
dyste om en præmie på 500 k. til
brug i “Spar Butikken”.
Alt, der skal til, er en tegning, maleri,
papirklip eller lignende, der har et
motiv, som kan knyttes til byen.
Borgerforeningen vælger herefter
vinderen, men forbeholder sig også
retten til ikke at vælge nogle af de
indkomne forslag. Tænk ikke over
om det bliver 100 % professionelt,
da vi efterfølgende kan få det pudset af ved en grafisk designer.

Til den 15. uddeling af fondsmidler i september var der kommet 25 ansøgninger om støtte på 896.384 kroner til 29 projekter med et samlet budget på
1.092.715 kroner.
Bestyrelsen valgte at støtte 13 af projekterne med 545.741 kroner, hvoraf de
300.000 kr. på bestyrelsens eget initiativ var forhåndsreserveret til projektet
med bytorv i Øster Brønderslev. Beløbet til bytorvet bliver frigivet løbende
efter konkret ansøgning og inden udgangen af 2018.
DSA Skak - Social integration via skak – tilskud til skakspil: 9.460 kroner
Støkket i Hvilshøj - nyt inventar: 9.046 kroner
Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening – mål og net: 16.985 kroner
Brønderslev Harmoniorkester – instrumenter: 15.000 kroner
Brønderslev Golfklub – læskur: 20.000 kroner
Brønderslev Tandemklub – stole og støvsuger: 5.250 kroner
BAS Brønderslev Amatør Scene – scenepodier: 30.000 kroner
Østsidehallen – nye borde: 47.500 kroner
ØBI Håndbold – nye bolde til alle hold: 14.500 kroner
ØB Borgerforening: Julebelysning til de nye træer på Elmevej: 18.000 kroner
Brønderslev Jagtforening – varmepumpe til klubhuset: 15.000 kroner
Brønderslev Floorball – nye bander: 45.000 kroner
Bypark, oase eller gadekær i Øster Brønderslev: 300.000 kroner
I alt har Sparekassefonden delt 4.907.193 koner ud ved sine 15 uddelinger
siden september 2010.
Dette var sidste uddeling for de sidste fire oprindelige bestyrelsesmedlemmer, Karsten Sørensen, Henning Jensen, Bent Torp Johansen og Per Drustrup Larsen, som efter vedtægterne skal gå af ved årsskiftet. Der er udpeget
medlemmer til erstatning af dem.
Resultatet er blevet, at bestyrelsen fra 1. januar 2018 ser sådan ud – med de
fire nye medlemmer nævnt først:
Birgitte Elgaard, Dannevirkevej 8, Øster Brønderslev.
Birgit Søndergaard Nielsen, Buurholtvej 47, Øster Brønderslev.
Thomas Krog, Olufsgade 81, Brønderslev.
Klaus Riis Klæstrup, Fini Henriques Kvarter 22, Brønderslev
Mai-Britt Bering, Danserhøj 35, 9700 Brønderslev
Per Jørgensen, Hollenstedvej 59, Hollensted, 9700 Brønderslev
Per Taagaard, Langelandsgade 23, 9700 Brønderslev
Den nye bestyrelse har siden konstitueret sig med Mai-Britt Bering som formand, Per Taagard regnskabsfører og Birgitte Elgaard som sekretær.
Næste ansøgningsfrist er 1. april 2018 – se ansøgningsskema på
www.sparekassefonden.dk og brug det.
Per Drustrup Larsen

Forslag kan scannes og sendes til
obborger@outlook.dk eller afleveres
i postkassen hos Spar med mærket
”ØB logo”.
Konkurrencen slutter 1. februar.
Held og lykke!
Anders Johannessen
Øster Brønderslev Borgerforening
Lokalbladet nr. 87
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Gade
Modeshow i Hallund

Igen i år har der været modeshow i Klubhuset. Der var som sædvanligt
stuvende fyldt. Vi startede med at synge en sang. De 6 lokale mannequiner
var igen i år i godt humør, og som noget nyt havde de fået sat hår fra Jyttes
Hårshop i Klokkerholm. Det nye efterårstøj er i farverne bordeaux, marineblå,
champagnegrøn og sort, fortæller Ann Frydenlund fra Nicoline i Dronninglund, der også i år har leveret tøjet. Der må også gerne være lidt spræl på.
Der blev desuden vist briller fra Louis Nielsen og sko og tasker fra Skohuset
i Hjallerup. Der var sponsoreret en del gaver fra forskellige forretninger, det
siger vi mange tak for. Gaverne blev udtrukket på indgangsbilletten.
Grethe Christensen

Hattefest i Hallund

Den traditionsrige hattefest i Hallund
holdes lørdag 10. februar kl. 13 i
Klubhuset på Søndersig.
Hold øje med opslag og hjemmesiden www.hallundhollensted.dk

Rettelse

Herrefrokost i Hallund

Lørdag 17. februar kl. 13 i Klubhuset Søndersig 21 er der mad i rigelige
mængder – drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Lokal ”kendis” kommer og fortæller røverhistorier, fra da far var dreng.
Hallund Bryggerlaug byder på smagsprøver.
Sidste chance for tilmelding er 5. februar 2018 ved indbetaling af 150 kr. på
konto 9024-0245632703 (husk at skrive navn på overførslen).
Hilsen
Lars (Mobil 28 55 88 88 – lhr@dyndgaard.dk) og
Kim (mobil 23 32 23 64 - kimtoR58@gmail.com).

Julestue i Mølledag
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I sidste nummer bragte Lokalbladet
flere sider med huse og ejendomme
til salg i området - og om det er årsagen vides ikke, men flere af dem
er blevet solgt.
Desværre havde der indsneget sig
et par fejl, for et par huse havde fået
forkerte billeder på. Det ene er siden
blevet solgt, men der var et forkert
billede til Mindevej 10.
Her er det rigtige:

Lørdag 18. november holdt Mølledag på Elmevej julestue. Mølledag – som
hører under Møllefonden - er et dagtilbud for unge med fysiske og psykiske
udfordringer. Her er der mulighed for at udfolde sine kreative evner i værksteder, øve musik og revy, få motion, lave mad, være med til at dyrke grøntsager og hjælpe til med renovering af fondens bygninger. Mølledag åbnede
i september 2014 i det gamle forsamlingshus på Elmevej og har dagligt 14
– 16 brugere.
Ved julestuen solgte husets unge brugere julepynt, malerier, betonfigurer,
perleplader, puder og mange andre ting, som de har lavet på værkstederne
i huset, hjemmebag og syltede grøntsager af egen avl. Ligesom der var mulighed for at hygge sig og få lidt godt til
ganen. Mange forældre, søskende, bedsteforældre og andre pårørende var mødt op til julestuen, hvor husets musikhold også optrådte med sang og musik, og man skulle være tidligt på færde for at få del i de mange flotte ting og
lækre sager, som der blev solgt. Overskuddet fra salget går til en årlig juletur for Mølledags brugere.
Mølledag understreger, at de meget gerne vil se flere borgere fra byen til næste års julestue.
Maria Holm Hansen
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spejlet
VELKOMMEN TIL
Broagervej 26

I huset på Broagervej bor Niels Johanson sammen med Pia Jørgensen og
hendes datter, Gabi. Begge er de født og opvokset i Brønderslev.
Faktisk har Niels boet i Øster Brønderslev i 15 år. Først i lejligheden tilknyttet
den gamle bager - nu pizzeriaet - indtil han i 2008 købte huset Broagervej 26.
Niels har siden 2008 løbende restaureret huset, som også har fået en tilbygning, så der er flere kvadratmeter til pigerne, som flyttede ind i sommerferien.

Julestue på Elmehøj

Lørdag 25. november holdt Elmehøj
en fint besøgt julestue med loppemarked. Igen i år var der hygge,
noget godt at spise og drikke, lotteri
samt salg af lopper.
Overskuddet går til aktiviteter for beboerne - så bak også op næste år!

Niels er uddannet bager og arbejder som bagermester i Coop i Svenstrup.
Så han arbejder om natten og sover om dagen, for at der bliver friskt brød til
alle. Pia har boet en del år i Midtjylland, hvor hun blev uddannet til laborant,
men efter tilbageflytningen til Brønderslev har Pia uddannet sig til social- og
sundhedsassistent og er i dag tilknyttet et vikarbureau. Datteren Gabi flyttede
i sommer fra Skolegades Skole til Øster Brønderslev Skole, og hun går i 2a.
Niels, Pia og ikke mindst Gabi glæder sig til den kommende juletræsfest i
hallen.

Øster Brønderslev Pizzeria – en status

Da indiske Suman Rani og hendes mand Rajwinder Singh i september
åbnede byens nye pizzeria, var det fra begyndelsen en stor succes med
lang, lang kø ud på Engvej/Elmevej – og lige så lang ventetid på at få sine
pizzaer. Billedet er taget tidligt på åbningsdagen, inden køen blev rigtig lang.
Rajwinder Singh fortæller til Lokalbladet, at de har været rigtig glade for
modtagelsen og kommentarerne fra kunderne. Der været god handel, og de
er meget tilfredse, men det betyder ikke, at de hviler på pizzabundene (eller
laurbærrene).
I det nye år vil de revidere menukortet ud fra deres erfaringer med det første
menukort, som er ret omfattende, og de overvejer stadig, hvordan de evt. kan
bringe et par indiske retter ind på de lokale spiseborde. Det må vi vente på
og glæde os til, samt indtil da nyde de rigtigt gode pizzaer.
Lokalbladets redaktionsmedlemmer har siden åbningen smagt flere forskellige pizzaer, og der er bred tilfredshed med pizaerne samt enighed om, at det
er rigtigt godt, at der nu er et så godt pizzeria i byen!

Lokalbladet nr. 87

23

24

Lokalbladet nr. 87

Varm op til julen med julefrokosten - og køb billetter
til den enestående aften i Samlingshuset med nogle
store kunstnere. Brug evt. billetterne som julegave
- til dig selv og/eller andre!

Disse 2 lokale arrangementer kan I læse mere om
på side 6 og 7 i dette nummer af Lokalbladet.

JULEFROKOST og JULEGAVEIDÉ

Lokale foreninger - og andre gode kontakter
BØRN OG UNGE
KFUM-spejderne i Hallund,
Naja Flyger (23 31 56 54)
Børnehaven Troldehøj
Øster Brønderslev (99 45 49 84)

SERVICE
OG FORSYNING

Kraghede Støtteforening.
Udlejning af Kraghede Klubhus
v/ Mai-Britt Bering. (42 17 31 01)

Spar Øster Brønderslev
(98 81 10 03)

Landsbygruppen
Gitte Kristiansen (51 29 94 74)
www.landsbygruppen.com

Skolefritidsordningen,
Øster Brønderslev (99 45 47 70)

Bibliotek
Spørg biblioteket om Bogbussens
køreplan (20 20 70 30)

Øster Brønderslev Centralskole
(99 45 48 90)

Hallund Kraftvarmeværk
Kim Toft (23 32 23 64)

Øster Brønderslev Ungdomsklub,
Peter Raal (98 82 19 83)

Hallund Vandværk,
Jan Molin (24 66 80 37)

KIRKE

Kraghede Vandværk - øst,
Lars Melsen, Rolighedsvej 7
(98 26 18 76)

Ø. Brønderslev/Hallund
Præst Jens Staghøj Liisberg
(98 81 10 25)
Graver i Øster Brønderslev
Charlotte Kristiansen (30 57 12 76)
Graver i Hallund, Gitte Sørensen
(23 31 06 28)
Menighedsrådet Øster Brønderslev,
Pia Christensen (30 26 13 52)
Menighedsrådet Hallund,
Niels Kold (98 83 53 59)

Øster Brønderslev Kraftvarmeværk
(98 81 14 41)
Øster Brønderslev Vandværk,
Alfred Møller (98 81 14 00)
am@oeb-vandvaerk.dk

DIVERSE
Ejerlauget Bålhøj, Mette Andersen
Bålhøj 22

SPORT OG FRITID

Ejerlauget Daalen,
Mogens Svendsen,
Dannevirkevej 10 (21 41 89 70)

Hallund - Hollensted Borger- og
idrætsforening, Claus Iversen
(40 19 74 21 / 98 82 24 22)

Ejerlauget Danserhøj,
Morten Dissing Sørensen,
Danserhøj 40 (25 50 70 17)

Hallund Jagtforening,
v/ Flemming Bolmgren
(91 54 19 85)

Elmehøj Ældrecenter (99 45 49 60)

Nejst Ridecenter, Skovengvej 8
(98 26 23 86)
v/ Kaj Astrup (98 26 17 08)

Foreningen til Jægerkulturens
Fremme, v/ Bjarne Bang,
Hollenstedvej 151 (98 83 55 19)

Øster Brønderslev Idrætsforening,
Jacob Frejlev (60 38 36 00)

Hvilshøj Borgerforening ”Støkke”:
v/ Egon Kristiansen,
Hvilshøjvej 317
(98 81 14 26)

Øster Brønderslev Idrætsforenings
Venner, Lars Juul, Bålhøj 2,
(40 99 83 41)

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

Lokalbladet for Øster BrønderslevHallund området
(se side 3 i dette blad)
Lokalhistorisk Arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne,
Per Drustrup Larsen (28 26 14 53)
Samlingshusets Venner:
Kontakt Henrik Hald (23 34 71 69)
Øster Brønderslev Sparekassefond
v/ Mai-Britt Bering,
Danserhøj 35
(42 82 21 98)
www.sparekassefonden.dk
Øster Brønderslev Hyggeklub,
Ingrid Andersen (98 81 12 71)
Øster Brønderslev og Omegns
Borgerforening,
Jesper Albrechtsen (30 32 25 54)
www.oesterbroenderslev.dk
Øster Brønderslev-Hallund
Venstre Vælgerforening,
Søren Lauritsen (98 81 19 01)

SAMLINGSHUSET
Elmevej 124
www.samlingshus.dk
Kontakt: Henrik Hald
2334 7169

Østsidehallen,
Villy Bertelsen (98 81 14 06)
Lokalbladet nr. 87
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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

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

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

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

e-mail: mail@dinlokaletoemrer.dk

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.
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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
Onsdag 6. december kl. 19:
Sangaften i Samlingshuset.
Arr.: Menighedsrådene (se side 17)

Aktiviteter

Tirsdag 12. december kl. 19:
Julen synges ind i Hallund Kirke.
(se side 18)
Lørdag 16. december kl. 18:
Julefrokost i ØB. (se side 24)
Onsdag 20. december:
Sidste frist for at indberette vandforbrug til Øster Brønderslev vandværk
(se side 20)

2018

Torsdag 4. januar kl. 14:
Banko i Samlingshuset.
Vi tager en pakke til ca. 25 kr. med.
Arr.: Hyggeklubben
Lørdag 6. januar kl. 9:
Fællesjagt i Hallund Jagtforening.
Mødested: Skarnvad
Mandag 8. januar kl. 19:
Åbent i Lokalhistorisk arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne
under Elmehøj
Onsdag 10. januar kl 19:
Stiftende generalforsamling i den
nye forening ” Event Samlingshus”.
Afholdes i Samlingsstedet, Østsidehallen. (Se side 6)
Søndag 14. januar kl. 9:
Kragejagt i Hallund Jagtforening.
Mødested: Lossepladsen.
Søndag 14. januar kl. 11:
Dåbsjubilæum i Hallund Kirke.
(se side 17)
Onsdag 17. januar kl. 19
Sangaften med Jens Nielsen i Samlingshuset. Arr.: Menighedsrådene
(se side 17)
Torsdag 18. januar kl. 10.15
Musikalsk legestue i Øster Brønderslev Kirke (se side16)
Torsdag 18. januar kl. 14:
Lotte og Thomas Huulgaard
fortæller om ”Krydstogt rejse” i
Samlingshuset. Arr.: Hyggeklubben
Torsdag 21. januar kl. 9:
Kragejagt i Hallund Jagtforening.
Mødested: Lossepladsen.
Torsdag 28. januar kl. 9:
Kragejagt i Hallund Jagtforening.
Mødested: Lossepladsen.
Torsdag 1. februar:
Konkurrencen om nyt logo for Øster
Brønderslev slutter (se side 21)

Torsdag 1. februar kl. 14:
Anne Marie Glistrup fortæller om
mennesket og politikeren Mogens
Glistrup i Samlingshuset.
Arr.: Hyggeklubben
Mandag 5. februar kl. 19:
Åbent i Lokalhistorisk arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne
under Elmehøj
Tirsdag 7. februar kl. 19:
Hallund Jagtforening holder generalforsamling i Klubhuset på Søndersig
i Hallund.
Lørdag 10. februar kl. 13:
Hattefest i Hallund (se side 22)
Søndag 11. februar kl. 10 / kl. 11:
Fastelavnsgudstjeneste i Øster
Brønderslev Kirke og efterfølgende
fastelavnsfest i Østsidehallen.
Arr.: Menighedsrådet og Borgerforeningen. (se side 12 og 17)
Onsdag 14. februar kl. 19:
Sangaften i Samlingshuset.
Arr.: Menighedsrådene (se side 17)
Torsdag 15. februar kl. 10.15
Musikalsk legestue i Øster Brønderslev Kirke (se side 16)
Torsdag 15. februar kl. 14:
Birthe Dyrberg fortæller ”Om arveloven og testamente” i Samlingshuset. Arr.: Hyggeklubben

Onsdag 7. marts kl. 19:
Sangaften i Samlingshuset med
biskop Henning Toft Bro.
Arr.: Menighedsrådene (se side 17)
Torsdag 15. marts kl. 10.15:
Musikalsk legestue i Øster Brønderslev Kirke (se side 16)
Torsdag 15. marts kl. 14:
Poul Sørensen fortæller om
”Brunkulslejerne” i Samlingshuset.
Arr.: Hyggeklubben
Søndag 1. april:
Sidste frist for ansøgninger
til Sparekassefonden – www.
sparekassefonden.dk
Søndag 8. april kl. 19.30:
Musik & Eventyr – arrangement i
Samlingshuset med Ghita Nørby,
Michala Petri og Lars Hannibal.
(Se mere side 6)
Mandag 9. april kl. 19:
Åbent i Lokalhistorisk arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne
under Elmehøj
Torsdag 12. april kl. 14:
Hygge med banko og kage.(Klubben giver kage og gevinster) i Samlingshuset. Arr.: Hyggeklubben
Torsdag 26. april kl. 14:
Trækfuglene underholder i Samlingshuset. Arr.: Hyggeklubben

Torsdag 15. februar kl. 18:
Generalforsamling i HHBI med
efterfølgende spisning kl. 19.00.
(se side 11)

Mandag 7. maj kl. 19:
Åbent i Lokalhistorisk arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne
under Elmehøj

Lørdag 17. februar kl. 13
Herrefrokost i Klubhuset Søndersig.
(Se side 22)

8. juni:
Gadefest i Øster Brønderslev med
aktiviteter og indvielse af Elmevej.
Arr.: Øster Brønderslev Borgerforening

Onsdag 28.februar kl. 17:
Spaghettigudstjeneste i Hallund
Kirke. (Se side 18)
Torsdag 1. marts kl. 14:
Mette Volsgaard fortæller om ”Livet
i Kina før og nu” i Samlingshuset.
Arr.: Hyggeklubben

11. august:
Bålhøjfestival i Øster Brønderslev

Fredag 2. marts kl 18
Fællesspisning i Samlingshuset,
Øster Brønderslev. Arr.: Event Samlingshus. (Se mere side 6)
Mandag 5. marts kl. 19:
Åbent i Lokalhistorisk arkiv for Øster
Brønderslev og Hallund Sogne
under Elmehøj

Næste nummer

Nummer 88 udkommer 13. marts.
Sidste frist for indlevering af stof er 26. februar

