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Arrangementskalender - 2012/2013
2. december
Juleoptog
Juleferie efter juleoptoget
Arr. Poulstrup rideklub

19. dec. kl. 18-22
Afslutning motionsbadminton
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr. Sport 81

1. og 2. dec. kl. 9 til ?
Opsætning af multibane
Sportspladsen
Arr. Sport 81

2013

6. dec. 16.30  18.30
Zumbatomic
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr. Sport 81
7. december
Legeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
8. december kl. 11.30-14
Juletur til Knivholt
Arr. Aktivitetshuset
19. december kl. 12
Juleafslutning
Arr. Aktivitetshuset

18. januar 2013
Legeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
8. februar 2013
Fastelavns legeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
16. januar kl. 19
Borgermøde
Vrejlev-Hæstrup Hallens cafeteria
Arr: Landsbyrådet/Multinetværket
25. februar
Generalforsamling
Forsamlingshuset
Arr: Borgerforeningen
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Så skal der bygges multibane i
Poulstrup.
I weekenden den 1. og 2. december bygger PV 81 multibane på asfalt arealet bag Vrejlev Hæstrup Hallen.
Igennem året har PV 81 gennem fonde og aktiviteter indsamlet penge til en multibane til gavn for byens ungdom.
Banen skal bygges den 1. og 2. december, og PV 81
søger frivillige til at hjælpe med at bygge banen.
Der er masser af arbejdsopgaver, så jo flere tilmeldte jo
bedre.
Vi begynder lørdag kl. 9.00.
Der vil være forplejning i løbet af dagen.
Tilmelding til Henrik Smith på tlf. 30868546 eller
henriksmith6@gmail.com
Bak op om lokalområdet  meld dig som hjælper.
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FORSIDEBILLEDET
Poulstruplund bruges af mange som et
rekreativt område

Kirkens infoside se side 20

Husk!

man cykler ikke på
Klosterruten
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Klosterruten

LOKALbladet
FORENINGERNES HUS i 2020
Hvem er Frode Thule Jensen?
Frode driver driver et kvægbrug i Østervrå, han er
medlem af byrådet i Frederikshavn Kommune og
med sin store interesse for livet i landdistrikterne
forvalter han også posten som formand for LAG
Vendsyssel.
Kan du huske .
? sådan starter mange
historier om oplevelser, vi har haft i vores
hus.
Det gælder uanset
om det er spejderhytten, klubhuset, hallen eller forsamlingshuset.
De fleste af os har
minder fra alle forskellige huse
Ja vi holder af vores huse, mange af os
er vokset op i dem, vi
har så mange minder
fra disse huse.
Jeg tror tiden er kommet til, at vi begynder at snakke sammen om, hvor mange huse vi ønsker at overdrage til vores
børn.
En overflyvning af Vendsyssel vil vise rigtig mange
foreningshuse uden megen leg i haven og lys i vinduerne
om aftenen. Måden vi i dag lever på har ændret vores behov
for vores hus. Ikke mindst vores børn har ændret adfærd, i den
måde de vil bruge eller ikke bruge vores huse på.
Vi vil gerne have lys i alle husene i byen, hver dag. Gælder
det ikke også foreningshuset?
Prøv at tænke efter, har aldersfordelingen i Jeres hus ændret sig? Hvordan ser den ud om 5 år?
Se på aktivitetsniveauet, har det ændret sig i huset? Hvordan ser det ud om 5 år?
Vi bliver ikke flere til at bruge de mange huse ,der er overalt
i landdistrikterne, vi bliver heller ikke flere til at passe de mange
huse.
Kan vi være bekendt at lade vores huse stå og forfalde?
Det skulle helst ikke være et gammelt foreningshus, der står og
skæmmer i hovedgaden. Det skulle nødigt være et foreningshus, der skræmmer tilflyttere væk.
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Forventningerne til vores huse ændrer sig også meget, og
selv om vi kan leve med vores gamle huse, så tror jeg ikke vores
børn vil acceptere, at husene ikke lever op til det de forventer,
hvilket ofte er noget andet, end det vi har brugt vores huse til.
Vi kan ikke være bekendt, at overlade det til vores børn at
rydde op i vores huse, det bør vi selv gøre.
Jeg mener, at man mange steder med stor fordel kunne begynde at diskutere, hvilke huse vi ønsker at overdrage til vores
børn. Eller rettere, hvad er det for et foreningshus vi vil overdrage til vores børn? Se på det som en mulighed for at nytænke
vores huse, så de passer til vores liv i 2020.
Jeg tror på, at vi mange steder skal flytte sammen i et fælleshus, et hus hvor der er forskellige lege i haven om dagen, og
lys i vinduerne hver aften. Vi skal gå fra foreningens hus til
foreningernes hus.
Vi skal etablerer et multihus, et hus der er fleksibelt i sin
indretning, et hus indrettet til de aktiviteter som vi har behov
for i 2020.
Jeg tror på, at man i rigtig mange tilfælde vil kunne få et nyt
fælleshus med færre driftsudgifter, end summen af driftsudgifterne i alle vores gamle huse. Her er det ikke mindst energiforbruget jeg ser store besparelser i, men også et øget brug af
huset. Der vil samtidigt blive mulighed for at skabe bedre rammer for de aktiviteter som vi/vores børn ønsker.
Og det fantastiske ved denne udvikling er, at jeg har en klar
forventning om at kommunen vil spille positivt med, ja endda
sikkert komme med penge. Kommunen vil nemlig være den, der
har størst gavn af de faldende driftsudgifter.
Et nyt foreningshus med leg i haven og lys i vinduerne
alle dage, skræmmer ikke tilflyttere væk.
Frode Thule Jensen.
Østervrå.

Lokalbladet ønsker læsere og annoncører en
glædelig jul og et godt nytår. Tak til alle der
har hjulpet med et bidrag til bladet på den ene
eller anden måde. Vi glæder os til møde jer
igen i 2013
Redaktionen
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EBBA 100 ÅR

Rund fødselsdag i Poulstrup

Det sker sjældent, at vi i Poulstrup kan fejre
en 100 års fødselsdag. Ikke desto mindre
sker det den 28. november 2012, hvor Ebba
Bruun runder det skarpe hjørne, og stadig
med bopæl i andelsboligen på Nedre Byvej,
hvor hun har boet siden 1989.

Min far, Albert Bruun, arbejdede i starten på mejeriet og min
mor, Anna Sofie, passede købmandsforretning i Høgsted. Da min
mor var enebarn, lå det i kortene, at
hun og Albert skulle overtage
Vestergård, når forældrene gik
på aftægt.

Sammen med de 2 yngre søskende, Elmer og Paula, startede vi
skolegangen i Høgsted skole, der
dengang havde 2 klasser med førstelærer Møller og yderligere en
lærerinde. Dagligt gik turen til fods
nede fra Vestergård i Høgsted op
på bakken, hvor skolen den dag i
dag ligger, næsten uændret som
dengang vi gik der.
Hjemme deltog jeg sammen
med mine 2 søskende i det daglige
arbejde på gården. Selvom der var
en fast karl, til tider 2, og en ung
pige i huset, var der mange gøremål med at malke og hjælpe i marken med roer og kartofler.
Efter endt skolegang kom jeg
ud at tjene hos Mary Nielsen i Høgsted skole. Også et ophold på Halvorsminde Efterskole blev det efterfølgende tid til, inden jeg kom
på Justitsråd Møllers Handelsskole
i Ålborg, hvorfra jeg fik min handelseksamen.
Nu gik turen først til en brugs
nede i landet, men under et besøg
hjemme i Høgsted så jeg en annonce, hvor man søgte en kvindelig brugsuddeler på Samsø.

Jeg aftalte at mødes med
Ebba for at høre hende fortælle
om sit snart 100-årige lange tilværelse. På den regnvåde septemberdag var det ekstra dejligt at blive
modtaget af en rørig fødselar på
trappestenen, med en duft af kaffe
i køkkenet og kringle på sofabordet. Og selv om Ebba skulle nødes
lidt, fortalte hun i al beskedenhed om sit lange liv.
Den 28.november 1912 blev
jeg født på Vestergård i Høgsted
som den ældste i en søskendeflok
på 3. Mine bedsteforældre ejede
først gården, der var på ca. 50 tdr.
land og blev drevet som et traditionelt landbrug med køer og grise
og en hønseflok, der sammen med
køkkenhaven dannede eksistensgrundlaget for mit hjem, hvor bedriften gav de daglige råvarer til
husholdningen.
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Ebba finder billedet af sin mor frem fra reolen i sit læsehjørne. Mor nåede ligesom mig at fejre
sin 100-års fødselsdag. Det var en stor dag med brev fra dronning Margrethe. Dagen blev fejret
på restaurant Svanelunden, da det var om sommeren.

Tekst & foto: Knud Birch Andersen
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EBBA 100 ÅR

Jeg slog til og fik nogle gode
år i nærheden af Tranebjerg. Det
var sin sag at drive brugs på en ø
under krigen, hvor varerne med
Kalundborgfærgen skulle fragtes
enten fra Århus eller København.
På et tidspunkt fik jeg også tilbudt stillingen som kæmner, men
der var langt fra Samsø til familien i
Høgsted og jeg takkede nej og drog
nordpå igen. Efter et kort ophold
på kontoret i et læderfirma i Hjørring blev jeg ansat på Hjørring Amt,
hvor jeg førte protokoller og havde
ansvaret for, at busserne blev rettidigt udskiftet.
Mine forældre afhændede
Vestergård og flyttede til Vibevej i
Hjørring. Efter min fars død flyttede
jeg ind her, så jeg kunne være min
mor behjælpelig i det daglige
Her gør Ebba en pause og lader tankerne flyve tilbage i tiden.
Så udbryder hun: Jeg tænker altid på Karen Blixen, der også skulle
hjem og bo hos sin mor. Jeg beundrer Karen Blixen og har læst næsten alt af hende. Jeg har altid gerne
villet besøge Rungstedlund, men
det bliver nok ikke.
I 1970 oprettedes Nordjyllands
Amt, og nu måtte jeg dagligt køre
fra Hjørring til Ålborg for at passe
mit arbejde. Det blev til 22 år på
amtet. Mor kom på plejehjemmet
Skovgården i Hjørring hvor hun
døde 100 år gammel, og huset på
Vibevej blev solgt. Jeg vendte så
tilbage til Vrejlev sogn og flyttede
ind i den nybyggede andelsbolig
på Nedre Byvej i 1989.
Mit liv har ligesom foregået i
forskellige verdener. Ting har forandret sig med tiden. I Høgsted låste vi aldrig døren, heller ikke om
natten. Bedstemor gik den lange vej
fra Høgsted til Vrejlev kirke om
søndagen. Dengang kunne vi tit
fylde kirken, når provst Rubak prædikede. I dag er det anderledes.
Her bliver der atter gjort en
pause, og det ses tydeligt, at her

rører vi ved et af Ebbas kardinalpunkter: Traditionen i gudstjenesten. Og jeg må jo lytte til en
snart 100-årig kirkegænger, der
har søgt kirken under hele 5 fungerende præster.
Jeg kan ikke med, at der i kirken spises spaghetti og kødsovs,
holdes rockkoncerter og laves alt
muligt andet end den traditionelle
gudstjeneste. Det er en forandring,
men ikke til det bedre.
Jeg har rejst meget i Europa
gennem tiderne. Hele 2 gange har
jeg været i Peterskirken i Rom. Da
jeg stod under den mægtige kuppel tænkte jeg helt overvældet:
Står jeg virkelig her, er det virkelig
mig? Det var meget højtideligt og
tankevækkende.
Selv om verden i dag er meget
anderledes end dengang, må vi påskønne den velfærd, der bringer sikkerhed i hverdagen. Der kommer
hjemmehjælp til rengøring og personlig pleje og middagsmad bragt,
dog kun 1 gang til hele ugen, så jeg
klarer mig. Selvom benene ikke er helt
nye fungerer hovedet stadig. Jeg
glæder mig hver dag til at stå op til
en ny dag. Selv om øjnene ikke er
som før, læser jeg meget.

Et blik i bogreolen afslører en
række vidt forskellige forfattere som
Hanne Vibeke Holst, Thyra Frank,
Poul Schlüter, Lotte Tarp og ikke
mindst Karen Blixen. Jo, der er gang
i læsehesten på Nedre Byvej.
Jeg bor godt og trygt her i
Poulstrup med gode og hjælpsomme naboer. Og ikke mindst familien har jeg meget glæde af. Der
er mere end 30 søskendebørn med
familie, der besøger mig eller henter mig til et besøg hjemme. Dem
vil jeg glæde på min 100-års fødselsdag. Vi bliver ca. 50. Jeg har
tænkt på Svanelunden, som min
mor gjorde det, men da min fødselsdag jo ligger sidst i november
har jeg valgt restaurant Hedelund i
Brønderslev i stedet.
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Stående i midten fra
venstre ses Mogens
Bruun, Annette og
Elmer Bruun med
præsteparrets søn
Andreas. Dernæst
Erna, Søren og Ebba.
Bagerst Knud, Rita,
Erna, Knud Erik og
Peder.
Siddende Elmers
kone Ingeborg og
Ebbas mor Anna
Sofie på 97 år

Om det er det daglige glas rødvin, der holder hjernen klar hos
Ebba, skal være usagt, men efter
mit besøg på den grå septemberdag må jeg konstatere, at det at
blive 100 år ikke behøver at bevirke, at man mister sin vitalitet men
godt kan bevare sit livsmod usvækket. Herpå er Ebba et godt eksempel.
Vi ønsker Ebba et fortsat godt
liv og en god 100-års dag.

Tekst & foto: Knud Birch Andersen
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Billedet af Ebbas
familie er taget i præstegårdshaven i 1984,
da Arne Mumgaard
gift med Annette Bruun
var sognepræst.
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AKTIVITETSCENTRET
POULSTRUP

Aktivitetshuset

Tiden går hurtig, sidste gang Lokalbladet udkom, var der
ikke kommet noget med fra Aktivitetshuset, men vi eksisterer
endnu og der er foregået mange, spændende ting ud over de
faste aktiviteter.
I maj måned lykkedes det os endelig at få Erik Ivanhof Nielsen her ud for at fortælle om sin tur med hestevogn gennem
Europa. En tur som kom til at vare to år og som inkasserede
mange sjove og også alvorlige oplevelser. Vi havde en spis
sammen og et godt bankospil. Den stod på en kørselv tur til
indlandsklitterne i Skallerup, vejret var ikke helt med os men alle
nød den dejlige natur ud i klitten.
Heldagsturen i juni gik denne gang til den økologiske
landsby i Feldballe som holdt åben by, her fik vi mulighed for at
kigge indenfor i huse som er noget anderledes bygget end det
vi kender, der var foredrag og rundvisning i byen hvor vi fik et
indblik i hvorledes det er at bo i fællesskabet, en meget
spændenne dag. Og på hjemvejen spiste vi på den gamle Hvidsten kro. Og så var der sommer afslutning med grill før huset gik
til sommerferie.

Efter en god lang sommerferie må vi nok erkende at det var
en barsk virkelighed vi kom tilbage til. Meldingen lød på at
kommunen manglede adskillige millioner, så sparekniven kom
atter frem. Og som det blev vedtaget på byrådsmøde d.10. okt.
så skal Forsamlingsbygningen, klubber og huse fra 1. juni næste år køre på frivillig basis. 22 personaler bliver fyret i
Forsamlingsbygningen som Poulstrup Aktivitetshus hører under. Men aftalen er at bruger rådene bliver indkaldt til møde
hvor der vil komme informationer om hvorledes husene frem
over skal køre. Så det var en barsk melding at få når vi tænker på
de toner der lød før ferien.
Men aktiviteter og arrangementer kører stadig og august
bød på en kørselv tur til Hjørring hvor vi havde fået lov at
besøge Kurt Andersens fuchsia have og hvilken have? Ca. 700
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fuchsia hvor de fleste skal passes på og gemmes væk for vinteren, men det var en stor oplevelse at gå gennem haven. Museet
på Lindholm Høje er også blevet besøgt sammen med Lokal
Historisk Forening hvor vi blev guidet gennem hele udstillingen. Vi har også været på Strandfogedgården i Rubjerg hvor
det blev til en fin tur ud i klitterne. Danmarks Senior Shop har
været på besøg, skønt, så nu har vi fået vinter garderoben på
plads. Og som sidste arrangement i oktober har vi en spis sammen og denne gang kommer Ugilt Harmonikaklub på besøg.
Fra september har vi fået en ny gruppe ind i huset. Den
lokale dagpleje låner vores lokaler hver anden tirsdag hvor de
mødes til hyggeligt samvær, så nu lyder der også barnestemmer
i huset.
Og nu har vi jo jul, de tre vintermåneder som vores program
dækker, står meget i julens tegn, og indendørs sysler. Vi har her
i Aktivitetshuset for et par år siden flettet julehjerter. Hjerterne
er fra en bog med 150 forskellige hjerter. Vi blev enige om at lave
dem alle, men der mangler stadig otte som volder problemer at
flette. Men hver år i december bliver de hængt op som dekoration i den store stue. De hører bare til julen her i huset.
Ugeplan for aktiviteter i Aktivitetshuset:
Mandag spiller flere hold kort om eftermiddagen og ældresagen har godt gang
i it .
Hver anden tirsadag har dagplejen
huset hele dagen.
Onsdag formiddag er der læsekreds
hvor 8 damer samles omkring udvalgte
bøger. Om eftermiddagen er der på skift
banko, spis sammen eller andre aktiviteter.
Torsdag om formiddagen kniples der,
8 til 10 damer samles om kniplebrætterne
og hjælper hinanden, andre strikker, i alt
en 14 til 16 damer. Om eftermiddagen kommer andre, som laver mange forskellige
ting så som smykker, patchwork, strik,
hækling, tasker m.m. Der kommer også damer fra de omliggende
byer.
Fredag formiddag er der gymnastik for siddende og stående og der afsluttes med en kop kaffe. Over middag er der 6 
8 mænd på træværkstedet, hvor der fremstilles foderhuse til
fugle og egern, redekasser, pindsvinehuse og meget andet i
træ. To drejebænke bruges flittigt, der har været en trædrejer fra
Hirtshals på besøg, han viste og fortalte om træ og drejejern. I
november har vi en bustur til julemarked på Knivholt ved Frederikshavn.
Billedernerne er fra vores tur til Den økologiske landsby
i Feldballe på Djursland og fra besøget hos Kurt Andersen i
Hjørring, hvor vi så hans mange Fuchsia

Tekst & foto: Aktivitetshuset
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Aktivitetshuset

Tekst & foto: Aktivitetshuset
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Privat Dagplejer i Poulstrup
Jeg var til gammel elev klassefest i oktober, og blev der
bekendt med, at en gammel klassekammerat er begyndt som
Privat Dagplejer.
Jeg synes dette lød spændende og meget modigt i disse
tider, hvor der er faldende børnetal og der bliver bygget institutioner rundt omkrig, og hvor dagplejere mere og mere forsvinder.
Jeg tog på besøg en dejlig efterårs dag, og fik historien.
Jette Jeppesen er 52 år, bor midt i Poulstrup by, i hus med
tilhørende stor have, hvor børnene kan boltre sig.
Jette der er gift med Tom, har 3 store drenge, der alle er
flyttet hjemmefra. Jette og Tom har den store glæde, at der de
sidste 3 år er kommet 3 børnebørn til.
Jette har fra 1984 til august 2012 været ansat i Hjørring
kommune som kommunal dagplejer. Som vi alle er bekendt med,
har kommunen haft flere fyringsrunder p.g.a. faldende børnetal,
og Jette blev desværre en af de ramte. Så var gode råd dyre, og
Jette gik i tænkeboks.
Hen over sommeren blev beslutningen om privat dagplejer
taget. Mest fordi det er det arbejde hun brænder allermest for
og har mest lyst til, men også fordi flere skubbede på og opfordrede hende til det.
Jette har p.t. 5 små dejlige poder mellem 8 mdr. og 2,5 år.
Artur på 2,5 år, Mads på 1,5 år, Benjamin på 1 år, Silje på knap 1
år og Milla på 8 mdr. 3 af børnene fulgte med fra tiden som
kommunal dagplejer.
Jette har også, som privat dagplejer, tilknyttet en tilsynsførende fra kommunen. Den tilsynsførende har hun tæt kontakt
med, og hun kommer både på anmeldte og uanmeldte besøg i
årets løb.
Jette har annonceret i butikker i oplandet, og har p.t.
åbningstiderne mandag til torsdag fra 6.30- 16.15 og fredag fra
6.30- 15.30. Åbningstiderne er fleksible hvis der kommer forældre med andre behov. I tilfælde af Jette bliver syg, hvad hun
heldigvis meget sjælden er, er det forældrenes ansvar selv at
klare pasningen. Til gengæld er det billigere at få passet børn i
privat dagpleje, fordi man får tilskud fra kommunen. Hvis det
f.eks. drejer sig om en speciel anledning og Jette har brug for et
par timers fri, er hendes mand Tom og en bekendt godkendt
som vikar.
Uanset vejret er Jette og børnene hver dag ude. De leger
meget i haven, hvor der bl.a. er en overdækket sandkasse, et
dejligt legehus, gynger osv. De går også mange ture, og har
skoven, børnenes jord, marker med får - heste og køer næsten
lige udenfor døren.

En tur i sansegyngen
er altid sjovt, Silje ,
Benjamin og Mads
nyder turen.

Jette har ingen hund mere
kun denne af keramik som
Artur ofte er henne at hilse
på.
Her leger Silje, Benjamin og Mads i sandkassen, mens Milla på 8 mdr. sidder i
barnevognen og kigger på.

I disse tider, hvor mange desværre står uden job, og udsigten til at få et job ikke er lige rundt om hjørnet, så er det modigt
og dejligt at der er nogen der tør at tage udfordringen op. Lokalbladet ønsker al mulig held og lykke fremover.

Børnene får kosten i dagplejen og efter et
par timers udendørs leg, kan det næsten
ikke gå hurtigt nok med at få noget på
tallerkenen.
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GADESPEJLET

Gadespejlet
Præstevej 11

Sonja og Christian Lind Kollerup og deres lille nyfødte pige
fra 28. juni. Hun blev døbt den 7. okt. i Vrå Sognekirke og er
kommet til at hedde Gabrielle. Sonja er fra Hanstholm og Christian fra Rakkeby.
Sonja arbejder på en hotelplatform, som er en del af en
boreplatform. Det er her de 140 medarbejdere spiser og sover
og via en bro går de fra deres opholdssted til deres arbejdssted.
Ud af de 140 mand er der kun 5 piger. Hotelplatformen hedder
Atlantik Labrador, i daglig tale køteren. Sonja flyver fra Esbjerg, når hun skal på arbejde, og er 2 uger ude og 3 uger hjemme,
men lige pt. har hun barsel. Når det har passet ind i fritiden, har
Sonja gået til riffelskydning. Efter kun 5 mdr. barselsorlov, skal
hun tilbage på sit arbejde og så tager Christian over med orlov,
mens Sonja er på havet.
Christian har læst til byggetekniker i Aalborg, men pt. arbejder han på Jensens Bøfhus. Hans fritid går med at passe
deres lille pige, så både dykning og skydning står på standby.
Christian får nok at se til med at være græsenkemand og passe
Gabrielle samt familiens to katte. Christians forældre bor i
Rakkeby, men de har valgt at bosætte sig i Hæstrup Mølleby på
grund af beliggenhed, foreningsliv samt børnehave i disse dejlige omgivelser. Sonja har haft 8 år til at vænne sig til Vendsyssel og der er ingen tvivl om, at man skal være lavet af et specielt
stof, for at arbejde på et hotel ude på havet og være så langt
væk fra familien.
Velkommen til jer alle tre.

Rundmarken 3 A

Malene og Jonas med deres lille søn William samt hunden
Joy. Parret boede tidligere i Hjørring men kommer henholdsvis
fra Mosbjerg og Linderum. Malene er på barsel men studerer
ellers på HF og i sin fritid passer hun sønnen, men vil med tiden
gerne gå til styrketræning og eller Zumba. Jonas starter på Nr.
Uttrup Kasserne den 15. oktober og vil planmæssigt være der
de næste 16 år. Han har været udstationeret i kamptropperne i
Høvelte og er næsten lige vendt hjem fra Afghanistan. Hans
fritid går også med deres nyfødte samt styrketræning. William
blev født 2 dage inden Jonas kom hjem fra Afghanistan, og han
er blevet døbt i Vrejlev Kirke. Familien er på venteliste til en
vuggestueplads på Rundmarken. De er rigtig glade for at bo i de
skønne omgivelser, men vil senere have eget hus.
Velkommen til jer alle tre.

Tekst & foto: Meddelerne
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Gruppelejr:
I september havde vi en fantastisk gruppelejr i vores
eget Spejderhus. 21 børn og ca. 10 ledere deltog. Se de
mange skønne billeder fra lejren her i bladet.
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KFUM-SPEJDERNE

KFUM spejderne
FamilieSPEJD
Så er familieSPEJD kommet godt i gang, og det er en
succes. Det er helt fantastisk at se den opbakning der
er, ikke kun fra frivillige fra spejderhuset, men især alle
de familier som kommer og har nogle hyggelige timer
med hinanden og alle de andre fremmødte. Vi har
fanget levende fisk med vores bare hænder, selv
tilberedt dem over bål og lavet spændende tilbehør af
friske grøntsager, kartofler m.m. Vi har været på
sanseløb, hvor alle blev udfordret. Alle sanser blev taget
i brug, selv den 6. sans blev testet, til stor morskab for
alle. Trillebørløbet var også en stor attraktion og
tilskuerne morede sig mindst lige så meget som
deltagerne. Det giver energi, overskud og velvære at få
disse oplevelser sammen som familie, og man får
afprøvet sig selv, og de andre i familien i trygge rammer
og godt selskab.
Snyd ikke dig selv eller din familie for denne oplevelse,
meld jer til hos vores gruppeleder Line på
tlf.51 92 80 26 eller besøg vores Facebookside
FamilieSPEJD Poulstrup.
Vi glæder os til at se jer.

Den næste mødegang er, søndag d. 16. december  Vi
bygger alverdens huler og julehygger.
Vi håber på, at vi igen kan tilbyde familieSPEJD i
foråret 2013. Følg med på opslagstavlen udenfor
spejderhuset, på vores Facebookside eller her i bladet.
Stinne Pedersen

Loppemarked:
Vi samler stadig løbende ind til loppemarked. Har du
ting og gode sager, som er for gode til at smide ud, så
sæt dem op ved Spejderhuset i kælderskakten eller
henvend dig tirsdag mellem kl. 18 og 19.30 eller onsdag
mellem kl. 16.30 -18, når der er børn og ledere i huset.
Har du møbler eller flere ting du gerne vil donere til
spejderne, så ring til Henny på 98988026, så sørger vi
for afhentning.

Julekalendere 2012:
Igen i år vil Spejderne komme rundt og sælge deres
skrabejulekalender, hvor overskuddet går til aktiviteter i
Spejderhuset. Tag godt imod børnene og støt en lokal
forening, som sørger for at de unge i byen får frisk luft
og jord under neglene. Kalenderen koster 20 kr. og
hovedgevinsten er 1000 kr.

LokalhistoriskArkiv efterlyser
Vrejlev- Hæstrup Lokalhistoriske Arkiv efterlyser gamle klassebilleder fra
Vrejlev-Hæstrup kommunes skoler fra
1940 og frem til 1963. Det er meget få billeder vi har fra denne periode. Hvis du
ikke vil af med dit billede, vil vi gerne have
lov til at kopiere det. Hvis du kan sætte
navn på de personer, der er på billedet,
vil det være en stor hjælp for Arkivet. Vi
glæder os til at se dig på Arkivet.
Vi er også interesseret i ældre billeder fra skolerne, lige som vi gerne vil have
billeder fra Vrejlev-Hæstrup Centralskole,
nu Vrejlev-Hæstrup Skole.
Vi har åbent hver mandag fra kl. 16 til
18 eller du kan kontakte os på tlf. 98933977
eller 98988063

Tekst & foto KFUM spejderne
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TEMA

STORE
PLØJEDAG

Store Pløjedag
Jøgel og pangel

Ja, hvad er det der får os alle til at bruge så mange timer på
jøgel og pangel med de gamle traktorer og maskiner, spørger
Palle Kokholm sig selv, for fakta er, at man glemmer alt om tid og
sted (og værkende led), når der er optræk til de forskellige arrangementer, som for eks. Store Pløjedag, der her i efteråret nu for
6. år er afholdt hos Lya og Palle Kokholm. Her er man i øvrigt
meget taknemlig for, at Thomas og Kristian Kjær lægger jord til
aktiviteten.
Palle fortæller, at gruppen bag de årlige arrangementer sidste efterår organiserede sig på en ny måde og kalder sig nu for
TRAKTORFOLKET. Det er ikke en ny klub, men en flok veteran
entusiaster der har fordelt de 4 årlige arrangementers opgaver
mellem sig på den måde, at den person, der lægger mark til
bestemmer og har ansvaret.
Den nye sammenslutning har ikke minimeret antallet af aktører. Tværtimod  i år var der 60 pløjere til pløjedagen  højeste
antal nogensinde  en blanding af både unge og ældre.. Man
møder op kl. 10 og så er der kaffe og rundstykker. Derefter træner man på et stykke øvejord indtil middag, hvor man igen
samles om bordet. Lidt før kl. 13 skal man være i marken og klar
til at starte på det stykke jord, man har fået anvist. Præcis kl. 13
hejser Palle flaget og Pløjedagen er startet.
Der skal ikke være konkurrence om, hvem der udfører det
flotteste og meste korrekte arbejde. Formålet er at det skal være
hyggeligt at deltage samtidig med, at man viser hvordan arbejdet med de gamle traktorer og maskiner er blevet udført gennem
tiderne.
Mange frivillige er aktiveret til de forskellige arrangementer
året igennem. Hos Lya og Palle er der bl.a. nogle forældre fra
forældrerådet i skolen, der bager kager for at tjene lidt til klassekassen  også Poulstrup MC bidrager til forplejning til et par af
arrangementerne. På den måde er man med til at støtte hinandens interesser og holde hinandens aktiviteter i gang  og
samtidig med til at skabe et større sammenhold i lokalområdet..
Traktorfolkene afholder 4 arrangementer om året  Store
Møgdag  Høstdag  Store Pløjedag  Roedag. Der er ingen
entre, for det ville måske udelukke nogle børnefamilier, og alle er
meget velkommen til at kigge på og få del i samværet.
Vinteren for Traktorfolket bliver brugt til at makke med de
gamle traktorer og maskiner, og man samles af og til for at udvikle nye ideer og planlægge den kommende sæson. Fremover
håber man at flere unge vil deltage samt at få flere hestespand
med.
Man kan læse mere på Traktorfolkets hjemmeside
WWW.traktorfolket.dk

Både unge og ældre pløjere hyggede sig, selv om det også
gjaldt om at levere et fint pløjearbejde

To veteraner!
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Der er flere måder at være tilskuer på

Fint pløjearbejde

Stor aktivitet over hele feltet  mange tilskuere var i marken for både at se og få en
snak - erfaringer udveksles  eller kado how?

Lille men vågen

På Klostervej
På klostervej jeg spurgte dig ej
om kærlighed i solskins land
at være på flugt fra al forstand
gennem mange år og dybt i dine øjne
gennem majsens mark og havet bølger
gemt i din favn jeg så på dig
men på klostervej jeg spurgte dig ej.
Vi har en poet iblandt os, han har
sendt dette digt til Lokalbladet

James Giles

Tekst & foto: Kirsten Mouritsen
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Møllehaven
Afsked med Bålhytten
Møllehavens tilbygningsperiode er begyndt og herunder
har det været nødvendigt at flytte vores bålhytte ,den har fået
et midlertidigt hjem i et lille skovområde ca 500 m fra børnehaven.
Nu skal der kun en lille gåtur til og så kan vi stadig hygge
os med bål under byggeperioden.
Vi tog behørig afsked med bålhytten en dejlig efterårsdag og nød dejlige nybagte boller i massevis.
En lille flok forældre forestod flytningen som foregik en
lørdag formiddag.
En stor tak fra alle børn og voksne , vi vil glæde os til at
kunne besøge indtil den kan flytte hjem igen.

Jeg er startet den 6. august som studerende i Møllehaven
og hedder Susanne. Jeg er mest tilknyttet vuggestuen i Møllehaven. Jeg vil gerne fortælle om et idrætsforløb, jeg har planlagt
for mellemgruppen i vuggestuen. Jeg har på Seminariet valgt
SKB  Sundhed, Krop og Bevægelse som linjefag. Derfor synes jeg, det kunne være en god ide at bruge redskaber til at
styrke deres balance evne, og udfordre dem lidt.
Jeg havde planlagt at vi skulle starte med synge Goddag
sangen, som de kender så godt og bagefter hørte vi PS. Bamse.
Vi legede stop-leg,( dvs. når musikken stopper skal de f.eks.
klappe, kravle, cykle ). De viste de var ret gode til at modtage
beskeder, det var bare dejligt at se.
Nogle af børnene var glade for at vippe og kravle, andre var
glade for at gå på line. Det så virkelig ud til at de alle sammen var
glade for god plads at boltre sig på. Jeg havde min praktikvejleder Helle med til både at observere og hjælpe mig, det er jeg
godt tilfreds med. Vi hjalp dem, så godt vi kunne, igennem
redskabsbanen og sluttede af med afslapningsmusik og
massagebold. Det var et hit, faktisk kunne Mathilde og Arthur
selv udføre det på hinanden. Der skal ikke altid så meget til, før
børnene udfører opgaver på egen hånd. Det så for øvrigt meget
sødt ud. Billede!
Til oprydning var børnene også gode til at hjælpe, egentlig
havde vi lidt travlt med at komme hjem. Jeg tror de fleste af
børnene var både trætte og sultne, maden ventede også på os i
Møllehaven. Der var faktisk en af børnene der blev træt inden
han fik mad, det var Alfred som faldt i søvn på hjem i klapvognen. Jeg kunne se og mærke det var en spændende oplevelse for børnene, men har også selv lært meget gennem planlægning og udførelse. Jeg fik afprøvet et af mine læringsmål på
en positiv måde og har haft en hyggelig og sjov formiddag
sammen med børnene.
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Møllehaven

Sproglig opmærksomhed i Møllehaven
Vi vil i den næste periode her i Møllehaven have en større
opmærksomhed omkring børnenes sprog.
Dette udspringer fra inspiration fra 3 kollegaers deltagelse
på kursus i sprogpakken.
Men det er jo også et af de 6 læreplanstemaer så derfor er
det naturligt at vi i en periode vil fordybe os i dette emne.
Vi vil derfor over den næste periode arbejde med sproget
med forskellige vinkler.
Det vi har som fælles udgangspunkt for alle børn er, at have
et fælles fokusområde og vi vil også lave en evaluering for hele
aldersgruppen der strækker sig i alderen 0-6 år.
Ved de yngste børn vil der arbejdes med musik, rim og remser samt dialogisk læsning
Ved de yngste børnehavebørn vil vi også arbejde ud fra
dialogisk læsning samt give børnene mulighed for at sætte fokus på deres yndlings bog og vi vil også finde fokus ord som vi
vil arbejde med.
Ved de ældste børnehavebørn vil der arbejdes i grupper,
med forskellige temaer for øje. Men også her vil der være mulighed for at fortælle om sin yndlingsbog, komme på biblioteket,
arbejde med fokus ord og meget mere.
I denne periode vil vi også inddrage forældrene som hjælpere og sparringspartnere. De vil også skulle være med til at
evaluere dette projekts forløb.
Har du lyst til at vide mere om sprogpakken så tjek denne
hjemmeside:
http://www.sprogpakken.dk/ Der vil du kunne finde masser af inspiration om du er forældre eller pædagog.

Nikolaj piller majs

Madværksted
Vi oplever ofte, at mange børn kun ser den færdige mad. Vi
har derfor med en lille gruppe børn arbejdet i vores eget madværksted i en periode. Her har vi sammen undersøgt maden,
rørt ved den og brugt råvarerne på nye måder. Flere børn fik en
aha oplevelse da de fandt ud af, at majs der vokser på marken,
kan spises som majskolber, majskorn, popcorn og cornflakes,
og at rødbeder kunne spises som chips og farve bollerne
røde!
Det mest populære i madværkstedet var nu nok, når vi lavede smoothies af forskellige frugter.
Vores mål for madværkstedet var:
- At børnene oplever, at maden kan se forskellig ud, men
stadig komme fra samme grøntsag/frugt
- At børnene er undersøgende og nysgerrige overfor de
madvarer vi præsenterer
- At børnene rører ved maden
- At børnene smager på maden
Vi synes billederne klart viser hvordan vi nåede vores målJ

Tekst & foto: Børnehaven Møllehaven
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Salon Klip 25 års jubilæum
Fredag d. 2. november 2012 kunne Poulstrups frisør Sonja
Larsen, fejre sit 25 års jubilæum som selvstændig.

Nyt rengøringsfirma
i Poulstrup
Rengøringsfirmaet Lynet - det er navnet på et nyt rengøringsfirma, som åbnede i Poulstrup d. 1. oktober 2012.
Indehaveren er Mette Mikkelsen, der i 2008 blev uddannet som virksomhedsserviceassistent, og Mette har derudover 7 års erfaring indenfor rengøringsbranchen. Mette ønsker nu at prøve lykken som selvstændig og hun lægger stor
vægt på, at kvaliteten er i top, ligesom hun udelukkende benytter svanemærkede rengøringsmidler.
Mette Mikkelsen har desuden lavet en samarbejdsaftale
med Poulstrup Vinduespolering, således at begge firmaer hjælper hinanden ved ferier eller sygdom. De to firmaer supplerer
hinanden godt og hjælper også gerne hinanden ved travlhed
og ved større opgaver.

I 1987 startede Sonja Larsen frisørsalon i Poulstrup, men
hun flyttede allerede til byen i 1983 sammen med sin mand.
Sonja er opvokset og udlært i Aalborg, og de første 4½ år, hun
boede i Poulstrup, arbejdede hun hos en frisør i Vadum.
Den 2. november 1987 blev Sonja Larsen selvstændig, da
hun åbnede sin nyetablerede frisørsalon på adressen Hovedgaden 51 i Poulstrup. Frisørsalonen fik navnet Salon Klip, men
da der senere blev investeret i et solarium, ændredes navnet til
Salon Klip og Sol.
I 1993 flyttede Sonja sin frisørsalon til sit hus på Engager
1 i Poulstrup, hvor hun stadig driver frisørsalonen, der atter
hedder Salon Klip.
I løbet af de 25 år, der er gået, er hårmoden skiftet en del, og
hvor Sonja førhen klippede og permanentede meget, er det nu
klipning og farvning, som er mest populært. I salonen har Sonja
i øvrigt altid et varieret udvalg af hårprodukter, og hun står altid
klar til at rådgive om, hvilke produkter der er bedst til kundernes
hår.
Sonja Larsen klipper både herrer og damer i alle aldre, og
hun synes altid, det er dejligt at få en god sludder med kunderne, uanset alder. Sonja sætter nemlig en ære i, at kunden er i
centrum, og hun lytter altid til sine kunders ønsker. Sonja er
medlem af DOFK (Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere) og har flere gange været på kursus i København, så hun altid er klar med inspiration til kunden eller har
en idé til en ny frisure.
Fredag d. 2. november indbød Sonja til reception med mad
og drikke på Engager 1 i Poulstrup, hvor familie, venner, kunder
og forretningsforbindelser, kiggede forbi og var med til at fejre
Sonjas 25 års jubilæum med Salon Klip.
Tekst og foto: Henrik Hansen
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Mette Mikkelsen har allerede fået sine første kunder, men
er frisk på endnu flere rengøringsopgaver. Det nye rengøringsfirma tilbyder alle former for rengøring hos private og virksomheder, fx aftørring og støvsugning, gulvvask og trappevask,
kontorrengøring, rengøring af skurvogne, rengøring af skoler
og institutioner, sommerhusrengøring og hovedrengøring.
Mette giver meget gerne et uforpligtende tilbud via tlf. 60778614
mht. rengøringsopgaver - både hos private og virksomheder.
Rengøringsfirmaet Lynet har adresse i forbindelse med
privaten på Lindager 12 i Poulstrup.

Tekst & foto: Henrik Hansen
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BØRNEHAVEN
SKOVAGER

Skovager
Når alle løfter i flok

Skovager holdt arbejdsaften d. 22. aug. Der var stor opbakning fra forældre og børn, de mødte som altid talstærkt op.
Vi fik nyt sand i den eksisterende sandkasse, derudover
blev der lavet yderligere 3 sandkasser rundt omkring på legepladsen.
I de store plantekasser på legepladsen plantede vi et æbletræ og et pæretræ. Derudover blev der plantet jordbær,
sommerfuglebuske, lyng og efeu.
Vi fik de nye gynger sænket lidt. Der blev fejet og ryddet
op, både i skuret og på mooncarbanen.
Vi fik malet en mariehøne, solsikke og hinkeruder, på fliserne lige uden for stuerne.
Vi sluttede arrangementet af med at spise sammen. På legepladsen blev der grillet pølser og forældrene havde yderligere
hver især medbragt salat o. andet, som blev sat på et fælles tag
selv bord.
Det var en meget vellykket aften.
Tusind tak for hjælpen til alle børn og forældre, det var en
fornøjelse at komme på arbejde næste morgen og se den store
forandring, der kan ske på en aften, når alle løfter i flok.

Samarbejde mellem skole og børnehaven
Vi har lige haft et super godt samarbejde med 2.kl. elever.
Eleverne læste bøger for Solsikkens børn i ca. ½ time, og
derefter har børnehavebørnene siddet og tegnet og fortalt om
de historier de lige har hørt. Vi havde på forhånd aftalt at vi
skulle gøre det 4 torsdage i september måned.
Eleverne har læst for børnehavens børn 4 torsdag formiddage.
Vi samlede først de ældste Solsikkebørn, derefter fik de andre børn tilbuddet lidt på skift og efter eget ønske.
Derefter gik vi ned og hentede 2.klasserne. Nogle gik på
biblioteket imens andre lånte SFOens rum.
Efter ca. ½ times læsning gik 2. kl. tilbage til deres klasse og
Solsikkebørnene skulle nu ind og tegne og fortælle til os, hvad
de bøger, der var blevet læst handlede om. Det er der kommet
mange flotte tegninger og fortællinger ud af
Tekst & foto: Børnehaven Skovager
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Betina havde lavet en rigtig flot Power Point præsentation om sine 3 uforglemmelige år i Grønland.

Betina var med til at lave verdens største is da hun boede i Grønland - ja, faktisk er
hun at finde i Guiness Rekordbog.

Vrejlev-Hæstrup Skole
Besøg fra Grønland på vores skole
Hver tirsdag har vi hele fagdage, på Vrejlev-Hæstrup områdets skole i Poulstrup, hvor vi, en hel dag, kan fordybe os i de
enkelte fag. På en af vores spændende fagdage, med 0., 1. og 2.
klasserne i faget natur & teknik, var vi så heldige at have besøg
af en gæstelærer, der fortalte og lærte os en masse om Grønland.
Gæstelæreren var Betina Bjerre Olsen, der er mor til Freja i 2.
klasse. Betina kom og viste os en virkelig flot Power Point præsentation om Grønland og de traditioner og madvaner man har,
på denne verdens største ø. Betina har tidligere boet 3 år i Grønland og mestrer stadig det grønlandske sprog, hvilket vi fik flere
prøver på. Betina viste os desuden private billeder, perlekunst,
hundeslæde, fedtsten og en tupilak, som er en sagnomspunden, uhyggelig og mystisk genstand. Det hele blev rigtig fint
krydret med spændende og sjove fortællinger og beretninger
fra tiden i Grønland.
Eleverne skulle også prøve at pille friske grønlandske rejer
og det blev de efterhånden rigtig gode til. Betina fortalte på
fremragende vis i næsten to undervisningstimer, og elever og
lærere i indskolingen på Vrejlev-Hæstrup skole siger mange tak
til Betina for det vellykkede gæstelærerbesøg.

Betina fremviser billeder og Guiness Rekordbog fra da hun var med til at lave
verdens største is på Grønland.

Karsten Lykke Jensen og Henrik Hansen, Indskolingen på
Vrejlev-Hæstrup skole, Poulstrup
Eleverne fulgte meget opmærksomt med og var rigtig gode til at stille relevante
spørgsmål.
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Eleverne morede sig hver gang Betina gav eksempler på det grønlandske sprog.
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Betina havde også medbragt en lille kopi af en grønlandsk hundeslæde - bemærk
at slæden er lavet af kæben fra et dyr.

Betina havde desuden medbragt flere fotoalbums fra sine 3 år i Grønland - og
eleverne var meget interesserede i at kigge med.

Betina havde også medbragt en fedtsten. Fedtsten kan let bearbejdes i hånden med
enkle redskaber. I Grønland, har inuit bl.a. brugt lokale fedtstensforekomster til
fremstilling af kogekar og tranlamper, ligesom der er en rig tradition for udskårne
fedtstensfigurer i et enkelt og kraftfuldt formsprog.

Beretningen fra Grønland blev krydret med at eleverne skulle lære at pille rejer grønlandske naturligvis.

Her fremviser 0. klasses lærer Karsten, nogle af de perler, der bruges i tusindvis til
de flotte grønlandske folkedragter.

Tekst & foto: Henrik Hansen
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GUDSTJENESTER
OG MØDER

Sognearbejdet

Dato

2. december
6. december
9. december
16. december
21. december
23. december
24. december
24. december
24. december
25. december
26. december
30. december
1. januar
1. janaur
6. janaur
13. januar
20. januar
27. januar
3. februar
10. februar
13. februar
17. februar
24. februar
3. marts

Kirkebil

Kirkeåret

1. s. i advent
2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent
juleaften
juleaften
juleaften
1. juledag
2. juledag
julesøndag
nytårsdag
nytårsdag
H.3.k.søndag
1.s.e.h.3.k.
s.s.e.h.3.k
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
1.s. i fasten
2.s. i fasten
3.s. i fasten

Kl.

19.00
10.30
09.00
19.00
08.00
09.00
10.30
14.00
15.30
10.30
14.00
10.30
14.00
16.00
10.30
10.30
14.00
10.30
10.30
10.30
19.00
14.00
10.30
10.30

Kirke

Hæstrup
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup

Prædikant

Bemærkninger

Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Ole Holm
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Viggo Noe
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Ole Holm
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Ole Holm
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Ole Holm
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn

Glögg og æbleskiver
Børnehaven
De 9 læsninger
Skolens juleafslutning
Børnevenlig gudstjeneste

Kaffe og kransekage
Kaffe og kransekage

Vin og chips
Kirkekaffe

Sognepræsten

Bestilles til gudstjenester senest om lørdagen kl. 17 hos Charlotte
Kristiansen tlf. 61 76 49 76

Kirstine R. R. Rafn
Vrejlev Præstegård,
Vrejlev Kirkevej 28,
9760 Vrå

I præstens fravær
Når jeres lokale sognepræst har fri er der afløsning af enten Ole Holm (Vrå-Em)
eller Viggo Noe (Vejby-Sejlstrup-Harritslev-Rakkeby), idet vores i alt 8 sogne har
indgået et samarbejde om afløsning ved fravær.
Jeg har fridag om fredagen, og det står jer frit for at kontakte enten Ole Holm
eller Viggo Noe, hvis det ikke kan eller skal vente til mandag. Men der ud over
holder jeg fri følgende dage:
Søndag den 9. december (Ole Holm er afløser)
Søndag den 23. december (Viggo Noe er afløser)
Onsdag den 26. december (Ole Holm er afløser)
Søgnefri den. 13.- 17.- 27. og 31. december (Viggo Noe er afløser)
Søndag den 20. januar (Ole Holm er afløser)
Vinterferie 14. - 20. februar - begge dage incl. (Ole Holm er afløser)
Ole Holm kan kontaktes på tlf.: 98 98 10 40
eller mail: OHO@KM.DK og
Viggo Noe kan kontaktes på tlf.: 98 99 80 22
eller mail: VNO@KM.DK

20

tlf. 98 98 60 43
Mandag-torsdag
Mail: krr@km.dk

Kirkegårdskontoret
Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå

Kirkegårdsleder
Jan Bjergene Christensen
Servicemedarbejder
Inger Hansen
Tlf 98 98 83 60
Mail: vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
Kontortid: Mandag-fredag kl 9-12

Menighedsrådet
Formand
Erik Kristensen
Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
Tlf. 98 98 63 33.
Mail: ge@bbnpost.dk
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NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Sognearbejdet

Sangaften 29. januar 2013 kl. 19.30
Temaet for aftenens sangaften er Mod lysere tider.
Vi går lysere tider i møde, så det er oplagt at synge sange
om Kyndelmisse, lys og varme. En aften hvor vi så småt kan
tage afsked med vintermørket og byde lyset velkommen.
Organist Lene Rom Frederiksen introducerer sangene den
første halvdel af aftenen, så får vi kaffe/te med hjemmebag og
efter kaffen får I lov til at vælge jeres yndlingssange akkompagneret af organisten.
Sangaftener foregår i Præstegårdens konfirmandstue kl.
19.30

Fællesskabseftermiddage

3. december Adventsfest i Sognehuset kl. 19.30
v/Mogens Åen
7. januar
Nytårsfest i Sognehuset kl. 19.30
v/Margit og Jørgen
28. januar
Møde i Sognehuset kl. 19.30
- Sang v/Per Jørgensen
25. februar
Møde i Sognehuset kl. 19.30
V/Benny Kusk
18. marts
Møde i Sognehuset kl. 19.30
v/Jørgen Smedegaard
15. april
Møde i Sognehuset kl. 19.30
v/PerWeber
Kontaktperson: Erik Christensen tlf. 23 47 86 92
Kom og vær med, vi glæder os til at se dig

Den første fredag i hver måned mødes
en flok meget flittige damer i
Sognehuset for at sy og strikke til
rumænske børn på børnehjem.
Alle hygger sig sammen, der laves håndarbejde,
udveksles mønstre og opskrifter, der nydes en kop kaffe
og lidt hjemmebag.
Så kom og vær med - der er plads til alle, og der er
mange materialer på lager, så hvis du mangler et
strikketøj til fjernsynet eller en hyggestund ved
symaskinen, har vi materialerne.
Vi mødes i Sognehuset den:
4. januar
1. februar
1. marts
4. april
Alle dage fra klokken 14 til ca. klokken 17.
Enhver der gerne vil bidrage til en hyggelig eftermiddag er
velkommen
Fredagsdamerne

Lokalbladet
Foto: Henrik Rafn
BT_Lokbla_4_12.pmd
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NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

De ti bud
Igen i år har konfirmanderne givet deres egen og
helt usminkede vurdering af, hvad De ti bud bør indeholde i dagens Danmark. De mente, at de eksisterende
såmænd var ok, men ikke særlig nutidige  og det kan
der jo være noget om. Nedenfor kan I læse, hvad der
mest optager de unge mennesker anno 2012.

SOGNENE NETOP NU

Først de mere almindelige og velkendte bud:
Du må ikke dræbe
Du må ikke have andre guder
Du må ikke stjæle
Du må ikke lyve
Du skal respektere alle - især din mor og far
Du må ikke være utro
Du skal høre på Gud
Og så nogle helt nye og noget anderledes bud:
Du må ikke true
Du må ikke misbruge mennesker eller dyr
Du må ikke være doven
Du skal være ærlig
Du må ikke drikke og køre bil
Du skal gå i skole
Du skal følge reglerne
Du må ikke lave hærværk
Du må ikke være egoistisk
Du må ikke mobbe
Du må ikke være dobbeltmoralsk
Du skal være hjælpsom
Du skal dele med andre
Du skal være til at stole på
Du skal være retfærdig
Du må ikke være selvfed
Du skal være glad for det, du har
Du skal være en sand ven
Du skal glæde andre
Du må ikke være næsvis

Indsamling af materialer til
konfirmandundervisningen
Vi efterlyser forskellige ting og sager, som vi gerne vil
bruge i konfirmandundervisningen. Vi håber at nogen af
læserne har noget liggende i skuffer og skabe, som I vil
betænke os med.
Vi tager med tak imod alt, hvad man kan tænke sig at
kunne bruge til at lave collage af. Konfirmanderne skal af
flere omgange lave collager, men vi har ikke meget at gøre
det med. Derfor vil
Ugeblade/månedsmagasiner  med farvestrålende billeder
Fjer
Perler
Bånd
Klistermærker
Gamle noder
Og meget, meget mere være en virkelig stor hjælp for os 
kun fantasien sætter grænse for, hvad der kan bruges. Vi
har i skrivende stund fået lidt ind fra venlige mennesker,
men det er desværre ikke nok til 20 konfirmander, der skal
lave hver deres collage.
Hvis I har noget, som I vil give til vores projekter, vil jeg
meget gerne høre fra jer. Materialerne kan naturligvis
afleveres i kirken om søndagen, men jeg kommer også
meget gerne og henter jeres venlige bidrag.
På forhånd mange tak for jeres hjælp.

Der er ingen tvivl om, at verden ville være et langt
bedre sted, hvis dette konfirmandhold fik lov til at bestemme reglerne. Og der er nogle forældre, der kan læse
dette og glæde sig over, at netop deres børn er artige
Men inden vi nu helt fortaber os i, hvor artige de
unge mennesker kan være  så læs også lige artiklen om
de ti anti-bud.

22

LOKAL
bladet

BT_Lokbla_4_12.pmd

Sognepræst
Kirstine R.R. Rafn
22

19-11-2012, 10:17

NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Juleafslutning for Vrejlev-Hæstrup Skole
Fredag den 21.december, kl. 08.00 + den tid det tager at gå
fra skolen til kirken, mødes vi i Vrejlev Kirke og holder juleafslutning.
Hvis vi følger tidligere traditioner, så går eleverne fra skolen i fakkeloptog sammen med børnehaven  for at samles i det
varme kirkerum til en hyggelig og julet morgengudstjeneste. Vi

Sognearbejdet

får hjælp til at synge julesangene af kirkernes kor og vi vil lytte
til juleevangeliet og hygge os inden det er tid til at gå tilbage til
skolen og den sidste julehygge inden juleferien.
Vi glæder os meget til at se alle eleverne og børnehavebørnene. Og for nu ikke at nogen skal komme i tvivl, så er det tilladt
at have nissehue på denne ene dag (selv om vi normalt ikke har
huer eller hatte på i kirken)  men det er jo jul.

Dagplejernes juleafslutning
Igen i år tilbydes Poulstrups dagplejere en lille julegudstjeneste for de mindste. Sidste år samledes vi i Vrejlev
kirke efter skolens juleafslutning og hyggede os med sang, musik
og julefortælling med dukker.
Det blev en rigtig hyggelig stund, som vi igen i år gerne vil
gentage, og helst gøre til en tradition. Ganske uformelt, siddende på tæpper og hynder på gulvet ved alteret vil vi hygge
og lege med de mindste, så alle børn i Poulstrup får en juleafslutning  store som små.
Vi mødes fredag den 21. december  tidspunktet har vi endnu
ikke koordineret med dagplejerne. Alle interesserede er meget
velkommen.

Sognepræst
Kirstine R. R. Rafn
BT_Lokbla_4_12.pmd
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NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Du kan altid finde de sidste nye billeder fra
arrangementer på
www.vh-kirker.dk Links/ Billedgalleri 2012

De ti anti-bud
Dette konfirmandhold viste
med al ønskelig tydelighed,
at de har forstået det kristne
budskab, da de formulerede
de ti nye bud. Men for nu at
være helt ærlig, så kan de
unge mennesker også godt
gå helt i den anden grøft.
Nedenfor kan I se, hvad de
kan finde på, hvis verden
bliver stillet på hovedet  og
de ti bud skal gøre verden til
et dårligere sted at være,
fremfor et bedre sted.
Dette års konfirmandhold fotograferet da de startede på undervisningen i Præstegården i september 2012

Du skal gå i skole 7 dage om ugen
Du må ikke holde ferie
Du må ikke gå i bad
Du må ikke have det sjovt
Du må ikke gå i skole
Du må ikke lave lektier
Du må ikke tale (kan nok blive
vanskeligt at overholde!)
Du må ikke have venner
Du må ikke høre efter
Du skal være doven
Du må ikke dyrke sport
Du skal høre efter i timerne
Du skal gå tidligt i seng
Du må ikke slappe af
Du skal spise sundt hele tiden
Du må kun tænke på dig selv
Du må ikke spille computerspil
Du må ikke spise slik
Du må ikke elske
Du må ikke være kristen
Du må ikke leve livet
Alle over 13 år skal arbejde
Du må ikke drikke cola
Du skal spise fisk
Du må ikke adlyde

Sådan forestiller konfirmanderne sig en omvendt og
forfærdelig verden. Og det er regler, de absolut ikke
vil have. Nogle af reglerne modsiger hinanden, men
det viser vist bare, at for nogen er fx skolen god og
for andre er den lidt træls. Heldigvis ser verden ikke
sådan ud.
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Vi mødes i Hæstrup kirke
torsdag den 6. december, kl.
10.30 om en børnegudstjeneste med masser af
sjov og sang. Gudstjenesten
er tilrettelagt efter børnehavens deltagelse, men andre
interesserede er naturligvis
mere end velkommen til at deltage.
Gudstjenesten indeholder kendte julesange og en

Sognepræst Kirstine R.R. Rafn
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efterhånden ret kendt historie
om den gang Jesus blev født.
Selv om man har hørt historien før, bliver den jo aldrig
uaktuel. Og den vil blive fortalt i børnehøjde, så alle kan
være med.
Vi glæder os til at se alle
børnehavebørnene og alle
andre interesserede børn og
voksne.

NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Sognearbejdet

De 9 læsninger
Søndag den 16. december, kl. 19.00
holder vi aftengudstjeneste med De 9
læsninger. Det er en tradition, der strækker sig tilbage i tiden, og som vi meget
gerne vil fastholde.
Og traditionen tro vil 9 sognebørn
læse tekster, kirkernes kor vil synge for
os  og vi vil naturligvis synge salmer
sammen. Det er en dejlig aften, som plejer
at være rigtig godt besøgt. Og igen i år

glæder vi os til at give jer en god oplevelse.
Det der bla. gør denne aften til noget helt
særligt er jo, at mange mennesker bidrager i
form af oplæsning og kordeltagelse  og
ikke mindst, at vi samles i Vrejlevs smukke
kirkerum, hvor vi vil nyde en kop kaffe m.v.
og en hyggelig stund efter De 9 læsninger.
Tag hele familien og alle naboerne med
 de kan nok trænge til et pusterum og en
opladning midt i juletravlheden.

Før mørket sænker sig
Onsdag den 13. februar 2012, kl. 19.00, holder vi igen aftengudstjeneste  Før mørket sænker sig  i Vrejlev Kirke. Og når vi
samles kl. 19, så har det været mørkt længe. Dagene er korte  og
måske kolde, og mørket hersker over det meste af døgnet. Men vi
er på dette tidspunkt på vej mod lysere tider, og der er lyst og
godt i Vrejlev Kirke en sådan mørk februar aften.
Før mørket sænker sig er et pusterum i en travl hverdag.
Det er hér man kan slappe af og ikke mindst stresse af og lade ro
og fredfyldthed indfinde sig. I Vrejlev Kirkes flotte kirkerum omgivet af familie, venner eller naboer sammen med orgelmusik og
Bibelens ord  kan man finde den indre ro.
Vi samles som altid omkring et glas vin, cider eller lign og lidt
chips, når gudstjenesten er slut og fortsætter det hyggelige samvær.

Sognepræst Kirstine R.R. Rafn
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VREJLEV-HÆSTRUP
SOGNE

Julens gudstjenester
Her i julemåneden er der mange muligheder for at
komme i kirke  både til store og til mindre
arrangementer. Her er en oversigt, så man kan se,
hvornår det bedst passer ind i det travle skema de
fleste har i juletiden  og her er lidt for en hver:
Søndag den 2/12, kl. 19.00  1. søndag i advent  Vi
synger julen ind i Hæstrup kirke med efterfølgende
glögg og æbleskiver
Torsdag den 6/12, kl. 10.30  Børnehavebørnene og
andre interesserede holder julegudstjeneste i Hæstrup
kirke
Søndag den 9/12, kl. 09.00  2. søndag i advent - Ole
Holm holder højmesse i Vrejlev Kirke
Søndag den 16/12, kl. 19.00  3. søndag i advent 
De 9 læsninger i Vrejlev Kirke med deltagelse af
lægfolk og kirkernes kor med efterfølgende kaffe
Fredag den 21/12, kl. 08.00+ - Skolen holder
juleafslutning i Vrejlev Kirke
Søndag den 23/12, kl. 09.00  4. søndag i advent 
Viggo Noe holder højmesse i Vrejlev Kirke
Mandag den 24/12, kl. 10.30  endelig juleaftens dag
 Julegudstjeneste i Vrejlev Kirke i en børnevenlig
udgave, men voksne er også meget velkommen
Mandag den 24/12, kl. 14.00  holder vi
julegudstjeneste for alle i Hæstrup kirke
Mandag den 24/12, kl. 15.30  holder vi igen
julegudstjeneste i Vrejlev Kirke
Tirsdag den 25/12, kl. 10.30  1. juledag  højmesse i
Vrejlev Kirke
Onsdag den 26/12, kl. 14.00  2. juledag  holder Ole
Holm højmesse i Hæstrup Kirke
Søndag den 30/12, kl. 10.30  Jule søndag 
Højmesse i Vrejlev Kirke
Tirsdag den 1/1-13, kl. 14.00  Nytårsgudstjeneste i
Hæstrup Kirke med kaffe og kransekage
Tirsdag den 1/1-13, kl. 16.00  Nytårsgudstjeneste i
Vrejlev Kirke med kaffe og kransekage

Det nye menighedsråd
Hvert fjerde år skal der vælges medlemmer til landets ca.
1800 menighedsråd, og således også i Vrejlev og Hæstrup
sogne. Opstilling af kandidater og valg finder sted efter helt
bestemte regler som er udstukket af Ministeriet for ligestilling og kirke, hvis der kun indleveres 1 liste i hvert sogn
efter fristens udløb, afholdes der ikke valg, men de foreslåede kandidater udgør det nye menighedsråd.
I Vrejlev og Hæstrup sogne har der i mange år været
fredsvalg  altså kun 1 liste, således også i år. Siden 2008
har de 2 sogne haft fælles menighedsråd, og dette samarbejde fortsætter også fremover.
Det nye menighedsråd træder sammen til konstituerende
møde den 22. november. Her vælges formand og de forskellige udvalgsposter besættes. Hvem der bliver valgt til de
forskellige poster vil senere blive oplyst på kirkens hjemmeside. Alle menighedsrådsmøder er offentlige.
Der er nok at se til for det nye menighedsråd; siden 2004
har der været økonomisk selvstyre i de enkelte menighedsråd, og i og med at rådet har arbejdsgiverfunktion overfor
hele personalet  dog undtaget præsten  er der rigtig mange
regler og love at sætte sig ind i.
Menighedsrådet er en vigtig sparringspartner for præsten, de mange arrangementer skal planlægges og udføres
i samarbejde med kirkens personale, så der er mange funktioner at tage vare på for et menighedsrådsmedlem.
Menighedsrådet består fra den 1. december af følgende
personer:
Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
Poul Hansen, Guldagervej 276, 9800 Hjørring
Birgith Pedersen, Vrejlev Møllevej 87, 9760 Vrå
Poul Holst, Vestermarksvej 77, 9760 Vrå
Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, 9760
Vrå
Henny Thomsen, Møgelhøjvej 105, 9760 Vrå
Margit Christensen, Bastholm Møllevej 175, 9760 Vrå
Erik Kristensen, formand for menighedsrådet
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Babysalmesang i foråret 2013
At synge for og med et lille barn er en frydefuld oplevelse
for både børn og forældre. At gøre det sammen med andre i et
kirkerum, gør glæden endnu større. Derfor vil vi igen i efteråret
invitere til babysalmesang i Vrejlev kirke.
Alle børn fra 2  12 måneder er velkomne sammen med deres
mor og/eller far.
Vi synger sange, leger med tørklæder, små bjælder, rasleæg
 leger med lyde og meget mere. Der er en dejlig ro i kirkerummet,
som smitter af på os alle, og jeres børn får en god start i den
kristne tradition som er med til at forme dem, og ikke mindst
værdifuldt samvær og gode trygge oplevelser. Babysalmesang
foregår i Vrejlev kirke torsdag fra kl. 10.
Efter ca. en halv time i kirken følges vi over i Sognehuset
hvor vi slutter af med en kop kaffe eller te og et stykke brød  og
hyggeligt samvær. Det koster ikke noget at være med, bortset fra
de 10 kr., der betales for kaffe og brød.
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte organist
Lene Rom Frederiksen tlf. nr. 98 88 78 81 eller en af vores gode
hjælpere Edith Jess tl.nr. 98 98 80 63 eller Jytte Borrisholt tlf. nr.
98 98 83 97.
I første halvdel af 2013 er der babysalmesang følgende
torsdage:
10., 17., 24. og 31. januar
7., 14. og 28. februar
7., 14. og 21. marts og 4. april
Med venlig hilsen
Organist Lene Rom Frederiksen

Aktivitetsrådet

Edith og Jytte yder en utrolig stor hjælp til babaysalmesang - og glæder sig til at
møde nye babyer i foråret 2013

Siden 2008 har menighedsrådet for Vrejlev og Hæstrup
sogne haft stor hjælp af aktivitetsrådet, som hidtil har bestået
af 4 frivillige medlemmer fra sognene. Sammen med kirkens
ansatte har de i de sidste 4 år været en stor og uvurderlig hjælp
i det praktiske arbejde med de forskellige arrangementer.
Sammen med medlemmer af menighedsrådet er aktivitetsrådsmedlemmerne med til at planlægge de fleste af de arrangementer der afholdes i løbet af året. De er også med til at udføre
praktiske opgaver, opstilling og oprydning efter arrangementer, ja, opgaverne er mange......
Når det nye menighedsråd trækker i arbejdstøjet den 1.
december er der også et nyt aktivitesråd på banen og det er
udvidet til at tælle 5 medlemmer, det består af følgende personer:
Charlotte Kristiansen, Høstvej 4, 9800 Hjørring
Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 160, 9760 Vrå
Henning R. Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå
Jytte Borrisholt, Gl. Rønnebjergvej 209, 9760 Vrå
Majbritt Tripp, Hæstrupvej 103, 9800 Hjørring
Menighedsrådet vil gerne sige en stor tak til medlemmerne
af aktivitetsrådet for indsatsen og tak for et rigtig godt
samarbejde i de forgangne 4 år, og håber på rigtig mange
gode timer sammen i de kommende år.
Margit Christensen, formand for aktivitetsrådet
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Vrejlev Kirke

NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Syng julen ind i Hæstrup kirke
Søndag den 2. december, kl. 19.00, synger vi julen ind i
Hæstrup kirke. Vi har ombyttet søndagens højmesse med et
hyggeligt aftenarrangement. Vi samles i den smukke og
julepyntede Hæstrup kirke, hvor vi synger julens dejlige salmer og sange, hører julehistorier og hygger os med glögg og
æbleskiver.
Det er en meget stemningsfuld aften, hvor man kan lade
roen falde på og slappe af  inden julestress sætter ind. December måned er i forvejen en travl og sommetider forjaget tid
for mange. Der er meget at nå og kort tid at gøre det på. Og
alligevel glæder vi os jo til juletiden  bare den dog ikke var så
travl og stresset! Derfor er der ny energi og glæde i at samles
en aften, inden det for alvor går løs med julebag, julemad,
julegaveindkøb, julefrokoster og meget, meget mere. En aften, hvor man ikke skal forberede noget eller gøre ret meget 
bare nyde og slappe af.
Vi glæder os til at se jer alle sammen - både fra den ene og
den anden side af Aalborgvej! Selv om arrangementet foregår
i Hæstrup, er beboere fra Vrejlev sogn meget velkommen til at
deltage. Det ville faktisk være synd, hvis man snød sig selv
for en rigtig god oplevelse.

Renoveringer ved kirkegården
Hen over efteråret er der sket flere ting omkring
kirkegården i Vrejlev. I starten af november rykkede
de store maskiner ind og i løbet af en enkelt formiddag blev hele pladsen foran kirken belagt med ny asfalt.
Gennem mange år har det været et ønske at få ny
og bedre belysning på selve kirkegården, flere af lamperne var over 30 år gamle, så her i efteråret blev de
nye lamper endelig opsat, og der er nu flere lampesteder og det giver et rigtig godt lys.
Det sidste der skal ske inden vinteren sætter ind,
er at de store træer ved p-pladsen skal fældes. På
selve kirkegården fjernes også en del andre store træer,
så der kan komme mere luft og lys ind.
I det nye år er det planen at der skal ryddes op i
de tilgroede områder på kirkegården, og der fortsættes også med at udskiftning af gamle hække.
Det er menighedsrådets og personalets holdning
af kirkegården skal holdes i ordentlig og god stand,
til glæde for de mange der besøger kirken og kirkegårdene.
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Succesfuld temauge
og motionsdag på
Vrejlev Hæstrup Skole
I ugen op til efterårsferien var der, mandag til torsdag, nogle
lærerige temadage på Vrejlev-Hæstrup skole i Poulstrup, mens
fredagen stod på en anderledes og sjov motionsdag. Temaet i
temadagene var Et børnehjem i Indien og gennem hele ugen
arbejdede elever og lærere med børns vilkår i Indien. Eleverne
lærte at mange børn i Verden ikke har det så godt som børn i
Danmark og derfor ville vi forsøge om vi kunne indsamle midler,
så børnene på børnehjemmet kan få det lidt bedre. Gennem en
ansat på skolen, er vi kommet i kontakt med børnehjemmet
Anugrah Childrens Home nær Delhi i Indien, og på børnehjemmet i Indien harman desværre ikke særligt mange midler at

gøre godt med. På børnehjemmet er der fx mangel på helt basale
skoleting, vi i Danmark tager som en selvfølge. Eleverne har
derfor arbejdet med, hvor vigtigt det er at gøre noget for andre
og vi har haft fokus på, hvor godt vi rent faktisk har det i Danmark. Elever og lærere valgte derfor at bruge temaugen på, at
lære om fattige børns vilkår i Indien, sammenlignet med børns
vilkår i Danmark, og samtidig lære om Indiens spændende kultur.

forskellige værksteder i skolens temadage, læse dagens vittighed og se tegneserie, samt se fotos der passer til de forskellige
artikler. Skoleleder Pernille Daarbak har skrevet avisens leder og
avisen skal sælges ved den kommende skolefest. Vrejlev-Hæstrup Tidende har desuden annoncer fra lokale firmaer og alle
indtægter fra avisen går til børnehjemmet i Indien.
En sjov og anderledes motionsdag
Som afslutning på temaugen havde vi motionsdag på skolen
og det foregik i strålende solskin. Motionsdagsudvalget havde
planlagt en sjov og anderledes med motionsdag, der bestod af en
times motions- og sponsorløb, hvorfra alle indtægter også gik til
børnehjemmet i Indien. Derefter var der sjov aktiv leg og socialt
samvær i hallen, med stor hoppepude, store skumfigurer,
hulahopringe, snurretoppe, kæmpe Legoklodser og indendørs
rulleskøjteløb. Derforuden fik skolen besøg af den professionelle
danseinstruktør Majken Jensen fra Art Of Dance i Hjørring, som
flot dansede Street-, funk- og Hip Hop dance med eleverne i
skolens gymnastiksal, og det hele foregik med møj høwt musik.

Værksteder med fokus på Indien
Eleverne på skolen i Poulstrup var inddelt i hold på tværs af
klasser og årgange. Hvert hold skulle på skift prøve fire forskellige værksteder fra mandag til torsdag og de fire værksteder var
madværksted med indisk mad, avis og medieværksted, værksted om børns vilkår og et kreativt værksted. På nogle af værkstederne producerede eleverne forskellige ting, der skal sælges
ved den kommende skolefest, til fordel for børnehjemmet i Indien og i madværkstedet fornemmede man virkelig indisk stemning, når lugte- og smagsløgene blev udfordret med de forskellige indiske retter.
Vrejlev-Hæstrup Tidende
I avisværkstedet blev der lavet en vaskeægte lokalavis,
Vrejlev-Hæstrup Tidende, som udkommer inden skolefesten,
og eleverne havde forskellige roller som fx journalister, fotografer og skribenter. De forskellige roller gav eleverne mange udfordringer mht. organisation, samarbejde, lederskab og kreativitet. I Vrejlev-Hæstrup Tidende kan man læse stort og småt fra
lokalområdet, læse om virksomhedsbesøg, læse artikler om de
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En hel skoledag med matematik
Hver tirsdag er der fagdag på Vrejlev Hæstrup skole i Poulstrup, hvor eleverne, en hel dag, kan fordybe sig i natur og teknik, kristendom, dansk, historie, klassens tid eller matematik.
Ved matematikfagdagen d. 2. oktober, lavede eleverne i 1.
og 2. klasserne mange forskellige matematikøvelser, både praktiske og boglige, inden de gik til computerne i mediateket, hvor
der bl.a. skulle laves matematik med programmet Matematik i
Måneby, der tager eleverne med på et matematikeventyr, hvor
sjove rumvæsener hjælper med at løse et bredt udvalg af
matematikopgaver.
I Matematik i Måneby skal børnene hjælpe med at opføre
en rumkoloni fra bunden af, og det kræver matematisk snilde,
når byen skal blive så flot som muligt. Børnene får trænet deres
regnefærdigheder og øvet problemregning i et fornøjeligt og
pædagogisk univers, opbygget som de populære PCspil, børnene kender så godt fra fritiden.
Se mere om skolerne i Poulstrup og Tårs på
www.taarsskolecenter.dk
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Poulstruplund gennem 100 år
Rids af plantagens historie.
I 1905 afhændes Vrejlev Kloster af kreditforeningen til Niels Mellergård, der var hovedperson i
Thomas Olesen Løkkens roman, Bonden Niels
Hald. Han frastykkede dele af jorden til gårdene
Højgård, Landlyst, Solvang og Nedergård. Noget
af godsets jord i den østlige del af sognet
udstykkedes til husmandsbrug, og endvidere 20,5
ha. - 37 tdr. land til A/S Poulstruplund, et
plantningsselskab der blev startet i 1906 af lærer
L. Thura Obel, Poulstrup. Der blev udbudt 146
aktier af 50 kr., der skulle afdrages over 10 år, 5 kr.
pr. år. 60 tegnede sig for en enkelt eller to, enkelte
for 5 aktier, mens A. Kristensen St. Plet og Niels
Mellergård tegnede sig for 10 hver. Målet blev
nået, men en hel del af egnens folk havde stort
besvær med at skaffe de 5 kr. årligt
Selskabets formål: At fremme plantningssagen i Vrejlev sogn
Første køb var et areal, Købt af Vrejlev Kloster, beliggende
på den østre side af Poulstrup landevej imod nord op til kirkestien, mod øst til J. Jensens skel, mod syd til Niels Baks ejendom og mod Mellergårds huses jord. Arealet tænkes beplantet
i efteråret 1906 og 1907, under Hedeselskabets opsyn. Ingen
aktionær har mere end 1 stemme. Bestyrelsen består af 5 mdl.,
der vælges af generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år. Generalforsamlingen afholdes hvert år i nov. Der gives bestyrelsen
bemyndigelse til at optage nødvendige lån. Alle aktionærerne
er solidarisk forpligtede.
Således vedtaget på generalforsamlingen i Poulstrup d. 30.
nov. 1906.
L. Thura Obel, M.R.Larsen, Jens Jensen, Martinus Sørensen, Thomas Nielsen.

En efterårsdag med rimfrost

Uddrag af købekontrakt
23. dec. 1906, mellem Niels Mellergård Vrejlev Kloster og
A/S Poulstruplund. Købesummen er 140 kr. pr. tdr. land. I betingelserne læses: Køberne overtager straks alle skatter og afgifter, Niels Mellergård skal levere heste til pløjning og grubning
af jorden. Omkostninger ved handelen deles mellem parterne.
Det første regnskab 1907
I dec. 1906 indgår en veksel til 1. feb. 1907 på 5000 kr. til
Niels Mellergård. 15. feb. lånes i Sparekassen Hjørring 6000 kr.,
at rugen der blev høstet på den kommende plantages jord gav
881 kr. til selskabet. Der var i alt indtægter på 12.666 kr, en kassebeholdning på 58 kr., et indestående i sparekassen på 1467kr.

Ungdomsforeningen holder sommermøde i Poulstruplund sommeren 1919
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Poulstruplund gennem 100 år
Af udgifter gik der 14 kr. til N.Jensen for 7 dages pløjning,
kommuneskatten var på 22,98 kr., til Bagterp plantage et lille
beløb for planter, renter af de 6000kr, 102,38 kr. Niels Mellergård
til betaling af veksel, 5000 kr. Chr. P. Arentoft for plantning 100
kr., P. Rasmussen for Chilesalpeter + fragt 50,65 kr., Frands Poulsen og Niels Mathiasen for høstning af rugen 60 kr. osv. I alt
udgifter på 12.608,51 kr.

Holst, der var fra Aarhus, var forstkandidat og skoven hans
hjertensbarn. Helt op i 90erne, da han selv var en ældre herre,
deltog han i besigtigelsen af skoven.)
Den gamle træbestand fik sit dødsstød ved februarstormen i 1952, og i 1956 arbejdede man stadig på oprydning og
nyplantning. Træet var blevet godt solgt, og som skovningen
skred frem, kom der gang i stødoptagningen, som man ikke
forlangte noget for. Det var en fornøjelse at se de mange tilfredse arbejdsløse slide for at få dem op. Også kvaset lod man
folk hente. Så snart frosten var af jorden, fik man fladerne pløjet
op til plantning, men man fik kun plantet lidt, foråret var fremskreden. Forud for plantningen er planterne dyppet i
gesarolopløsning. Natten før 1.juli var der hård frost, der dog
gjorde ringe skade. Der forestår endnu et betydeligt plantearbejde.
Salg af jord til kommunen 12/8 1964 til skole og plejehjem
Købesum 60.300kr. Køberen forpligter sig til at opsætte forsvarligt hegn i skellet mellem de erhvervede parceller og Poulstruplunds øvrige ejendom på strækningen fra landevejen til
vejen gennem skoven øst herfor. Det solgte er på 39.130m².

Unge bøgetræer i efterårssolen

Forsikring
Plantagen var i 1928 forsikret i Forsikringsselskabet National København-Nørrevold.. Brandforsikringspolice nr.
99.901. Årlig præmie 26,60 kr. Dækningsbeløb14.000kr.
I 1933 flytter man til Mejeriernes og Landbrugets ulykkesforsikring.
Vedtægtsændring 9/12 1937
Hvert af de 146 partsbreve skal lyde på navn og adresse.
Ved enhver overdragelse af et partsbrev skal den nye ejers
adresse noteres i skovvæsenets bøger. Ejere af indtil 5 aktier
har 1 stemme ved generalforsamlingen, ejere af flere end 5 aktier
har 2 stemmer. Regnskabet løber fra 1. jan.-31.dec. Hvis der på
årets driftsbudget viser sig at være overskud, deles det ud i 146
dele, alt efter det antal parter vedkommende ejer.
Regnskab 1953
Indtægter: Salg af træ-44.447,97kr. Renter 168.34kr. Overførsel fra forrige år-2799.68 kr.
Indtægter i alt: 47.415,99 kr.
Aktiver: Ejendomsskyld 22.000kr., beholdning Vrejlev Hæstrup sparekasse 34.822.88 kr. Kontant 1608.72kr.
Aktiver i alt 58.431.60kr.
Udgifter: 47.415 kr., hvoraf udlodning til andelshaverne
udgjorde 29.200 kr. Et godt år.
Beretning 1957 af S.M. Holst Vrejlev Kloster
(S.M. Holst købte Vrejlev Kloster i 1932, og snart efter overtog han over 50 % af andelsbrevene, og var i bestyrelsen fra
1937 og formand 1941-95, over halvdelen af plantagens levetid.

Generalforsamling 22/2 1979
S.M.Holst: Emil Jensen er død. Hans far var med til at stifte
selskabet i 1906 og sad i bestyrelsen til sin død i 1922. I 1928
valgtes Emil ind i bestyrelsen og i 1952 blev han kasserer. I det
følgende tiår udførte Emil arbejdet i skoven med opmåling og
regnskab meget omhyggeligt. Han trak sig tilbage i 1972 som
kasserer efter 50 år i bestyrelsen. Æret være hans minde.
Generalforsamling 26/2 1981
S.M.Holst: 1980 var et godt år for væksten i skoven. Sundhedstilstanden god. Skoven fik i 1978 et statstilskud på 23.000
kr. til gennemhugning af unge bevoksninger. Loven tilsigter at
hjælpe med de helt urentable gennemhugninger. Princippet er
at skovejeren ikke direkte må tjene på tilskuddet. Den økonomiske status er ikke blevet bedre, vi må nok endnu engang regne
med at kassekreditten skal udvides. Der er stagnation i byggeriet, det er vanskeligt at sælge træ. Regnskabet viser et underskud på 7.500kr. Skovens værdi anslået til 180.000 kr.
Generalforsamling 10/3 1983
S.M.Holst:  Godt år for skoven. Stormfaldet fra i fjor godt
solgt.
Skovrider Finn Jensen besigtigede skoven, og foreslog at
skovstøtten blev brugt til oprydning og beplantning af det
afdrevne areal. Sidste år nægtede chaufføren at køre ind i skoven efter træ til Sverige. Vognen kan tage 50 rm. Der tilbydes træ
til selvhugst.
Valg til bestyrelse: Esben Saksager, Erling Østergård og
S.M. Holst er på valg.
Generalforsamling 23/2 1984
S.M.Holst: Skattevæsenet har fået øje på os. Efter at have
set sidste års regnskab, var de inde på at vi skulle betale skat.

Tekst: Lærer Ole Jensen
Foto: Lokalhistorisk Arkiv
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Poulstruplund gennem 100 år
De udbad sig flere års regnskab og skovlavets vedtægter.
Hele spørgsmålet blev sendt til skattedirektoratet. Herfra har vi
intet hørt. En opringning dertil gav svaret, at manden der havde
sagen, var syg. Skovrider Finn Jensen forlod Vendsyssel, Hedeselskabet skal spare. Beklageligt.
Generalforsamling 27/2 1986
S.M. Holst:Hugsten afsluttet i nov. Resultatet skuffende,
der var mange ukurante træer. Skovstøtten der blev søgt om for
tre år siden, er på vej. Evt.: 10 årig kontrakt med Vrejlev Hæstrup
jagtforening ang. 2 årlige jagter. Valg: Knudsen Christiansen,
Poul Pedersen.
Generalforsamling 15/3 1988
S.M.Holst:  Økonomien er anstrengt. Der er stagnation i
byggeriet, grundet kartoffelkuren. Den årlige jagt blev afholdt
14. nov. Der faldt ikke et skud. Jeg var selv med, havde håbet at
nogle af Troelses fasaner havde forvildet sig ind i skoven, men
det var ikke tilfældet. Heldigvis faldt der 4 ræve i Tollestrup
mose. Problemet med at erstatte bortkomne partsbreve er blevet aktuelt.
Generalforsamling 30/1 1989
S.M. Holst: De store ædelgraner i skovens nordside blev
plantet i 1940. Det lykkedes at sælge dem til skovningsentrepenør
Kaj Poulsen til 120 kr. pr.m³. Rentebyrden er tung for os. Muligheden for at tage et kreditforeningslån er aktuel. Problemet med
de bortkomne partsbreve er ikke endeligt løst. Som hidtil handler vi efter konduite.
Civilretten Hjørring 2. jan. 1992
Begæring om offentlig indkaldelse af den eller dem, der
måtte være ihændehaver af eller anse sig berettiget til partsbreve i Skovlaget Poulstruplund.
Underskrevet S.M.Holst, Poul E. Pedersen.
Generalforsamling 6/3 1995
S.M.Holst aflægger sin sidst beretning: Vi er begyndt at
afvikle 2. generations træer. Der er konstateret rødgranssyge.
Træerne taber nålene og dør efter få år. Skyldes måske de milde
vintre? Hullerne i skoven er efterplantet med bøg, og i skovens
rand mod vest og nord er der plantet løvtræ. Bestyrelsen har
haft bekymringer. Det gælder om at holde omkostningerne nede,
træpriserne er helt i bund.
S.M.Holst ønskede ikke genvalg, syn og alder taget i betragtning, men ville gerne inviteres til generalforsamlingen. Han
sluttede med at sige at han har haft megen glæde af at sidde i
bestyrelsen, og takker for godt samarbejde.

Martin Mortensen, købmand: 1933-1941
Svend Malthe Holst, proprietær: 1941-1995
Esben Saksager, gdr: 1995-2003
Troels Holst, proprietær: 2003-2005

Poulstruplund plantage
Det grønne i byen
I den nordlige del af Poulstrup ligger plantagen Poulstruplund, der er etableret i 1906. Vrejlev-Hæstrup Skole, ligger i plantagens sydlige ende, en unik beliggenhed for en skole, med
legeplads under og mellem træerne. Skoven ligger umiddelbart
nord for Poulstrup og al gående færdsel er tilladt. En del af
Klosterruten går i øvrigt gennem plantagen/skoven.
Her er lidt historie om Poulstruplund Den 3.12.1906 besluttede en række lokale bønder med støtte fra Hedeselskabet
at tage et enestående initiativ: At oprette et anpartsselskab med
det formål at tilplante de sandede jorder nord for byen. Et område blev dog aldrig beplantet, men anvendtes til græsningI 1923 vedtog man, at idrætsforeningen for 80 kr. årligt kunne
leje et areal til fodboldbane, der hvor nu skolens gymnastiksal
ligger. I 1929 blev pladsen stillet til fri afbenyttelse for fodboldspillere fra by og omegn.
I 1933 fik en gruppe borgere den ide, at etablere en festplads i skoven. Pladsen blev en rund plæne med en omliggende
bøgehæk, der nu er blevet til fuldvoksne bøgetræer. Om pladsen blev forsynet med bænke vides ikke, men en talerstol blev
rejst og til større arrangementer blev bænke hentet fra det nybyggede forsamlingshus.
I mange år var grundlovspladsen rammen om 5.juni-festerne.
Bønder kom fra hele omegnen i stort tal i jumper for at høre
talerne, hvor den kendteste var statsminister Erik Eriksen. Der
blev også holdt ringridning på pladsen. I 1960-erne frasolgtes
12 tdr. land til den ny Vrejlev-Hæstrup Centralskole.
Kilde: www.poulstrup.net
Motionsdag i skoven 2012

Formænd gennem 100 år.
M.R.Larsen, mejeriforpagter: 1906-1908
L.Thura Obel, lærer: 1908-1911
Isak Kr. Peter Kristiansen, husmand: 1911-1918
Jens Jensen, sognefoged: 1918-1922
L.Thura Obel: 1922-33
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En sommerdag mellem de høje bøgetræer

Husene på Aalborgvej
i Harken
Ålborgvej 499
Huset blev bygget i 1922 af Martin Andersen og i 1936
solgte han det til Anders Peter Andersen. Han arbejdede som
landhåndværker, hvilket vil sige, at han kunne lidt af hvert, både
mure, snedkerere og lave tømrerarbejde. Anders Peter boede i
huset i 30 år. Han mistede sin kone et år før han selv blev trafikdræbt. Han var på vej over Ålborgvej til Peter Lassen, som han
ofte besøgte, men blev ramt af to biler og døde af sine kvæstelser på sygehuset. Det var i 1976, han blev 90 år gammel og der
var ingen børn i ægteskabet.
Der har senere været flere ejere, blandt andet var det solgt
til Gunderuplund i en periode.
De nuværende ejere er Steffen Rosendal Thomsen og Christina Lyngsaa Madsen,
derudover består familien af lille Signe på 15 mdr. og en
ældre herre til puddel, som hedder August.
Steffen arbejder hos Hjørring Bilcenter og Christina er SSA
på Brønderslev Sygehus, hvor der er genoptræning. Signe er i
dagpleje i Hjørring men de håber på, at der er en ledig børnehaveplads på Rundmarken, når den tid kommer. I fritiden går Steffen og reparerer og pynter på det gamle hus og passer Signe når
mor er på vagt. Christina og Signe har gået til mor/barn gymnastik i hallen.

Steffen, Christina og datteren Signe

Tekst & foto: Henny Madsen
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Ålborgvej 520 i 1995.

Ålborgvej 520

Kathrine og Ejvind

Mette og Henrik Ravn

Det var Katrine og Ejvind Lund der den 20. dec. 1946, købte
ejendommen. Katrine var fra Vrå og Ejvind kom fra Tømmerby.
Han arbejdede i flere år hos Sivert Christensen i Gunderup, som
fodermester og senere på Hæstrup Savværk. Katrine gik hjemme
og passede det lille hus på 75 m2. De havde sønnen Jørgen og
de unge samledes ofte hos familien, idet Jørgen havde en grammofon og plader blev det et rart sted for dem at opholde sig.
Katrine og Ejvind dansede folkedans både i Hjørring og Poulstrup og de havde de rigtige vendsysseldragter.
I dag ejer Mette og Henrik Ravn huset som de købte tilbage
i 1995. De mødte hinanden i Hirtshals og Mette er indkøber i
firmaet Exat. Det ligger i Nr. Sundby og sælger produkter til leg
og læring i skoler mv. Hendes fritid bliver brugt til hus, have,
madlavning og bagning, samt en dejlig ferietur. Henrik arbejder
med projekter i samme firma, men de bliver nødt til at have to
biler, for de har ikke samme mødetid. Al hans fritid er gået med at
sætte det gamle hus i stand, det var ikke sjovt, men nødvendigt.
Noget helt andet er at anlægge haven med specielle planter,
palmer og sten. De har en unik have og det er blandt andet
Henriks hobby. Desuden vil han gerne male billeder og på ferieture.

Ålborgvej 559
Min oldefar og oldemor Kresten Nielsen og Marie Madsine
Nielsen købte i 1908 ejendommen og de kom hertil fra Gunderup.
Oldemor døde tidligt, men der var mange børn i familien. Chr.
Peter, Jens Laurits der senere købte Præstevej 36, Jensine, Johanne Nielsen (omtales senere), Alfred købte deres hjem i 1930.
Alfred blev senere gift, men fik aldrig børn. Han spillede harmonika og når han sad ude ved gavlen og spillede, kunne det høres
på Præstevej. Dengang var der ikke så meget trafik og langt mellem naboerne, så lyden kunne komme vidt omkring.

Kresten og Marie Madsine Nielsen
Harken Huses egen lastbil
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Harken Huse
I 1964 købte Tove og Kaj Nielsen huset og oprettede et firma
som byggede sommerhuse og garager. Tove passede regnskabet og hentede byggetilladelser derhjemme, mens Kaj var ved
byggerierne. Han var en travl person til tider foregik det i løb Der
var meget trafik ud og ind fra Ålborgvej, så Tove og Kaj måtte
købe cementstøberiet på Hedebovej og fik lavet udkørsel den
vej.
I 1985 flyttede de til Møgelhøjvej i Vrejlev, men kontor og
produktion fortsatte i Harken. Deres to piger Laila og Helle var
faktisk med mor på arbejde i Harken det første år efter. Da tiden
kom, hvor de ville flytte arbejdet hjem til Møgelhøjvej, blev Kaj
syg og han døde i 1988.

19-11-2012, 10:18

Familiehygge i haven til Ålborgvej 498
En af Harken Huses mange garager i området

Ålborgvej 498
De første ejere hed Astrid og Peter Lassen og mens de
havde huset, blev noget af deres jord solgt fra til Harken stadion og træningsbaner. Peter Lassen stod ofte og kiggede på
når de spillede bold, men han kunne bestemt ikke forstå, at det
skulle være nødvendigt at træneren bandede, for at spillerne
kunne blive gode.
I 1981 solgte de ejendommen til Birgit Overgård og Peter
Hausager som byggede det nye hus på grunden i 1986. Birgit
og Peter flyttede til Gunderup og ejer i dag firmaet Hausager
Vinduer i Sæsing.
Familien Hecht Pedersen overtog huset i 1994 og de er
Anette og Anders Hecht Pedersen samt deres to børn Nikolaj
og Ninna.
Før de købte huset på Ålborgvej, boede de i Ilbro, men
begge børn er født her i Møllebyen. Nikolaj er født i 1997 og
Ninna i 2000 og de går begge i skole i Hjørring Private Real.
Anders´ firma hedder Nicon Industries og de fremstiller stål- og
aluminiumskonstruktioner til f.eks. skibe og til olie, gas og vind
offshore på borerigger mv. Anette beskæftiger sig med bogføring og regnskabsassistance og arbejder både ude og hjemme.

Astrid og Peter Lassen
Ålborgvej 498 inden det nye hus blev bygget

Ålborgvej 498 son det ser ud i dag

Anders og Anette Hecht-Pedersen og deres 2 børn
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Din hjlp i hverdagen
Alt i vedligeholdelse af
huset, indvendig og udvendig
ring og forhør
Erik Mogensbæk
tlf. 60941551

JK Auto
Hella Service Partner
Johnni Knudsen
Årupvej 122, 9760 Vrå
tlf.: 96 45 00 55

Advokatfirmaet
Dyrberg § Brinkmann

Brink Seidelins Gade 14-16
9800 Hjørring
tlf. 98900997
Østergade 16
9760 Vrå
tlf. 98980177

Et godt nummer til land og by
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Løkkens Vejkro
Løkkens Vej 736  Rubjerg-Tlf. 98 99 61 40
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Voerhøj

Maskinstation A/S
Terpetvej 490, 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99
98 98 85 99

MS Staldmontage
Hovedgaden 75
Poulstrup
Tlf. 23 35 82 60

Vrå Optik ApS
v/ Nina Malkin
Strømgade 2
9760 Vrå

Lokalblad 2012_2 PN.pmd
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Ålborgvej 602, 9760 Vrå
tlf. 98 98 62 15
www.verasvine.dk

Tlf.: 98 98 12 24
mail@vraaoptik.dk
www.vraaoptik.dk

29-05-2012, 10:07

Bøjholmvej 4, Sæsing, 9830 Tårs
Tlf. 98967755 fax 98967788

Plads til
endnu en
lokal annonce
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v/Sonja Larsen, Engager 1
Poulstrup, 9760 Vrå

ØRUM-SMEDEN
Vrejlev Klostervej 310
9830 TÅRS

Vrejlev-Hæstrup Hallens
Motionscenter
Træning når du har
tid og lyst
Kontakt: Inger Hansen
Tlf. 98 98 82 84
Mobil tlf: 51 20 8469

Tlf. 98 98 82 32

98 98 80 20

Tømrermester

Klaus Bonkegaard
Hovedgaden 69 - Poulstrup

Vinduer og døre i træ og plast
Tagarbejde
Reparationer
Ombygning
Kørsel med rendegraver

IMPORT

Plastvinduer og døre
Lev. i alle mål med og uden montering
Danske og tyske profiler
Kvalitet til lavpris med garanti

NYT
Træpiller til stokerfyr leveres billigt
Mobil-tlf. 28 18 13 33
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ØSTERMARKEN 61

Poulstrup Skolevej 5 - Poulstrup

VREJLEV-HÆSTRUP
HALLEN

Ny annonce?
ring 98988325

Hele egnens
samlingssted
Sport og
fritid

Tlf. 23 11 65 49

Henvendelse: Elmer Madsen
MOBIL 41 60 62 89
Harken UGF

Nygade 4

Tlf.: 98 98 13 75

dengamlebiograf-vraa.dk
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Anders Bach

40 18 31 62
Mimersvej 3, 9800 Hjørring

Euro Plast
Vinduer og Døre ApS
TLF. 98 83 70 55
FAX. 98837033
E--mail INFO@EURO-PLAST

Gl. Løkkensvej 4
9800 Hjørring

SALG AF
HVIDEVARER

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

www.byens-maeglere.dk
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Lokalbladet 25 års jubilæum
Snart kan Lokalbladet fejre sit 25 års
jubilæum.
I tidens løb er der flere, der har spurgt, om vi
ikke lå inde med det eller det nummer af
Lokalbladet, for det ville de gerne læse,
eller de manglede det i deres samling af
bladet. Det er et spørgsmål, vi ikke har
beskæftiget os med, da der er så meget andet,
der skal nås.
Nu vil Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Arkiv
gerne gøre noget ved det spørgsmål, så hvis du
har nogle gamle blade, der skal kasseres, så
kan du aflevere dem til Lokalhistorisk Arkiv på
Hovedgaden 8 mandage mellem kl 16 og 18,
eller ringe på tlf. 98988063
Hvis du derimod mangler et eller flere blade,
kan du henvende dig til Arkivet, og så vil vi se,
hvad vi kan gøre for dig evt. skrive dig op til de
blad du mangler.

LOKAL
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LOKALBLADET

VEJVISER

LOKALbladet
Lokalbladet er et upolitisk sogneblad, der udgives af en kreds af
foreninger og institutioner i
Vrejlev-Hæstrup området.

Bladets formål er at formidle
nyhedsstof fra området, at støtte
og synliggøre foreningslivet og
lokalsamfundet udadtil og
anskueliggøre lokalhistorien.
Bladets økonomi bygger på
brugerbidrag fra læserne,
foreningsstøtte, sponsorer og
annoncører.

STOF TIL LOKALBALDET

Alle er velkomne til at indlevere,
hvad man har, stort eller småt, til
meddelerne eller redaktionen.

REDAKTION
Ansvarshavende
Foreningsstof
Redigering
Annoncer
Korrektur

Kirsten Mouritsen, Karen Margrethe Bruun, Erik Jess
Erik Jess, Hovedgaden, 78, 9760 Vrå
Else Marie Nielsen, Ny Rønnebjergvej 72, 9760 Vrå
Per Hansen, Engkærvej 8, 9760 Vrå
Kirsten Blichert

LOKALSTOF

Tollestrup
Guldager
Gunderup
Harken
Hæstrup
Høgsted
Hæstrup Mølleby
Rønnebjerg
Poulstrup

Ingen meddeler
Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå
Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå
Ingen meddeler
Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring
Ingen meddeler
Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring
Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå
Ingen meddeler

FORENINGSSTOF

SIDSTE FRIST FOR
INDLEVERING ER:
15. JANUAR
15. APRIL
15. JULI
15. OKTOBER

BLADET UDKOMMER
4 GANGE ÅRLIGT CA.
1. MARTS
1. JUNI
1. SEPTEMBER
1. DECEMBER

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

poulstrup.net

Aktivitetshuset
Børnenes jord
HUGF
KFUM-Spejderne
Kloster MC
Møllehaven
Poulstrup Borgerforening
Poulstrup Rideklub
Skovager
Sport 81
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening
Menighedsråd

Portalen drives med frivillig
arbejdskraft ligesom Lokalbladet under Multinetværket
med en selvstændig redaktion.

Stof til nyhedsdelen og
aktivitetskalenderen kan løbende
indsendes til

Projekter p.t.
Herfra min verden går
Byfornyelse

- formålet er en projektorienteret
organisation for initiativer, der har en
kulturel eller social målsætning,
- et netværk for kommunikation
og samarbejde,
- støtter foreninger med
almennyttige formål,
og udvikler by og land som et
dynamisk og godt bosted.
og varetager kontakten med
myndighederne og andre råd
og organisationer.
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98986467
25706289
98988029

98988011
98988394
30261541
51298026
61363490
98986346
98988688
61363490
98988327
98988394
98982231
98988360

Grupper under organisationen
Kulturgruppen i Poulstrup
Edith Jess
Lokalbladet
Kirsten Mouritsen
Poulstrup.net
Inger Hansen
Klosterruten
Per Hansen
Kunstgruppen
Peter Worm
Formand for Landsbyrådet i Harken
Niels Peter Kjøge

ih@hansen.tdcadsl.dk

46

98986166
98986495

Multinetværket/Landsbyrådet

www.poulstrup.net
er en internetportal for VrejlevHæstrupområdet.

Portalen støttes af en række
lokale virksomheder og med
Sparekassen Vendsyssel som
hovedsponsor.

Lilly Buus Jørgensen,
Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
Lisa Dissing Hansen Ålborgvej 841, 9760 Vrå
Line Thomsen, Hovedgaden 77, 9760 Vrå
Anette Worup, Svenstrupvej 180, 9760 Vrå
Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå
Anette Worup, Svenstrupvej 180, 9760 Vrå
Børnehaven Skovager, Skolevej 3, 9760 Vrå
Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå
Servicemedarbejder Inger Hansen
Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå

98988063
28456698
98988325
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SKOLEN
Vrejlev-Hæstrup skole
Skoleleder, privat
Skoleleder
Lærerværelset
Skoletandplejen
Teknisk serviceassistent.
Teknisk serviceass. privat
Skolevejlederen
Skolebiblioteket
Skolefritidsordningen
Juniorklubben
Ungdomsklubben
Ungdomsskolen
Skolebestyrelsen

Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå
72333980
Pernille Daarbak, Skovbovej 6, 9850 Hirtshals ........... 41224251
Kontoret ...................................................................... 72333982
...................................................................................... 96231588
...................................................................................... 72333797
Jens Erik Mølbak Vidriksen ........................................ 41223988
Bispensgade 11, 9800 Hjørring ........................................ 60657181
.....................................................................................
72333987
.....................................................................................
72333986
.....................................................................................
72333990
.....................................................................................
96231587
.....................................................................................
98988367
Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå .......................... 96239708
Flemming Jensen, Søndervej 130, 9800 Hjørring
98963421

DAGINSTITUTIONER
Rundmarken
Skovager

Græshedevej 26, Harken, 9800 Hjørring
Poulstrup Skolevej 1, 9760 Vrå

98988346
41224480

PLEJEHJEM
Skovgården

Ålborgvej 49, 9800 Hjørring

96234711

Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå
Anders Boelt Kristensen, Fredensvej 25, 9760 Vrå
Lene Frederiksen, Vingevej 17, Vrensted, 9480 Løkken
Charlotte Kristiansen

98986043
20630807
30129081
61764976

Kirkegårdskontoret (bedst mandag-fredag kl. 12-13)
Jan Bjergene Christensen, Lavendelvej 7, 9700 Brsl.
Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå
Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring

98988360
23831450
98988284
98986333

KIRKERNE
Sognepræsten
Kirkesanger
Organist
Kirkebil
Vrejlev-Hæstrup
Kirker:
Kirkegårdsleder
Servicemedarbejder
Menighedsrådet

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord
Bodil Nielsen, Gl. Rønnebjergvej 4, 9760 Vrå
HUGF
Lisa Dissing Hansen, Ålborgvej 841, 9760 Vrå
Lokalhistorisk Forening
Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå.
Poulstrup Borgerforening
Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå
Poulstrup Rideklub
Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå
KFUM-Spejderne
Line Thomsen, Hovedgaden 77, 9760 Vrå
Kloster MC
Niels Worup, Svenstrupvej 180, 9760 Vrå
Sport 81
Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå
Støttef. for aktivitet
Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Keld Jensen, Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå
HALLER OG MØDELOKALER
Harken-hallen
Harken Idrætsforening
Lokalhistorisk Arkiv
Aktivitetshuset i Poulstrup
Poulstrup Forsamlingshus
Poulstrup Ridehal
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Sognehuset ved Vrejlev kirke

Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring
Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring
Hovedgaden 8, 9760 Vrå, v/ Erik Jess
Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå
Birkager 6, 9760 Vrå
Munkholmvej, 9760 Vrå
Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå
Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå

98988362
28722797
98986063
98986824
23929437
51298026
40689568
98988777
98988271
98982231
98988422

98986390
98986244
98988063
98988011
98988449
98988491
98988088
98988360

TID OG STED
LOKALHISTORISK ARKIV:
Hovedgaden 8
Åbent: Mandag
16.00-18.00
AKTIVITETSHUSET:
Åbent: Tirsdage
11.30-16.00
Torsdage 8.30-16.00
Fredage
8.30-13.00
Fodterapeut:
Bestil tid på
tlf. 98988011
BOGBUSSEN:
Poulstrup:Mandag15.20-16.20
SPAREKASSEN
VENDSYSSEL:
Østergade 15, 9760 Vrå
Tlf. 82229000
Mandag - fredag.. 10.00-16.00
Torsdag ............. 10.00-17.30

WEB-GUIDE
SPORT81:
www.pv81.dk
BØRNENES JORD:
www.ministrup.dk
KIRKERNE:
www.vh-kirker.dk
POULSTRUP.NET:
www.poulstrup.net
VREJLEV-HÆSTRUPSKOLE:
www.taarsskolecenter.dk

MAIL-GUIDE
MAIL-GUIDE
SOGNEPRÆSTEN:
krr@km.dk
VREJLEV-HÆSTRUP KIRKER:
vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
MENIGHEDSRÅDET:
ge@bbnpost.dk
LOKALBLADET:
e@jess-rantzau.dk
POULSTRUP.NET:
poulstrup.net@gmail.com
UGEAVISERNE:
samt www.kanalhjoerring.dk:
poulstrup@live.dk
SKOLEN:
vrejlevhaestrupskole@hjoerring.dk
SPAREKASSEN Vendsyssel:
vraa@sparv.dk.

MAIL-GUIDE
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Du kender sikkert
situationen...
Når det hele bare er for meget,
og det sidste du tænker på er din pension.

-så lad os om det!

r os
Du finde .dk,
sparv
på www. gså
hvor du o t
ee
kan book
møde
s
n
o
i
s
pen

Lad os
hjælpe dig
med at få overblik.
Du skal bruge
én time på din fremtid
og ét opkald til en rådgiver,
så er du på vej.

www.sparv.dk

