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Gudstjenester på Poulstruplund

Gudstjenester
December
Søndag den 2.
Søndag den 9.
Søndag den 9.
Søndag den 16.
Søndag den 23.
Juleaften,
mandag den 24.

Juledag,
tirsdag den 25.
2.juledag,
onsdag den 26.
Søndag den 30.
Januar
Nytårsdag,
tirsdag den 1.
Søndag den 6.
Søndag den 13.
Søndag den 20.
Søndag den 27
Februar
Søndag den 3.
Søndag den 3.
Søndag den 10.
Søndag den 17.
Søndag den 24.
Marts
Søndag den 2.
Søndag den 9.
Søndag den 16.
Skærtorsdag,
torsdag den 20.
Langfredag,
fredag den 21.
Påskedag,
søndag den 23.
2.påskedag,
mandag den 24.
Søndag den 30.

Gudstjenesterne begynder kl. 14.30

Hæstrup Kirke kl. 10.30
Hæstrup Kirke kl. 10.30
Hæstrup Kirke kl. 19
Hæstrup Kirke kl. 14 Munkholt
Poulstruplund kl. 14.30

Gudstjeneste
Børnegudstj.
De ni læsninger
Gudstjeneste
Gudstjeneste

Hæstrup Kirke
kl. 10.45, Koret medvirker
kl. 14
kl. 16

Børnevenlig g.
Gudstjeneste
Gudstjeneste

Februar
Onsdag den 6.
Onsdag den 20

Hæstrup kl.10.30

Gudstjeneste

Marts
Onsdag den 5.
Onsdag den 26.

Hæstrup Kirke kl. 10.30
Hæstrup kl. 9 Munkholt

Gudstjeneste
Gudstjeneste

Alle er velkomne til at deltage

Hæstrup Kirke kl. 15
Hæstrup kl. 10.30
Hæstrup Kirke kl. 10.30
Hæstrup Kirke kl. 10.30 ved NN
Hæstrup Kirke kl. 10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

Hæstrup Kirke kl.10.30
Poulstrup Forsamlingshus kl. 13
Hæstrup Kirke kl. 10.30
Hæstrup Kirke kl. 10.30
Hæstrup Kirke kl. 10.30 ved NN

Gudstjeneste,
Børnegudstj.
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

Hæstrup Kirke kl. 10.30 ved NN
Hæstrup kl. 10.30
Hæstrup Kirke kl.10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

Hæstrup Kirke kl. 9 Munkholt

Gudstjeneste

Hæstrup Kirke kl. 10.30, Liturgisk gudstjeneste
Hæstrup Kirke kl. 10.30

Gudstjeneste

Hæstrup Kirke kl. 10.30
Hæstrup Kirke kl. 10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

December
Onsdag den 12.
Søndag den 23.
Januar
Onsdag den 9.
Onsdag den 23.

Indre Missions samfund
Fredag den 30. november:
Adventsmøde i Vrejlev Sognehus.
Kaj Holm og søn, Kvissel, vil sørge for tale
og musik.
Fredag den 14. december:
Julehygge hos Ruth og Ole Kristiansen,
Gl. Rønnebjergvej 85.
Fredag den 28. december:
Julefest hos Hanne og Per Møller,
Smedievejen 95.
Fredag den 25. januar:
Hjemmemøde hos Ruth og Ole Kristiansen,
Gl. Rønnebjergvej 85.
Taler: Harald Bang, Sindal.
Fredag den 22. februar:
Sangaften hos Hanne og Per Møller,
Smedievejen 95.
Alle møder starter kl. 20.00
Alle er velkomne!
Kontaktperson:
Erik Christensen, tlf. 98 98 84 92

Læs mere kirkestof
på siderne: 20-26
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Hvor ska´ vi hen - du?
For en del år siden var det den faste replik, når lørdagsunderholdningens Hugo hoppede hen over de danske fjernsynsskærme og undgik alle mulige og umulige forhindringer på sin vej
mod målet. Hugo havde flere liv, så et lille fejltrin ved tasterne fik
ikke den skæbnesvangre betydning, når Hugo lå sønderbombet
med stjerner for øjnene. Han var altid frisk igen med den kendte
replik: „Hvor ska´vi hen du?“.
Kommunalreform, strukturændringer og nye mønstre for danskernes hverdag stiller til stadighed spørgsmålet; Hvor ska´vi hen
du? Skruen har tilsyneladende ingen ende. I hvert fald ikke i et
nordjysk yderområde som vores.
Vi må affinde os med, at „Den ny butik“ bliver til den gamle, at
det at få en taxa elle bus i landområderne måske bliver lige så vanskeligt som at vinde i Lotto, at en lokal skole ikke er en selvfølgelighed og at et dagligt opholdssted for pensionisterne er forbeholdt
de heldige, der bor et andet sted, og at brevpost fremover ikke er en
service, vi kan forvente herude, hvor kragerne sjældent kommer.
Når du modtager dette lokalblad, ved vi endnu ikke, hvorledes
vi får det næste i postkasserne. Post Danmark har fået den geniale
idé, at hvis der er under 3000 blade, kan disse efter nytår ikke som
nu sendes ud som adresseløse forsendelser. Og skal vi til at have
bladene adresserede direkte til dig, koster det 2,50 kr. for at få dem i
plasticposen og et endnu ukendt beløb, for at få posten til at komme
forbi din postkasse. Man har endnu ikke besluttet sig derovre i
hovedstaden, hvor besværligt det skal være, men vi gi’r os ikke!
Men det er den virkelighed, vi må forholde os til, hvis vi vil
holde stand i landsbysamfundene. Kun ved at gøre os synlige og
råbe højt, kan vi få de til tider tonedøve beslutningstagere til at
reagere. Det er op til dig, at stille op i koret, så alle de vil-døve
reagerer. Men bortset fra det er der egentlig dejligt herude på landet, blot man har bil, er rask og ikke har behov for særlig offentlig
service.
Men „Hvor ska´vi hen, du?“ Har du i år været med til at sætte
kursen? Hvis ikke - væk din nabo - hvis du tør, og vær sammen om
at påvirke og udvikle dit lokalsamfund til glæde ikke bare for dig
selv men for alle dem, der trods alt tror på en fremtid i vore små
lokalsamfund.
God jul og et godt, spændende og udfordrende nytår for alle.
Knud Birch Andersen
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Hedebovej 9,
Harken
Freja Olivia Jensen
blev d. 2. september døbt
i Vrejlev kirke, hendes
mor og far Soley Olsen
og Troels Jensen bor på
Hedebovej 9 i Harken.
Med til barnedåben var
også søstrene Sandra
og Sarita Lokalbladet
ønsker til lykke.

Fra v. ses Cilia på Shadow, Alina på Spirit, Zorba, Wilbert, Baloo og Lasse

Hovedgaden 38 ,
Poulstrup
I august 2006 flyttede
familien Dyrnø Matthiasen
ind i den tidligere lægebolig
på Hovedgaden 38 i Poulstrup. Familien består af Allan, Bettina samt børnene
Cilia i 9. kl., Alina i 7. kl. og
Lasse i 5. kl., der alle tre er
startet på Vrejlev-Hæstrup
skole. Foruden familien er
der også hesten Shadow,
ponyen Spirit, katten Zorba,
hundene Wilbert og Baloo
samt kaninerne Tyson og
Apello. Familien kommer fra
Brønderslev, hvor Allan er
ansat ved Brønderslev Forsyning. Bettina arbejder
som grafiker i Aalborg.

På billedet herover er den travle familie samlet med undtagelse af Yasmin, som
skulle på job. Med de mange aktiviteter var ikke let at samle dem alle.

Ålborgvej 466

Heidi Stokbro, Tommy Vestergård Kristensen
og lille Oliver

Velkommen til de fem nye familiemedlemmer, som er flyttet til
Møllebyen.
Familien består af Tina og
Issam samt deres tre børn på henholdsvis 8, 10, og 13 år.
Læs omtalen af familien El-Sayed
på næste side.

Vingemarken 2
Den 18. august 2007 blev
Karin A. Christensen viet til
Mads H. Christensen.
Karin kommer oprindeligt
fra Sjælland, men har boet i
Hjørring og arbejder hos guldsmed Visholm i Hjørring. Mads
har tidligere været omtalt i
Lokalblad 2006 nr. 2. sammen
med datteren Sara, hvor de
blev budt velkommen.
Lokalbladet ønsker tillykke og byder Karin velkommen til Vingemarken.
Karin A. Christensen og Mads H. Christensen.
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Fra meddelerne

Pia og Ole Hjørringgård og Emma

Hæstrupvej 46.
Den 15. maj 2006 flyttede Heidi Stokbro, Tommy
Vestergård Kristensen og lille Oliver ind i nr. 46 på
Hæstrupvej.
Heidi der er 24 år, kommer oprindelig fra Tårs, og
Tommy der er 33 år, kommer fra Sæsing, hvor de også
boede, indtil de faldt pladask for „Det lille hus på landet“. Heidi syntes huset er utrolig hyggeligt, og de
nyder også alle sammen den store dejlige lukkede have
der er. Siden de flyttede til Hæstrup, har de udvidet
familien med en lille pige, Sandra der lige er blevet 1
år. Oliver på 3 år, går i børnehave i Harken, det er han
rigtig glad for, der er der mange legekammerater. Sandra er i dagpleje i Lørslev, for som Heidi siger, når man
har jordens bedste dagplejemor, så kører man gerne
efter hende. Heidi har gået hjemme på barsel, siden
hun fik Oliver, men er netop startet som kontorelev
ved Hjørring kommune, og det er et job hun er fantastisk glad for. Tommy kører lastbil, eksport til Norge
og Sverige, så han er kun hjemme i weekenderne.
Selvom de endnu ikke har haft tid til så meget snak,
syntes Heidi og Tommy, de har nogle rigtig søde naboer, som de glæder sig til at lære nærmere at kende.
Hele familien er helt vilde med camping, og i år har de
været på Jambo Vesterhav ved Saltum, og det er bestemt ikke den sidste sæson de er der, det er bare den
bedste plads når man har børn, er de enige om. Heidi,
der er alene med børnene hele ugen, har ikke overskud til at pleje sine fritidsinteresser så længe børnene er små, men hele familien svømmer ofte i vinter
halvåret. Lokalbladet ønsker jer velkommen til området, vi håber I bliver glade for at bo her.

Ålborgvej 315
Den 7-7. 2007 blev Pia og Ole Hjørringgård. Ålborgvej 315 viet i Hæstrup Kirke. Oles barnebarn Emma var
brudepige.
Om aftenen blev der holdt en dejlig fest sammen
med familie og venner. Bagefter skulle de nygifte på
bryllupsrejse til Gran Canaria. Men bryllupsrejsen blev
ikke helt som planlagt. Man kan godt blive lidt stresset og glemsom, når man er nygift og skal på bryllupsrejse, indrømmer Pia og Ole.
De var nået halvvejs til Ålborg Lufthavn, da de
fandt ud af, at de havde glemt tasken med pas og
penge, så de måtte tilbage til Hæstrup igen efter tasken. Heldigvis nåede de at komme med flyet. Fra
lufthavnen på Gran Canana skulle de med en bus hen
til deres hotel. De stod af bussen ved hotellet, men
hvor var tasken med deres pas, kørekort og penge nu
blevet af? ... Jo, den havde de såmænd glemt i bussen, som for længst var kørt igen. De kontaktede guiden, som lovede, at de hurtigt ville få tasken tilbage.
Pia og Ole ventede i meget lang tid, for så til sidst at få
at vide, at de ikke kunne finde tasken. Humøret faldt
en hel del, for ikke nok med, at pengene var væk, nu
kunne de heller ikke køre i den bil, de havde lejet, for
kørekortet var også i tasken. På trods af alle problemerne fik de alligevel en god ferie og da de kom hjem
fik de alle deres glemte ting erstattet af deres forsikring, fortæller Pia og Ole.

Vingemarken 8
Møllebyen
I august flyttede
Charlotte og Søren
Holm Jensen til
Møllebyen sammen
med deres tvillingedrenge Jacob og Jonas. Familien kommer
fra Hjørring, hvor de
er barnefødt, men har
nu købt hus på
Vingemarken 8.
Søren er chauffør og kører langtur. Charlotte er jobsøgende og vil gerne arbejde med mennesker.
Jacob og Jonas er 7 år og går på Muldbjerg skolen.
Familien er rigtig glade for at bo i Møllebyen, da drengene
kan cykle mere frit herude, og de er også rigtig glade for
den fine legeplads nede ved hallen.
Fritiden nyder de helst ude, da hele familien er til de
udendørs aktiviteter, og de har også en dejlig stor labrador
hund, som hedder Zeus. Ellers går der meget tid med at
køre drengene til og fra skolen i Hjørring og de er endnu
ikke kommet helt på plads i deres nye hjem.
Vi byder dem alle velkommen og håber de falder godt til.

Tvillingedrengene
Jonas og Jacob
sammen med mor
Charlotte og far
Søren. Heldigt at
Søren var hjemme
da billedet blev taget.

Græsmarken 2, Møllebyen
Vi vil gerne byde Jens Larsen velkommen til Møllebyen.
Jens kommer fra Tølløse på Sjælland,
hvor alle hans seks børn er bosiddende.
Til dagligt arbejder Jens hos er firma i
Århus, som lige nu er ved at anlægge en
golfbane.
Fritiden går med at renovere huset,
der skal gøres klar til nye vinduer.
Jens bor lige op ad sportspladsen
og hallen, men det generer ham ikke.

Familien El-Sayed, Ålborgvej 466
Far, Issam El-Sayed er fra Libanon, men har boet i Danmark i de sidste 23 år.
Han er pædagogmedhjælper, men har læst videre i Kolding og er nu ansat som
ungecoach. Jobbet går blandt andet ud på at få de unge til at tage en uddannelse og hjælpe dem med igangsættelsen. Støtte dem til at blive ved og fuldføre, samt at få de unge i gang med nogle sunde aktiviteter i fritiden.
Issams egen fritid går med at renovere deres gamle hus, og ellers løber han
nogle ture.
Mor, Tina Petersen, er vendelbo og stammer fra Tuen. Hun er uddannet
skolelærer, men er pt. jobsøgende. Fritiden går med at søge job, renovere huset
og passe familien. Ellers er det de kreative projekter, som at lave keramik der
optager hende.
Alle tre børn går fortsat i skole på Muldbjerg skolen i Hjørring.
Yasmin på 13 år bruger fritiden på ridning og dans. Han går også til boksning i Harken.
Sammi på 10 år går til fodbold og boksning i Harken. Ellers er han meget
glad for at løbe, og løber mange ture også selvom han må løbe alene.
Cecilia på 8 år bruger fritiden på dans og ridning. Hun går også til gymnastik i Harken.
Familien er glade for at bo på Ålborgvej og de glæder sig til at få huset
renoveret færdigt, så de får mere tid til at lære naboerne og livet omkring Harken
hallen at kende.

Fra meddelerne
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Storgård-slægten

Fru Mathilde Thomsen med døtrene Kirstine og Anne
fotograferet hos Kirstine Lund iHjørring 1911

Storgård i Rønnebjerg lå oprindelig i landsbyen Rønnebjerg sammen med en halv snes
andre gårde. Ved gårdenes udflytning fra
landsbyerne for ca. 200 år siden, flyttede
Storgård ud på marken og fik nu et jordtilliggende på ca. 110 tdr. land, hvoraf en del
havde tilhørt Tollestrup Storgård. Arealstørrelsen blev bevaret gennem alle årene.
Efter udflytningen fik gården navnet Rønnebjerg Storgård.
Kirstine Marie Thomsen og Anna Cecilie Thomsen levede et beskyttet og tilsyneladende sorgfrit
velhaverliv på Rønnebjerg Storgård, indtil faderen i
1929 dør. Herefter starter det liv, der ender med det
helt store forfald for både dem selv og gården.

Det ældste eksisterende billede af Rønnebjerg Storgaard taget i 1904 viser Thomas
Thomsen og hustruen Mathilde i midten med datteren Kirstine på skødet omgivet af
gårdens folkeholdet, med korslagte arme forkarlen , der stammer fra Mynderup og
gårdens tyr, som skik var på den tid
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Tekst: Kirsten Mouritsen
Foto: Arkiv foto

Kirstine og Annas farfar Chresten Thomsen kom fra Grimmeshave i Hørmested, en gammel respekteret bondeslægt, som har
rødder tilbage til 1637 på Gærum/
Åstedegnen. Han giftede sig i
1841med enken Maren Margrethe
Madsdatter på Rønnebjerg Storgård, og herved opstår navnet
Storgård slægten.
Maren Margrethe dør i 1870,
og Chresten giftede sig derefter
med den 24 år yngre Kirsten Marie
Stephansdatter fra Årupgård i
Vrejlev.
Kirsten Marie var en energisk
dame – havde forretnings talent foruden at styre husholdningen på
den store gård, drev hun også en
låne virksomhed, idet hun tjente
på at låne penge ud til folk.
At hun også mestrede kunsten at lave ost viser et diplom, som
hendes husbond fik af „Landboforeningen Vendsyssel“ på en udstilling i Hjørring d. 24. marts 1888,
hvor Chresten Thomsen blev tilkendt 1. præmie 10,00 kr. for ost
tilvirket af husmoderen. Underskrevet comite for udstilling –
Tutein 1888.
Kirsten Marie og Chresten
fik to børn, Ane Margrethe blev
i 1904 gift med Niels Christian
Christensen Øster Vanggård i Sdr.
Harritslev, og Thomas Chresten,
der på egnen blev kaldt for Thomas Storgård, blev først bestyrer af fødehjemmet Rønnebjerg
Storgård, og siden overtog han
den. Han giftede sig i 1901 med
Mathilda Olsen fra Stenum. De
fik otte børn, men kun to overlevede, og det var Kirstine Marie
født d.9. februar 1903 og Anna
Cecilie født d.28. august 1906.
Kirstine (Stinne) og Anna
(Søster) fik deres skolegang i
Bastholm Skole. Faderen havde i
1900 skænket jorden til opførelse
af en ny skole. Da pigerne begyndte at gå i skole, blev der anlagt en sti, der førte fra
Rønnebjeg Storgård og op til
skolen.

Stinne var jævnaldrende med
Ella, datter af daværende lærer
Dam på Bastholm Skole. Og da
Ella og Stinne begyndte deres
skolegang samtidig, blev de veninder. For Ella var det lidt
eventyragtigt at komme fra et beskedent lærerhjem og så til at opleve livet på en proprietærgård.
Hun var meget betaget af de fine
møbler, der var overalt i huset især storstuens mahognimøbler
med lyseblåt silkedamask, sofa
med brede mahogniarmlæn og
skabe i siderne og på gulvet et
tykt blødt gulvtæppe, der dækkede hele gulvet, Spisestuen med
gamle egetræsmøbler og en stor
skænk med blyindfattede ruder,
hvor alt det kostbare glas, porcelæn og sølvtøj var stillet til
skue. Trods de smukke rum, var
der ingen steder, der var for gode
til at blive brugt. Der var dog en
stue, pigerne ikke måtte komme i,
og det var folkestuen. Sproget,
der blev ført der, var ikke egnet
for små pigeører, men da der altid
blev snakket og grinet meget i
folkestuen, så blev der tit lyttet
ved døren.
Der var stor forskel på at
spise i folkestuen og spise sammen med „herskabet“ i spisestuen. Det var ikke samme slags
mad, især om aftenen, hvor der
var smør og mange slags pålæg
hos herskabet i spisestuen. Ella
huskede det som stor ødselhed
med mad, når Thomas, søstrenes
far, smurte et tykt lag smør på en
skive rugbrød derpå et lag ost
med bøf og spejlæg over. Det var
ikke kun maden, der var anderledes, også opdækningen var fin
med dug og altid nypudset sølvtøj - selv til dagligbrug.
Også på toiletforholdene var
der stor forskel, om man hørte til
herskabet eller tjenestefolkene.
Herskabet havde nøgle til toilet
inde i huset og tjenestefolkene
skulle benytte dasset ude - med
frit fald til ajlebeholderen.

Når pigerne kom fra skole og
Ella var med, kom Mathilde altid
og sagde:“I er så søde I små piger,
hvad vil I gerne have“. Om vinteren var det tiest chokolade de ønskede – straks blev der sendt bud
til køkkenet, og lidt senere blev der
serveret for dem. Børnene skulle
knap nok udtale et ønske, før det
blev opfyldt, enten det var sodavand, kager eller andet. Der var altid nogen til at opvarte dem. Børnene måtte ikke hjælpe til – tage af
bordet f. eks., det havde man nogen til. De skulle opføre sig, som
det hører sig til i finere kredse, sy
og brodere og den slags. Det var
Søster især mester i. Både Stinne
og Søster var meget intelligente
børn (udtalelse fra Ellas far, lærer
Dam.).
Ella måtte gerne invitere både
Søster og Stinne med sig hjem, men
hun skulle altid spørge sin mor
først, for der skulle en anden slags
servering til, end den mere beskedne kost som de var vant til i
lærerhjemmet, syntes moderen.
Hun brød sig ikke om, at der var alt
for stor synlig forskel på Ellas og
venindernes levevis.
Derfor blev det mest på
Rønnebjerg Storgård at børnene
legede. Om sommeren tiest i engen, der gik alle hestene, som især
Ella og Stinne var meget glade for
at snakke og kæle med. Der var fire
sorte, flotte køreheste og en del
arbejdsheste, alle meget velfodrede. Søster var mest interesseret i blomsterne, som kunne bindes i kranse.
Vinterens lege foregik inde i
det store stuehus, hvor de måtte
lege overalt. De havde en flot dukkevogn med meget fine dukker med
moderigtigt tøj.
Da det blev tid Stinne skulle
konfirmeres, var der på det tidspunkt ingen præst i Vrejlev, derfor
skulle både Stinne og Ella gå til
præst i Vrå. Når det var godt vejr
kunne de godt cykle, men for det
meste blev de kørt derop i jumben
af kusken på Rønnebjerg Storgård.
Konfirmationen blev holdt
med stor fest for både familie og
venner, og bagefter var der
ungdomsgilde med fint smørre-

brød, husker Ella. Hun mindes, at
hun fik en fin guldring med en diamant i fra familien Thomsen.
Søstrene var opdraget meget
frit og var meget forkælede. De kunne
få, lige hvad de pegede på. Deres
garderobe var altid sidste nye mode
og meget dyr og fin. Det meste var
skræddersyet og dertil flotte sko og
støvler bl. a. af ruskind.
Da Ella og Stinne var en 1718 år begyndte deres veje at skilles Søstrene fik andre kredse at
færdes i. De var eftertragtede i selskabslivet – livlige, venlige og så
godt ud, især Søster - og så kunne
de snakke med om næsten alt. De
kørte i en flot bil og var fra en stor
gård - var alt i alt et godt parti. Pigerne levede et velhaverliv indtil
1929.
Søstrenes mor Mathilde var
altid sød og venlig, men var ikke
rask, hun sad for det meste med en
kop kamillete, hun mente at det beroligede hende. Hendes fraværende livsførelse kunne måske
også skyldes de mange børnedødsfald. Året efter Stinne blev
født, kom Ole til verden, men han
døde i 1909 – altså kun 5 år gammel. Efter Søsters fødsel blev der
født 2 drenge, Herman Karl og
Holger, derefter 2 piger Krista
Thomine og Oda Herdis, de døde
alle som spæde.
Der blev sendt bud efter Ellas
mor, når sorgen over alle de mistede børn blev for tung at bære
for Mathilde, og tristheden blev
for slem, også Thomas‘s mor var
der af og til nogle dage for at trøste Mathilde og for at hjælpe med
at holde styr på den store husholdning; men selve dødsfaldene blev
aldrig nævnt. Det var tabu.
Thomas´s mor sagde engang:
„Jeg troede, at Thomas kunne
holde til den meget modgang med
alle de dødsfald, fordi han er en
fysisk stærk mand, men psyken
kunne ikke“. Han døjede med nerverne og tog sine drukture til Hjørring. På disse hjemture blev hestene ikke sparet, de blev kørt med
pisken og ikke tømmen og disse
ture blev værre år for år. Det hændte
også af og til, at et par af naboerne
blev tilkaldt for at berolige Thomas,
når han fik sine anfald af delirium.

Ole Kristen og Kirstine sammen med 3 tjenestepiger
fotograferet i haven til Rønnebjerg Storgaard 1905

Et par gange rejste Thomas til Norge, ledsaget af et
nært familiemedlem, for at blive behandlet for sin sygdom.
Thomas var som sagt fysisk meget stærk. Det forlyder han en gang var til Brønderslev Marked og
spurgte en mand, som stod med en stor kraftig arbejdshest: „Hvad er det for en krikke, du står med“, og så
tog han den i halen og løftede den fra jorden. Han gik
også med lethed op på kornloftet med 100 kg. korn på
ryggen, og en gang stod han på gårdpladsen og snakkede med en nabo, mens tre mand stod og baksede
med at læsse en stor so op i en vogn, da det trods
adskillige forsøg ikke lykkedes for dem, gik Thomas
grinende hen og tog midt om soen og løftede den op i
vognen – sådan.
Thomas drev i mange år Rønnebjerg Storgård som
et mønsterlandbrug, men de sidste år han levede forsvandt formuen, og da han døde i 1929, var det en
forgældet gård, han efterlod sig..
Faderens begravelse var lidt af et særsyn. Kusken
havde haft sine betænkelighed ved om nu de sorte
køreheste kunne gå stille og roligt for ligvognen fra
Rønnebjerg Storgård og til Vrejlev Kirke. Det gik dog
fint fra gården og op til vejen, men så sagde Stinne til
Kusken: „Nu kan du godt give dem pisken og lade
dem strække ud, for sådan har de altid kørt med far –
og sådan skal hans sidste tur fra Rønnebjerg Storgård
også foregå“.
Stinne havde på faderens dødsleje lovet at drive
gården videre og det løfte blev holdt..
Efter Thomas‘s død trak Søstrene i arbejdstøjet
og et helt nyt kapitel i deres liv begyndte.
Thomas Christen
Thomsen, fotograferet
hos Kirstine Lund i
Hjørring 1901

Fortsættes
i næste
nummer

Tekst: Kirsten Mouritsen
Foto: Arkiv foto
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Hvis det bliver
varmere,
går jeg kold!!!!
Den 1. februar 2007 klokken
07.30 står jeg klar i Aalborg
lufthavn. Jeg har lige taget
afsked med min familie.
Jeg skal af sted på 6 måneders tjeneste i Irak med den
danske bataljon.

Februar
Op til den 1. februar har jeg
gennemgået træning, helbredsundersøgelser, vaccinationer. Jeg
har tidligere haft 2 missioner i henholdsvis Bosnien og Kosovo.
Jeg er 31 år, bor lidt syd for
Harken, er gift med Heidi og vi har
sammen Karoline på 6 år og Heidis
søn Tobias på 16 år.
Forsvaret har i 11 år været min
arbejdsplads, og min grad er oversergent. Til daglig arbejder jeg ved
Hærens Logistikskole på Aalborg
kaserner. Mit speciale er reservedelsforsyningstjeneste og sammen
med mine 5 konstabler skal jeg varetage den daglige ledelse af reservedelslageret i Irak.
Jeg giver familien de sidste
kys og kram og sætter mig i
indenrigsflyet til Kastrup Lufthavn. I Kastrup Lufthavn støder
flere af mine kolleger til, og en af
dem spørger mig: er du klar? Jeg
svarer med et modspørgsmål: Klar
til hvad? Man ved som regel, hvad
der skal ske i hovedtræk, men aldrig i detaljen, og måske er det det,
der drager.
Efter en mellemlanding i Frankfurt lander vi klokken 22.00 lokal
tid i Kuwait. Termometeret står på
25 grader. Herfra bliver vi fragtet
med busser til grænsen mellem
Kuwait og Irak.
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Modtagelse i Aalborg lufthavn

Ved grænsen venter enheden,
som skal eskortere os til den danske lejr Camp Einherjer, der geografisk er placeret, i en stor engelsk
base, 7 km fra Basra i det sydlige
Irak. Der kan anes en vis glæde ved
enheden, da vi ankommer til grænsen. Følelsen når den første gruppe
af afløsere ankommer, er en skøn
fornemmelse. Det er nemlig det første tegn på, at man inden 14 dage,
selv er på vej hjem efter 6 måneders udsendelse.
Vi tager vores sikkerhedsudrustning på, lader vores våben,
og herefter får vi befalingen for ruten til den danske lejr. Truslen på
ruten er vejsidebomber og beskydning med håndvåben. I 2 timer kører vi i mørket gennem Irak.
Igennem lastlugen på det pansrede køretøj, kan jeg se den stjerneklare himmel og helikopteren, som
flyver det, vi kalder et top cover.
Gnidningsfrit og i ly af mørket ankommer vi til Camp Einherjer klokken 03.00.
Efter at jeg har fundet en tredjedel af mine 60 kilo udrustning,
bliver vi samlet til briefing. Vi bliver selvfølgelig budt velkommen,
hvorefter der bliver givet instruks
for forhold ved angreb på lejren og
forhold ved brand. Klokken 04.00

kravler jeg i min sovepose i mit telt,
som jeg deler med 9 andre. Klokken 8.30 vågner jeg ved at varmen
allerede hamrer mod teltdugen. Efter et hurtig bad søger jeg på egen
hånd ud i den danske lejr, som måler 200 gange 400 meter.
Jeg finder hurtig ned til reservedelslageret, hvor der med det
samme bliver budt på kaffe, og jeg
får anvist den kontorstol, som jeg
skal bruge en del tid på det næste
halve år. Klokken 11.00 mødes jeg
med mine rejsekammerater, og vi
bliver herefter vist rundt i lejren.
Under rundvisningen får vi
oplysninger om alt fra procedure
ved aflevering af vasketøj til håndhygiejne og selvfølgelig det vigtigste: Hvor kan vi få noget mad?
Maden serveres morgen, middag
og aften. Indtagelsen af maden foregår i et kæmpe stort telt, hvor der
er en gigantisk buffet med et bredt
udvalg af alt hvad hjertet kan begære. Man kan uden problemer
leve sundt og varieret under en
udsendelse som denne.
Men skulle man få trang til noget knap så sundt, så er der et bredt
udbud af fast food i lejren ved siden
af vores, hvor der blandt andet er
Pizza Hut, Burger King, Subway og
det engelske soldaterhjem.

REJSEBREV

demier ikke breder sig som en steppebrand. Hver mand har en seng med tilhørende stålskab til udrustningen. Mit eget
skab er dekoreret med et lille udpluk af
Karolines utallige tegninger og skulpturer lavet af ispinde.

Marts

Beboelsestelt med sandbeholdere..

Den danske bataljon på cirka 400
mand er underlagt en engelsk brigade. I
den danske bataljon er der følgende enheder:
1 stab, som primært består af officerer, der har til opgave at lede bataljonen
overordnet.
2 underafdelinger med infanterister,
som primært kører på operationer og uddanner de irakiske sikkerhedsstyrker til
at stå på egne ben, når vi forlader landet.
Militærpolitiet som opretholder lov
og orden samt uddanner det irakiske politi.
1. stabs- og logistikkompagni, som
sørger for at vedligeholde og reparere alt
fra generatorer, veje, køretøjer, våben,
personel osv. I sin enkelhed, er det håndværkere af alle slags, som får de hjemlige
forhold i lejren til at fungere. Kompagniet deltager også i operationer, hvor der
blandt andet skal bruges bjærgningskøretøjer, pansrede ambulancer med mere.
Bataljonen har også en enhed underlagt, som hedder RUD. Det er en forkortelse for Rebuilding Unit Denmark. Enheden har til opgave at iværksætte og sikre,
at der for udenrigsministeriets pengebidrag bliver bygget skoler, vandforsyninger og mange andre projekter, som
skal hjælpe den irakiske befolkning til
udbygning af infrastrukturen.
Til sidst har vi et støtteelement, som
primært varetager transport af materiel og

PSN fra Kuwait til Irak og retur.
Den første dag i mit nye hjem er ved
at være slut. Det skal blive godt med en
god nats søvn, tror jeg! Efter et par timers søvn lyder den akustiske alarm for
raketangreb på basen. Jeg ruller halvvågen ned på gulvet, og begynder at i føre
mig fragmentationsvest og hjelm, da der
lyder to brag et godt stykke fra lejren. Jeg
kan i mørket ane, at alle i teltet er nede på
gulvet, hvor vi forbliver indtil at alarmen
bliver afblæst over højtaleranlægget, som
er opstillet overalt på basen. Det skal senere på holdet vise sig, at det hverken er
første eller sidste gang, at denne reaktion skal bruges.
Efter to uger er resten af den nye bataljon ankommet til lejren, og det gamle
hold er igen hjemme ved familie og venner. Jeg indgår i den 25 mand store reparationsdeling, som består af reservedelsekspedienter, våben-, elektronik- og
motormekanikere.
Min opgave er sammen med mine 5
mand at styre reservedelslageret med de
forskellige funktioner det nu tilhører. Det
vil sige, at jeg primært opholder mig i lejren, bag en EDB skærm 10-15 timer om
dagen, 6 dage om ugen.
Vi forsøger så vidt det er muligt at
lave noget andet end arbejde en halv dag
om ugen. En af de faste ting er rengøring
i det telt, hvor man bor. Rengøringsstandarden er nødt til at være høj, så epi-

Efter en måned i dette land, hvor der
sjældent regner, er dagligdagen så småt
ved at melde sig. Jeg holder dagligt kontakt med familien ved hjælp af mail og telefon. Det er gratis at bruge mail og telefon, når man er udsendt. Det er dog kun
muligt at foretage opkald ud af lejren –
familien kan ikke ringe op. Nogle gange
bliver der lukket for telefon- og internetlinier. Dette gøres typisk hvis der er kommet soldater til skade eller er blevet dræbt.
Når pårørende er underrettet åbnes linierne igen. Mobiltelefoner kan ikke kontrolleres, og der henstilles til at de ikke
bruges før der er givet tilladelse til dette.
Temperaturen begynder så småt og
stige, især i dagtimerne.
Vi starter med totaloptællingen af reservedelslageret. 14.000 forskellige materialer skal optælles. De er fordelt i cirka
halvtreds 20 fods containere. Det skal
gøres nu, varmen vil senere gøre det uudholdeligt at stå i en 70 grader varm container og lave status.
Optællingen tager fjorten dage, hvor
alle i gruppen yder en stor indsats. Det er
dejligt allerede nu, at sætte et flueben ud
for den mest tidskrævende opgave på lageret. Men senere denne måned kommer
der en, måske ikke uventet, opgave som
er endnu større.
Min chef Søren Gade melder, at den
danske bataljon skal trækkes ud af Irak i
sommeren 2007 og erstattes af et helikopter detachement fra flyvevåbnet. Min
hjerne er i gang med at finde ud af, hvad
det giver af konsekvenser. Allerede nu
skal lagerstyringen rettes til, så genforsyningen af reservedele ikke bliver
større end højst nødvendig.

Tekst & foto: Morten Pedersen
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neden. Nu er der i gennemsnittet
oppe på 60-70 alarmer om måneden.
Det nye gennemsnit holder på resten af turen og bliver noget vi må
leve med.

Maj

Uddannelse af
irakiske sikkerhedsstyrker

alt

April
Den fjerde måned i dette år.
Den måned som jeg og min familie
har set frem til siden den regnvåde
morgen i Aalborg den 1. februar.
Jeg overdrager og fordeler
mine arbejdsopgaver til min gruppe. Jeg går op i mit telt og pakker
de sidste ting. Kruset med choko-

ladepulver og skumfiduser til Karoline bliver pakket ind i et håndklæde. Opgaven med at finde en
gave til Tobias gik i vasken, men
han forstår det vel efterhånden
hans alder taget i betragtning?
Klokken 16.30 møder jeg sammen med de andre som skal på
leavehold 2. På et halvt års udsendelse har hver soldat én gratis frirejse med tyve dages orlov.
Næste dag lander jeg i Aalborg
lufthavn ved middagstid og familien står spændte ved ruden til
bagageudleveringen. Gensynsglæden er stor og de næste tyve
dage går alt for hurtigt. Jeg bruger
de første dage til bare at være mig
selv. Det er skønt, når man konstant går op og ned af mennesker
døgnet rundt.
Heidi tager et par feriedage og
Karoline holder et par ekstra fridage fra børnehaven. Tobias synes også tilfreds med, at der er
andre end ham, der nu kan tømme
opvaskemaskinen.
Da jeg i slutningen af april klokken 3.30 igen ankommer til lejren,
bliver jeg mødt af min delingsfører
som modtager os fra leavehold 2.
Hun har dårlig nyt. Raketangrebene har været tiltagende de sidste 2 uger. Der har været nedslag i
lejren og meget tæt på lejren.
Inden jeg tog på orlov havde
vi i gennemsnit 10 alarmer om måAffald, et godt alternativ til asfalt
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Arbejdsbyrden er lige så stor
som sædvanlig. Alligevel giver jeg
mig selv lov og tid til at deltage i
lagkagebanko hver tirsdag og quizaften om torsdagen på KFUM’s
soldaterhjem. Det drives af frivillige, som hygger om os med kaffe,
kage og måske bare en god snak.
Soldaterhjemmet er et sted for
alle uanset rang. Hvis man ikke er
til kaffe og kage- kan man træne i
det interimistiske fitnesscenter eller låne en film i vores lokale videobutik.
Kagen løbes af tirsdag og fredag morgen hvor hele delingen har
idræt klokken 6.00. Vi kan ikke starte
løbet tidligere grundet sikkerhedsforanstaltninger. I tidsrummet kl.
18.00 til 6.00 skal vi nemlig bære
vores fragmentationsvest og hjelm,
hvis vi ikke er i sikrede eller beskyttede områder. Løberuten er desværre ingen af delene.
For at hjælpe på sikkerhedssituationen får vi en lørdag eftermiddag tilgang af soldater fra jægerkorpset. Om ikke andet så stiger moralen, når man bor side om
side med nogle af verdens bedste
elitesoldater.
Den 13. maj da jeg ringer hjem
ønsker Heidi mig tillykke med fødselsdagen. Det havde jeg helt
glemt, så jeg må nok hellere give
en is til delingen i morgen. Den 14.
Maj fik delingen is, men det er ikke
derfor jeg husker dagen.
Efter middagsmaden kommer en
af mine kolleger fra infanterienheden.
Det er ikke så godt siger han. Vores
Rebuilding Unit Denmark er inde og
se på et skoleprojekt i Basra by. En
af vores infanterienheder er med som
sikring. På en fodpatrulje er en konstabel blevet ramt af et skud, fra en
vinkel, hvor fragmentationsvesten
ikke har dækket kroppen.

REJSEBREV

Feltpræsten klar til den ugentlige gudstjeneste

En deling bliver fanget i et
baghold, og har forskanset sig i et
hus. Her er de fanget med en soldat, som er hårdt såret. En anden
deling kører straks mod huset, men
et baghold er også klar til dem.
Delingen kører på en vejsidebombe
og flere er hårdt kvæstede.
Til sidst hjælper engelske enheder os med at få delingen i huset
ud. Konstabelen er i mellemtiden
død af sine kvæstelser. Efter hårde
kampe ruller de sidste enheder ind
i lejren sidst på aftenen. Der er en
trykket stemning og alle implicerede bliver samlet til debrie-fing.
Et hold af psykologer er på vej
og lander dagen efter. Alle som har
behov for en psykologsamtale får
tilbuddet. Desuden har vi en feltpræst som er tilknyttet bataljonen.
Han træder også ind i sådanne situationer. Feltpræsten fungerer
som socialrådgiver og afholder
selvfølgelig den ugentlige gudstjeneste.

Juni
Termometeret sniger sig efterhånden op på små 50 grader om
dagen og 30-35 om natten.
Godt at airconditionen er opfundet. Jeg er så småt begyndt at
rende til møder i tide og utide. De
store planer for tilbagetrækningen
skal til at detailplanlægges. Der vil

fra starten af juli til midten af
august blive transporteret materiel
ud af lejren. Materiellet skal med
skib fra Kuwait havn. Noget af
materiellet skal direkte til Afghanistan og resten skal hjem til Danmark. Vejtransporten vil ske med
hjælp fra et civilt firma i Kuwait.
De civile lastvogne skal eskorteres gennem Irak af den ene af vores infanteriunderafdelinger. I alt
skal der transporteres omkring 300
containere og 100 køretøjer som
bliver fordelt på 7 løft.
Jeg laver en plan til mine konstabler med opgaver som skal løses dag for dag. I slutningen af
måneden skal 2 af mine konstabler
på orlov. Det er besluttet, at de ikke
skal komme tilbage til Irak når deres orlov er slut. Vi vil forhåbentligt næsten være færdige med nedpakningen når deres orlov slutter.
Måneden slutter af med den
obligatoriske medaljeparade, hvor
vi bliver dekoreret med forsvarets
medalje. Måske er det Heidi, som
har fortjent medaljen!

reservedele til værkstedet i Kuwait. Varme og ekstreme
vejforhold slider enormt på vores køretøjer. Alle enheder er ved at afslutte og overdrage opgaver.
Det er bl.a. byggeprojekter, træning af irakisk politi og sikkerhedsstyrker samt overdragelse af ansvarsområder til andre enheder i koalitionsstyrken. I slutningen af juli lukker og plomberer jeg den sidste container. Det har kostet mange liter vand. Ved hårdt fysisk arbejde drikker en mand 10-12 liter vand om dagen. Dagen efter sidste container er lukket forlader jeg
lejren for sidste gang.
Resten af tiden skal jeg tilbringe på basen i Kuwait
hvor vi har vores nødværksted. Efter 16 uger med daglige raketangreb kan jeg nu sove en hel nat uden at
blive vækket af alarmen. Alt personel bliver gradvist
samlet på den amerikanske base inden de sendes hjem
til Danmark. Vi skal hjemsendes over 4 omgange. Jeg
skal på hold 2, som er den 7. August.

Juli
Vi er nu fire mand tilbage i
gruppen, og foran os står der nu
50 containere som skal pakkes.
Store dele som motorer, gearkasser,
dæk osv. pakkes i skibscontainere
der bliver pakket og surret efter alle
kunstens regler.
Mindre reservedele ligger i
containere med indbyggede reoler og skuffer. Hylderne skal fyldes med luftpuder så der ikke sker
forskydninger af materiellet. Reoler bliver dækket med træplader og
afstivet med lægter. Havets kræfter kræver stor omhyggelighed,
hvad pakning og surring angår. Det
begynder så småt at tynde ud i lejren og vi laver efterhånden kun
nødreparationer på vores køretøjer.
Værkstedet er flyttet til en
amerikansk base i Kuwait. Der bliver repareret intenst når vores
eskorteenhed er i Kuwait for at
hente den civile konvoj af lastbiler. Vi har lavet en nødpakning med

To heldige vindere ved tirsdagens lagkagebanko

August
Varmen er nu ved at være ulidelig, især når luftfugtigheden er høj. Hver dag står termometeret på små
60 grader i skyggen. Den 5. august ankommer den sidste konvoj til den amerikanske base med materiel fra
Camp Einherjer. Konvojen får en sidste hilsen i form af
en vejsidebombe, som heldigvis var fejlkonstrueret eller fejlplaceret. I hvert fald er der kun mindre materielle
skader fra fragmenter.
Tidlig morgen den 7. August sidder jeg op i
bussen med kurs mod den militære lufthavn i
Kuwait. Et halvt år er gået på godt og ondt med
mange udfordringer for mig og min familie.
Mens jeg fra mit flysæde ser Kuwait City blive
mindre og mindre, tænker jeg to ting:
Hvor har vi det dog godt hjemme i Danmark
og mon det regner når jeg kommer hjem?

Tekst & foto: Morten Pedersen
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Hæstrup kirkedige indviet Fra Harkens initiativgruppe
Søndag d. 2. september 2007 blev der efter gudstjenesten i Hæstrup kirke, holdt indvielse af det nye
stendige. Niels Chr. Lassen viste billeder og Erik
Kristensen fortalte om, hvorledes projektet med stendiget var forløbet. Bagefter var der hjemmebagt kage
og kaffe til de fremmødte.

På borgermødet i Harkenhallen onsdag d. 29. august 2007 havde vi
besøg af Britta Astadatter fra Hundelev, der først holdt et kort oplæg om,
hvorfor „det går så godt i Hundelev“. Omkring 30 interesserede havde
taget imod indbydelsen om at deltage i borgermødet, og vi blev alle involverede i at finde styrker og svagheder i vores lokalområde. Vi blev derefter enige om, at vi jo bor et dejligt sted – men at der selvfølgelig er rum for
udvikling.
Så blev der udarbejdet et idekatalog over mulige initiativer i lokalområdet under overskriften „Harken i bevægelse“ og vi fik dannet en
initiativgruppe, der nu er gået i gang med at arbejde som udvalg med
reference til idrætsforeningen i Harken, HUGF.

Medlemmer i
Initiativgruppens
initiativgruppen: „tilkaldegruppe“:
John Vangsted,
30 24 60 86
Bent Andersen,
98 98 60 02
Aage Jensen,
98 90 22 96
Kaj Nielsen,
98 98 65 14

Fra HUGF
Det er nu tiende år, at HUGFs
Harmonister laver aktiviteter for de
ældre i lokalområdet. Det blev markeret d. 10. oktober med fødselsdagslagkager og underholdning i hallens cafeteria. Ældreudvalget og
Harmonisterne arrangerer forskellige
ture og kulturelle indslag foruden det
idrætslige, der foregår hver onsdag
formiddag i vinterhalvåret. Der danses seniordans hver mandag eftermiddag med stor deltagelse, også af
ældre langvejs fra, der nyder at
komme og danse i Harken under
Hanne Lises kyndige ledelse.
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Fra meddelerne m.fl.

Emil T. Ibsen (bordrollespil)
60 64 38 44
Annelise Jespersen (kortspil)
98 98 61 81
Chanette Holst
98 92 28 26
Helle Jakobsen,
98 98 63 73
Britta og Arne Kristiansen,
98 98 64 68

Også Petanqueudvalget har nu
i 10 år sørget for at der kan „trilles
kugler“ i Harken. Annelise og Gerda
blev tidligere på året hædret med en
10 års nål af DGI, og der har været
arrangeret „Rødvins-petanquejubilæumsturnering“ på banerne i
Harken. Petanquespillerne har købt
ens jakker, så de nu repræsenterer
Harken både med fine resultater og
logo på jakken.
Ved årets fest i Harken hallen d.
1. september blev den årlige uddeling af prisen som Årets HUGF´er
foretaget. Prisen og vandrepokalen
blev i år givet til Tove Højgaard Olesen, der igennem adskillige år har
gjort et stort stykke

Flemming Andersen,
98 98 60 10
Svend Åge Nielsen,
98 98 61 02
Jens Peter Thomsen,
98 98 63 92

Efterlysning
Vi savner kort over gamle
stier og veje i Hæstrup og
Harken.
Skulle der være nogen
blandt bladets læsere som
ligger inde med gamle
matrikelkort eller kort over
gamle stier i HæstrupHarken området hører vi
gerne fra jer.

Kaj Nielsen
Præstevej 10
Tlf. 98986514

Sørøverlejr
Den sidste weekend i september
var Poulstrups spejdere igen i år på
lejr i en dejlig hytte i Hirtshals. 16
spejdere store som små var afsted.
Temaet var denne gang sørøvere,
så vi fik jo klap for øjet, tørklæde og
ar på kinden, som en rigtig sørøver.
Kikkert og kanonkugler blev fremstillet og derefter var vi på et løb, som
selvfølgelig endte med en dejlig velsmagende sørøverskat. Vi kunne konstatere at skatten smagte langt bedre
end de beskøjter, som vi selv bagte
under løbet!
Aftenerne stod på gåture i skoven omkring hytten og det kan godt
være ret uhyggeligt, når det er mørkt hvad mon der gemmer sig i mørket, er
det sørøvere, spøgelser eller... uhhh!
det er godt at have nogen at holde i
hånden under sådan en mørk skovtur.
Vel hjemme i hyttens trygge rammer
kunne vi hygge med historie, sang og
leg i pejsestuen, inden vi gik til ro.
Søndagen stod på en for nogle
våd gåtur til stranden. Stranden bød
på mange spændende ting og med os
tilbage til hytten var både skaller, sten
og krabber. Vi sluttede lejren af med
gudstjenste og derefter kaffe og kage.

KFUM spejderne
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Naturfagsfestival
I uge 39 blev der igen afholdt
temauge på Vrejlev-Hæstrup skole.
Denne gang var emnet „Naturfagsfestival“ som kort fortalt handler
om vand, damp og is. Vi var blevet
delt ind i forskellige hold på overbygningen. Vi skulle rokere fra sted
til sted, fra klasse til klasse, hvor
der altid stod nogle nye lærere klar
til at fortælle om vand, damp og is.
I fysik lavede vi forsøg med
luft i vand, og med hvordan man
renser det.
I sløjd lavede vi rensningsanlæg. Det vil sige, at vi skulle lave et
anlæg der kan gøre beskidt vand
rent igennem naturen.
I 7.a’s klasselokale kunne vi
høre om, hvor meget vi egentlig
forurener vandet gennem husholdning, industri og landbrug,
hvilket i sidste ende kommer til at
gå ud over os selv.
I 7.b’s klasselokale var et af de
bedste steder. Der skulle vi nemlig
fryse sodavandsis ved hjælp af is
og salt, og selvfølgelig fik vi lov til
at spise isene bagefter.
I 8.a skulle vi lave holdbare
både, som både kunne flyde og
bære ting. Vi havde kun alminde-

Hilsen fra de 75 på
mellemtrinet.
Mellemtrinet har også haft
nogle gode dage, hvor vi skulle
ud at mærke på, eksperimentere
med, skære i, høre om og lege med
– is, vand og damp!
Vi gik hen til Poulstrup Vandværk og fik en fin rundvisning og
forklaring på vandværkets opbygning og funktion. Senere blev
vi kørt til Hjørring Renseanlæg i
Hæstrup, hvor vi kom rundt i hele
anlægget – nogle af os med fingrene for næsen! – og fik fortalt
om hele renseforløbet fra spildevandet løber ind i anlægget til det
bliver ledt ud i Liverå via Hæstrup
Møllebæk. Målinger viser at vandet er renere ved udløbet end
længere inde?!
Sammen med Ole Jensen har
klasserne på skift været ved vandløbet bag Vrejlev Kloster og dam-
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lige materialer som tape, papir og
clips. Derefter skulle vi se hvor
holdbar vores båd var - den mest
holdbare kunne bære 1.300 gram.
I 8.b fik vi fortalt om grundvandet, og om dets rejse fra under
jordens overflade til vandhanerne
i de danske husstande. Vi læste en
masse, og så et diasshow.
Derefter gik vi ned på computeren og lavede en „grundvandstest“, hvor vi kunne teste vores
viden om grundvandet.
I 9.a’s klasselokale blev der
mere fysisk arbejde. Det skulle vi
nemlig ud og finde vand. Det kunne
være regnvand, tagrendevand og
for den sags skyld sodavand. Derefter skulle vi tilsætte nogle kemiske stoffer for at finde ud af, hvor
højt saltindholdet var.
I den sidste time synes lærerne, at det var på tide, at vi vågnede op og var aktive, så der stod
der høvdingebold, rundbold og
ophold i klubben på programmet.
Om torsdagen holdt vi kæmpe
frokost, hvor vi spiste maden der
blev tilbage fra introturen. Fredag
var der almindelig skoledag.
Michael og Kathrine, 7.a

men nær Solvang. Her er sejlet
med hjemmelavede både m.m. og
adskillige støvler, strømper og
elever blev en smule våde!
Senere har eleverne leget
„Georg Gearløs“ sammen med
Karsten og Per Jensen. De konstruerede robotter med farvede
væsker og fik dem endda til at
bevæge sig!
Sidst – men ikke mindst – undersøgte vi lidt om indlandsis og
lavede isskulpturer i vores eget
hjemmelavede is.
I børnenes logbøger læser vi,
at det har været en rigtig spændende uge med mange udfordringer.
Her i uge 41 har vi også
spændende ting på programmet:
tur til Zoo i Aalborg og „hemmeligt, farligt“ besøg. Motionsdag
for hele skolen fredag inden vi
får „kartoffelferie“

Essay om København
Jeg kunne ikke tænke mig at
bo i København. På grund af alt
det politi og folk som har alt for
travlt med kun at tænke på sig selv.
Plus hvis man kommer til at skubbe
til en eller flere, er man næsten ved
at blive slået ihjel. Det siger lidt om,
hvordan folk er derovre, fx. ham
manden der ville sælge os noget
lammekølle som han sikkert havde
gået rundt med hele dagen. Men
turen var rigtig god, der var mange
sjove ting, man kom til af prøve.
Fx. inde på Eksperimentarium var
der rigtig mange sjove og spændende ting. Man kunne lave store
sæbebobler, og prøve hvordan det
ville mærke hvis man sad i et hus
og der kom et jordskælv. Jeg så
også hvor svært det er at køre på
et løbehjul, hvor det drejer modsat
af den vej jeg selv drejede. Turen i
Fields var spændende med alle de
forretninger på et sted. Der var alle
de forretninger, man havde brug
for. Om aften skulle vi i DGI svømmehal, som var en af de fedeste
svømmehaller, jeg nogen sinde har
været i. De havde en 5-metervippe
som jeg prøvede,og den var bare

alle pengene værd. Og det var faktisk
nogle flinke drenge, der cyklede os til
Rådhuspladsen. Den fedeste biograf
jeg har set var nok den vi så i Planetariet, det var som en film himlen der lyste hele salen op. Det var bare fedt.
Selv om jeg blev lidt træt til sidst, så at
jeg faldt i søvn. Men fedt var det nu
engang. Så kanalrundfarten. Det var
en god ide syntes jeg. Jeg kom rigtig
til at se noget, man fik et overblik over
hele København. Jeg fik også taget en
masse billeder. Henrik og Jens blev
vidst lidt trætte under turen, så de faldt
i søvn mens vi var ude og sejle. Tivoli
var det sjoveste af det hele Chris,
Lasse N, Zilla og jeg gik sammen inde
i Tivoli. Vi prøvede Dæmonen, Radiobilerne og meget andet, det var bare
den sjoveste aften i mit liv. Da vi kom
tilbage på vandrerhjemmet, hyggede
vi os på værelserne, det var jo den sidste aften. Så skulle vi hjem, det var lige
så roligt og stille som turen ned. Jeg sov
og hørte musik det var ret hyggeligt. Men
man var også helt død efter sådan tur en
med McDonalds mad til aftensmad i 4
dage. Alt i alt en rigtig dejlig tur.
Dennis Munkebæk

sjov. Det var et fint sted, vi boede.
Der var det, vi havde brug for,
senge og morgenmad og jeg tror
ikke, jeg har spist så mange rundstykker på en uge. Det var også
dejligt, at man kunne se tv. Jeg så
fodbold om aftenen, da jeg elsker
fodbold. I Folketinget var der ikke
så sjovt, men det havde jeg heller
ikke forventet, men det var alligevel spændende at se det i virkeligheden, når man før kun havde set
det på tv, det gjorde det endnu
bedre at vores guide lavede lidt
sjov med det hele under rundvisningen. Strøgturen var fed, fordi
vi fik lov til at gå rundt og se lige
hvad vi ville, shoppe eller bare gå
rundt hvis det var det man ville.
Jens og jeg løb fx. op i Rundetårnet
som var helt vild hårdt, men da vi
kom til toppen kunne jeg se ud over
hele byen. Jens kastede en vindrue
ud fra Rundetårnet og da vi kom
ned igen var den fuldstændig gået
i stykker.
Henrik, Søren, Danny, Jens og
jeg tog en cykeltaxi ind til Rådhuspladsen. Det kostede 50 kr. for 2
personer, men det var skam også
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8.a i Folketinget
Inden turen til København havde vi
forberedt os i samfunds-fagstimerne ved
blandt andet at lære, hvad de forskellige
ting i et folketing betød og handlede om,
vi havde fået et eksemplar af grundloven
som vi kunne slå op i, hvis vi havde brug
for det, og så havde vi fået en bog, som
handlede om folketinget, og vi spillede
også Grund-lovsspillet.
På vores tur til København skulle vi
så ind og se det i virkeligheden.
Vi måtte vente ca. en time på at komme
ind, så vi satte os på trappen op til indgangen, og vi så en masse forskellige ministre der kom ind, jeg kunne ikke rigtigt
genkendte nogen af dem, men det kunne
Marie.
Der var også nogle fra Tv2 som kom
med mikrofoner og kameraer. Jeg så de
snakkede med en minister.
Da vi endelig kom ind, mødte vi vores
guide. Han var lidt gammel, men han var
meget sjov, han snakkede meget hurtigt,
men jeg fik alligevel det meste med, og jeg
synes, det gjorde turen bedre.
Jeg havde regnet med at det ville blive kedeligt, og vi
skulle i Tivoli senere på aften, så jeg ville bare have det
overstået og komme af sted, men den måde guiden forklarede det på og det han sagde i det hele taget gjorde hele
rundvisningen sjovere og mere spændende.
Vi blev vist rundt i nogle forskellige rum, blandt andet
var vi inde i selve folketingssalen.
Jeg havde kun set den på tv, så jeg synes, det var lidt
spændende at komme ind og se det rigtigt, og han fortalte
så lidt om de ting, som var derinde. Han havde også en
masse sjove historier at fortælle os.
Vi var også inde i et mødelokale, den tidligere
landstingssal, hvor der var nogle store billeder som havde
hængt der i ca. 40 år, og der var en stor fladskærm, hvor
guiden fortalte om, at de nogle gange så fodbold på.
Og ude i vandrehallen så vi montrer med eksemplarer
af Grundloven fra 1849, 1915 og 1953 og vi så også et stort
billede af den grundlovsgivende forsamling 1915, det var
dem der vedtog, at kvinderne fik stemmeret, det var et
virkeligt stort maleri.
Vi var også inde i et rum hvor der hang forskellige
portrætter af tidligere ministre, det var spændende at høre
om de forskellige billeder, der var et af malerierne som var
lidt slørede og ikke så detaljerede, som nogle af de andre,
og det var fordi at ministeren døde i en pause mens han
blev malet, så da kunstneren skulle male videre måtte han
bare gøre det så godt han kunne, uden ministeren som
model.
Alt i alt var det en rigtig god oplevelse i folketinget.
Kaya 8.a
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Koloni
Årets helt store begivenhed er
vores koloni. Det foregik de første 3
dage af skolernes sommerferie, det var
som altid nogle gode dage men i år var
vejret ikke det bedste. Vi ankom til
Løkken Skole mandag formiddag efter
at vi alle havde fundet et sted at sove
gik vi ombord i de medbragte madpakker. Eftermiddagen blev brugt til hygge
inden døre. Vi malede trøjer og
penalhuse, lavede bolsjer, malede billeder og meget mere. Om aftenen fik vi
maden fra en nærliggende Pizza bar.3klasserne som jo var med for sidste
gang spiste og hyggede sig på
Actionhouse en rigtig hyggelig aften
for alle. Om tirsdagen var der leg og
hygge rundt omkring på skolen, nogle
fandt også en vandpyt at lege i. Om
eftermiddagen gik alle i svømmehallen. Det er en længere gåtur gennem
Løkkens gader med 60 børn, men det
gik helt uden problemer. Efter svømmeturen gik gåturen til Peter Bådsmand hvor vi havde meldt vores ankomst, her fik alle stillet sulten. En rigtig hyggelig aften og en stor oplevelse
for alle, det er jo ikke hver dag man
oplever et restaurantbesøg med 60
børn. Om onsdagen startede dagen
med, at vi alle igen gik en tur gennem
Løkken til svømmehallen , det er noget vi alle ser frem til. Vel ankommet
hjem til skolen bestod frokosten af alle
de pølsehorn, vi kunne spise. Dem
havde vi bagt hjemmefra og havde
håbet på, at de skulle spises på stranden, men det mente vejrguderne nu
ikke de skulle. Eftermiddagen blev
brugt til leg og hygge rundt omkring.
Sidst på eftermiddagen begyndte forældrene så at hente børnene og vi
kunne tage afsked med hinanden efter en rigtig hyggelig koloni.

Susan Vivi Sørensens glaskunst, se mere om Susan på side 45

Sensommerudstilling
En solrig lørdag og søndag i september
dannede Vrejlev-Hæstrup Skole rammen om
den årlige forårsudstilling, der nu er blevet en
Sensommerudstilling. Skolens kor åbnede
udstilingen med festlige sange. Formanden for
kulturudvalget i Ny Hjørring Kommune, Michael Karlborg holdt åbningstalen, hvorefter
der var mulighed for at bese de udstillede kunstværker. De repræsenterede forskellige genrer
inden for malerkunst, glaskunst, keramik, skulptur og sølvsmykker. Ikke mindst afdelingen med
Bjørn Nørgaards originaloplæg til „Børnenes
Salmebog“ blev grundigt studeret af de mange
besøgende. Enkelte benyttede sig af det godt
vejr til at stifte bekendskab med „Klosterruten“.
7. a og b havde valgt en strategisk vigtig
placering ved indgangen til udstillingen, hvor
lugten af frisklavet kaffe straks mødte de besøgende til udstillingen, og det bevirkede, at
der var godt salg i de mange lagkager, der blev
fremstillet til dagen. Desuden stod 7. a og b. for
salg af programmer, så det var muligt at danne
sig et indtryk af, hvor mange der i løbet af de 2
dage gæstede Poulstrup.

Mere nyt fra Skovhuset
Den sidste tid har vi brugt en del
tid på at bygge 2 huse på legepladsen. Vi synes selv, at de er blevet rigtig flotte og mange børn har været
meget optaget af at hjælpe med at
bygge. Nu er de næsten færdige og vi
tror at der kan leges mange gode lege
i dem de næste mange år. På en regnvejrsdag er en gang dødbold eller en
god leg i gymnastiksalen også altid
dejlig.
Fra Skovhuset
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Morgensang

Morgengymnastik i Møllehaven
Hver tirsdag og onsdag morgen kl. ca. 8.45. samles alle børn på Møllemarken til en fælles omgang
morgengymnastik.
Vi starter først med lidt opvarmning af kroppen.
Så hopper vi, triller, balancerer og drejer. Vi mener, at
det er vigtigt at vi bruger kroppen dagligt.
En anden dejlig ting ved morgengymnastikken er
at vi har et fællesskab som hele børnegruppen nyder
godt af. Flere af de øvelser som vi laver, kræver at vi
samarbejder på tværs af aldersgruppen.
Børnene er på skift med til at komme med idéer til
hvad morgengymnastikken skal indeholde.
Vi arbejder også med vores ansigts mimik så at vi
får hele kroppen med.
Vi slutter af med at strække ud og synge farvelsangen.
Nu er vi klar til at gå i gang med de aktiviteter som
resten af dagen byder på.
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Gymnastik i
hallen.
Vi har gymnastik for
store - og mellem gruppen
HVER mandag fra 9 – 10.30.
Vi synes i Møllehaven, at det
at skulle bruge sin krop er
en væsentlig ting. Når vi er
til gymnastik er det for vores aldersgruppe, de grundlæggende motoriske færdigheder vi arbejder med. Det
er krybe, kravle, hoppe, trille
m.m. Vi arbejder også med
begreber. Her arbejder vi
med inde – ude, under –
over, kort – lang, på – af osv.
Alt dette bliver kombineret
med sanglege, handlebaner,
boldspil, regellege og m.m.

I Møllehaven har vi valgt at have
morgensang med børnene hver fredag formiddag. Sang og musik er noget alle kan
deltage i, og lige meget hvilket udviklingstrin børnene er på, kan de alle bidrage med noget. Musik er en dejlig ting
at være sammen om, og gennem sang og
musik kan der arbejdes med mange forskellige områder, såsom følelser, sprog,
motorik og meget mere.
Når vi synger er der både plads til
imitation og improvisation, idet vi gør
det de andre gør, og lærer af dem, vi er
sammen med. Samtidig er der også plads
til fantasien, hvor børnene har mulighed
for at eksperimentere med forskellige
færdigheder på deres egen måde.
Vi har valgt, at vi har en fast „goddag-sang“ og „farvel-sang“ så der er en
genkendelig ramme omkring vores morgensang. Vi synger traditionelle børnesange men præsenterer også nye sange,
så børnene får kendskab til forskellige
sange. Der er også mulighed for at børnene selv kan vælge hvad vi skal synge,
for på den måde kan de være med til at
sætte deres præg på morgensangen, men
de kan også lære at vente på tur og acceptere de andre som deltager. Endvidere leger vi forskellige sanglege, hvor vi
bl.a. har mulighed for at bruge kroppen,
fantasien og rummet.

Idræt i Børnehaven Møllehaven

Nye børn i Møllehaven

Barnets verden er bevægelse og handling i en sådan
grad, at vi kan sige, at barnet tænker med kroppen.
Bevægelse er så fundamental en egenskab ved tilværelsen, at kun det, der forandrer sig, kan bestå. Men det
skal opleves. Det er det barnet gør. „
Allerede i de første år af et barns liv udvikler det en
række naturlige bevægelser såsom at trille, krybe, kravle,
gå, løbe, hoppe o.s.v. og i samspil med sanserne.
Det er vigtigt, at barnet lærer at bruge sig selv – sin
motorik – sin krop og sine sanser. Når barnet bevæger sig
– gør det sig erfaringer, som danner grundlag for og påvirker hele barnets udvikling.
I løbet af en dag bevæger børnene sig meget ude som
inde, at vi voksne nok ville blive noget forpustede – af at
gøre det efter.
Tænk på: Hvor meget et lille barn må arbejde for at
trille, kravle og komme op at stå. Hvor meget de kravler
når de leger med f.eks. biler og Lego. Ja og hvor mange
skridt de tager i løbet af en dag.
Vores samfund har igennem de senere år ændret sig
meget. Vores børn går, cykler og bevæger sig ikke ret meget. Vi servicerer vores børn meget ved, at vi bærer og
løfter dem. Samt de bliver transporteret i bil eller klapvogn. Desuden glemmer vi også lige at lade børnene selv gå
med tasken eller madkassen (de små dagligdags ting). For
det går jo hurtigere, når vi voksne gør det. Herved mister
børnene muligheden for at gøre sig erfaringer – som gør
dem mere selvhjulpne og lysten til at bevæge sig.
I vores børns hverdag er der faktisk mange aktiviteter
og rutiner, som kan gøre børnene selvhjulpne og give anledning til bevægelse. F.eks. at hjælpe med madlavning,
dække bord, rydde op, opvask, indkøb, trække i og af sit
tøj. m.v.
I Børnehaven Møllehaven i Harken er idræt en integreret del af vores hverdag, da vi anser barnets motoriske
udvikling som en meget vigtig del af barnets hele udvikling. Allerede fra børnene starter i vores vuggestue Anemonen og op til 6 års alderen går vi til idræt i hallen 1 dag
om ugen. Desuden bruger vi også naturen – nærmiljøet til
at bevæge og tumle os i og især en tur ud i skoven giver
mange muligheder for nye udfordringer motorisk.
Her i Møllehaven er vi meget bevidste om at møde
barnet der, hvor det er i sin udvikling samt støtte og stimulere barnet til at gå på opdagelse og gøre sig erfaringer
med at bevæge sig.
Vi har skabt et miljø, hvor der er tid og rum til at
eksperimentere, bruge sin fantasi og prøve nye udfordringer, der styrker barnets motoriske udvikling.
Når vuggestuen er til idræt er det børn fra 8 mdr. og
op til 2 ½ år. Børnene nyder at boltre sig i hallen – når bare
vi voksne skaber rammerne for udfoldelse. Vi starter altid
med en god løbetur til musik – bagefter en lille samling,
hvor vi synger goddagsang – laver sanglege og snakker om
kroppen, hvor sidder tingene henne og hvad bruges de til.
Dernæst er vi i fuld sving med at trille – krybe –
kravle og hoppe som er de 4 grundmotoriske ting.
Vi bruger også en redskabsbane – boldspil o. lign.
Til sidst en god omgang afslapning til musik.

Juka Nedergaard Drndar 3 år.
Stefan Christensen 3 år.
Mark Holst Anderson 8 måneder.
Vi byder dem alle tre og deres familie
velkommen i Møllehaven.

…..om at bo i Harken og Poulstrup
Børn gør sig mange tanker. Mange gange hører de noget vi voksne siger, tænker
videre over det, og putter det ind i deres egen logiske sammenhæng. Andre gange
finder de helt selv en sammenhæng… som vi voksne ikke helt forstår…
Her får vi et lille indblik i, hvordan det er at bo i henholdsvis Harken og Poulstrup.
Helene
Hvor bor du?
I Harken
Hvad ved du om Harken?
Jeg ved de er ved at bygge et hus lige overfor mig, og
det er meget stort.
Hvad skal man bruge det hus til?
Til nogle mennesker som skal flytte, eller en lejlighed.
Hvad er bedst ved at bo i Harken
At have et marsvin, nogle
gange bider det, - og nogle gange bider det ikke.
Og det er dejligt at bo sammen med hele min familie
Hvad er ikke så godt?
Det er at Mini (marsvinet) bider!
Kamilla
Hvor bor du?
Poulstrup by
Kender du flere som bor i Poulstrup?
Ja, Lasse og en der hedder Kamilla og en der hedder
Heine, ham leger jeg bare ikke så tit med.
Hvad kan du fortælle om Poulstrup?
Der er en god legeplads, og så er det en god by at bo
i, fordi jeg har mange venner og sådan noget!
Hvad er bedst ved at bo der?
At jeg har alle de venner.
Hvad er ikke så godt?
At det lugter, det stinker!!
Hvad lugter der af?
Det ved jeg ikke, men det har lugtet i 3 dage!
Thomas
Hvor bor du?
Ålborgvej, i Harken
Kender du flere som bor i Harken?
Ja, Helene og så kan jeg ikke huske det.. …og så
David
Hvad kan du fortælle mig om Harken?
Man kan køre i bil, og på cykel og scooter og
motorcykel.
Hvad er bedst ved at bo i Harken?
Det er at lege alt med min actionman, computer og
video
Hvad er ikke så godt?
Det kan jeg ikke huske.
Lasse
Hvor bor du?
Poulstrup!
Hvad kan du fortælle om Poulstrup?
Der er ikke så mange der bor der.
Min far bor ikke i Poulstrup
Kender du nogen der bor i Poulstrup?
Ja. Kamilla.
Hvad er bedst ved at bo i Poulstrup?
At spille kort med min storebror.

Tekst & foto: Børnehaven Møllehaven
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baSix i
Vrejlev Kirke

baSix medlemmerne
er: John Kjøller,
Anders Ørsager, Niels
Nørgaard, Toke Wulf,
Peter Bach og Christoffer Brodersen.
Sidstnævnte erstatter
Jakob Hejlesen fra 1.
maj i år.

Nej - det er ikke
før udsalg i Bilka!
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Det var baSix’ første koncert efter
en velfortjent sommerferie. I ugen op
til koncerten i Vrejlev Kirke var gruppen samlet i Århus for at øve, og det
kom der bl.a. fire uropførelser ud af i
Vrejlev kirke.
”Vi er som køer, der skal på græs!”
Sådan udtrykte Anders Ørsager det,
da han fortalte, hvor meget vokalgruppen glædede sig til deres første
koncert efter sommerferien. Og de ca.
300 fremmødte publikummer fik en aften med seks forrygende oplagte baSix
sangere, som sang uafbrudt i næsten
1½ time.
baSix mestrer sangteknikken. Deres stemmer klinger flot og harmonisk,
selvom de fleste af deres arrangementer er opbygget med mange disharmoniske akkorder. Det er helt klart inspireret af jazz. baSix mestrer også
sceneoptræden. Flere gange gik gruppen ned i den lange gang i Vrejlev
Kirke, for at også de publikummer, der
sad i „den dårlige“ side kunne får lejlighed til at se drengene. Og så fik de
altså kirken til at gynge i en soul-inspireret sang. baSix mestrer til fuldkommenhed brugen af mikrofoner i deres
sang. Lydmanden Ben Lund forstår at
bruge mixerpulten til det ypperst optimale. Men at de også kan synge en
kirke op uden brug af mikrofoner, fik vi
beviset på, da ”de tre tenorer” i gruppen sang ”Nothing else matters”, et
oprindeligt Metalica nummer, men her
i baSix’ specielle arrangement, og altså
fuldstændig overbevisende i sit udtryk
med de tre stemmer, der fyldte det store
kirkerum.
Der måtte to ekstranumre til, før
publikum ville slippe baSix efter en aften med sanglige præstationer på allerhøjeste niveau og præsentation af
numrene, som enhver kunne forstå.
Vrejlev menighedsråd, som havde
arrangeret aftenen, fik mange positive
tilbagemeldinger fra såvel publikum,
som fra sangerne. De vil såmænd meget gerne komme igen til næste års
Vendsyssel Festival, så det tænker menighedsrådet lige lidt over.

Kirken under forandring
„33 præster skal i de kommende år flyttes fra Nordjylland hovedsageligt til Helsingør Stift“. Sådan omtrent stod
der for nylig i Nordjyske efter
et interview med biskop Søren
Lodberg Hvas, Ålborg Stift.
Folkekirken er i gang med en omfattende strukturændring, som kommer
i kølvandet af den nyligt gennemførte
kommunalreform. I august 2007 udkom
„Den grønne betænkning“, der er et
katalog over forhold, der skal ændres i
de kommende år for at få økonomien
til at hænge sammen.
Indtægterne har ikke kunnet holde
trit med udgifterne, der i Folkekirken
gennem de sidste 10 år er vokset mere
end dobbelt så hurtigt som i det øvrige
samfund. Her drejer det sig især om
lønudgifterne, der bl.a. på grund af
mange nye miljøkrav og nye overenskomster er vokset mere end før. Så noget må gøres.
Medens 80 % af befolkningen for
hundrede år siden boede i landdistrikterne, er landsognene i dag meget tyndtbefolkede. Men den kirkelige struktur
er ikke ændret. Det betyder, at der i
Hjørring Provsti er mange sogne med
få hundrede indbyggere og egen præst
sammen med et par nabosogne. Medens et pastorat (sogne med fælles
præst) i dag normalt er på 2-3 sogne
lægges der i betænkningen op til om få
år, at en præst skal betjene 5-6 landsogne, og det vil nødvendigvis få konsekvenser og kræve markante strukturændringer.
Menighedsrådene kan naturligvis
vælge at lade „stå til“, men Vrejlev og
Hæstrup menighedsråd har valgt at gå
aktivt ind i omstruktureringen og derved få maksimal indflydelse på udviklingen. Derfor nedsatte de 2 menighedsråd i sensommeren et strukturudvalg, der havde til opgave at analysere
muligheder og konsekvenser for et udvidet samarbejde inden for provstiet.
Vrejlev og Hæstrup sogne har tilsammen lidt mere end 2000 folkekirkemedlemmer, i øjeblikket et rimeligt antal til at fastholde egen præst, men set
på sigt er den ideelle størrelse for et
pastorat 6000 indbyggere med 2 præ-

ster. Det betyder, at der skal tænkes
langsigtet.
„Mere kirke for pengene“ er det
motto, der overordnet skal styre en
kommende strukturreform. De 2 menighedsråd ønsker en forenkling af arbejdet og lægger derfor op til 1 fælles
menighedsråd med hver sin valgkreds
for de 2 sogne. Det betyder, at de enkelte sognes særpræg, kirke og kirkegård ønskes bevaret med størst mulig
indflydelse for brugerne ved menighedsrådsmedlemmer valgt lokalt, men
at disse skal indgå i en samlet administration for de 2 sogne. Loven siger,
at der i et pastorat med over 2000 indbyggere skal være 7 menighedsrådsmedlemmer.
For at dette kan blive gældende,
skal der indkaldes til et menighedsmøde i hvert af sognene, hvor den endelige godkendelse skal finde sted.
Dette møde afholdes den 13. december og er annonceret andet steds i
Lokalbladet.
For personalet, som i dag omfatter 9 ansatte med forskellig ansættelsesform i de 2 sogne, vil der fremover ske en fælles personaleadministration på 1 sted. Det vil betyde en
omstrukturering, hvor de ansatte naturligvis bliver hørt forinden en vedtagelse. Som noget nyt vil kirkegårdslederen ikke fremover være ansat som
kirketjener, men denne funktion tillægges en ny stilling som servicemedarbejder. Denne får endvidere ansvaret for at føre kirkernes og
kirkegårdenes regnskaber, et job, der i
øjeblikket varetages af 3 kasserere
valgt af menighedsrådene.
Ressourcer, der i dag bruges på
gudstjenester på søndage med få kirkegængere, ønskes anvendt på målrettet kirkeligt arbejde som børne-, ungdoms- og ældregudstjenester og andet
sognearbejde i samarbejde med lokale
partnere. Hvad så fremtiden vil bringe
herudover, er ikke på plads i dag, men
et samarbejde med nabosogne om
menighedsarbejdet og personaleforbruget vil helt sikkert blive aktuelt.
At alle gør det samme enkeltvis og ikke
i fællesskab er en dårlig anvendelse af
de fremtidige midler. Lad os få „mere
kirke for pengene“ til glæde for os alle.

Som tidligere oplyst lukkede Vrejlev kirke
den 4. november for at gennemgå en omfattende indvendig istandsættelse.
Samtidig skal kirken, som beskrevet andetsteds i bladet, have installeret en ny klokke, der i øjeblikket er under
støbning i Norge. Når Lokalbladet er i postkasserne har
den gamle klokke således lydt for sidste gang ved den daglige ringning.
Vedrørende den påbegyndte istandsættelse af Vrejlev
kirke påpegede myndighederne allerede for 20 år siden, at
kirkens dampbaserede varmeanlæg ikke kunne forventes
at holde ret meget længere. Det har herefter alligevel holdt
i 20 år men i det seneste år har der været flere nedbrud, så
nu skal der ske en fornyelse.
Samtidig har der været voldsom indstrømning af grundvand i kirkens kælder, hvor man har pumpet i døgndrift for
at holde den nogenlunde tør. Det var derfor menighedsrådets opfattelse, at der måtte foretages en udvendig dræning ved tårnet og man fik teknisk assistance fra Geodan
der lavede jordbundsundersøgelser og ingeniørfirmaet Lønborg, der lavede et projekt for en dræning.
Desværre vil Kirkeministeriet ikke godkende, at der
drænes ved kirken, men man har undladt at oplyse hvorledes vandproblemet i øvrigt kan løses. Samtidig har man
krævet, at kirkens fyr flyttes ud af kirken. Herved er der i
den 11. time tilført nye krav, der bevirker, at menighedsrådet har måttet udarbejde et nyt projekt efter at der har
været afholdt licitation.
Menighedsrådet har ændret kirkeistandsættelses således, at det nye naturgasfyr flyttes til sognehuset, og at
der herfra lægges fjernvarmerør til kirkens fyrrum. Dette
opfyldes delvist og drænes indvendigt og grundvandet pumpes også fremover ud i en rørledning. Samtidig kobles sognehusets varmeanlæg på det nye system.
I kirkerummet bliver stoleinventaret midlertidigt fjernet og bliver samtidig malet i nye farver afsat af kunstmaleren Poul Anker Beck. Alt murværk bliver afvasket og
nykalket og de tekniske installationer bliver opdaterede.
Det er således et helt nyrenoveret kirkerum, der til
foråret vil kunne indvies. På trods af de mange ændringer
og økonomiske udfordringer håber menighedsrådet, at kirken kan genåbnes så rettidigt, så der kan afholdes konfirmation i 2008. Dette forudsætter imidlertid, at endelige godkendelser og bevillinger er på plads i løbet af november, hvad
menighedsrådet tror på.
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Sognearbejdet

VREJLEV-HÆSTRUP
MENIGHEDSRÅD

Jul i Vrejlev og Hæstrup
Lille juleaften kl. 14.30 bliver der afholdt en kort
gudstjeneste på Poulstruplund, plejehjemmet i
Poulstrup. Alle er velkomne og det vil glæde
beboerne, om der kom mange og sang julens
gode salmer sammen med dem. Har man
mere lyst til netop at komme i kirke den søndag,
prædiker Niels Christian i Tårs Kirke kl. 10.30.

Juleaften i Hæstrup Kirke
Vi begynder allerede kl. 10.45 med en
gudstjeneste, hvor voksenkoret medvirker.
Denne gudstjeneste er speciel børnevenlig.
Kl. 14 og kl. 16 er der desuden gudstjenester,
hvor alle kan være med til at fejre julen.

Spaghettigudstjenester
Torsdag den 10. november kl. 17.30 og torsdag
den 10. januar. Kom og deltag i de festlige
spaghettigudstjenester.
På grund af lukningen af Vrejlev kirke, bliver de
næste to spaghettigudstjenester afholdt i
gymnastiksalen på Vrejlev – Hæstrup Skole. Vi
begynder med gudstjeneste og spiser derefter.
Ungdomsbanden medvirker. Det koster 25 kr. pr.
voksen og det er gratis for børn. Det kræver
ingen tilmelding.

De ni læsninger
Gudstjenesten finder sted søndag den 9.
december kl. 19 i Hæstrup Kirke. Medvirkende:
Ungdomsbanden og Kirkernes voksenkor. Kom
til en stemningsfuld gudstjeneste med sang,
musik og tekst.

Fastelavn 2008
Vi fejrer fastelavn sammen med
spejderne og borgerforeningen.
Det sker i forsamlingshuset, hvor
vi starter med en kort
gudstjeneste for børn og andre i
alle aldre ved Niels Chr. Lassen.
Efter gudstjenesten er der
tøndeslagning, som spejderne
arrangerer. Børnene bliver inddelt
i aldersgrupper. Det er gratis at
være med til tøndeslagning, og
der er flotte præmier til både
kattekonger og dronninger.

Søndag den 9. december kl. 10.30 er der
børnegudstjeneste i Hæstrup Kirke.
Minikonfirmanderne opfører et dramastykke
under gudstjenesten. Det er samtidig
afslutningsfest for
minikonfirmandundervisningen, som 3. klasse
har deltaget i over 12 onsdage i efteråret. Der er
kaffe, saftevand og kage efter gudstjenesten.

fortsætter med øvning i VrejlevHæstrup Skoles musiklokale hver
torsdag kl. 13.45 – 15. Vi starter
efter juleferien torsdag den 10.
januar, og da er nye medlemmer
meget velkomne.

Vrejlev-Hæstrup Kirkers
SOGNENE NETOP
NU
Voksenkor

Og så er der den helt store
fastelavns-udklædnings-modeopvisning med flotte præmier. Alle,
der er med til fastelavnsfesten
stemmer om, hvem der er mest
fantasifuld, når det gælder udklædning, så gå allerede nu i
tænke- og udklædningsboksen.
Der er flotte præmier til ca. 4-6 af
de børn, som vinder
afstemningen.
Der kan købes hjemmebagte
fastelavnsboller i fantasifulde
farver, spændende kager, pølser,
sodavand og kaffe/te.
Fastelavnsfesten er arrangeret i
et samarbejde mellem Poulstrup
borgerforening, spejderne og
menighedsrådene

Babysalmesang
Børnegudstjenester

Ungdomsbanden

På grund af renoveringen af
Vrejlev Kirke kan vi ikke tilbyde
babysalmesang i foråret 2008.
Det er vi kede af, for vi ved, at både
babyerne – og især mødrene –
nyder de dejlige torsdagsformiddags-stunder. Når Vrejlev
Kirke genåbner vil vi igen tilbyde
babysalmesang.

- øver ca. hver anden tirsdag i
sognehuset og medvirker i øvrigt
til forskellige gudstjenester. Vi
byder nye medlemmer velkomne
til de to øveaftner i januar.
Øveaftenerne i foråret er foreløbig
planlagt, som angivet nedenfor. Vi
glæder os til at hilse på nye
sangglade medlemmer!
Januar: Den 8. og 22.
Februar: Den 5. og 19.
Marts: Den 4. og 18.
April: Den 1., 15. og 29.
Maj: Den 13. og 27.
Juni: Ikke planlagt endnu

Sangaftner i foråret 2008
Sangaftnerne i foråret er planlagt
til følgende tirsdage:
Den 29. januar,
den 26. februar,
den 25. marts,
den 22. april og
den 20. maj.
Emnerne er i skrivende stund ikke
på plads, men tankerne går
omkring aftener om. f.eks en
speciel komponist eller
tekstforfatter. Se annonce i Vrå og
Omegns Avis midt i januar.

Menighedsmøde
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Efterlysning

Der afholdes et menighedsmøde for folkekirkemedlemmerne i Vrejlev og Hæstrup på

Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Arkiv efterlyser gamle
billeder af huse og beboere i
Poulstrup og Harken.
For at vi kan bevare historien
om området er det nødvendigt
at vi også har billeder som
kan dokumentere historien.

Provst Lars-Erich Stephansen, Hjørring vil orientere om den strukturdetbat i Vrejlev og
Hæstrup sogne, der har resulteret i et ønske om at etablere 1 fælles melighedsråd med 2
valgkredse.

Vrejlev-Hæstrup skole, torsdag den 13. december kl. 19.

Ovenstiende forslag vil blive drøftet hver for sig af mødedeltagerne fra sognene. Drøftelsen
afsluttes med en afstemning om det fremlagte forslag.
Mere information vil blive annonceret i dagspressen.
Menighedsrådene i Vrejlev og Hæstrup

VREJLEV-HÆSTRUP
MENIGHEDSRÅD

Det kræver sin mand
at holde 12 meget flittige damer i gang med sy – og strikketøj. F eks. kan jeg nævne, at der blev fremstillet ikke mindre end
28 sweatere og lige så mange huer, 11 store strikkede tæpper,
flere syede tæpper, forklæder, indkøbsnet og meget andet - i
sommerferien. Godt nok havde vi vejrmæssigt ikke så spændende en sommer, men alligevel – jeg var målløs. Derfor beder
jeg om, at når der nu snart skal gøres rent til jul, så se lige efter
i skuffer og skabe, måske ligger der garn, som aldrig blev til den
sweater, der på billedet så ud til at blive så smuk, men nu er det
5 ja måske 10 år siden at det blev indkøbt! I stedet for at ærgre
sig, så lad os få det op i sognehuset, der vil det hurtigt blive
omsat og til glæde for børn og voksne i det Rumænien, som
stadig trænger til hjælp. Slå på tråden, 98 98 80 63
Datoer vi mødes i det nye år er: 4. januar, 1. februar, 7.
marts. Alle er velkommen til at være med i et hyggeligt fællesskab, der er altid plads til en mere.
Edith Jess

Forårsfest 2008
i Vrejlev-Hæstrup finder sted fredag den 4. april. Der er
aktiviteter hele dagen i skole og forsamlingshus med medvirken af den musikalske sognepræst i Abildgaard Kirke, Frederikshavn, Johs. Kühle. Festen om aftnen er for folk i alle aldre.
Reserver allerede nu datoen, og læs mere på nettet og i næste
udgave af lokalbladet.

Praktiske oplysninger
Fødsel:
Forældre med bopæl i Vrejlev og Hæstrup sogne skal
anmelde fødsel til sognepræsten inden 14 dage efter fødslen,
uanset tilhørsforhold til folkekirken. Man skal medbringe/
medsende: Fødselsanmeldelse (udleveres af jordemoderen
eller kan fås af sognepræsten), forældrenes dåbsattester eller
navneattester samt vielsesattest (gerne kopier).
Dåb:
Man henvender sig til sognepræsten og træffer aftale.
Bryllup:
Man henvender sig til sognepræsten, helst i god tid. Husk at
medbringe dåbsattester samt gyldig prøvelsesattest (fås på
rådhuset) samt navne på to vidner ved vielsen.
Begravelse
Man henvender sig til sognepræsten og træffer aftale om
begravelsen og besøg. Dernæst henvender man sig til
bedemanden, han ordner det praktiske. Og endelig kontaktes
kirkegårdslederen/graveren angående gravsted og pynt i kirken.

Sognearbejdet

Musical i maj/juni 2008
Musiklærer Belle Møller, VrejlevHæstrup Skole og organist Bodil
Andersen har skumle planer. De
drømmer om at indlære og iscenesætte en musical, hvor alle mulige
mennesker i lokalsamfundet skal
medvirke
– ikke bare dem, som går med en sangermuskel i maven. Nej, også de som er gode til
at flikke en scene sammen eller til sy en kostume, eller som kan finde på, hvordan i alverden man f. eks. får lavet en regnbue som
scenebelysning, og hvordan „badutspringere“ kan rejse sig igen efter de flotte
spring ja, kort sagt, der er brug for alle med
lyst til at forsøge at få stablet „årets forestilling“ i Vrejlev-Hæstrup på benene.
Her starter vi
Lige nu er vi et par stykker (Belle og
Bodil), som har tænkt et par tanker, og vi har
besluttet, at „Årets Musical“ skal hedde „Noah’s Ark“
Det er musicalkomponisten Hans Holm,
som har lavet den, og han har lovet at være
med på sidelinien med råd og dåd. Det er der,
hvor vi er nu.
Inden jul – og inden dette lokalblad er
på gaden – regner vi med, at vi har kontaktet
alle foreningerne i området for at høre, om I
vil være med. MEN, du behøver absolut ikke
være medlem af en forening for at medvirke i
musical’en. Du skal bare melde dig til Belle
eller Bodil. Vi regner med, at de kor, Belle og
Bodil arbejder med skal være kor i musical’en,
og det starter vi på at øve efter juleferien.
Hvornår skal musical’en opføres?
Vi satser på at være klar midt/sidst i maj
til en urpremiere. Som I kan læse, er der endnu
mange løse ender, men vi håber, I alle vil synes, det kunne være sjovt at medvirke til, at
denne musical skal blive et hit i Vrejlev-Hæstrup.
Næste gang I hører fra os bliver med løbesedler via skolen/foreningerne og annoncering i Vrå Avis, men i mellemtiden er I selvfølgelig velkomne til at kontakte os.
Mange musical-hilsener
Belle og Bodil
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Vrejlev Kirke

REPLIK

Den gamle
kirkeklokke
skal på pension

Hver gang,
når kirken
igen blev
åbnet, var det
den gamle
klokke, der
kaldte til
gudstjeneste

Klokken bærer
indskriptionen: „hilpr us
soli filius d(eu)s inri“. Det
er tysk og latin og betyder
på nudansk: Hjælp os
Guds enbårne søn af
Nazareth, jødernes
konge. Den er lavet af
malm og er meget tung
og svær, det giver den
derfor en dyb tone.
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Søndag den 4. november bliver en skelsættende dag. Vrejlev Kirke bliver som omtalt andet
steds i Lokalbladet lukket på grund af renovering. Kirken er med jævne mellemrum blevet
kalket indvendig og bænkene er blevet malet og
der er sket andre istandsættelser. Men hver
gang, når kirken igen blev åbnet, var det den
gamle klokke der kaldte til festgudstjeneste. I
nogle måneder havde den alene kaldt solen op
og ned. Men nu, hvor kirken blev genindviet,
udfyldte den sin fornemste gerning: den kaldte
til gudstjeneste. Det kommer den ikke længere
til! Når kirken i foråret igen åbner op til gudstjeneste, har vi fået en ny klokke med automatisk
ringefunktion. Søndag den 4. november lyder
den gamle klokke for sidste gang til en almindelig gudstjeneste!
Det er mærkeligt at tænke på, hvor meget
den klokke kan vidne om. Den har hængt der
siden engang i 14-tallet og den har virket lige
siden. Der er ikke ret mange ting, der kan holde
så mange år. Omkring 600 år! Hvilken historie.
Den har kaldt til gudstjeneste hver søndag og
på helligdagene. For 150 år siden var det ikke
allemandseje at have et ur. Man vidste nok, at
man ville i kirke om søndagen. Når man nu ikke
havde noget ur, kom klokken ind i billedet. Den
ringede en time før gudstjenesten som for at sige:
Det er nu, at du skal hjemmefra, hvis du bor langt
væk. For dem lidt tættere på, ringede den en halv
time før. For dem aller tættest på et kvarter før.
Og endelig ringede den nogle minutter før gudstjenesten, så folk kunne holde op med at snakke
uden for og gå ind i kirkerummet. Derpå lød
bedeslagene. De vil have os til at indstille os på,
at nu skal vi holde gudstjeneste. Tre gange tre
bedeslag. Hver serie repræsenterer: Gudfader,
Guds søn og Helligånd. På et tidspunkt holdt
man op med at ringe en time før, men resten har
vi holdt fast ved.
Klokken markerer en rytme i ugens løb, når
den opdeler døgnet i dag og nat, arbejde og hvile.
Samtidig markerer den ugens højdepunkt: søndagen som er til for at gå i kirke og være sammen
med familie. Følger man dens rytme kan den give
ro i sjælen.
Den game klokke får lov at hænge stolt ved
siden af den ny. Ved særlige lejligheder vil den
blive anvendt, nemlig til kirkens tre største højtider: jul, påske og pinse.
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Jul uden Gud
Og det skete i de dage, at der
udgik en befaling om at afskaffe julen. De seneste 3-4 år har der foregået en kamp imod at fejre julen som
kristen højtid. I Como i Italien fjernede man Jesus fra julesalmerne af
respekt for det muslimske mindretal. Den stedlige iman kritiserede
mest højlydt, at man fjernede Jesus
fra julesalmerne. I 2005 fik byen
Boston i USA et juletræ, efter nogle
tovtrækkerier tog de imod juletræet,
men kaldte det for et vintertræ.
Nogle lignende skete samme år i
London. Bystyret i London omdøbte eller rettere sagt omnavngav
julelys til vinterlys: „Christmas
lights“ blev til „winther lights“,
fordi ordet christmas var for kristent. Selv om der har været protester imod at afkristne julen, så er
tendensen tydelig i en lang række
lande, kristendommens indflydelse
i samfundet bliver søgt mindsket.
Der er ikke længere plads til den.
Selv ikke i den europæiske traktat,
blev der plads til at nævne den med
et ord. Af iversyge for at være tolerante over for de små religiøse mindretal vil man have kristendommen
væk fra den offentlige sfære. Man
overser blot, at muslimerne ikke er
så bange for kristendommen, det
er derimod sækulariseringen og
vestens moral (eller mangel på
samme: „danish drunken“ er i dag
et synonym for plakatfuld), de frygter.
Det strider mod julens ånd
Sideløbende med den politiske
storm imod kristendommen som
magtfaktor, har de gamle ateistiske
strømninger rejst sig på ny. Absolut mest heftigt i Guds eget land,
USA. Vel fordi kristendommen står
så stærkt der, amerikanerne har den
ejendommelige egenskab, at de går
i kirke om søndagen. Derfor bliver
konfrontationen også voldsommere end i det mere afdæmpede
Danmark. I oktober måned mente
flere boghandlere, at de boggaver

som dette år bliver lagt under
vintertræet, vil blive to amerikanske bøger, som trækker alle de
gamle ateistiske travere frem igen.
Der er noget selvmodsigende over
at fejre jul og så læse hadske bøger imod kristendommen. Det er
næsten ligesom at stjæle et juletræ
og bringe det hjem i stuen. Det strider mod julens ånd. Sidste år var
det i øvrigt koranen, der var det
store gavehit. Tankevækkende, for
der bliver hvert år udgivet masser
af bøger om kristen tro. Men dem
er der ikke det samme salg i.
Big Bang i stedet for Gud?
Et af fællestrækkene ved ateismen er, at man påberåber sig
naturvidenskabens indsigter og
tager afsæt i dem i angrebet på kristendommen. Big Bang i stedet for
Gud. Det pudsige er bare, at der
ikke nødvendigvis er noget misforhold imellem religion og naturvidenskab. I efteråret udtalte Ulrik Ingerslev (lektor i eksperimental relativistisk fysik ved Aarhus
Universitet): „Selv tror jeg ikke på
en personlig Gud, men jeg kender
en del fysikere, som er meget religiøse, og jeg betragter mig selv
som kristen, fordi jeg tror på
næstekærligheden, tilgivelse og
åbenhed. Det ser jeg som kristne
værdier. Jeg føler mig meget
influeret af kristendommen i og
med den kultur, jeg er opvokset i.
Jeg er gift i kirken og mine børn er
døbt, og det har i alle tilfælde været aktive valg, som der er tænkt
over inden“. Videre fortæller han i
interviewet, at han ikke ser sig selv
som ateist, for som fysiker ser han
et klart mønster i skaberværket,
som blandet andet kommer til udtryk i den symmetri, fysikerne finder i skaberværkets opbygning.
Han ser ud fra sin og andres forskning „et ordnende princip“ (artiklen blev bragt i Kristeligt Dagblad
4. okt. 2007). Det er netop pudsigt,
at de største fjender af kristendom-
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men yderst sjældent er kommet
inde fra naturvidenskabens kreds.
For der er intet i naturvidenskaben
der strider mod troen på Gud. Eller
ligesom den verdenskendte fysiker
Jens Martin Knudsen sagde: Religionen forsøger at finde svar på
hvorfor, mens naturvidenskaben
forsøger at besvare hvordan verden er indrettet. De to spørgsmål
må ikke sammenblandes, for da gør
vi videnskaben til religion (som i
ateismen) og religionen til videnskab (som i fundamentalismen).
Derfor kan man sagtens suge al den
viden til sig om naturvidenskablige
emner og samtidig være kristen og
tro på, at Gud er skaberen og Han
har vist sig i et menneske i Jesus.
Det skete og det er stadig gældende: Gud har vist sit sande ansigt i Jesus. Og selv om man den
gang ville trænge ud fra offentlighedens plads, så kom han nu alligevel. Hvor latterligt må ikke
ateisternes forsøg tage sig ud, set
fra Guds vinkel! Som en flok myrer
der protesterer over, at der findes
isbjørne på Grønland, blot fordi de
ikke har set bjørnene.
Har du ikke købt julegaver
endnu, så vær original, køb noget,
som ingen andre køber: køb en bog
om kristen tro og læs den i julen.
Så er du trendsætter. Glædelig jul!
Niels Christian Lassen
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VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE OG HALLEN

Syng julen ind
på Vrejlev-Hæstrup skole
den 12. dec. kl. 19
Det sker i år på selve Luciaaften, hvor
alle, der har lyst til at være med,
er velkomne.
Der vil blive sammensat et program af både
gamle og nye sange og salmer, ligesom vi alle
sammen vil få lejlighed til at røre stemmerne.
Aftenen slutter med Luciaoptog.
Der vil blive mulighed for at købe kaffe,
sodavand og hjemmebagt kage

Midt i Ålborg by mødte vi denne spøjse spillemand, som mestrede mange instrumenter på én gang

Med de kommende konfirmander
på tur til Ålborg

Kom til julelegeaften
På fredag d. 30. november kl. 19-22 afholder
idrætsforeningen PV Sport 81 årets store Julelegeaften. Joanna kommer og „juler“ med alle børnene
og den nye julerøde hoppepude er til rådighed
efter, at vi har gået om juletræet og alle børnene
har fået godteposer af julemændene. Ved bordene
vil der være mulighed for at klippe julepynt og
julehygge ad libitum. Til at dække udgifterne ved
julelegeaftenen har vi nogle trofaste sponsorer,
men vi er nødt til, at opkræve en entré på 10 kr. pr.
person, men så får alle børn også en lækker godtepose og underholdning af børnenes ven Joanna.
Der afholdes to legeaftener i begyndelsen af
2008: Fredag d. 1. februar afholdes fastelavnslegeaften fra kl. 19-22 og fredag d. 14. marts afholdes
legeaften fra kl. 19-22.
Arrangør af legeaftenerne i Poulstrup er
ungdomsafdelingerne i PV Sport 81.

Torsdag d. 4. oktober havde vores præst Niels Chr. Lassen
arrangeret en tur til Ålborg for de kommende konfirmander fra 7.a
og 7.b. Vi forældre til de kommende konfirmander havde fået tilbuddet om at tage med som hjælpere og det benyttede jeg mig af sammen med Henny og Gitte. Vi havde en dejlig tur med disse skønne
unge mennesker, som opførte sig eksemplarisk på turen. Vi besøgte
først en varmestue, hvor lederen fortalte om hjælpearbejdet med
hjemløse, alkoholikere og stofmisbrugere, dernæst gik vi under jorden og så det gamle kloster, som er fundet under Ålborg by (det
kan anbefales og der er gratis adgang, dog koster en fyldt elevator
10 kr.) Til slut besøgte vi Budolfi kirke, hvor vi fik en spændende
rundvisning. Tak for en god tur.
Henrik Hansen, Lindager 17, Poulstrup

Henrik Hansen,
hovedbestyrelsesmedlem,
PV Sport 81
Sammenholdet mellem de to 7. klasser er godt og det illustreres her af Mathias og Peter fra 7.b
og Daniel og Michael fra 7.a.
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Kamp for
overbygningen IGEN

I denne tid bliver der igen kæmpet en
kamp for at bevare overbygningen på
Vrejlev-Hæstrup skole. Flere borgere fra
Vrejlev-Hæstrup har skrevet læserbreve
og der er samlet mere end 400 underskrifter, som elever fra overbygningen har afleveret til borgmesteren, efter at have løbet
14 km til borgmesterkontoret i Hjørring.
Vi håber dermed, at vi kan påvirke politikerne, som skal forme fremtidens
skolepolitik i kommunen ved at vise vores
mening og komme med gode argumenter
for at bevare overbygningen på vores skole.
Den tidligere kamp for overbygningen beskriver forhenværende skoleinspektør Poul Hviid på fremragende vis i bogen
„Vrejlev-Hæstrup skole 25 år“, som kan
lånes på Hjørring Bibliotek.
Poul Hviid fortæller om en kamp for
overbygningen, som varede i alle de 20 år
han var inspektør på skolen. Ved skolens
start i 1967 havde man 240 elever og en
halv overbygning, og sendte kun realskoleelever til Vrå. Allerede ved kommunesammenlægningen i 1970 kom der et forslag
om centralisering af overbygningerne i
Hjørring kommune. Forslaget kom endda
fra en anden landsbyskole, nemlig BjergbyMygdal, men skrivelser fra lærerrådet, opbakning fra forældre og støtte fra skolekommission og sogneråd, fik heldigvis
standset planerne om en centralisering af
overbygningerne.
Kommunesammenlægningen betød
dog, at Vrejlev-Hæstrup Centralskole nu
kom til at hedde Vrejlev-Hæstrup Skole
og realskoleeleverne fremover blev sendt
til Tårs og Bagterp istedet for Vrå, men
overbygningen beholdt man.
I sommeren 1971 var der igen drøftelser af overbygningsplaner, og her var der
fuld enighed om at start af fuld overbygning, så eleverne også kunne tage 10. klasse
i Poulstrup.

Spørgsmålet om fuld overbygning
blev dog udsat i et par år, og i 1973 kom
der forslag om ændringer af skoledistrikterne i kommunen og det gav igen
usikkerhed og man var bange for, at VrejlevHæstrup skole blev beskåret til en 7.
klasset skole - ganske som vi er bange for
sker i dag.
Dengang som i dag kan en fjernelse af
overbygningen let føre til at vores lokalområde bliver mindre attraktivt at bosætte
sig i og skolen bliver mindre tillokkende
som arbejdsplads for dygtige lærere. Dette
beskriver Poul Hviid som en „sneboldeffekt“ som let kan sættes igang og den kan
medføre uoverskuelige følger, som lange
skoleveje, fraflytning fra området, som igen
vil gå ud over meget i området som
fx bolighandel, lokalforretninger, børnehaven, skolen, idrætsforeningen, idrætshallen osv. På et af aftenmøderne for at bevare
og udbygge overbygningen, var en borger
lidt uheldig, da han advarede mod
overbygning, idet det helt ville ødelægge
skolen og dens udseende at bygge en ny
etage ovenpå.
Denne misforståelse gjorde, at det
blev et muntert møde, og mon ikke borgeren holdt lav profil resten af aftenen. I
1976 var der enighed om en fuld overbygning til Vrejlev-Hæstrup skole og elevtallet var da også vokset siden starten og toppede med ca. 430 elever, efter der bl.a.
var indført børnehaveklasser. I bogen beskrives også kampen for udvidelse af
skolebygningerne og en idrætshal, som heldigvis kom til i 1990, da borgerne tog sagen i egen hånd og samlede over 1 million
kroner ind til hallen. Jeg kan kun anbefale
bogen, som indeholder både alvorlige og
muntre beskrivelser af 25 års lokal skolehistorie. Når dette blad udkommer håber
jeg, at vi stadig har en „hel“ skole med
overbygning i Poulstrup.
Henrik Hansen, Poulstrup

Hvor
lander vi?

Borgermødet på Vrejlev-Hæstrup skole
den 6. september havde samlet mange tilhørere, mest forældre fra skoledistriktet på grund
af den aktuelle skoledebat og noget færre borgere fra Poulstrup for at høre om byudvikling.
4 vinkler på landsbyerne og den nye kommune
blev tegnet af de 4 indledere, Thessa Jensen,
Vejby og ansat på AAU om den lille landsbys
næsten usynlige rolle i den store kommune.
Det eneste der er tilbage er lidt hjemmehjælp,
og den bliver efterhånden ikke nødvendig, da
de gamle er flyttet væk. Herefter behandlede
Vibe Gro Falk, f.f. Skallerup skolebestyrelse
landsbyskolens fremtid med en fælles skolebestyrelse sammen med en større ”stjerneskole”. Hvem vil sidde i en skolebestyrelse
uden bagland med kompetence?
Flemming Jensen, f.f. skolebestyrelsen i
Vrejlev-Hæstrup talte om de lokale forhold. Der
er slet ingen indflydelse fra skolebestyrelserne
på det oplæg der udsendes i disse dage. Det
er noget makværk og bør sendes til hjørnespark.
Frode Thule Jensen, som er nyvalgt formand for Landdistrikternes aktionsgruppe,
sluttede indlæggene med at fortælle om de
muligheder, der var fremover for at søge støtte
til lokale projekter. Efter kaffen svarede Bettina Hedeby på nogle af indlæggene og så var
der fri debat. Der var mange kritiske indlæg
om kommunens håndtering af skoledebatten
og man enedes om at lave støttelister for bevarelse af overbygningen i Poulstrup.
I efteråret vil man forsøge at få bevilling
til at lade Poulstrup blive rollemodel for et
udviklingsværksted. Hertil søges der midler
fra Landdistriktspuljen og muligvis også fra
Agenda 21, Som er en anden mulighed. Der
blev ikke på mødet formuleret ret mange ønsker om byudvikling, dog vil der gennem
Kulturarvsstyrelsen blive mulighed for at få
støttemidler til byforskønnelse, ligesom man
ønskede en henvendelse til politiet om øget
fartkontrol igennem Poulstrup.
Knud Birch Andersen
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Vrejlev Hæstrup
Folkedanserforening
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Vi var nogle stykker fra vor
forening, som tog på tur med Hjørring Folkedansere til Altenahr i
Mosel.
Altenahr ligger 25 km. øst for
Bonn i Ardalen, floden Ar snor sig
igennem byen. Hotel Zur Post var
vor base, et hyggeligt familiehotel.
Vi var blandt andet på en tur
til Trier, en gammel romersk by, som
ligger ved Mosel floden tæt ved
Luxemburg. Der så vi ruinerne af
Kejserthermen, hvor de gejstlige
kunne nyde varme bade og forskellige former for massage, datidens
Wellness. Basilika, katedral og
kirke. Byporten den sorte port,
Porte Nigra bygget år et hundrede,
og som er museum i dag. I en periode var der bygget en kirke
ovenpå muren. Napoleon var skyld
i, at kirken blev ødelagt.
Domkirken og Katedral byggede Konstantin, som var den første kristne kejser, omkring år 350,
de blev færdigbygget i 1100 tallet.
Kejserthermen blev ligeledes bygget i denne periode. Kejserthermen
var indvendig beklædt med marmor. I Katedralen bag ved alteret
står der en klimastyret boks bag et
gyldent gitter, som indeholder kejser Konstantins skjorte (siges der).
Den bliver fremvist en gang pr. generation, hvor store pilgrimsskarer
kommer for at se skjorten.

Tekst & foto: Helle Sørensen

Basilikaen er bygget i samme
periode, der er brugt 150 millioner
røde, ganske flade sten med meget
brede fuger imellem. Materialet,
som fugerne er lavet af, hedder tuf
.Tuf er en blanding af lava, kalk og
småsten. Det er et stærkt fugemateriale, i dag ville man bruge cement og sand. Murene er 36 m.
høje, vinduerne er 7 m. høje, et imponerende
bygningsværk.
Kadedralen er et fantastisk bygningsværk med høje søjler - hvælvinger - buer ,,så imponerende at
man taber pusten. Det var meget
dygtige bygningshåndværkere,
man havde på den tid. Kent Follet
har skrevet en fantastisk bog „Jordens Søjler“ en bog ,som netop beskriver denne tids byggehåndværkere og levevilkårene for
menneskene dengang.
Amfiteatret byggede Konstantin ligeledes.Gladiatorerne,
dødsdømte fanger eller slaver,
kæmpede mod vilde sultne dyr.
Hvis en gladiator viste heltemod i
kampen, satte publikum tommelfingeren i vejret, hvilket betød, at gladiatoren blev en fri mand, hvis han
overlevede kampen.
Munkeklostret Maria Laac ligger smukt i Ahrweiler. Det er et imponerende stort kloster, bygget i
tiden 1270-80 af vulkansten sten,
som blev hugget ud af gamle
vulkanbrud og tilskåret på stedet,
så byggematerialet var lige ved
hånden. Disse sten har samme
egenskaber som leca. De fleste af
husene i den Ahrweiler by, er ligeledes bygget af disse naturens
sten. Klostret kunne vi ikke komme
ind at se. Vi så en film, som munkene havde lavet over dagligdagen
på Benediktinerklostret fra 5.30
morgen til 19.45 aften. Vi var inde i
en kirke, hvor man kan deltage i de
forskellige hellige handlinger. En
flot kirke, med et væld af mosaikbilleder på mange af væggene, bl.a.
en stort mosaik af munken Benedikt. Flere af vinduerne var glasmosaikker. Et af vinduerne var
skænket af Konrad Adenauer. Klo-

stret fungerer som et samfund i
samfundet. De har eget gartneri
med årstidens frugter og blomster,
tømrerværksted, smedje, kunsthåndværkere, vin-og ølfremstilling.
Nogle af munkene har arbejde
udenfor klostret om dagen. Ferie
har munkene ligeledes, hvor de kan
besøge deres familie. Det tager 6 år
at blive uddannet til munk. Voergård slot har også været under
Benediktinerordenen
De romerske slaver skulle
have 3 l. vin dagligt under byggerierne. Munkene ryddede bjergskråningerne for beplantning og
brød det øverste skiferlag, og byggede små terrasser, hvor skråningerne var for stejle til at vinstokkene kunne plantes. Skiferjord holder på varme og vand, det er ikke
nødvendigt at vande eller tilsætte
gødning, skiferlagene indeholder
det hele. Arhdalen har et varmt
klima, da skiferjordlagene afgiver
varme, der er sjældent mere end 2
graders frost om vinteren Ahrdalen
er Europas nordligste vindistrikt.
Den enkelte vinbonde i dag
kan klare 2 hektar beplantning —
hele familien hjælper til. Hver vinstok skal arbejdes med ca. 16
gange, klippes, bindes op, tyndes
o.s.v. i løbet af en vækstperiode, et
krævende arbejde. En vinstok giver i snit 1,5 liter vin. Plukkesæsonen varer 7– 8 uger. Den første vin, der bliver presset i sæsonen, hedder Federwein, denne er
meget sød og fantastisk god, da
den ikke er færdig gæret, giver vinen luft i maven. En flaske Federvin skal ikke stå på flaske i mange
dage før vinen „eksploderer“ Den
enkelte vinbonde har et
gæstgiverhus med udskænkning.
Vinen bliver afregnet efter sukkerindholdet i druen. Sukkerindholdet
måles i Ødsle. En Ødsle er en måleenhed
Vi var ude at sejle på Mosel
fra byen Cochem. Der ligger en flot
borg højt hævet over byen, bygget i det 11.århundrede,ødelagt af
franske tropper, genopbygget i

oprindelige stil i det 19. århundrede
af industrialist J.L.Ravene et rigtigt
“Torneroseslot“, der rummer museum og cafe. Et var en flot sejltur
,hvor vi så de frodige vinmarker på
bjergskråningerne
Vi tog på vandreture i omegnen på vore „frieftermiddage“. Det
var spændende. Gamle borgruiner,
høje bjerge, fantastiske udsigter
,hvor der blev sagt „Jameeeeen“
mange gange. Djævleøjet kom vi
også igennem oppe på bjerget, Efter sigende skulle det forskønne
personerne, som gik igennem det.
Vi kunne nu ikke se forandringer,

men en flot tur, som var alle strabadserne værd!
Smukke køreture igennem frodige dale, hvor solen skinnede,
efterårsfarverne var så smukke op
langs bjergsiderne i det dejlige solskin. Fantastiske borge, slotte, kirker smukt beliggende. Byerne
rundt omkring virkede så rene og
hyggelig, frodige blomster hang på
husfacaderne.
Jeg kunne fortælle meget mere
om denne skønne, godt tilrettelagt
tur. Vi kunne nemt have brugt flere
dage på turen, som varede seks
dage- alt får en ende, også denne
beretning.
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Poulstrup Aktivitetshus
Så er det efteråret, der er på vej,
det har været en lang sommer og
huset på Gl. Rønnebjergvej har været lukket ned en hel måned. Men
det har ikke betydet, at alle aktiviteter har været lukket ned. Det cyklende folk har hver mandag aften
mødtes kl. 18.30 og det er blevet til
mange gode og lange ture.
Den 15. august drog vi på tur til
Løkken, en tur som startede med et
voldsomt regnvejr, men da vi nåede
Løkken delte skyerne sig og solen
kom frem. Første stop var bolchekogeriet i midt byen hvor vi fulgte
processen fra en stor sukker masse
til et lille bolche med skriften 2C
Change inden i, altså 8 små bogstaver i et lille bolche, efter en time var
der smagsprøver. Efter besøget i
midtbyen gik turen til Galleri Munken syd for Løkken, her blev der kigget på kunst og drukket eftermiddagskaffe, før turen igen gik hjem
over.
Den 17. august var stavgængerne
på genvisit i Forsamlingsbygningen i
Hjørring hvor vi skulle på tur i nogle
af Hjørrings parker, men desværre
var vejrguderne heller ikke denne
dag helt på vores side, det silede
ned det meste af dagen. Men efter
kaffen var vi nogle stykker, der tog
regntøj på og så gik det op gennem Christiansgave og ned omkring søen i Svanelunden, vi måtte
ind og stå i læ et par gange, men en
fin tur trods regnen.
Lørdag den 25. august var dagen
for heldagsturen, til Himmerland, som
var et samarbejde med Aktivitetshuset
- Folkedanserne – HUGF – Lokalhistorisk forening og Menighedsrådene i
Vrejlev og Hæstrup sogne. Første
stop var Frejlev Kirke med udsmykning af Per Kirkegård, her fik vi en
omfattende beretning om Kirkens historie og den store restaurering. Dernæst middag på Halkærkro før turen
gik videre ud over de lyngklædte
heder til Vilstedsø, hvor Poul Hansen fortalte om genskabelsen af
søen. Turen sluttede med besøg på
det gamle Vitskøl Kloster. En rigtig
god og indholdsrig tur.
I september stod den på Kørselv tur til Rensningsanlægget i Hæstrup, et besøg på to timer, hvor vi
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fik en omfattende forklaring på, hvorledes anlægget fungerer og efterfølgende en rundvisning hvor vi fulgte
processen, fra spilldvandet kom til
anlægget til det løb renset ud i vandløbet. Traditionen tro har der også
været en spis-sammenaften i september, aftener hvor vi mødes over
lidt godt mad får en go‘ snak og et
spil kort, et arrangement, der altid har
fin tilslutning.
Så blev det 3. oktober og 22 personer tog på virksomhedsbesøg hos
Krone Vinduer i Harken. Vi fulgte processen i fremstilling af vinduer, fra
den første pind blev savet ud, til vinduet stod klar i den anden ende til
afhentning. Efter besøg hos Krone
Vinduer gik turen til Veras Vine hvor
Jens A Jensen tog imod, bød på et
glas italiensk vin og smagsprøver fra
den italienske verden. Jens A Jensen fortalte om deres arbejde med
italiensk vine og tilblivelsen af det
spændene hus i italiensk stil. Det ligger flot ud til Ålborgvej i Harken.
Næste arrangement bliver Vendsyssel hist. Museum hvor vi skal se på
renæssancequilte og fotoudstilling,
Dansk Landbrug set fra luften.
På den kreative side har vi taget
kurveflet op, det er et spændende
arbejde men kan godt være hårdt ved
fingrene. Kniplerne er i fuld gang og
træværksstedet har i sommerens løb
fået gode ideer, der nu arbejdes med.
Alle vore aktiviteter er oppe at
køre igen, net-cafeen har været ude
af drift, og desværre måtte edb-holdene holde en måned længere pause
end planlagt men er også i gang. Vi
er ved at lægge sidste hånd på vinterprogrammet, der vil julen fylde en del.
Sidste arrangement før jul bliver julefrokosten den 18. december. Så holder vi en lille juleferie og er klar igen
torsdag d. 3. januar.
Vi er nu ved at lægge sidste hånd
på et foredrag den 24. januar
„Kartoffeltyskerne på Alheden“ Journalist Else Steen Ølgaard vil denne
eftermiddag fortælle om sin slægt der
i 1760 kom til Danmark efter invitation fra den danske konge, til at opdyrke den jyske hede.
Vi vil ønske alle en god jul og
godt nytår
Hilsen, Aktivitetshuset

KORT FORTALT

4H viser frem

Lørdag d. 6. oktober kl.11 mødtes 10 4H medlemmer og deres familie i Poulstrup på Lindager. Dagens mission var at besøge alle de
4H’ er, der havde lyst og mulighed
for at vise deres dyr og køkkenhave frem, samt deres 4H mapper.
Vi mødtes som sagt på Lindager i Poulstrup. Derfra kørte vi til
Tollestrup, og bagefter til Rønnebjerg. Derefter gik turen til Høgsted. Vi så kaniner, heste, kattekil-

linger, hunde og en rigtig flot køkkenhave. Vejret var fantastisk, så
det var en fornøjelses at blive vist
rundt af børnene. Endestationen
var i Harken, hvor vi fik æbleskiver og pandekager. Til allersidst fik
børnene overrakt deres årsnål. Efter en dejlig dag med hygge og
godt samvær, sagde vi kl. 16.30 farvel til hinanden.
Poulstrup 4H.
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Tur til Fun Park.
Onsdag den 5. september var vi
alle en tur i Fun Park i Hirtshals. Vi
blev hentet i børnehaven kl. 9.15 af
en stor bus. I Fun Park gik dagen med
at kigge på dyr – vaskebjørne, ræve,
ildere, emuer, hængebugsvin, geder,
kaniner, høns m.m. Vi kørte også en
tur med Fun Parks tog – togmanden
gav os alle gamle rundstykker, som vi
kunne fodre kronvildt med under togturen. Det var spændende! Lige så
snart toget satte i gang, kom
kronhjortene løbende for at få rundstykkerne. I parken legede vi også en
del på legepladsen – rutsjede, kørte
på mooncars, hoppede i hoppepuder
og trampoliner og kælkede! – dog
uden sne… Vi spiste madpakker i et
stort telt og fik en is. En rigtig god tur,
som børnene stadig snakker om.

Høstuger.
I ugerne 38 og 39 havde vi høstuger i børnehaven, hvilket er blevet
en tradition her i Skovager.
Børn og forældre havde medbragt forskelligt frugt og grønt, som
vi kunne arbejde med. Vi startede
ugerne med at gå en tur i skoven, hvor
vi plukkede planter og blomster. Da
vi kom hjem, snakkede vi om de forskellige planter og lagde dem i pres. I
løbet af høstugerne lavede vi mange
forskellige ting: syltede rødbeder,
kogte saft, lavede marmelade, bagte
kager og boller, læste bøger om høst,
lavede græskarlygter og legede MEGET på små halmballer, som vi havde
fået af Jettes far. Vi smagte på forskellige æbler – søde og sure.

Et STORT suk…
Vi vil gerne appellere til, at de
som besøger børnehaven
udenfor åbningstiden husker
følgende:
-At tage cigaretskodder med
sig.
-At tage øldåser med sig.
-At tage glasskår fra de
smadrede flasker med sig.
-At tage hundelorte med sig.
-At lade være med at trampe
vores græskarmænd i stykker.
-At lade være med at
ødelægge vores halmballer.
-At lade være med at hejse
dæk op i flagstangen.
På forhånd tak………
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Tur til Vrejlev Kloster.
Som en del af høstugerne, besøgte
vi tirsdag den 25. september Vrejlev Kloster. Vi gik hele vejen derud og vi så de
små kalve og de store malkekøer. Vi så
MANGE kartofler og store traktorer.
Mudder var der også en del af og det er
jo altid godt med et mudderbad! Madpakkerne spiste vi udendørs – „gulvet
er noget måwet her“ sagde Lucas, 3 år.
Vi gik hele vejen hjem igen – en god
gåtur for 3-årige ben – men alle klarede
turen!

Høstfest.
Fredag den 28. september holdt vi
vores høstfest. Vi startede om formiddagen med at spise boller med hjemmelavet blommemarmelade – derefter gik
vi gang med at skrælle kartofler og gulerødder til middagsmaden – suppe, lavet
på bålet. Vi spiste suppen udendørs og
vejret holdt! Om eftermiddagen havde
vi forældrekaffe – der var frugtkager i
massevis – LÆKKERT!

Smoothies.
Onsdag d. 19. september fik vi besøg af Tobias og Olivias forældre, som
viste os, hvordan man laver smoothies.
En masse forskellige frugter og bær blev
blendet - det blev til de lækreste
smoothies i forskellige farver: gule,
orange, pink og lyserøde. Børnene drak
dem med sugerør og velbehag.
Vi vil gerne sige tak for frugt, grønt og
halmballer, som vi fik doneret og til Tobias
og Olivias forældre for smoothies.
Tak til Vrejlev Kloster for at vi, igen
i år, måtte komme på besøg.

Motionsløb.
Fredag d. 12. oktober deltog vi alle
i Skolernes Motionsløb. Vi gik fra børnehaven kl. 9.30 og gik ud af Kloster
ruten fra Nedre Byvej. Da vi kom ud på
grusvejen, begyndte vi alle at løbe – „kan
du egentlig løbe Sys?“ spurgte Oliver, 4
år. Vi fortsatte et godt stykke ud af Kloster ruten, hvor vi mødte mange kendte
ansigter – søskende og „gamle“ børnehavebørn. Da vi mødte bagtroppen af
skoleflokken vendte vi om og gik med
op på skolen. Her fik vi pølser, brød og
en sodavand. Så gik turen hjem til børnehaven, hvor vi fik en god fødselsdagskage (William 5 år) og fik hvilet benene.

Tekst & foto: Børnehaven Skovager
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Poulstrup - som jeg husker den

Skomager Hans Hansen en af
byens travle håndværkere

Det næste hus i rækken er
nrummer 46. Jeg formoder, huset er
opført af murermester Johan Nielsen og tømrermester Alfred Thiel.
Mine formodninger stammer
fra et billede, jeg engang har set,
hvor huset var under opførelse, og
hvor de to håndværkere var fotograferet udenfor. Husets beboere,
som jeg husker, var i sydenden
Dagmar og Lars Tryg og deres fem
børn, Knud, som døde i 2005 i Skagen, Gudrun, som sandsynligvis
bor i Risskov i dag, Poul, som blev
maskinmester og sejlede på de
store oliebåde, og som i dag bor i
Århus, Inger, som blev gift og vistnok bor i Års i dag, og til slut den
mindste, hvis navn jeg ikke husker.
Han blev aldrig kaldt andet end
„Buller“.
Lars Tryg var uddannet maler
og havde i sine unge dage været
på valsen. Medens de boede i

Hovedgaden 48 her boede tømrermester Alfred Thiel
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Poulstrup, arbejdede han på Ducolakeriet, som ejedes af Im. Østergård og senere af Aage Pedersen.
Lars Tryg var meget dygtig til at
stafere biler, men det kunne være
vanskeligt at få den lille dagløn til
at slå til, og derfor kom de to ældste ud at arbejde, så snart de var
konfirmeret. Knud kom i malerlære
og blev senere maler i Skagen, hvor
han boede resten af sit liv, og Gudrun kom i huset i mit hjem. Det
havde jo den fordel, at hun kunne
bo hos os og dog være tæt på sit
hjem. Gudrun tjente hos os i mine
første 3-4 leveår, hvorefter hun flyttede til Silkeborg for at arbejde på
flagfabrikken. Her broderede hun
navne og årstal på faner til foreninger.
Lars Tryg blev syg og måtte
opgive malerarbejdet, muligvis
p.g.a tuberkulose, og familien flyttede så til Hjørring på Arsenalvej.
Poul kom i lære som maskinarbejder og blev som tidligere nævnt
maskinmester.
Hvordan Ingers og Bullers
ungdom var, har jeg ikke noget
kendskab til, selv om far og mor
havde tæt kontakt til familien, men
da Lars Tryg døde, flyttede Dagmar til Århus for at bo i nærheden
af datten Gudrun, som nu var flyttet til Risskov.
I nordenden af huset boede
Niels Thomsens bror. Jeg husker
heller ikke meget om Niels Thomsens bror udover, at de havde en
datter, som døde af tuberkulose
som en stor skolepige, hvilket
gjorde stort indtryk på naboer og
beboere i Poulstrup.
Engang i fyrrerne flyttede husets beboere til Hjørring, da arbejdsløsheden i byen Poulstrup
begyndte at kunne mærkes på
grund af karosserifabrikkens tilbagegang, og dermed også Ducolakeriets stagnation. Huset blev
købt af Kristine Johansen, enke
efter bagermester Thorvald Johansen. Kristine Johansen boede i
nordenden. Murer Børge Pedersen
boede i sydenden af huset sammen
Hovedgaden 46, begge fotografier er taget i år, da
det ikke har været muligt at fremskaffe billeder af
ældre dato

med sin kone Grethe, men de flyttede kort tid efter til Brønderslev.
Efter Børge Pedersen blev lejligheden beboet af Kristine Sørensen,
som var mor til murermester Aage
Mortensens kone, Inga, og cykelhandler Holger Sørensen. Samtidig
boede der ovenpå en tredje Kristine, Kristine Andersen, som var
tilflytter fra Ås Mark.
Efter Kristine Sørensens død
blev lejligheden beboet af Marie
Jensen, som flyttede hertil efter sin
mands død. Marie Jensen boede
tidlige med sin mand i Villa Plet på
Rønnebjergvej. Marie Jensen er for
øvrigt mor til Ellen Jensen, som bor
i Poulstrup sammen med sin mand
Erik Jensen i dag. Marie Jensen
havde flere børn, men det er Ellen
og søsteren Ruth, jeg husker. Ruth
tjente hos karetmager Madsens og
flyttede mig bekendt sammen med
dem til Jelling.
Da Kristine Johansen døde
blev huset solgt til Jens Laurits.
Hans efternavn husker jeg ikke.
Noget af det, jeg husker omkring huset nr. 46, var det baghus,
der lå inde i gården. Mine forældre
havde garage på østsiden af vejen, hvor Eigil i dag har værksted.
Baghuset til nr. 46 var udstyret med
et vaskerum, som var fælles for alle
lejere, herefter en række af tørveskure og lokummer, et af hver slags
til hver familie. I dag lyder det måske lidt mærkeligt, og jeg har heller
ikke nævnt det ved andre ejendomme, men det hørte jo til hvert
eneste hus. Vandskyllende klosetter og badeværelser kom først under og efter krigen. Når jeg nævner
det her, er det, fordi det var det, jeg
så, når vi skulle over til garagen.
I nr. 48 boede Alfred og Johanne Thiel med datteren Ella. Jeg
formoder, at Thiel selv har opført
ejendommen med tilhørende
tømrerværksted. Alfred Thiel var en
af byens driftige håndværkere med
adskillige svende og lærlinge på sit
værksted. Jeg husker svendene
Jens Andersen, Kaj Øland og Knud
Pedersen. Ude på tømmerpladsen

Poulstrup rideklub

Tømrermester og pantefogedAlfred Thiel

bag ved huset lå der store dynger af
granstammer, som skulle saves op til
tømmer, og herude stod også den store
rundsav. Man var ikke i tvivl om, hvornår de savede, for lyden fra saven var
så høj, at den lå adskillige decibel højere end, hvad der tillades i dag. På et
tidspunkt blev der lavet lejlighed ude
over værkstedet, hvor datteren Ella boede sammen med Johannes Andreasen,
da de blev gift. Ella og Johannes har to
piger Anne og Jytte. Ella og Johannes
boede her, indtil Alfred Thiel solgte værkstedet til Kaj Øland. Så flyttede Ella og
Johannes Andreasen hen på karosserifabrikken i en lejlighed over pladesmedjen. Kaj Øland flyttede i lejligheden over værkstedet sammen med sin
kone Grethe og de to børn, Kurt og Kirsten.
Kaj Øland havde foruden de tidligere nævnte svende også broderen
Viggo Øland, Orla Dahl og Kaj Brobak
på værkstedet.
Viggo blev gift med Orla Dahls søster, Bodil,og Kaj Brobak blev gift med
gartner Olsens datter, Ingrid. Kaj og Ingrid har senere haft møbelforretning i
Bindslev og bor stadig i Bindslev. Orla
Dahl var mange år tømrermester i Østervrå, men bor nu i Hjørring. Da Alfred
Thiel holdt som tømrermester blev han
pantefoged. Kaj Øland solgte forretningen igen til Frode „Klammerbak“ fra Serritslev.
Jeg mener, at Ella og Johannes flyttede i Ellas hjem efter Johanne og Alfred Thiel ikke var mere.
Egon Juel Jensen

Ja så er sommeren ovre, og vinteren
på vej. Forud venter mange timers arbejde
med at muge, strø og fodre. Men også en
hel del hygge i staldene. For husk for os
heste tossede lugter heste ikke de dufter.
Sammen med sommeren er også stævnesæsonen ovre. Vi fik en del flotte præmier til cupfinalen, men nåede desværre ikke
at hente cuppokalen hjem i år.
Det skyldes heldigvis ikke mangel på
dygtighed hos rytterne, for de der stillede
op til stævnerne, gjorde det godt, men desværre var der en del små skavanker der
gjorde, at mange ikke kunne stille op. Forhåbentlig er alle klar til en ny sæson næste
år.
Vi havde som sædvanlig ridelejr i år,
den var dog lidt senere grundet andre arrangementer i byen.
Bestyrelsen tog det roligt, vi havde jo
prøvet det før, dog var der i år 40 ryttere
tilmeldt mod sidste års 22, men alt gik efter
planen, takket være en super forældre opbakning, super sociale børn og en flok rare
heste.
Heller ikke i år var der problemer med
mobning, alle hjalp hinanden og tog hensyn, flere havde ekstra hest med hjemme
fra, så alle kunne komme ud og ride. Ellers
blev der byttet, lånt og delt på bedste vis.
Lørdag formiddag var vi i skoven og
der var mulighed for væddeløb ved fodboldbanerne, der blev dog ikke væddet men
galopperet i vild fart. Efter middagen var
der ponygames med 6 hold, der dystede
mod hinanden. I finalen var der således 3
hold, der skulle ride mod hinanden, og det
gik ikke op, så på opfordring blev der etableret et voksen hold. De vandt dog ikke,
fordi det er lidt besværligt med alt den af
og på stigning. Bare spørg Hanne.
Dagens bedste og eneste styrt blev
præsteret af Ulla, der faldt over et skilt på
banen.
Om aftenen var der festmiddag, og
hygge, vi var 40 børn og 23 voksne i klubhuset, men trods det at maden var super
(Jerslev kro havde leveret) sad vi voksne
snart alene. Der kunne lige rides lidt mere.
Søndag middag var det slut og en flok trætte
børn, heste og voksne kunne tage hjem. Vi
glæder os allerede til næste år.
Nu begynder indesæsonen og vi har fået
et læs ny flis i hallen som rideklubbens venner sørgede for. Så nu er det bare med at øve
sig til foråret, hvor nye stævner venter.
Poulstrup rideklub
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Poulstrup-Racovita

Først i september havde Poulstrup besøg af en delegation fra Racovita i Rumænien. Kontakten til byrådet
var etableret gennem firmaet Aqua Convert APS med
adresse på Tollestruphedevej. Firmaet anlægger vandrensningsanlæg og det var gennem dette arbejde, at der
blev etableret kontakt til en anden dansker, Jørgen Larsen, der er bosat i Racovita.
Der er her på siden en omtale af besøget og på næste side mere om arbejdet med at bringe vandforsyningen op på et niveau, der er acceptabelt for det nye EU
land mod sydøst.
Mogens Rasmussen fortæller: Vi startede med besøg
på Scandinavian No-Dig Center ApS i Støvring, som vi samarbejder med, så var vi på vandforsyningen i Hjørring samt
rensningsanlægget, derefter skolen i Poulstrup.
I sognehuset ved Vrejlev kirke mødtes vi så med repræsentanter fra Multinetværket, hvor de fortalte om deres arbejde og idéer, der var et indlæg fra Troels Holst, Vrejlev
Kloster om dansk mark og kvægdrift, derefter var der rundvisning på klosteret, ude og inde.
Vi besøgte så LandboNord i Brønderslev, hvor vi blev
vist rundt og fik mange gode idéer og tips til moderne landbrug, der var et indlæg omkring ansøgning og papirgangen i
EU. Og der er også efterfølgende kommet materiale, som er
sendt til Rumænien fra dem.
Derefter var der besøg på Tårs Plejehjem, hvor der var
rundvisning af Helle Andreasen, som arbejder der. Man vil
gerne bygge et lignende plejehjem i Racovita, da man ikke
har noget i det område i dag.
Turen gik også til Læsø, hvor det var kunstneren Anne
Julie, der inviterede på genbesøg, efter at hun besøgte
Racovita i sommeren 2007.
Borgmesteren havde så et besøg i Århus, hvor der var
en presserende sag med et konsortium, som havde opkøbt
jord i Racovita Kommune, og som havde fået fat i jord, som
ikke var til salg.
Fredag aften var der afslapning med spisning på stranden i Løkken hos Helle og Keld Andreasen, det var tydeligt
at se, at Racovita har 1300 km. til strand og hav, det var en
succes, alle kameraer blev fyldt med billeder.
Lørdag var afrejse dag, men på grund af det stramme
program var der to besøg før afrejse. Det ene var på rådhuset
i Hjørring, og der var låst, så det var hurtigt overstået, og så
var der besøget hos Kristian Kjær på Vrejlev Mølgård, hvor
vi hørte om, hvordan en moderne landbrugsbedrift med svinebesætning drives, og igen lidt input omkring EU og de muligheder, der er for at få del i de midler, der er til rådighed der.
Og så var der afsked og afgang til Rumænien.
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Tekst & foto: Mogens Rasmussen

Gæsterne besøger Vrejlev-Hæstrup skole

Sognehuset og Klosteret fik også besøg

REJSEBREV

Vi må sige efterfølgende, at alt klappede til mindste detalje på nær den del, som
Hjørring Kommune skulle levere. Viseborgmesteren blev væk fra vandværket,
rensningsanlægget og skolen, uden at
melde afbud og det aftalte møde imellem
borgmesteren fra Racovita og Hjørrings
borgmester lørdag kom ikke i stand. Da vi
havde stået og ventet uden for en aflåst
rådhus dør i en time, kørte vi videre i programmet og har ikke efterfølgende hørt fra
borgmesteren.
Jeg ved, at man var yders tilfreds fra
delegationens side, og at det var langt over,
hvad man havde forventet. Jeg skal også
hilse alle implicerede personer, firmaer og
institutioner og sige, tusinde tak for den
interesse og gæstfrihed der blev vist, og
man glæder sig til at få sammensat et brev
til Poulstrup med en invitation om et genbesøg i Rumænien til foråret.

Racovita

Mogens fortæller om virdere: Jeg
kom ad omveje til at kende Jørgen Hansen, som driver firmaet SC. Danerom SRL
Rumania. Han solgte på det tidspunkt
udstyr fra Sverige, han var stødt ind i problemer med de produkter og den support
som de kunne levere, så derfor blev vi inviteret til Rumænien for at medvirke i en
fremvisning af vandbehand-lingsudstyr

for en indbudt kreds af borgmestre og
vandværksbestyrere, der kom ca. 100 interesserede og vi var samtidig rundt i et
par landsbyer for at lave en præsentation
af udstyr og teknikker.
Derefter er vi blevet valg som eneleverandør for SC Danerom SRL, som laver
al benarbejdet i Rumænien med kundebesøg, vandprøver, tilladelser o.s.v. Vi har
kun en kunde i Rumænien, og det er SC
Danerom SRL. Vi leverer selv udstyret og
bistår ved montage og indkøring hos slutkunden. En af de kontakter der kom ud af
samarbejdet var fra Racovita kommune.
Vi har efterfølgende i samarbejde leveret filteranlæg til et vandværk i Racovita
Kommune og det var der vi fik kontakt med
borgmesteren første gang.
Vi skal levere et vandrensningsfilter til
Racovita vandværk i uge 41, de har købt et
anlæg til rensning af 15 kubikmeter i timen.
De har store problemer med ammonium,
jern, mangan og et lille problem med bakterier. Vi leverer derfor et specielt opbygget
filteranlæg, som kan klare det problem for
dem.
Det ligger borgmesteren meget på
sinde at få renset drikkevandet til byens
borgere. Lægen i Racovita har påtalt over
for kommunen, at der er store helbredsmæssige problemer forbundet med drikkevandet samt med den manglende kloakering i
byen, det er i særdeleshed børnene, der bliver ramt af sygdom.
Det er ret usædvanligt i Rumænien, at
en borgmester tager fat på at få løst sådan
et problem, og det må vi sige, at han gør.
Han har skaffet penge til det anlæg, vi nu
leverer, ved at søge penge, hos det vi her i
Danmark kalder amtet. Der har han fået et
lille bidrag til budgettet, og så har de ellers
sparet resten sammen ved at justere
kommunekassen efter bedste evne.
Det er grunden til, at vi har tabtehjertet
til byen. De er utrolig gæstfrie og man føler
sig utrolig godt tilpas i byen, jeg havde en
oplevelse, da jeg var der sidst, gik jeg og
ventede alene i byen, min makker Jørgen
var kørt til nabobyen efter nogle rør. En ældre dame og hendes mand, som sad på en
gammel bænk i byen vinkede, at jeg skulle
komme over og sidde ved dem, så vi kunne
tale lidt sammen, det var ikke det nemmeste
jeg har været med til, de kunne kun tale ru-

mænsk, men ved hjælp af tegn og tegninger i sandet gik det.
De er ikke bange for at tage fat, det
mindste vink udløser en hel flok hjælpere,
som med glæde hjælper med at løfte, hvis
det er det, der er brug for.
Efter at vi er kommet tæt på befolkningen, oplever vi at blive bombarderet med
spørgsmål om, hvordan det er i Danmark,
hvordan klimaet er o.s.v.
Der kom også spørgsmål fra rådhuset
om alle mulige problemstillinger bl.a. vandværkets drift, betaling for vand, kloakering
o.s.v. Det gav mig tanken om at skabe et
samarbejde med en dansk landsby. Det naturlige var at spørge Multinetværket i Poulstrup, jeg har stor respekt for det kæmpe arbejde, og de ting de får op at stå, når man
tænker på, hvor svært det er at få det kæmpe
maskineri Hjørring Kommune skubbet i
gang, særligt ude i yderområderne.
Jeg tog kontakt til Lillian Toft Jensen,
som jeg vidste var med i Multinetværket.
Det tog ikke lang tid inden, hun ringede
tilbage og fortalte, at man var med på ideen,
at få sat et besøg i gang, så man, ud fra det
og eventuelt et genbesøg i Rumænien,
kunne tage stilling til et venskab i mellem
Racovita og Poulstrup.
Der var stor interesse for at besøge Poulstrup fra rådhuset i Racovita og selvom der var
byfest i byen i den uge, hvor de var her, og
selvom der var et andet vigtigt møde i partiet i
samme uge, valgte man besøget i Poulstrup.
Vi gik i gang med at få arrangeret mødet med forskellige besøg efter ønske fra
borgmesteren og ud fra hvad det var muligt
at få til at passe samme
Mentaliteten i Rumænien er langtfra
den samme som her og det, der springer i
øjnene når man besøger Rumænien, er, at
man som mand springer over alle damerne
når man hilser. Man giver ikke hånd til en
dame. Hvis man kommer ind på et kontor,
hvor der er damer til stede, forsvinder de ud
i hjørnerne af lokalet, og er næsten ikke til at
få øje på. Hvis man alligevel går over og
hilser, bliver man straks set op til, da man på
den måde viser, at man har accepteret dem.
Det tog ikke mange timer inden alle blev
hilst på af borgmesteren, da de var hos os,
og jeg tror ikke, min kone Lene nogensinde
har fået så mange knus og kindkys som i
den uge, de var her, så der blev virkelig rykket på nogle ting i en fart.

Tekst & foto: Mogens Rasmussen
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Øverst: Rådhuset i Racovita
Nederst: En dansk brandbil gør gavn i
Racovita
Herover: En skolelkasse i Racovita, nederst: Byrådet i Racovita
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Kort om Aqua Convert APS
Vi har drevet firmaet Aqua Convert APS.
her fra adressen Tollestruphedevej 144 9760 Vrå
i tre år nu, det sidste år på fuld tid, jeg har arbejdet med vandbehandling de sidste 10 år bl.a.
igennem mit arbejde i Washtec Bilvask.
Vi har for tre år siden etableret en filial i
Narbonne i Sydfrankrig Aqua Convert FR. som
varetager salg i Frankrig.
Så har vi datterselskabet Aqua Convert APS
International som varetager salg til bl.a. Rumænien hvor vi bl.a. sælger vandbehandling og
vandrensning til private vandforsyninger og
statslige/kommunale vandværker igennem firmaet SC Danerom SRL.
Vi renoverer og miljøbehandler råvands boringer, renoverer filteranlæg og udskifter filteranlæg til rensning af drikkevand i størrelser fra
1 til 200 kubikmeter i timen.
Vi bistår ved renoveringer af ledningsnet
ved hjælp af metoden Pipeburstning hvor man
skifter rørsystemet ud uden opgravning.

Sensommerudflugt
Lørdag d. 25. august satte 48 beboere fra Vrejlev-Hæstrup området sig i bussen, for at tage på årets sensommerudflugt arrangeret af
foreninger og Vrejlev-Hæstrup Menighedsråd. Turen gjaldt i år det
nordvestlige Himmerland.
Første stop var Frejlev kirke, hvor menighedsrådsformanden
fortalte om kirken og dens historie. Frejlev kirke, der
stammer fra den store kirkebygnings periode i slutningen af 1100 og begyndelsen af 1200-årene, er i
dag sogne kirke til en forstad til Ålborg. Efter et
større renoveringsarbejde der startede i 1990 og
strakte sig frem til 1999, fremstår kirkerummet lyst
og venligt. Udsmykningen i kirken er foretaget af
kunstneren Per Kirkeby, der på en meget utraditionel måde har skabt et meget særpræget og varmt
kirkerum. Også på kirkegården har Per Kirkeby sat
sit aftryk i form af en stor sten skulptur. Kirken ligger meget smukt med fri udsigt over det flade område mod Limfjorden.
Fra Frejlev gik turen gennem et smukt og meget
varieret landskab forbi Vokslev Kalkværk med landsbyen Huul Mølle, der er vokset op omkring kalkværket. Videre gik turen til et af dagen højdepunkter middagen, der blev indtaget på det økologiske spise- og
spillested Halkær kro. Efter middagen fortalte et af
medlemmerne af foreningen, der driver kroen, om
spillestedet „Halkær kro“ og om det at være økologisk landmand.
Fra Halkær gik turen videre til de himmerlandske heder, der i
dagens anledning stod i fuldt flor, og det gav anledning til mange
lyngbuketter. Længere vest på gjorde vi holdt ved Vilsted sø, hvor
Poul Hansen fortalte levende om arbejdet med at genskabe den gamle
sø. Poul Hansen har, i egenskab af sit medlemskab af jordlovsudvalget, været med fra de første ekspropriationer og jordfordelinger
og til det endelige resultat. Vilsted sø blev åbnet i 2006 med stor
opmærksomhed fra hele omegnen.
Efter et kort besøg på Vitskøl kloster sluttede den vellykkede tur
i Poulstrup ved 18-tiden.
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Voerhøj

ANNONCER

Maskinstation A/S
Terpetvej 490, 9830 Tårs
Tlf. 40 19 55 99

STØT
LOKALBLADET

98 98 85 99

Velkommen til oledissing.dk
v/Sonja Larsen, Engager 1,
Poulstrup, 9760 Vrå
www.salonklip.dk

Præstevej 61 - Hæstrup - Hjørring
Bestil tid på tlf. 98 90 10 41

Ole Dissing - Rakkebyholmvej 331
9800 Hjørring
tlf: 98 99 80 09 - Mobil: 20 66 41 04

Bøjholmvej 4, Sæsing, 9830 Tårs

DKs bedst betalte fritidsjob

Ny afdeling: Gørtlervej 3, Pandrup. Tlf. 98 24 64 66

NeuromediaAps
søger omgående positive og seriøse,
fritidsforhandlere og teamledere
til at styrke vores salg i Nordjylland
Der er ingen økonomisk risiko, du må
have adgang til bil og internet, være
initiativrig og kreativ.
Mere info på www.mulighed.dk
Henvendelse:
Kim Madsen - tlf. 60202070 eller
kim@flp.dk

POULSTRUP OG OMEGNS VENSTRE
TLF. 98 98 84 22

ØSTERMARKEN 51

Telefon

Tømrermester

Klaus Bonkegaard
Hovedgaden 69 - Poulstrup
Vinduer og døre i træ og plast
Tagarbejde
Reparationer
Ombygning
Kørsel med rendegraver
Mobil-tlf. 28181333

IMPORT

Plastvinduer og døre
Lev. i alle mål med og uden montering
Danske og tyske profiler
Kvalitet til lavpris med garanti
Klaus Bonkegaard
Mobil-tlf. 28181333

Poulstrup Skolevej 5 - Poulstrup

VREJLEV-HÆSTRUP
HALLEN

ÅBNINGSTIDER DAGLIGT 7-22

Hele egnens
samlingssted
Sport og
fritid
Henvendelse: Elmer Madsen
Tlf. 98 98 62 89 - MOBIL 41 60 62 89
Harken UGF

Åbningstider:
Mandag-fredag: 7-18
Lørdag: 7-16
Søndag:7-12
Friskbagt brød fra Østervrå Bageri
Håndkøbsudsalg fra Vrå Apotek

Badeværelser

Bispensgade 90

SALG AF
HVIDEVARER

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM
KONTAKT:
Mobil: 20438491
Telefax: 98988591
E-mail: pst@pst-poulstrup.dk

MULTINETVÆRKET
FOR VREJLEVHÆSTRUP

Sensommerudstillingen
i Poulstrup
Det er længe siden, jeg sagde ja.
Ja til at deltage i sensommerudstil-lingen på Vrejlev-Hæstrup skole. Et sted med
stolte udstillingstraditioner, så det var i sikker forvisning om, at der var „styr på tingene“.
Efter jeg modtog udstillingsplanen, var
det tid at afgøre, hvad jeg skulle tage med.
Jeg vidste hurtigt, hvordan hovedtrækkene skulle være og dermed hvilke malerier, men jeg havde nogle idéer, jeg skulle nå
at lave, for at min udstilling blev en helhed.
Der var nu en måned til udstillingen
og udstillingsaktiviteterne i august skulle
også lige overstås.
Først skulle fadene laves, - glasset
skæres og efterbehandles og derefter
slumpes i formene, først så kunne jeg begynde at male.
Jeg maler og brænder, maler og brænder, - mange gange. Det tager lang tid, og
det sidste fad tages ud af ovnen lørdag
morgen, hvor udstillingen skal stilles op og
åbnes.
Hurra! – så lykkedes det alligevel at
blive færdig.
Det er rart at være på skolen igen, efter mange år som underviser i ungdomsskolen, - jeg finder hurtigt min udstillingsplads og det går let med opsætningen.
Til sidst kan jeg med glæde konstatere, at jeg er tilfreds.
Det er fantastisk hyggeligt at møde
kunstnerkollegerne, både dem jeg kender
gennem mange år og nye, men også en hel
del andre, jeg ikke har set i mange år.

Der er ingen stress, og vi kan glæde os
til åbningen.
Det blev en fin fernisering med tale af
kulturudvalgsformanden og fornøjelig sang
af skolens børnekor.
Så bliver der snakket, fortalt og diskuteret med udstillingsgæster og kolleger. Det
er herligt og tiden flyver af sted.
Det er en stor fornøjelse, selv at gå
rundt og se den samlede udstilling.
De mange, spændende malerier i forskellige stilarter, smykker, foto, bronzeskulpturer, malede træskulpturer og keramik. Og ikke mindst særudstillingen med
Bjørn Nørgaards salmebogs-skitser, - det
var en oplevelse i særklasse.
Nye bekendtskaber opstår, - idéer og
gode råd udveksles - sådan skal det være
på en god udstilling med god stemning.
Så, - pludselig er klokken blevet mange
søndag eftermiddag, og alt skal pakkes sammen igen, så skolen kan stå akkurat som
den plejer og tage i mod skolebørnene mandag morgen.
Men alt er ikke helt som det plejer, der har været noget og nogen… der har nemlig været en ganske særlig og rigtig god udstilling, der har udfordret, behaget og betaget de mange gæster, der har valgt at bruge
noget af deres weekend-tid på Poulstrup
skole. Skolen som netop denne weekend
var kulturelt midtpunkt, - og det hele, ganske som jeg tænkte, - yderst velorganiseret!
Susan Vivi Sørensen
Glasmaler

- en paraplyorganisation
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.
- fungerer som landsbyråd og
varetager kontakten med
myndighederne og andre råd
og organisationer.
Styrelsen 2006-2007:
For menighedsrådene
Niels Christian Lassen
For skolebestyrelsen
Merete Pilgaard
For børn- og ungegruppen
Lilian Toft Jensen
For foreningerne
Palle Kokholm
For aktivitetscenterets støttegr.
Astrid Thomsen
Kunstudstillingen
John Lund
For Vrejlev Hæstrup Hallens fond
Kristian Kjær
Kulturgruppen i Poulstrup
Edith Jess
For lokalbladet
Kirsten Mouritsen
For Poulstrup.net
Knud Birch Andersen
Form. f. landsbyrådet i Poulstrup
Kristian Kjær
For Landsbyrådet i Harken
Kaj Nielsen
Formand forMultinetværket:
Kristian Kjær: 98 98 14 06
Næstformand
Lillian Toft Jensen: 98 98 84 22
Sekretær:
Knud Birch Andersen: 98 98 80 27
mail: knud@birch-andersen.dk
web: www.poulstrup.net

LOKALBLADET

VEJVISER

LOKALbladet
NÆSTE NUMMER: 2008-1
Lokalbladet fortæller mere om
istandsættelsen af Vrejlev Kirke og
planerne for en omstrukturering af
sognene.
Du skal heller ikke snydes for den
videre tur op ad Hovedgaden i Poulstrup eller den spændende fortsatte
historie om Rønnebjerg Storgård,
hjem for prinsesserne.

Lokalbladet er et upolitisk egnsblad,
der udgives af en kreds af foreninger og institutioner i VrejlevHæstrup området.
Bladets formål er at formidle
nyhedsstof fra området, og at støtte
og synliggøre foreningslivet og
lokalsamfundet udadtil og give en
tidsdokumentation for eftertiden.
Bladets økonomi bygger på
brugerbidrag fra læserne,
foreningsstøtte, sponsorer og
annoncører.

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

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

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
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Mandag den 5.11. startede håndværkerne med at afmontere inventaret i Vrejlev Kirke. Her er man ved at fjerne
opsatsen oven på altertavlen.

REDAKTION
Ansvarshavende
Foreningsstof og annoncer
Redigering
Korrektur

Niels Chr. Scheel Lassen, Vrejl. Kirkevej 28, 9760
Erik Jess, Hovedgaden, 78, 9760 Vrå
Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå
Kirsten Blichert

98986043
98988063
98988027

Lillian Toft Jensen,Bastholmmøllevej 31, 9760 Vrå
Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå
Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå
Ingen meddeler
Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring
Jytte Schneider Jacobsen, Hæstrupvej 42, 9800 Hj.
Ingen meddeler
Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring
Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå
Hanne Weirum, Hovedgaden 106,9760 Vrå
Lone Smidth, Hovedgaden 63, 9760 Vrå

98988422
98986166
98986495

Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
Aase Hvidberg Henriksen,Ålborgvej 603, 9760 Vrå
Annette Jess, Høgstedvej 160, 97+60 Vrå
Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Pia Larsen, Smedievejen 20, 9800 Hjørring
Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå
Lone Hedstrøm, Gl. Rønnebjergvej 359, 9760 Vrå
Kata Nygaard, Mynderupvej 75, 9760 Vrå
Børnehaven Skovager, Skovager 7, 9760 Vrå
Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå
Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
ingen
Helle Sørensen, Lindager 9, Poulstrup, 9760 Vrå
Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå

98988394
98986446
98988267
98986333
98986346
98986504
98988688
98988659
96259811
98988327
98988688
98988394

LOKALSTOF
Bastholm/Tollestrup
Guldager
Gunderup
Harken
Hæstrup
Hæstrup
Høgsted
Hæstrup Mølleby
Rønnebjerg
Poulstrup
Poulstrup

FORENINGSSTOF
Børnenes jord
HUGF
4H
Hæstrup menighedsråd
Møllehaven
Poulstrup Badmintonklub
Poulstrup Borgerforening
Poulstrup Rideklub
Skolebestyrelsen, V-H skole
Skovager
KFUM-Spejderne
Sport 81
Støttef. f. Aktivitetshuset
V-H. folkedansere
Vrejlev menighedsråd

98986467
98986413
98986289
98988029
98988593
98988161

98988169
98988027

FORENINGS

VEJVISER

SKOLEN
Vrejlev-Hæstrup skole
Skoleinspektør, privat
Viceskoleinspektør, privat
Viceskoleinspektøren
Lærerværelset
Skolens telefax
Skoletandplejen
Teknisk serviceleder
Teknisk serviceleder privat
Skolevejlederen
Skolebiblioteket
Skolefritidsordningen
Juniorklubben
Ungdomsklubben
Ungdomsskolen
Skolebestyrelsen

Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå
Hanne Thorup, Harkenvej 3, 9760 Vrå
Arne Larsen-Ledet, Irisvej 1, 9760 Vrå
kontoret.........................................................................
.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Erling Petersen, Præstebakken 23, 9830 Tårs
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå .........................
Flemming Jensen, Søndervej 130, 9800 Hjørring

98988125
98998059
98982127
96231581
96231588
98988308
96231586
96231584
98961142
96231583
96231585
96231587
96231587
98988367
96239708
98963421

DAGINSTITUTIONER
Møllemarken
Rundmarken
Skovager

Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Græshedevej 26, Harken, 9800 Hjørring
Skovager 7, 9760 Vrå

98986346
98986347
98988327

PLEJEHJEM
Poulstruplund
Skovgården

Hovedgaden 116A, Poulstrup, 9760 Vrå
Ålborgvej 49, 9800 Hjørring

98988040
96234711

KIRKERNE
Sognepræsten

98986043

Kirkesanger
Organist

Niels Christian Lassen, Vrejlev Kirkevej 28, Vrå
Træffes ikke mandag.
Anders Boelt Kristensen, Fredensvej 25, 9760 Vrå
Bodil Andersen, Nedre Byvej 6, 9760 Vrå

Vrejlev Kirke:
Kirkegårdsleder
Menighedsrådet

Kirkegårdskontoret (bedst mandag-fredag kl. 12-13)
Forventes ansat primo 2008
Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå

Hæstrup kirke:
Menighedsrådet
Graver

Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
98986333
Jørgen T Christensen, Hedebovej 15, Harken, 9760 Vrå 41267504

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord
HUGF
4H
Lokalhistorisk Forening
Poulstrup Badmintonklub
Poulstrup Borgerforening
Poulstrup Rideklub
KFUM-Spejderne
Sport 81
Støttef. for aktivitetset
V-H. Folkedansere
HALLER OG MØDELOKALER
Harken-hallen
Harken Idrætsforening
Lokalhistorisk Arkiv
Aktivitetshuset i Poulstrup
Poulstrup Forsamlingshus
Poulstrup Ridehal
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Sognehuset ved Vrejlev kirke

98986801
75885013
98988360
98988027

Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
98988394
Åse Hvidberg Henriksen, Ålborgvej 603,9760 Vrå
98986446
Annette Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå
98988267
Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9800 Hj. 98986063
Klaus Nielsen, Haurholmvej 101, 9800 Hjørring
98986436
Ole Just, Gønderupgårdsvej 224, 9760 Vrå
98499966
98989766
Lone Hedstrøm, Gl. Rønnebjergvej 359, 9760 Vrå
98988659
Poul Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå
98988267
Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå
98988777
Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå
98988271
Jens Jensen, Lindager 14, 9760 Vrå
98988754

TID OG STED
LOKALHISTORISK ARKIV:
Åbent: Mandag
16.00-18.00
AKTIVITETSCENTRET:
Åbent: Tirsdage
11.30-16.00
Torsdage
8.30-16.00
Fredage
8.30-13.00
Foddame:
Bestil tid på
tlf. 98988011
BOGBUSSEN:
Høgsted: Mandag 16.10-16.50
Harken: Onsdag 16.10-16.35
Tollestrup:Onsdag16.50-17.20
Poulstrup:Mandag17.00-18.00
SPAREKASSEN
„VENDSYSSEL“:
Hovedgaden 73, Poulstrup:
Mandag .............. 10.00-16.00
Tirsdag.............. 10.00-12.00
Torsdag ............. 10.00-17.30

WEB-GUIDE
SPORT81:
www.pv81.dk
BØRNENES JORD:
www.ministrup.dk
KIRKERNE:
www.vrejlev-haestrup-sogne.dk
POULSTRUP.NET:
www.poulstrup.net

MAIL-GUIDE
SOGNEPRÆSTEN:
NCSL@km.dk
VREJLEV KIRKE:
Vrejlev.kirke@post.tele.dk
MENIGHEDSRÅDENE
knud@birch-andersen.dk
ge@pc.dk
LOKALBLADET:
lokalbladet@poulstrup.net
POULSTRUP.NET
poulstrup.net@gmail.com

MAIL-GUIDE

NORDJYSKE STIFTSTIDENDE:

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

98986390
98986244
98988063
98988011
98988449
98988491
98988088
98988360

lindager@vip.cybercity.dk
SKOLEN:
vrejlevskole@hjoerringkom.dk
SPAREKASSEN
„VENDSYSSEL“:
mail@sparV.dk.
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