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Vrejlev Kirke

Hæstrup Kirke

AKTIVITETSKALENDER
Sognearrangementer: Se side 27- 28
Poulstrup Missionshus.

Gudstjenester i Vrejlev og
Hæstrup kirker
Søndag den 23. februar
Vrejlev Kirke: kl. 14
Ingeborg Asschenfeldt
Hæstrup Kirke: ingen
Fastelavn,
søndag den 2. marts
Vrejlev Kirke: kl. 11.15
børnegudstjeneste
Hæstrup Kirke: kl.10
børnegudstjeneste
Søndag den 9. marts
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
kirkebil
Hæstrup Kirke: Kl. 9

Søndag den 20. april
Påskedag
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9
Mandag den 21. april
2.påskedag
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30
Søndag den 27. april
Vrejlev Kirke: kl. 10.30,
konfirmation
Hæstrup Kirke: kl. 9,
konfirmation

Tirsdag d 25-02:
Generalforsamling
hos Margit og Erik Christensen, Bastholm
Møllevej 175, Bastholm.
Uge 10: Missionsuge i Vrå.
Fredag d 14-3: Hyggeaften
hos Anna Marie Christiansen,
Smedievejen 95, Harken.
Torsdag d 20-3: Fælles Samfundsmøde
i Poulstrup Missionshus
ved Jens Martin Jakobsen, Flauenskjold.
Tirsdag d 25-3: Bibelkreds
hos Hanne og Per Møller,
Guldagervej 476, Guldager.

Søndag den 16. marts
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 4. maj
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Kirkebil, konfirmanderne
til nadver
Hæstrup Kirke: kl. 9
konfirmanderne til
nadver

Søndag den 23. marts
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Kirkebil og kaffe
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 11. maj
Vrejlev Kirke: kl. 9
ved NN
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 30. marts
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Fredag den 16. maj
Store bededag
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Er andet ikke nævnt starter møderne kl 20,00.

Søndag den 18. maj
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
kirkebil og kaffe
Hæstrup Kirke: kl. 9

Hæstrup Bibelkreds.

Søndag den 6. april
Vrejlev Kirke: kl. 14
ved Ingeborg Aschenfeldt
Hæstrup Kirke: Ingen
Søndag den 13. april
Palmesøndag
Vrejlev Kirke: kl. 20
Kirkemusikaften med
Sct. Nicolai Kammerensemble
Hæstrup Kirke: kl. 14 ved
Gerda Jensen
Torsdag den 17. april
Skærtorsdag
Vrejlev Kirke: kl. 15
kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 16.15
Fredag den 18. april
Langfredag
Vrejlev Kirke: kl. 9,
Liturgisk gudstjeneste
Hæstrup Kirke: kl. 10.30
Liturgisk gudstjeneste

Søndag den 25. maj
Vrejlev Kirke: kl. 10,
børnegudstjeneste
Hæstrup Kirke: kl. 11.15
børnegudstjeneste
Torsdag den 29. maj
Kristi Himmelfarts dag
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Hæstrup Kirke: kl. 9

Lokalbladet
Redaktionsmøde og
generalforsamling:
Onsdag den 5. marts kl 19.30.
Vrejlev Kirkevænge 1.
Der fremlægges regnskab for
2002 på mødet. og alle er
velkomne med nye forslag.

Tirsdag d 8-4: Møde i Missionshuset
ved Henry Christensen, Frederikshavn.
Fredag d 25-4: Hjemmemøde
hos Ruth og Ole Kristiansen
Gammel Rønnebjergvej 85, Poulstrup,
taler Harel Bang, Sindal.
Tirsdag d 6-5: Møde i Missionshuset
ved Inger Nørregård fra Sudan mission.

Alle er Velkommne.

Mandag d 31-3: Bibelkreds
hos Poul Nielsen, Præstevej 20, Harken.
Mandag d 5-5: Bibelkreds
hos Eugenia Laursen,
Rærupmarken 23, Harken.

Menighedsrådsmøder - Vrejlev sogn
Onsdag den 12. marts kl. 19.30:
Fællesmøde med Hæstrup: Regnskabsmøde
Onsdag den 23 april kl 16.30
Kirkegårdsmøde
Onsdag den 21. maj kl. 14.00/16.00
Kirkesyn og præstegårdssyn
Onsdag den 21. maj kl 17.00
Budgetmøde
Alle møder er offentlige og afholdes normalt i
sognelokalet.. Dagsordner, regnskab og budget er
er fremlagt på kirkegårdskontoret 1 uge før
mødedatoen. Referater fremlægges samme sted.

LOKALbladet

Så
er den her igen Så er den her igen –
Et Lokalblad er ikke kun et
spørgsmål om økonomi, det er
også et spørgsmål om indhold,
og om at der er nogle, der vil
være med til at få arbejdet med
bladet gjort.
Derfor efterlyser vi læsere
med lyst til at skrive. Det behøver ikke at være de store afhandlinger, lidt nyt om hvad der sker
her og der er meget vigtigt.
Vi mangler meddelere i Harken og gerne et par stykker i
Poulstrup. Der er også brug for
nogle praktiske grise til at være
med i det daglige arbejde, gerne
nogle med lidt EDB-erfaring.
Kunne du tænke dig at
hjælpe i 2003, så kontakt enten
Knud Birch Andersen eller Erik
Jess og lad os få en snak.
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den lille gule seddel, girokortet, som vi håber I også vil benytte flittigt i det kommende år,
da det er op til jer om bladet skal
udkomme.
Vi fornemmer, at der stadig
er interesse for Lokalbladet, da
vi ofte modtager tilkendegivelser herom, men en gang om året
er vi dog også nødt til at se tilfredsheden på en mere kontant
måde.
Økonomi er et kedeligt ord,
især når det drejer sig om penge,
som man håber på kommer ind
ad frivillig vej. Når man skal
udgive et blad, der baserer sig
på frivilligt arbejde, er det også
nødvendigt, at der er et godt økonomisk grundlag for bladet, da
det ellers bliver for træls at arbejde med.
Det har heldigvis ikke - indtil nu - været et problem for
Lokalbladet og det takket vi alle
vore læsere og annoncører for.
Vi håber at alle i 2003 vil
hjælpe med økonomien, så
Lokalbladet kan komme i postkassen på trods af portostigninger og andet.
I år koster det 20 kr. pr. blad
for trykning og porto, dertil
kommer alle de faste udgifter.
Indsend dit beløb - 80 kr eller mere - gerne inden 15. marts.
Dit beløb kan uden vederlag indbetales til en af Sparekassen
Vendsyssels afdelinger.
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Møllebyen

HÆSTRUP
MØLLEBY

Velkommen i Møllebyen
Smørengvej
Den 14. juli 2002
kom Laura Dybro
til verden. Hun
vejede ved fødslen
3610 g og var 51
cm lang. Familien
Brian Dybro
Hansen og Sanne
Juul Nielsen har
endvidere storebror Emil og er
bosiddende på
Smøengvej 8.
Lokalbladet ønsker
til lykke.

Laura Dybro Nielsen

I det nyrestaurerede hus på Møllemarken 4,
bor Britta Abrahamsen og Finn Høegh. De blev
den 21.09.2001 forældre til Victor Høegh
Abrahamsen,
Britta arbejder på Landbo Nord. I sin fritid spiller hun fodbold for Harken, hvor hun er
målmand.
Finn arbejder på J. S. Maskinfabrik og er
for tiden håndboldtræner i Sport 81. Finn kommer fra Bjergby, hvor han var hjælpetræner hos
Svend Abrahamsen. Nu er rollerne byttet og
nu er det Svend der hjælper Finn.
Victor har to store søskende, der hedder
Pernille og Mikkel.
Victor Høegh Abrahamsen

Vingemarken 1:
Connie og Leif Nættermand

Familien er tilflyttere fra
Brønderslev og består udover
Connie og Leif af 5 børn, hvoraf
de 3 ældste (piger) er fløjet af
reden. 1 er bosiddende i Ålborg
og 2 i Brønderslev.
Mikkel er 14 år og er elev
på Mejlby Efterskole ved Hobro.
Når han er hjemme fra Efterskolen kan han godt lide at spille
hockey.
Niklas er 12 år og går på
Poulstrup Skole. I sin fritid spil-

På Rundmarken 16 bor
Pia Lund Nielsen og Peter
Madsen, samt børnene Nikoline Lund Nielsen og Nicklas
Lund Nielsen, der den
16.09.2002 fik en lillebror.
Pia kommer fra Hjørring
og er kontoruddannet, men har
p.t. barselsorlov.
Peter har altid boet her i
Møllebyen og arbejder hos
Hjørring Stilladsudlejning. I
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ved Henny Madsen

ler han hockey, men vil også
gerne til at spille badminton og
fodbold i Harken.
Connie kører taxa med meget forskellige arbejdstider, så
det kniber med planlægningen af
sin fritid.
Leif arbejder på Danish
Crown og i sin fritid er han afløser på en gård, hvor han er
kommet meget siden han var
barn.
Velkommen til jer og vi ønsker, at I hurtigt finder jer til rette
her i Møllebyen.

sin fritid spiller han fodbold og
badminton i Harken.
Nikoline er 14 år og går på
Holmegårdskolen inde i Hjørring. Hun er en aktiv badmintonspiller, samtidig med hun
deler reklamer og ugeaviser ud.
Nicklas er 9 år og går også
på Holmegårdskolen. Han spiller badminton og vil måske
også til at spille fodbold i Harken.

HÆSTRUP
MØLLEBY

På Ålborgvej 468 bor Jan og Tanja Nielsen, samt deres 3 drenge. Jonas, der
er født i 1999, Nikolaj, født i år 2001, samt Tobias, født i år 2002. Jan er
stilladsarbejder hos Hjørring Stilladsudlejning. Tanja har nok i at passe børnene,
samt familiens nye hund, Targo. Familien er flyttet hertil fra Hirtshals,

Velkommen i Møllebyen
ønskes også Charlotte Kobber Martensen og Kasper
Hansen.
Parret har købt det gamle
gule hus ved siden af Missionshuset på Ålborgvej , som
de har renoveret totalt indvendigt.
Den 09.05.2002 blev de
forældre til Villiam Kobber
Hansen, der vejede 3.780 g
og målte 55 cm ved fødsel.
Charlotte er pædagogstuderende i Hjørring og
Kasper er rejsemontør og er
opvokset i Harken.

Siden 1995 har Helle Hansen og John
Vangsted Jensen boet på, Præstevej 36. Den
5.10.2002 blev de forældre til en lille pige,
Emilie. Emilie vejede 4.045 g og målte 57
cm ved fødsel. Emilies storesøster hedder
Julie og er 9 år.
Helle arbejder hos Georg Jensen og har
p.t. orlov. Helle bruger al sin fritid på familiens 6 heste, samt 2 opstaldede heste.
John arbejder på Danich Crown og i sin
fritid er han træner i Harken for det fodboldhold, som Julie spiller på.
Julie går i Poulstrup skole og i sin fritid
passer hun sin hest, der hedder Belisa. Herudover spiller hun både badminton og fodbold i Harken.
I familien er der desuden en hund, som
hedder Bamse, samt 4 katte, hvoraf den ene
sover sammen med Bamse i hundekurven.

LOKALBLADET har fra nytår fået en ny meddeler fra Hæstrup Mølleby.
Henny Madsen, Vingemarken 3 vil være behjælpelig med at indsamle stof
herfra og har allerede til dette blad fået lavet et par sider om tilflyttere og
nyfødte.
Henny har endvidere lavet en artikel om „Tusindfryd“, som kan findes andetsteds i bladet.
Lokalbladet glæder sig over, at vi fremover bedre vil kunne dække netop dette
lokalområde bedre og byder Henny velkommen til arbejdet.

ved Henny Madsen
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S ET
SKET

BADMINTON
KLUBBEN

Sæson 2002-2003
Kasper var til stævne i Vestbjerg den 3, november 2002,
hvor han vandt medalje.
Marie har vundet flere medaljer i
denne sæson og sluttede 2002
af med at rykke op i B-rækken
U 11. Til lykke Marie!
Kim og Andreas har vundet
flere medaljer i double i U 13
række D. Til lykke med det!
U 15 spillerne samlet til træning

Generalforsamling
i Poulstrup Badmintonklub afholder
mandag den 10. marts 2003 ordinær
generalforsamling i Vrejlev-Hæstrup
Hallen.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Bente Worm
U 11 og U 13 spillerne

Kasper
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Kim og Andreas

ET PORTRÆT

PROFIL

Svend Malthe Holst
En mosaik af et
langt og virksomt liv
på Vrejlev Kloster
Efter S. M. Holsts død har Lokalbladet fået
forskellige personer, der kendte Holst godt,
til at skrive deres historie, som de husker
den.
Den tidligere ejer af Vrejlev Kloster har været
med til at præge Vrejlev sogn gennem et
langt og aktivt liv som foregangsmand
inden for landbrug og skovbrug. Selv om
Holst ikke direkte deltog med bestyrelsesposter indenfor det lokale foreningsliv, var
han med til gennem sit store engagement på
landsplan at påvirke udviklingen lokalt.
En dækkende gennemgang af S. M. Holsts
liv vil kunne fylde flere blade. Ved at få
forskellige til at belyse væsentlige sider af
Holsts virke håber Lokalbladet, at det er
lykkedes at give en nogenlunde bred beskrivelse af de mange år på Vrejlev Kloster.
Svend Malthe Holst født den 2 dec. 1906 i Århus.
Student fra Marselisborg Gymnasium.
Praktisk landmandsuddannelse.
Landbrugskandidat fra Landbohøjskolen i København 1932.
Køber i 1932 Vrejlev Kloster.
Gift i 1934 med Mathilde - kaldet Thit Beck, død 1986.
I ægteskabet var der 6 børn, 5 piger og 1 dreng.
Medlem i 1938 af repræsentantskabet i Hjørring Diskontobank,
senere Vendelbobanken. I bestyrelsen fra 1946 og
formand for bestyrelsen fra 1960-76.
Medl. af Hjørring landøkonomidke Selskabs bestyrelse fra 1941
og næstformand fra 1952 til 1958.
Næstformand i Landsudvalget for Maskiner fra 1958 til 1970.
Medlem af Hjemmeværnet til 1968
Aktiv i modstandsbevægelsen i Poulstrupgruppen „Skjold“.
Formand for planteavlsudvalget frem til 1969 i Hjørring Amts
Landøkonomiske Selskab.
Formand for Småskovsforeningen Vendsyssel.
Medl. af Landsudvalget for Kartoffelavlens Mekaniseringsudv.
Formand for Nordjyllands Erhvervsråd.
Medlem af repræsentantskabet for BOEFA, senere BOE og
Formand for bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen for Nefa.
Formand for Poulstrup Bibliotek.
Medlem af bestyrelsen for Andelskartoffelmelsfabrikken
i Dybvad fra 1943-65.
Medlem af bestyrelsen og næstformand for
Løkkensvej Mejeri i Hjørring til 1966
Medlem af repræsentantskabet i
Det Kongelige Landhusholdningsselskab til 1980
Medlem og honoreret medlem af Hjørring Rorary Klub

Knud Birch Andersen

LOKAL
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S. M. HOLST

Familielivet
Far kunne lide hestene, ja dyr i det hele
taget.Vibeke var ikke nogen sportshelt, men til min
9 års fødselsdag fik hun en shetlandspony, som
hun skulle ride på. Den var ikke tæmmet, og ville
kun gå, hvis der gik en anden hest foran. Midt i
ridningen over en pløjemark lagde den sig ned og
rullede sig, så det var med at komme af i en forfærdelig fart. Det synes far var rigtigt skægt – han
var aldrig bange for, at vi skulle komme noget til.

Hverdagsliv 1953. Her ses vi sammen med de unge piger, der var i huset.

Familien på Vrejlev Kloster
bestod af vores forældre og os
børn : 5 piger og 1 dreng. Født i
perioden 1935-1949. Derfor er
vores barndomsoplevelser meget
forskellige: 2 førkrigsbørn, 2
krigsbørn og 2 efterkrigsbørn.
Huset og husholdningen var
mors ansvar. Hun styrede huset
og stod for den store husholdning til familie og alle landbrugseleverne. Vi havde god hushjælp
med 1 husjomfru, 1 kokkepige,
1 stuepige og 1 barnepige.
Hyggen i hjemmet var mors
fortjeneste. Hun var familiens
samlingspunkt, og der ud over
var hun læremester for de unge
piger.
Vores far var et meget beskedent og usnobbet menneske.
Han forventede, at vi brugte vores evner, og ros var ikke noget
vi fik meget af. Han stillede krav
til os og specielt om det, han

selv syntes var interessant og
morsomt.
Vi var ikke forkælede, men
var der noget far kunne lide, vi
beskæftigede os med, var der
ingen smalle steder .
Vi havde de fineste kunstløberskøjter, mens vore kammerater løb med gummistøvler med
påskruede skøjter.
Blev skøjtestøvlerne for små
gik turen straks til Hjørring, så
vi kunne få et par nye.
Gunver og Helle fortæller
om deres bedste tid når det var
vinter:
Far lavede en skøjtebane
syd for klostret. Om vinteren
blev vandet stemmet op i en lavning på marken så et stort areal
blev oversvømmet. Det tiltrak
utrolig mange børn fra Poulstrup og omegn, der blev så spillet ishockey og lavet norske kæder.

Ridetur på islænderen og shetlandsponyen

Han havde stor glæde ved vand. Allerede som
barn roede han i Århusbugten i sin kajak. Han tog
ofte på Gudenåen i kano og kajak med nogle af os
børn og venners børn. Far havde selv bygget sin
kajak, og han købte senere et par stykker mere.
Det blev til mange ture på Uggerby å og de andre
store åer i Vendsyssel. Helt op i 85 års alderen
roede han i sin kajak med børnebørnene bl.a. fra
landingsplads ved Uggerby å

Ved „Fiskerhuset“ på Århus å 1924

Britta fortæller, at hun som barn var bange for
dyr. Som 6 årig fik hun en gedebuk ”Mads”, fordi
hun skulle vænnes til dyr. Hun skulle passe den,
og den skulle tøjres i haven, men den var svær at
holde fra blomsterne. Gedebukken holdt i flere år.
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ved døtrene
Britta og Vibeke

Når familien og
feriegæster om
sommeren kørte
til Løkken strand
foregik det på
lastbilen. Her et
billede fra 1947.

S. M. HOLST

Fanny mindes fars reparationer af dukker. Vi
havde ligesom mange andre børn celluloiddukker.
De tabte ofte både arme og ben og fik buler i hovedet. Hver gang opererede han dem med lommekniv
og hæklenåle – og dukken var næsten som ny.
Det var meget vigtigt for vores forældre, at vi
kendte vores land. Hvert år i bededagene gik turen
ud i det ganske land med fætre og kusiner for at
opleve Danmark.

Den lille gule
vogn blev brugt til
byture og til
skolekørsel til
Høgsted skole.
Billedet er fra
1945

En dag tegnede de store børn et lille ønskehus
med en dør midt på, to vinduer og en lille kvist.
Den mindste blev sendt op på kontoret for at spørge
far, om vi ikke måtte få sådan et hus. Han sagde
uden at tænke sig om: ”Ja”.
Vi fik det yndigste lille hus med tegltag og
kvist, med loft, slagbænk og en lille have. Huset
blev bygget af tømrer Madsen fra Vrå.
I det lille hus boede vores dukker i hver sommer. I påsken flyttede vi ud i med vores dukker i
”dukkehuset”efter hovedrengøring og i efterårsferien flyttede vi ind med alle vore ting og sager.
Vi sov ofte derude, og vi fik oven i købet installeret en telefon, så vi kunne ringe ind til køkkenet
efter saftevand og kage ( det var ikke sikkert vi
fik det).

Sommertid i
haven - fletning af
mælkebøtter til
en 14 m lang
guirlande. Tøjet
var totalt ødelagt
bagefter.

Far var klar over, at for at holde sig godt
skulle både hoved og krop bruges. Altid cyklede han ud i marken. Han havde et par motionsringe til sin daglige gymnastik. Han svømmede
hver dag i svømmebassinet i haven, som blev
lavet i 60’erne. Om vinteren gik han til svømning i Hjørring. Det vedblev han med til langt
op i 90’erne.
Da han blev pensionist gik han til engelsk
indtil kort før sin død. Far havde en mening
om livslang læring.

LOKAL
bladet
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S. M. HOLST

S. M. HOLST

Landbruget
Vinterholdet
med landbrugseleverne,
pigerne og
familien 1953.
Om sommeren
var der flere
ansatte af
hensyn til
markarbejdet.

Nu skal man
ikke forledes
til at tro, at
der var tale
om et
højskoleeller
ferieophold.

LOKAL
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Ved godsejer S. M. Holst’s
bortgang kort før jul føler vi,
som gamle landvæsenselever
på „Vrejlev Kloster“, trang til
at fortælle lidt om den tid og
de oplevelser, vi havde på
„Vrejlev Kloster“ for ca. 50 år
siden.
Da vi mødte 1. nov. 1953
åbnede sig en ny dagligdag for
os. For de fleste af os var det
første gang, vi skulle ud at tjene,
så det var med en vis spænding,
vi gik ind til opgaven. Vi kendte
ikke hinanden, men vi havde søgt
plads på grund af Vrejlev Klosters omdømme som en god læreplads og et godt sted at være også socialt.
Nu skal man ikke hermed
forledes til at tro, at der var tale
om et højskole- eller ferieophold.
En tidligere sognerådsformand mente endda, at vi blev
forkælet på klosteret, idet vi
f.eks. havde adgang til en varmtvandshane, når vi skulle vaskes.
Da han var ude at tjene, kunne
man nøjes med koldt vand og en
halmvisk! Vi vil i al beskeden-

ved landbrugseleverne
Erik Mariager og Terkel Nørgaard

hed påstå, at vi fik lov til at bestille noget. Navnlig i det første
halve år. Med især de lange
tærskedage i erindring, mener vi
nok lønnen blev tjent.
Arbejdsdagen startede kl.6
med klargøring af traktorer og
røgtning af de få heste, som var
tilbage. Efter morgenmaden begav vi os over i laden, hvor vi
stillede op på en række i nummerorden.
Kl.7 blev porten rullet til
side af forvalteren, og vi hilste
med et „godmorgen“ og „hattede af“. Forvalteren satte os
herefter i arbejde hver især. Således startede hverdagene.
Det første halve år var der
foruden forvalteren ansat fem
elever, en traktorfører, en chauffør og en „altmuligmand“. Om
foråret blev yderligere tre elever ansat, heraf den ene som
foderelev. I stalden var der en
fodermester og to røgtere.
Sidst, men ikke mindst vigtigt, huserede fire piger i hovedbygningen, nemlig en husjomfru, en kokkepige, en stue-

pige og en barnepige. Bortset fra
pigerne, forvalteren og vi elever,
var de øvrige ansatte gifte og
med deres familier bosiddende i
huse hørende under klosteret.
S. M. Holst var en dygtig og
inspirerende chef. Som uddannet landbrugskandidat havde
han en god teoretisk baggrund,
og havde, trods en opvækst i
byen, god indsigt i det praktiske.
Holst’s interesse for at mekanisere og lette arbejdet var
velkendt. Han var på dette område på forkant med udviklingen, men det har utvivlsomt også
kostet. Det gør det som oftest for
dem, som tør eksperimentere.
Selvom Holst overkom
mange krævende tillidsposter i
landbrugsorganisationer, bank
m.m., havde han det fulde overblik over driften og ofte ned i
detaljen. Når Holst kunne nå alle
disse gøremål, skyldtes det ikke
mindst den støtte, fru Holst
ydede som den naturlige, rolige
person, der sørgede for, at „baglandet“ var i orden.

S. M. HOLST

Orden i sagerne skulle der
være. Huse, gårdsplads og have
blev prioriteret højt, og indenfor blev kosten flittigt brugt.
Indhegningerne skulle være perfekte, ikke blot som indhegning.
De skulle på de lige strækninger
være snorlige, både hvad angik
retninger og højder. Det kunne
måske virke lidt overdrevet, men
for vi unge havde det den pædagogiske funktion, at vi trods alt
havde lært, hvordan et perfekt
hegn kunne laves.
Et andet område, der kendetegnede Vrejlev Kloster som stedet med orden i sagerne, var
beplantningerne, hvad enten det
gjaldt læhegn eller skov.
Det var vores indtryk, at her
nød Holst at færdes. Han var
navnlig „øm“ over de små nyplantninger. Det oplevede vi, når
vi kom for nær på dem, enten med
plov og harve eller med træstammer, der skulle slæbes ud fra skoven. Det skete med hest, og da det
foregik nærmest i slalom, kunne
det ikke undgås, at der undertiden røg en lille ny plante. „Sørens osse“ kunne Holst’s kommentar lyde, hvis man var så uheldig, at han netop dukkede op i
gerningsøjeblikket.
I vores elevårgang havde vi
et godt sammenhold, både i det
daglige arbejde og i fritiden. I det
daglige arbejde opstod ofte situationer, hvor vi kunne konkurrere.
Det blev faktisk en yndet sport.
F.eks. kunne „konkurrencen bestå i, hvem der kunne løfte den
tungeste sæk korn direkte fra jorden. Tåbeligt ville man sige i dag,
men vore rygge kunne åbenbart
klare det dengang. Andre
konkurrenceområder var roehakning og fældning af træer.
Særligt husker vi en akkordaftale, vi indgik med forvalteren.
Aftalen gjaldt sammensætning af
kornneg i hobe. Da vi allerede blev
færdige til middag, kunne vi tage
til stranden om eftermiddagen.

PROFIL

S. M. HOLST

Nogle dage senere fik forvalteren „hævn“ ‘over os ved en for
os mindre gunstig aftale, hvor vi
blev knap nok færdige til fyraften og i øvrigt blev gennemblødt
i et heftigt regnvejr, som satte ind.
Sammenholdet i vores årgang
og det forhold, at nogle af os spillede fodbold medførte, at vi fik
stablet et hold på benene. Et noget uhomogent hold, idet næsten
halvdelen af holdet kun havde
spillet lidt eller aldrig. Desuden
var det nødvendigt at supplere op
med et par yngre brødre til nogen
af os.
Den første kamp huskes
bedst. Den foregik i Lendum mod
det lokale serie3 hold. Noget af
debutkamp, men vi vandt kampen 4-2, og i vores sejrsrus ringede vi resultatet hjem til pigerne
på klosteret, sikkert for at imponere dem!
Da vi senere på aftenen kom
hjem, var der dækket op i elevstuen, og der blev serveret smørrebrød og øl. Vi havde fru Holst
mistænkt for at stå bag. En flot
gestus, som vi aldrig har glemt.
Sammenholdet vi elever imellem omfattede også de vand-

kampe, vi udkæmpede mod pigerne (Det var pigerne, der startede kampene!) Der blev ikke kun
benyttet tandkrus og øresprøjter,
men spande og gryder og mængder af vand. Det foregik naturligvis kun, når vi var „ene hjemme“.
Når vores ophold på Vrejlev
Kloster blev så succesfuldt og
spændende, skyldtes det ikke
mindst S. M. Holst og fru Holst,
der, som de personligheder de var,
havde skabt nogle rammer for vi
unge, der var så heldige at få en
vigtig del af vores uddannelse på
Vrejlev Kloster. Vi kan naturligvis kun tale på egne vegne, men
det er vores erfaring ved samtaler
med piger og elever fra andre årgange, at opholdet på Vrejlev Kloster var noget særligt.
Vi, der oplevede „stamherren“ Troels som en lille 6-7 årig
meget interesseret, kommende
landmand har kunnet glæde os
over, at han sammen med sin familie fortsat driver Vrejlev Kloster i samme gode ånd og med
samme pietetsfølelse, som S. M.
Holst og fru Holst gjorde.

Allerede på
billedet herover
ses resultatet af
Holsts store
arbejde med
læplantning for
at holde på den
flyvske
klosterjord.

At nogle af
os spillede
fodbold
medførte, at
vi fik stablet
et hold på
benene. Et
noget
uhomogent
hold, idet
næsten
halvdelen af
holdet
kun havde
spillet lidt
eller aldrig
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FORTALT

S. M. HOLST

Jagten og skoven

Fra klapjagten,
efteråret 1954.
Jægerne på
trappen, eleverne
til højre og
klapperne fra
omegnen forrest.

Klapjagten
på Vrejlev
Kloster var
dagen, alle
så frem til
med store
forventninger.

Alle på Vrejlev Kloster så frem til
klapjagten , en begivenhed der afholdtes i oktober. Der var 2 „fronter“ - skytterne, familien og venner af huset - og
klapperne, landvæsenseleverne og interesserede drenge, der i dagens anledning
„pjækkede“ fra skolen.
Skytterne blev under Holsts ledelse
kørt ud i terrænet, hvor de så spændt
ventede på, hvad der måtte komme ud
af skovtykningen. Klapperne under
forvalterens ledelse drog gennem skoven - under råb og skrig -med forventninger om at jage vildtet frem til skytterne.
Det lykkedes, så man på vildtparaden foran hovedbygningen ofte
kunne se råvildt, ræv, hare, fasan og
„kongefuglen“ skovsneppen.
Efter jagten stødte jægerfruerne til
og så var der gilde i riddersalen til langt
ud på natten.
Klapperne festede i folkestuen, hvor
der som altid var alt, hvad der skulle til
for at mætte en sulten ungersvend, der
havde brugt dagen til at gå gennem våde
grantykninger for at få vildet frem.
Terkel Nørgaard
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Plantagen „Poulstruplund“ var netop plantet, da Holst
overtog Vrejlev Kloster i 1932. Skoven var et anpartselskab med over hundrede andelshavere fra Poulstrup
og omegn. Holst overtog snart 50% af andelsbrevene og
var i bestyrelsen fra 1937 og formand fra 1941-1995. S.
M. Holst var uddannet forstkandidat og skoven var derfor hans store hjertebarn. På trods af de senere års modvind for skovdrift bevarede Holst sin interesse og deltog
helt op i 90erne i besigtigelsen af skoven på den årlige
generalforsamling.
Esben Saksager

Gymnastikforeningen „Apollon“ i Hjørring 1949. S. M. Holst er nr. 2 fra
højre bagerst. Foran står læge Ingerslev, Hjørring, der døde for 2 år siden
99 år gammel. Holst kunne helt op i pensionisttiden gå på hænder!

S. M. HOLST

S. M. HOLST

Krigen

Som omtalt af døtrene var S.
M. Holst hele livet igennem en aktiv idrætsmand. I ungdomsårene
roede han således med en kammerat ad Gøtakanalen fra Gøteborg
til Stockholm! Senere var det gymnastik og i mand-domsårene på
klosteret var han et friluftsmenneske, der altid, hvis det var muligt,
tog sin cykel med det karakteristiske høje stel rundt på klosterets
område. Da Holst for ca.20 år siden flyttede til Hjørring fortsatte
han med at motionere, bl. a. med
svømning og han var en flittig bruger af motionscentret på Frederikshavnsvej. De sidste år havde Holst næsten mistet synet, men
han var en ivrig fortæller, og
Lokalbladet bringer til slut et par
historier fra ham selv fortalt over
romaskinen på motionscentret.

FORTALT

S. M. Holst fortæller selv:

Øverst et af tyskernes mange besøg på Vrejlev Klosters gårdsplads. Det var
sidst i krigen småt med kørertøjer og hestene tog over. Foto: S. M. Holst.
Nederst et feltkøkken, der gør holdt på Vrejlev Klostervej. I baggrunden graverboligen. Billedet er bragt med tilladelse fra Landbogården og er hentet fra
Holsts indlæg: „Vendsyssels landbrug under besættelsen“ bragt i deres
jubilæumsskrift. Billedet er sikkert taget af S. M. Holst selv. Lokalbladet vil i et
senere nummer tage besættelsestiden op i en særskilt artikel.

Motionisten

KORT

„Besættelsestropperne fandt snart vej ud på landet. Man kunne møde deres grågrønne biler allevegne. Men da det blev småt med benzin, så vi oftere flere hundrede mand store marchkolonner, ledsaget af hestevogne og hestetrukne feltkøkkener. Det
skete, at de pludselig gjorde holdt og myldrede ud
over markerne. Det var øvelser, der kunne vare flere
timer, ofte med voldsom skydning med løst krudt.“
Dette forhindrede dog ikke, at Vrejlev Klosters
jorder blev en vigtig del af besættelsestiden. Østskoven, der hvor motorvejen nu skærer plantagen mod
nord, blev nemlig udvalgt til medkastningssted for
våben til frihedskæmperne. Egentlig havde man kik
på Saksager, men da tyskerne havde en lyttepost på
Årup bakke, var man bange for, at det trods alt var
for nært og valgte så stedet mellem Vrejlev Klostervej og Møgelhøjvej.
Den danske gruppe „Skjold“ modtog fire gange
i alt 48 containere med våben fra England. Containerne blev efter at være tømt sænket i mergelgravene
ved Guldager eller banket flade og gravet ned.
Holst talte selv aldrig om besættelsestiden men
var aktiv bl.a. sammen med provst Dissing ved bortskaffelsen af de mange nedkastede våben. Her blev
klosterladen benyttet til gemmested. At støtte kampen mod tyskerne var ikke uden risiko. Hvis der blev
fundet våben på ens ejendom, brændte tyskerne konsekvent stuehuset ned.
Den gamle petroleumsmotor på klosteret er tidligere omtalt i Lokalbladet. Den var et vigtigt led i
strømforsyningen af klosteret i krigsårene.

Da Holst i 1932 købte klosteret var al jorden
sjældent hjemme samtidigt. Holst kontaktede så
Hansen på Landlyst, der sagde det forløsende ord:
„Plant“. Det gjorde Holst, og i dag er markerne
omkranset af læhegn på alle sider.
På klosteret fejrede man naturligvis pigernes fødselsdage med at invitere kammeraterne fra Vrå Realskole. Børnene skulle naturligvis have en oplevelse og blev så på lastvognens lad transporteret på
udflugt til Sæby. Bagefter blev der leget i klosterets
have. Her kastede én i kådhed en krocketkugle og
en kammerat, der ikke kendte dette spil, nikkede beredvilligt til „bolden“ og gik ud som et lys.
Under krigen kneb det med at skaffe cykler. Holst
selv fik skaffet én fra doktor Holm i Hjørring, men
hvad bedre var, fik han også skaffet et cykellager på
loftet. Herfra forærede han så en ny cykel til de
ansattes børn, når disse blev konfirmeret. Dette viser i sin enkelthed S. M. Holsts store fremsynethed
og omsorg for sine ansatte og deres familier.
Vagn Nielsen

Til højre S. M. Holst i 1924 med sin
høje cykel, samme model som vi
senere så ham benytte i dagligdagen i omegnen af Poulstrup.
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Børnehaven på bondegårdsbesøg

Klar til afgang til familien Mouritsen i

LOKAL
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tekst: Kirsten Mouritsen

Det var en flok glade „græsrødder“ fra Skovager Børnehaven i Poulstrup, der en råkold
novemberdag ankom med bussen og varmt blev modtaget af
labradoren på gårdspladsen her
på Guldagervej 200.
Inde i stalden udtrykte
ansigtsudtrykkene tydeligt følelserne for både de store og de
små grise – og lugten!
Det helt store hit er og bliver altid de nyfødte grise. De er
nemme at håndtere, er silkebløde
og så er de sjove at fange, hvis
de da ikke giver sig til at skrige
alt for meget.

Det er sejt at løfte en lille
gris – men hvordan skal man nu
holde fast uden at den efterlader
sit visitkort på flyverdragten?
Efter turen hos grisene var
der lige tid til at lege traktorfører, før der blev åbnet for madpakken. Det kan godt være lidt
svært at håndtere både saftevand
og madder, når man sidder på
halmknipper, så missen der var
hidkaldt af duften af leverpostej
fik sig en ekstra godbid den dag.
Lidt leg i halmen – og det var
tid til at børste det værste halm
af , før de i samlet trop – ivrigt
snakkende - forsvandt op ad
vejen for at tage bussen tilbage.

„Det rene grisseri“

foto: Kirsten Mouritsen
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„Syng julen ind“
EN BILLEDKAVALKADE
FRA ÅRSSKIFTET 2002.
Den 10. december afholdt
Vestvendsyssel Folkekor
og Vrejlev-Hæstrup skole i
forening den årlige „Syng
julen ind“ aften.

Lidt gymnastil
imellem sangene
gi´r ny energi.

Vestvendsyssel
Folkekor med
Julie på podiet og
Cecilie ved
klaveret

Traditionen tro var der
også i år fyldt til sidste
plads i skolens gymnastiksal, hvor børnekoret
under ledelse af Belle
Møller indledte aftenen.
De mange piger og den
ene dreng gik friskt til
opgaven og ind imellem
sangene blev der endda
tid til lidt motion!
Vestvendsyssel folkekor
under ledelse af Julie
Smed Jensen og Cecilie
Møller Petersen tog over
og fremførte i to afdelinger
nogle af julens sange.
Efter kaffen var der som
sædvanligt luciaoptog
med elever fra skolekoret.
Med lyset slukket i salen
og med et hav af levende
lys blev julehyggen
fuldendt og aftenen
sluttede som sædvanligt
med „Dejlig er jorden“
fremført af folkekoret.
Andet steds i bladet
omtales andre julearrangementer, men hvad er vel
mere naturligt end på
modsatte side at garnere
de søde luciapiger med lidt
fyrværkeri over Poulstrup
fra årsskiftet 2002/03.
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Tekst og foto:
Knud Birch Andersen
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Møllebyen

HÆSTRUP
MØLLEBY

„Tusindfryd“
I Hæstrup Mølleby ligger på hjørnet
af Ålborgvej og Rønnovsholmsvej
købmand Langthjems tidligere
købmandsforretning. Mange har
om sommeren lagt mærke til de
trekantede „telte“ på græsplænen
og butiksskiltet „Tusindfryd“ over
de gamle udstillingsvinduer.
Men de færreste har nok nogen
anelse om, at det poetiske
butiksnavn dækker over et
arbejdende værksted under den
selvejende institution PMU:
Praktisk medhjælp og undervisning
til unge med indlæringsproblemer.
Henny Madsen fra Lokalbladet har
besøgt „forretningen“ på Ålborgvej.

Efter aftale var jeg en eftermiddag i december på besøg hos
Susanne Pedersen og hendes 5
elever. Der var dækket bord med
juledekorationer, lys og servietter og vi fik kaffe og æbleskiver. Det var rigtig hyggeligt og
Susanne fortæller lidt om baggrunden for stedet
Eleverne kommer fra deres
bofællesskaber i Hjørring og
En af piger- arbejder her dagen igennem..Det
ne har gået vigtigste af alt er at modne og
til moderne give eleverne selvtillid ved at
lade dem arbejde med noget, de
blomsterer gode til - samtidig med at de
binding i
Aalborg og er medbestemmende og arbejder
i deres eget tempo.
har fået en
Bare det at træne i at være
fin eksamen.
sammen med andre eller at lave
dette kaffebord - at modtage
gæster - er i sig selv en øvelse.
Eleverne følger skoleåret,
fritiden bruges til ridning, svømning, badminton, fodbold musik,
evt. arbejde med ting de har lært.
I Hjørring er der et klublokale, Club 7 Seven, hvor eleverne kan mødes 2 gange om
ugen. Til socialt samvær er her
indrettet ”computer-cafe”, hvor
de kan komme på internettet og
spille PC-spil.

LOKAL
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trkst: Henny Madsen

Personalet og eleverne laver i
samarbejde også weekendarrangementer, hvor de for eksempel tager til bowling, på kanotur,
fisketur eller i teateret.
Hverdagen starter, når bussen
kommer. Eleverneog lærerne laver
en plan for, hvad der skal arbejdes
med. En af eleverne har måske fået
en god ide eller set noget der ”må”
prøves. Der er ingen konkurrence.
De bruger hinandens ideer, og det
er de gode til.
I efteråret har der været arbejdet med pileflet. Her i december har
vi haft Åbent Hus i en weekend,
hvortil der er lavet mange fine dekorationer. Før var butikken åben
hver dag, men det er planen at holde
åbent til jul, valentin, påske og
pinse.
De 5 piger, der arbejder under
mit besøg, er Annika, Heidi, Ditte,
Mari-Anne og Jeanette.
Heidi fortæller, at hun bor i sin
egen lejlighed. Jeanette er hjemmeboende i Frederikshavn og rejser
turen hver dag.
Vi har også været en tur på
Læsø i maj, fortæller en af pigerne.
Vi var ude at ride, cykle og køre i
bus ud til Rønnerne og bussen hed
Rønnebussen.

Et andet hold har været 14
dage på Grønland supplerer Susanne.
I det nye år er det planen at
sætte en ovn op og så lave keramik og senere skal der også laves glaskunst. Der er planer om
at lave en butik i Sæby med hjælp
fra Lyngsågård, hvor eleverne
skal stå for det daglige. Der skal
sælges smykker, små æsker, pileflet m.m.
En af pigerne har gået til moderne blomsterbinding i Aalborg
og har fået en fin eksamen.
Overskuddet fra salg osv.
bliver f.eks. brugt på en god tur,
eller en fest, hvor eleverne skal
være ”vært”. Det er planer om
en pilepavillon og et nyt rækværk
i haven.
Tusindfryd har timer i Harken-Hallen, hvor der bl.a. bliver
spillet badminton. Og eleverne er
glade for at være her. „De har
ingen sygedage, de møder bare
op“, bemærker Susanne.
Og med denne positive melding takker jeg for, at jeg måtte
kigge indenfor. Det var rigtig
hyggeligt og en stor oplevelse.

FAKTA

HÆSTRUP
MØLLEBY

Møllebyen

PMUer en selvejende institution.
PMU står for praktisk medhjælp og
undervisning til unge med
indlæringsproblemer.
Kommunerne betaler for elevernes
ophold. Varighed er på 2 – 3 år.
Elevernes alder er over 18 år. Der er
dog mulighed for 17 årige, at have
dagsbeskæftigelse indtil de bliver
optaget i PMU.
Eleverne bor i bofællesskab, hvoraf
der er 6 stk. fordelt i Hjørring, Sindal,
Sæby, Bindslev, samt på Tusindfryd.
Til alle boenhederne er der tilknyttet
personale. Der bliver trænet i personlig
hygiejne, rengøring, vask, økonomi,
indkøb, madlavning, lære at tøj er
forskelligt til arbejde og fest og at
sengetider skal være i forhold til
arbejde.

Vil du vide mere
kan der findes
spændende
oplysninger på

Kontakt til myndighederne. Medansvar i
samfundet. Personalet er faguddannet pædagoger og lærere.

WWW.PMU.dk.
der opdateres
hver torsdag

Efter opholdet overtager kommunen
tilsynet med eleverne som flytter i
udslusningshuse eller bor alene, men
stadig med hjælp og tilsyn, hvis der er
behov. Den praktiske og pædagogiske
vejledning mindskes i takt med den
unges selvstændighed.
PMU har flere tilbud til eleverne:
Der er et landbrugsprojekt „Lyngsågård“
i Østvendsyssel.
Et skovprojekt i Tolne skov med gartneri
og væksthus.
Der er oprettet et smedeværksted
„Drivhjulet“, hvor de f.eks. laver
lysestager.
Der er et gipsværksted, hvor produkterne bliver solgt i butikskæden ”BANE”.
Et snedkeri „PMU Dan Made“, hvor
eleverne kan komme i arbejdstræning
og opnå erhvervsafklaring.
På Tusindfryd har man lavet pileflet,
tørdekorationer og juledekorationer.
Der bliver lavet stofprøver for Lene
Bjerre og garnprøver for Marianne
Isager.

foto: medarbejderne
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Da juletræet kom til Møllehaven
Så kom den søde juletid , men vi var
godt nok i lidt god tid , for allerede
sidst i november begav alle børn og
voksne fra Kornblomsten sig ud på
rejsen for at finde det helt perfekte
juletræ.
Det var lidt af en dagsrejse
at hente juletræet , især når benene ikke er så lange. Men stemningen var høj , vi var godt pakket ind og ikke mindst havde vi
taget trækvognen med til at
fragte træet på.
Turen ned på Græshedevej
gik fint og børnene skiftedes til
at køre vognen, prikken over i
ét var at sneen begyndte at dale
ned ligeså fint.
Langt om længe ankom vi til
stedet hvor vi var blevet pålagt
at finde det helt perfekte juletræ
til vores børnehave. Der var en
flink dame der skulle hjælpe os
og fortælle hvilke træer vi kunne
vælge imellem.
Børnene gik med megen alvor i gang med at kigge træerne
efter i sømmene og snart havde
vi fundet frem til det træ som vi
skulle have og så var det om at
få det fældet …… juletræsdamen havde heldigvis husket en
sav og på skift fik børnene lov
til at hjælpe med save og efter
en del asen og masen måtte træet
give efter og lægge sig på jorden. Forsigtigt fik vi ved fælles
hjælp juletræet op på vognen ,
vi takkede juletræsdamen og
begav os på vej hjem til Møllehaven igen.
Stemningen på hjemturen
var høj , for vi havde jo fundet
det perfekte juletræ og det gav
anledning til at synge et par julesange . På hjemturen fik vi desuden følgeskab af en lille kat .
Da vi ankom til Møllehaven
blev vi modtaget af en hel
velkomstkomite´ af børn som
straks skulle efterse juletræet.
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ved medarbejderne

Efter at juletræet havde hvilet sig et par dage udenfor , kom
det inden døre og fik flotte lys
på og derefter pyntet af flittige
”julepynts – klippere”.

Bedsteforældredag.
Traditionen tro har vi hvert
år i december holdt bedsteforældredag her i børnehaven.
Det er en dag som vi alle ser
frem til .Børnene kan næsten
ikke vente , de glæder sig enormt
til bl.a. mormor , bedstefar , farmor o.s.v. kommer på besøg for
at julehygge sammen med dem.
Men ikke mindst glæder
bedsteforældrene sig også til den

Sådan endte vi med at få det
helt perfekte juletræ , der hjalp
til en hyggelig stemning i de
mørke vintermorgener i december.

hyggelige dag i Møllehaven.
På selve dagen stod børnene
ved køkkenvinduet og ventede
spændt og pludselig kom der nogen som de kendte. Ja så kom
der julelys i øjnene og det helt
store smil kom frem hos børnene. Sikke en fornøjelse at se.
Nogle bedsteforældre har
været her flere gange , mens andre kom her for første gang , så
børnene havde travlt med at vise
dem rundt i huset.

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

Ellers var det en rigtig hyggelig eftermiddag , hvor der
rundt omkring i huset blev klippet julepynt , lavet dekorationer
, trillet småkager og ikke mindst
smagte vi på kagerne til kaffen.
Så alt i alt en rigtig god bedsteforældredag i Møllehaven.

Nye børn
siden sidst

Årets juletræsfest for
børn og forældre
Møllehavens aktivitetsudvalg, som består af repræsentanter fra bestyrelsen og fra den
øvrige forældregruppe , havde
igen i år inviteret til dans omkring juletræet. Rammen om festen var Harken Hallen og som
noget nyt havde man i år valgt
at lave ” to fester i en”.
Festen startede om eftermiddagen og 150 personer mødte
festklædte op og til at holde styr
på det hele havde aktivitetsudvalget i år allieret sig med den
musikalske nissemor Joanna ,
hun underholdt med forskellige
sange og lege og hun styrede løjerne i samarbejde med hendes
musikalske hjælpenisse og lokkede på bedste vis både børn og
voksne til dans og leg.
Midtvejs blev der budt på
forfriskninger i form af æbleskiver / kager og gløgg og saftevand , men snart var børnene
igen med på at samles omkring
nissemor for hun havde fået
”sendt” julegodter til alle børnene fra selveste julemanden.
Efter flere sange og lege takkede nissemor af , for hun skulle
videre ………
Her sluttede festen for ca
halvdelen af de fremmødte , mens
resten som havde tilmeldt sig
fællesspisningen også samledes
omkring bordets juleglæder i form
af den dejligste nisselasagne , som
var lavet af en af forældrene fra
aktivitetsudvalget.
Der blev hygget, spist og
børnene fik leget endnu et stykket tid , så var det tid til oprydning og hjemkørsel for os alle.

Jennifer Weesgaard

Casper Mikkelsen

Camilla Mejer Smidt

Sille Ørbech Dietz

Møllehavens vuggestuegruppe Anemonen har
sagt velkommen til
følgende nye børn:
Ida Sofie Fønss Steen .
Kamilla Mejer Smidt .
Begge er 1 år.
Følgende nye børn
er startet i børnehave på
Klokkeblomsten

Martin Søndergaard

Ida Sofie Fønss Steen

ved medarbejderne

Casper Mikkelsen
Martin Søndergård
Jennifer Weesgård
Sille Ørbech Dietz
Som alle er tre år.
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Da Helle og Claus kom her til Vendsyssel boede de den første tid inde i
Hjørring by, men det var for indeklemt,
syntes de begge, så derfor købte de
stedet i Tollestrup. Her er der plads til
lidt landmandsliv, nemlig et par kvier
på græsmarken, det passer lige til en
lang arbejdsdag, og her kan der også
blive plads til kæledyr til børnene,
Anna Kirstine og Samuel, når de får
lyst til det. Og som Claus siger – vi
bor heldigvis ikke så langt ud ad en
grusvej, at vi må køre langt for at
børnene kan få nogen at lege med.
LOKLABLADET bringer her og på de
næste sider en omtale af Claus og
Helle.
Claus er landmandssøn fra
Støvring og uddannet agronom.
For to år siden blev han ansat
på kvægavlskontoret med base i
Hjørring. Claus har specialiseret sig i avlsplanlægning indenfor Sortbroget dansk malkerace.
Det vil sige han rejser rundt og
vejleder landmændene i hvilke
tyre der skal bruges for at modsvare diverse køers plusser og
minusser. Kåring af køerne hører også ind under hans område.
Og sidste år deltog han for første gang i planlægningen og afholdelsen af Hjørring dyrskue.

Claus Langdal (t.v.) sammen med
Poul Jess, Høgsted ved hædringen af
en ko, der har ydet 100.000 kg mælk.
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ved Kirsten Mouritsen

Helle og familiens to børn, Anna Kirstine og Samuel.

Fra Afrikas jungle til Tollestrup Mark

Helle Langdahl bor
sammen med sin familie, der
tæller ægtemanden Claus og
børnene Samuel og Anne
Kirstine, i et hvidkalket hus
i Tollestrup. Helle er uddannet sygeplejerske og arbejder, når hun ikke lige har
forældreorlov, på Hjørring
Sygehus.
Det kunne være historien om en ganske almindelig dansk familie, men det er
ikke den historie, jeg vil fortælle. Helle har nemlig ikke
haft en almindelig opvækst.
Hun er slet ikke født i Danmark, men på løvernes kontinent.
En vinterklædt januardag tager Helle imod i sit
hjem. Den ældste, Anna Kirstine på tre år,er hjemme fra
børnehaven og Samuel på
knap et år får middagslur.
Katten er dog vågen. Den
ligger under brændeovnen
og spinder veloplagt. Vi får
kaffe og imens fortæller
Helle.

„Jeg er født i 1975 i Nigeria
i Vom. Jeg kan ikke huske noget
derfra, for jeg rejste som treårig
tilbage til Danmark. Mine forældre har fortalt, at jeg som barn
kun ville tale hausa. Det taler
normaderne. Mine forældre kan
det stadig og jeg kan forstå det,
men jeg kan ikke længere tale
det“.
Helle fortæller, at familien
efter tre år i Afrika tog tilbage
til Danmark, hvor familien snart
faldt til. Der må alligevel have
været en udlængsel i familien. I
hvert fald vendte familien efter
fem år i Danmark tilbage til
Afrika, nu blot til et andet land.

Afrika igen
„Da jeg var otte flyttede vi
til Den centralafrikanske Republik. Der tales der mange sprog.
Fransk er hovedsproget. Det er
en gammel fransk koloni. Desuden taler man sango og gbaya.
Det er samtidig navnene på to
store stammer. De to stammer er
vidt forskellige i mentalitet.

Gbayaerne er blevet skadet af
den franske kolonisme.
De har vænnet sig til at få
alt. De siger hele tiden: giv mig,
giv mig. De er ret dovne. Der er
også fulanerne. De er muslimmer. De bor meget for sig selv i
de såkaldte compounds“. Helle
forklarer, det nærmest svarer til
ghettoer.
Men vi har jo ikke fået at
vide hvorfor en dansk familie
finder på at slå sig ned på den
anden side af ækvator.
„Mine forældre var missionærer under Sudanmissionen.
Min far er bygningsingeniør. Han
har stået for byggeri af missionærboliger, skoler og hospitaler. Min
mor har derimod ingen uddannelse. Hun tog sig af åndelig pleje
og omsorg. De underviste også i
sundhed“. Helle fortæller at de ligefrem havde så meget respekt for
hendes far, at de kaldte ham for
patron (fransk for chef). Der kom
tit besøg af mennesker, der havde
problemer. Det kunne være knas
i ægteskabet eller sygdom.“

ved Niels Christian Lassen

Mine
forældre har
fortalt, at jeg
som barn
kun ville tale
hausa.
Det taler
normaderne.
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T.v. kostskolen i
Cameroun, hvor
Helle gik
sammen med
sin søster.
T.h. Helles far.

Medicinmanden

Et guavatræ. Træet har kun et ganske tyndt lag bark, det ser nærmest afskallet ud.
„Det er mit yndlingstræ“ oplyser Helle.
Et byggeprojekt, der ledes af Helles far.

Det var ikke kun Helles forældre man opsøgte, hvis man
havde brug for hjælp. Man så
ikke noget forkert i også at opsøge den lokale medicinmand.
Helle fortæller: „De (afrikanerne, red.) tror meget på medicinmanden. Hvis der er sket en
ulykke, tror de, at en medicinmand har kastet en forbandelse
over dem. Hvis bilen skrider på
en våd vej, er det medicinmanden, der er skyld i det. Han har
gjort det. De tror, at der er nogle
der har betalt medicinmanden
og bedt ham at sende en forbandelse. Derfor vil de have hævn,
og dem der er blevet ramt af en
ulykke eller sygdom opsøger
derpå medicinmanden og betaler for at han skal forbande dem,
som de mener står bag forbandelsen.
Det var meget svært for
mine forældre at få dem til at
tænke anderledes. Heldigvis er
medicinmanden meget dyr at gå
til, derfor kom de til mine forældre i stedet for.

At være missionær
Der er mange grunde til at
tage ud som missionær og mange
måder at drive mission på. Helle
siger: „Min far og mor drev mission gennem deres måde at være
på. Det vandt respekt. De var
ikke præster. Sudanmissionen
består hovedsageligt i forebyggende arbejde“.
Som eksempel på at drive
mission gennem måden at være
på, nævner Helle, at hendes forældre igennem en hel måned plejede en syg afrikaner. Manden
opsøgte ikke medicinmanden,
men fik altså hjælp gennem Helles forældre. Det virkede stærkt
udadtil.
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Boede i to lande
Helle og hendes storesøster
boede ikke hjemme. De boede
endda i et helt andet land, i Cameroun. Der gik de på kostskole
og var kun hjemme en weekend
hver fjortende dag. Det var nu
ikke så slemt, kun da de skulle
tilbage til skolen: „Søndag aften græd jeg mig selv i søvn, men
når jeg så vågnede om morgenen, så gik dagligdagen videre.
Vi var mellem otte og femten
børn, så det var ikke nogen stor
skole. Vi tilbragte meget tid i
skolens svømmepøl. Vi blev alle
gode svømmere. Vi havde ikke
så mange ting, men vi havde
naturen at gøre brug af. Det betød, at vi klatrede meget i træer.
Jeg havde mit yndlingstræ“.
Der må have været et godt
sammenhold på skolen?
„Ja. Det var meget specielt.
Vi var som en stor familie. Vi
skriver ikke meget sammen nu,
men når vi mødes, kører det
bare. Vi har et tæt venskab. Jeg
har bedst kontakt til en amerikansk pige, Carrie“.
Hvordan har det været at
komme hjem til Danmark?
„Det har været svært. Man
taler om third culture kid (tredje
kultur barn, red.). Det går ud på,
at vi har boet i Afrika, vi har haft
den danske kultur gennem vores
forældre og endelig den amerikanske gennem kammeraterne.
Ud af de forskellige kulturer laver vi så vores egen, den tredje
kultur. Der er elementer der passer lidt til den danske. Det har
først og fremmest været svært
med åbenheden. Jeg var meget
åben over for mine omgivelser,
da jeg kom hjem. Jeg kunne finde
på at fortælle meget personlige
ting. Det var vi vant til i den afrikanske og amerikanske kultur.
Der taler man åbent om det, som
ligger en på hjerte. Vi kunne dele
alt med hinanden. Vi kunne selvfølgelig også drille, men det var

ikke nær så ondsindet, som i
Danmark. Da vi var kommet
hjem, blev mine klassekammerater forlegne, når jeg sådan fortalte om personlige ting“.
Det giver anledning til at vi
kommer ind på det, som Helle
savner i den danske kultur.
„jeg savner åbenheden. Janteloven er fuldstændig ødelæggende. Den er Danmark gennemsyret af! Den findes hverken i det
amerikanske eller afrikanske
samfund. Afrikanerne siger: „If
you don´t ask, you don´t get“
(hvis du ikke spørger, får du
ikke, red.) Du skal bare spørge
og be´ om. De spørger om det,
som vi andre synes er at gå for
vidt. Ellers savner jeg deres
afslappethed til tid. Det vi ikke
når i dag, når vi i morgen, eller i
overrmorgen. Mine forældre lever på afrikansk tid. De plejer
at sige, vi kommer kl. 2 in african
time.
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en familie, som også tog sig af os.“
Uden den mindste bæven i stemmen siger Helle:
„Vi støttede dem i, at de skulle rejse og følge deres
kald. Så kunne vi komme til Afrika et par gange
om året og besøge dem. Det var dejligt at komme
hjem til Afrika. Det var først efter mit ægteskab
med Claus, at jeg kom til at føle mig hjemme i
Danmark“.
Føler du dig virkelig hjemme i Danmark?
„ja, jeg føler mig hjemme, men jeg har også
stor rejselyst i mig. Den radikale ændring kom, da
jeg begyndte at komme sammen med Claus. Trangen til Afrika er forsvundet, - især efter at børnene
er kommet til. Tidligere havde jeg altid troet, at jeg
skulle være missionær som sygeplejerske, men jeg
tror ikke, det er min „mission“ i livet. Nu nyder
jeg at være hjemmegående. Den 1. marts skal jeg
begynde at arbejde igen“.

Troens rolle
Der hvor Helle ser en meget
stor forskel mellem den danske og
afrikanske såvel som den amerikanske kultur, er åbenheden om
ens tro.
I Danmark snakker vi ikke
om, at vi er kristne. Vi taler ikke
om vores følelser.
Hvorfor ikke?
„Netop fordi vi ikke taler om
det, som ligger os på hjerte. Det
er også derfor, at det er svært at
blive venner med danskere. Vi
siger ikke, hvad vi mener“.

Tilbage til Danmark som
tolvårig
„Vi kom tilbage. Men efter
et år rejste mine forældre tilbage
til Afrika. Vi havde talt om det i
familien. Det blev indrettet på
den måde, at mine forældre
købte et hus. Min storesøster på
seksten og jeg på tretten boede
så i det. Vi spiste varm mad hos

Min lillebror og jeg. I baggrunden anes højderne.
Hvilken natur!

Endelig til sidst spørger jeg nysgerrigt til sognet,
om de trives her.
„Vi er blevet rigtig glade. Vi har fået gode venner
gennem Vrå KFUM. Jge føler at vi hører til her. Vi
har også bekendt kulør i og med at vi fik etableret
børneklubben ved kirken. De må tage os, som vi er“.

FAKTA

Den Central Afrikanske
Republik:

Ligger mellem Cameroun, Chad,
Sudan og republikken Congo
Tidligere fransk koloni. 14 gange
større end Danmark men med kun 3 mill. indbyggere
(officielt). President: Patasse, men politisk uro nu. Første
lutherske missionær i 1930 fra USA. 1973 stiftedes den
Evangelisk Lutherske kirke i landet . I dag 25.000 kristne.
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Et vemodigt farvel til kirkebøgerne
Tirsdag den 11. marts 2003 går vi over til elektronisk
kirkebogsføring her i sognene. Projektet har længe
været undervejs. Jeg har gennem de seneste to år
ajourført og opdateret oplysningerne om alle
borgerne i sognene helt tilbage til 1968. Det betyder,
at der ikke længere skal tilføjes nye navne og
oplysninger i kirkebøgerne, men direkte på
computeren. Vi kommer også til at spare portoen og
arbejdet med at sende besked pr. brev til div.
myndigheder, hver gang en ny borger ser dagens lys.
Hvor vidt det er tidsbesparende vil vise sig i de
kommende måneder.
Jeg kan berolige alle med at oplysningerne ligger på
et lukket kredsløb, et såkaldt intranet, som kun de
rette har adgang til.
I forbindelse med overgangen til den elektroniske
kirkebog, skal der lyde en tak til Lis Pedersen og
Jens Boelt for deres omhyggelige arbejde med at føre
de ekstra sæt kirkebøger (contrabøgerne)! Hidtil har
jeg haft originaludgaverne i min brandboks, mens
de håndskrevne kopier har befundet sig hos Jens
Boelt og Lis Pedersen. Det er en brandsikkerhedsforanstaltning.

Sognepræsten
ved computeren i
færd med at
afslutte indtastningen af de
gamle kirkebøger

Ny salmebog til pinse

Den ældste
kirkebog fra
1892, som indtil
nu er opbevaret
i præstens box.

Den ny salmebog har været undervejs længe. Det
var helt tilbage i Schlüterregeringens dage, at daværende kirkeminister Torben Rechendorff dannede den
gruppe, der skulle tage sig af arbejdet med at udforme en skitse til en ny salmebog. Der er kommet
mange forslag til nye salmer og ændringer i de eksisterende. Kun ganske få kendte og elskede salmer
blev skippet i det oprindelige udkast, men de er med
i det endelige udkast, så vidt jeg ved (det er f.eks.
Nærmere Gud til dig, nr. 21, som mange er glade for
på grund af dens inderlige tone, mens andre af samme
grund ikke kan fordrage den).
Der har været en del modstand fra forskellige
kirkelige kredse imod udkastet. Enten mente man, at
forslaget var for konservativt, at der var ikke nok af
de moderne og rytmiske salmer eller også mente man,
at en ny salmebog var aldeles overflødig, fordi den
gamle var god nok. At tale om at få en salmebog er
nærmest som at begynde at tale om anlægge en ny
bro over et af Danmarks bælter. Nogle er begejstrede
ved tanken, mens andre finder det bestående tilfredsstillende. Men når broen først er kommet, er der ikke
gået mange måneder før ingen kan undvære den. Det
må vi håbe også vil ske med den ny salmebog. At
den må blive sunget ind i folkesjælen.

Fremover ligger
alle oplysninger
elektronisk på
computeren i et
lukket system i
Kirkeministeriet.
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Salmebogen betyder uendelig meget. Den er som en dejlig
digtsamling, som vi kan tage
frem, når vi er glade. Hvem bliver ikke endnu mere opstemt ved
at synge en salme som I al sin
glans nu stråler solen? Og den
som har det svært i livet, kan
finde trøst og mod ved at synge
en salme om Guds omsorg og
nærhed i enhver situation i livet.
Salmerne giver ord til mange
følelser, stemninger og tanker,
der er i menneskesindet. På den
måde kan man spejle sig i dem.
Men de gør også mere, og det er
det, som udmærker dem, de lader det ikke blive ved spejlbilledet af en selv. De lukker op
for at man kan se sit liv i lyset
af evangeliet. De giver en et nyt
perspektiv, som man ikke kan
finde i sig selv.

En sang derimod kan handle
om alt muligt, men dybest set
lader den alt stå uændret. Den
kan fortælle om kærlighed, om
folkets historie og alt muligt andet som rører sig i vores kulturhistorie. Salmen kan bare det
ekstra, at den kan tage os ved
hånden og lade os mærke, fornemme og føle Guds godhed
mod os mennesker. Derfor har
vi brug for salmerne.
Salmebogen bliver højst
sandsynligt indkøbt til pinsen til
Vrejlev Kirke. Til Hæstrup
Kirke bliver den først indkøbt
til næste år. Jeg vil dog kopiere
nogle af de nye salmer, så vi alligevel synger dem i begge kirker i år. Onsdag den 26. marts
er der salmesangaften i Vrejlev
Kirke kl. 19.30, hvor vi vil se
på salmerne.

Sangaften
Onsdag den 26. marts kl. 19.30 indbydes alle interesserede til sangaften i Vrejlev Kirke med efterfølgende kaffe i
menighedslokalet. Vi får som bekendt en ny salmebog til pinsen, derfor vil det være oplagt at tage forsmag på den. Vi vil
både synge nogle af de nye salmer og høre lidt om musikken
og indholdet i dem. Vi synger selvfølgelig også mange af de
velkendte.
Aftenen står Anders Boelt, Thomas Abildgaard og Niels
Christian Lassen for.
Tag selv brød med til kaffen.

Kirkemusikaften med Sct. Nicolai Kammerensemble

søndag den 13. april
kl. 20 i Vrejlev Kirke

Sct Nicolai Kammerensemble
består af syv musikere, professionelle og amatører. Gruppen er
fast tilknyttet Sct. Nicolai Kirke
i Svendborg og arrangerer hvert
år en tourné i ind- og udland. Ensemblet har medvirket ved koncerter i Norge, Sverige, Tyskland, Østrig, Italien og Karibien.
Hovedværket i år er „Stabat Mater“, barokmusik som passer til
påsken.

Konfirmationen
april 2003.
Søndag den 27. april står i
konfirmationens tegn. Vi håber, at det må
blive en festlig dag for alle årets
konfirmander og deres familie. En dag
som de altid vil tænke tilbage på med
glæde.
Vi begynder med konfirmation i Hæstrup
Kirke kl. 9, derefter er der konfirmation i
Vrejlev Kirke kl. 10.30.

Følgende forventes konfirmeret:
Christina Bertelsen,
Bastholm Møllevej 325
Albert Arenholt Bruun,
Ny Rønnebjergvej 114
Jesper Hovald Brønnum,
Kornmarken 5
Christian la Cour Frost
Markager 7
Anders Sidelmann Jensen,, Lindager 14
Annika Woller Jensen, Hovedgaden 19
Mathias Saksager Jensen, Hæstrupvej 96
Peter Jensen, Ny Rønnebjergvej 65
Leif Høngaard Larsen,
Ny Rønnebjergvej 129
Lasse Grods Lie, Vestermarksvej 45
Steffen Grods Lie, Vestermarksvej 45
Maja Thumann Madsen, Engkærvej 9
Kent Nielsen, Bispensgade 113 E
Frans Douwe Osinga, Skårhøjvej 37
Nikolaj Brovn Pedersen, Søndermarken 20
Heidi Marie Rasmussen, Tollestruphedevej 144
Rikke Rasmussen,
Kærholmvej 40
Anna Sofie Skov Søndergaard, Svenstrupvej 131
Svend Martin Holst, Vrejlev Kloster
Nanna Schultz Andersen, Haurholmvej 380
Line Lundtoft Christensen, Rærupmarken 3
Danny Dunker, Smedievejen 20
Charlotte Dybro, Guldagervej 456
Louise Orvokki Helander, Hovedgaden 88
Maja Nørgaard Brønnum Jensen, Guldagervej
236
Brian Helledie Jonstrup, Ålborgvej 469 B
Kristian Michalik, Lindager 22
Belinda Christina Nielsen, Høgsted Kærvej 4
Benjamin Hohnsbehn Nielsen, Lindager 26
Mads Engelbert Nielsen, Terpetvej 106
Martin Vinther Pedersen, Munkbakkevej 69
Katrine Eline Søndergaard, Krogholmvej 95
Miriam Kjærsgaard Sørensen, Ålborgvej 686
Jeanette Thomsen, Guldagervej 524
Sara Shilpa Villumsen, Bjerregårdsvej 60

ved Niels Christian Lassen
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Vrejlev Kirke

KORT
FORTALT

Børnegudstjenester
Søndag den 2. marts er det fastelavn. Det fejrer vi ved at holde
børnegudstjeneste med tøndeslagning og fastelavnsboller efter gudstjenesterne. I Vrejlev Kirke er det kl.
11.15 og i Hæstrup Kirke kl. 10.
Børnene må gerne komme udklædt i
kirke.

5 års dåbsjubilæums
gudstjeneste
Søndag den 25. maj er der ikke
almindelig gudstjenester, men børnegudstjenester i Vrejlev og Hæstrup
kirker. Vi vil markere de børn, der
har fem års jubilæum for deres dåb.
Vi håber, at så mange som muligt
kommer, så børnene kan høre om
det, der skete i dåben og stadig står
ved magt. Det er selvfølgelig også
en gudstjeneste for alle andre børn
såvel som voksne! I Vrejlev Kirke
er det kl. 10 og i Hæstrup Kirke kl.
11.15

Påskens gudstjenester
Skærtorsdag mindes vi den aften, Jesus stiftede nadveren. Der er
gudstjeneste om eftermiddagen i kirkerne. I Vrejlev Kirke er det kl. 15
og i Hæstrup Kirke kl. 16.15
Langfredag er der sædvanen tro
liturgiske gudstjenester i kirkerne,
dvs. uden prædiken. I stedet for hører vi passionshistorien og synger om
Jesu gang til Golgatha. I Vrejlev
Kirke er det kl. 9 og i Hæstrup Kirke
kl. 10.30.
Påskedag. Kirkens største festdag. Det er dagen, hvor Kristus sejrrigt overvandt døden også for os. Vi
fejrer det med gudstjeneste kl. 10.30
i Vrejlev Kirke og kl. 9 i Hæstrup
Kirke.
2. påskedag er gudstjeneste i
Vrejlev Kirke kl. 9 og i Hæstrup
Kirke kl. 10.30.
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Tekst: Niels Chr. Lassen
Foto: Knud Birch Andersen

Ny dug til Vrejlev Kirke?
Alterdugen i Vrejlev Kirke,
trænger til en afløser. Jeg skal
skynde mig at sige, at det ikke er
den fine dug, som Asta Svendsen
og Ruth Larsen kniplede for omkring 10 år siden, men det er den,
der ligger på selve alterbordet. Kirken betaler for udgifter. Er du interesseret så henvend dig til Kirsten Blichert på Vrejlev Kloster: 98
98 85 33.

Bibelmaraton
Det er aldrig for sent, heller ikke med
at læse Bibelen fra a til å. Skulle du
have lyst til at være med til at læse
den, er du velkommen i studiegruppen.
Har du ikke mod på at læse hele
Bibelen, kan du alligevel få noget ud
af studiekredsen. Hver gang snakker
vi om eventuelle problemer i det
læste, men derudover gennemgår jeg
et par kapitler samt giver en oversigt
over den kommende lektie. Aftenen
strækker sig fra kl. 19.30 til ca. 22
på en hverdagsaften. Er du nysgerrig,
så ring til mig (Niels Christian
Lassen på 98 98 60 43).

Hvornår har du sidst gået
en tur på Vrejlev kirkegård?
Har du pårørende, der er begravet her, kommer du der muligvis af og til, men for alle andre er
det nok lidt af en ny tanke, at en
kirkegård også kan besøges blot
hvis man vil ha´ lidt ro og fred og
blot nyde naturen samtidig.
Vi har en flot birkelund mod
vest og i maj-juni står de store
bede med rhodondendron utroligt flotte. Og sommeren igennem
er der et blomsterflor, først stedmoder og hyacinter, siden roser
og året slutter med den smukke
grandækning, der i dag er megetindividuelt tilpasset til de enkelte
gravsteder.
Også vinteren har en egen
charme på kirkegården. I år har
vi haft nogle meget flotte eftermiddage, hvor træerne med deres rimdække var en eventyrlig
ramme om kirke og kloster.
Prøv en tur - kirken er også
åben for alle på hverdage mellem 8 og 16. Og den er faktisk til
for at bruges- også på hverdage!
Knud Birch Andersen

LOKAL
bladet

29

Nødhjælp

Apopleksi
Ovenstående er et udtryk, der
anvendes for den tilstand, der opstår ved en hjerneblødning eller
blodprop i hjernen. Apopleksien afstedkommer en lammelse af den
modsatte side af kroppen, hvor
blødningen eller proppen sidder.

Man tror altid,det er andre,
det går ud over

Vil du samle penge ind til Folkekirkens
Nødhjælp?
Har du et par ledige timer søndag den 9.
marts og har du lyst til at samle ind til
nødlidende i den 3. verden, så meld dig som
indsamler til Niels Christian Lassen.
Der er brug for pengene til at hjælpe verdens
fattige mennesker. Ved landsindsamlingen
den 3. marts 2002, lykkedes det 15.000
frivillige at få i alt 11 millioner i
raslebøsserne.
I 2003 sætter sogneindsamlingen fokus på
aids, der i ulandene har betydet en voldsom
stigning i antallet af forældreløse børn.
Epidemien rammer hårdt i den generation,
der normalt ville tjene penge hjem til
familierne. Bag sig efterlader det børn og
gamle mennesker, som kastes ud i hårdt
arbejde for at overleve. Alene i det sydlige
Afrika har syv millioner børn mistet den ene
eller begge forældre på grund af aids. Disse
børn vokser op med konstante tab; tab af
kærlighed og omsorg samt mad. Aids er i
ulandene et andet navn for fattigdom. Dette
har Folkekirkens Nødhjælp sat sig for at
bekæmpe. Folkekirkens Nødhjælp arbejder
for at forbedre mulighederne for disse børn.
Indsamlingen vil hos os finde sted efter
gudstjenesten i Vrejlev Kirke, dvs. fra kl.
11.45 og et par timer frem. Mødestedet er
Menighedslokalet i den tidligere graverbolig.
Foto: Folkekirkens Nødhjælp.
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af Niels Christian Lassen.
„Apopleksi“ af Ernst Pedersen

I marts 1999 blev jeg ganske
uventet, som sådant noget jo altid er,
ramt af en blodprop i højre side af
hjernen. Den afstedkom, at jeg blev
lammet i hele venstre side og kunne
dermed ikke gå eller bevæge venstre
arm samt holde balancen. Jeg er heldigvis efterfølgende kommet til at
kunne gå og holde balancen meget
bedre, hvorimod venstre arm og hånd
samt fingre endnu ikke fungerer.
Hvorfor man får en prop, skal
man nok ikke spekulere så meget på,
da det ikke ændrer på situationen. Jeg
vil også mene, at for mange spekulationer vil gøre ondt værre og ikke
være godt for det mentale helbred. Jeg
skulle sådan set have været uden for
risikogruppen for en blodprop.
Kun min alder (53 år) er i risikogruppen, men ellers har jeg aldrig røget, altid haft et meget moderat alkohol forbrug, et glas vin eller en øl eller snaps ved festlige lejligheder, meget lidt overvægtig, spist fedtfattig.
Man tror altid, det er de andre, det
går ud over, men det er jeg blevet klar
over, at det behøver det ikke altid at
være tilfældet.

Barske løjer
Det er ganske barske løjer lige
pludselig, i løbet af få minutter, at
blive stoppet på denne måde midt i
livet. Og lige fra det ene øjeblik til
det andet at komme til at ligge i en
hospitalsseng i en periode uden at
kunne røre eller vende sig. Kun kikke
op i loftet samt sige farvel til et job
som kontrolassistent, som jeg havde
i 30 år, Et job jeg var meget glad for
og interesseret i. Jeg har heldigvis
beholdt familien. Det er mindst lige
så hårdt for dem, når sygdommen

rammer, og hvor man fra tidlige
at kunne næsten alt ,og til at den
fysiske formåen pludselig er blevet begrænset.

Genoptræningen
Tiden efter proppen, er blevet
brugt til genoptræning. Det er en
drøj omgang. Fysisk starter man
vel på 10 mdr. niveauet. Det går
fremad om end særdeles langsomt,
men min filosofi er, at hvis man
intet gør, bliver helbredet heller
ikke bedre.
Jeg er nu frigjort fra arbejdsmarkedet og er på førtidspension.
Denne artikel skal ikke være
en klagesang eller betragtes, som
et forsøg på at få medlidenhed eller medynk, men mere som en
beskrivelse af, hvordan livet også
kan forme sig.
Lissi og jeg er blevet enige
om at sætte en streg, og betragte
det som om, vi har fået endnu en
chance .Når der bliver lukket nogle
døre, er der andre, der åbner sig .

Man må sikre sig
Selv om penge ikke er alt, skal
man sørge for, at man har tegnet
de rigtige forsikringer i sådan situation. En ulykkesforsikring er
ikke nok
Forsikringsselskaberne siger,
at en blodprop er en sygdom og
ikke en ulykke, hvorfor der ikke
kan udbetales erstatning,
Man bør også se at få sig indmeldt i sygesikring Danmark,
medens man har helbred til det. Jeg
er meget glad for, at vi er medlem.
Det har stor betydning, nu hvor
jeg skal have medicin for adskillige tusinder kr. årligt

FAKTA

Vidste
du?

- at der i Danmark er
omtrent 10.000 menne-sker
pr. år der rammes
af apopleksi. Heraf dør ca.
4.000 inden for det første år.

SPORT 81 OG HUGF

Sport 81

Forårsaktiviteter i HUGF

Håndbolden og fodbolden er nu igen i fuld
gang, og dette ville være umuligt hvis ikke vi havde
de mange sponsorer, som har støttet begge afdelinger med alt fra bolde til spillertøj. Derfor vil
begge afdelinger sige en stor tak for den uundværlige sponsorstøtte vi har fået for sæsonen
2002/2003.

Selv når vinteren er strengest er der aktivitet i og
omkring Harken hallen.
Fodboldspillerne fortrækker jo godt nok til Vrejlev
Hæstrup hallen for at spille indendørs fodbold, så
hallen i Harken er forbeholdt foreningens ældreaktiviteter, de to børneidrætshold, fem gymnastikhold og diverse badmintonhold og motionistspillere, samt Møllehaven
og dagplejen, der også er
flittige brugere.
Men i februar begynder
udendørs sæsonen i fodbold. For seniorernes vedkommende var der standerhejsning allerede d. 9.
februar, mens ungdomsspillernes standerhejsning
foregår ved Harken hallen
mandag d. 24. februar kl.
17 med let træning, pølser og sodavand. Dette
gælder ikke for drengeholdet der har standerhejsning i Sport 81. Mikrospillerne, d.v.s. børn født
i 1995 eller senere, starter først udendørssæsonen
i april.
Badmintonafdelingen afholder de årlige klubmesterskaber for ungdomsspillerne d. 14. og 21.
marts, og fredagen efter
afsluttes sæsonen med
Natbadminton. Seniornes
klubmesterskaber afholdes d. 30. marts og d. 13.
april med efterfølgende afslutningshygge.

Sponsor Håndbold:
Poulstrup Solcenter
Poulstrup VVS
Tom Baks Hønseri
Ejgils El-teknik
Todbjerg/Tårs Taxi
Murermester Torben
Mortensen
Poulstrup Auto
Saksager Rejser
Tømrer Klaus Bonkegård
Sparekassen Vendsyssel
P-beton
In Line Produktion ApS
Sponsor Fodbold:
Dybdal Herretøj
Lokal Brugsen
Marius Gram

Tømrer Klaus Bonkegård
Glarmester John Pedersen
Hæstrup VVS
Murermester Torben
Mortensen
Ejgils El-teknik
Tom Baks hønseri
Fabian Herretøj
Poulstrup VVS
PST
Poulstrup Auto
Sparekassen Vendsyssel
Irenes juletræer
Hjørring Stilladsudlejning
Maler Mikkelsen
Saksager rejser
Carl Edv. Akselsen
Sport Direct.

Sidst men ikke mindst har vi igen i forbindelse
med vores traditionelle julelegeaften, som sidste
år blev afholdt fredag den 6. december 2002 fået
en stor hjælp fra forskellige sponsorer, som vi også
gerne vil sige en stor tak. I var medvirkende til at
de mange børn, som mødte op havde en fantastisk
aften. Sponsorerne er som følger:
Poulstrup Solcenter
Poulstrup VVS
Tom Baks Hønseri
Ejgils El-teknik
PST
Murermester Torben
Mortensen
Poulstrup Auto
MKC Transport

Tømrer Klaus Bonkegård
Sparekassen Vendsyssel
P-Beton
Kontor og Papir.
Sport 81 vil også gerne sige
en stor tak til VrejlevHæstrup Pensionistforening,
som sidste år gav klubben
2000 kr.

Hovedgeneralforsamling
Mandag den 24. marts 2003 kl. 19,00 i
Vrejlev-Hæstrup Hallens mødelokale afholder
Sport 81 hovedgeneralforsamling. Der vil senere
blive annonceret i ugeavisen, hvornår de enkelte
afdelinger afholder deres generalforsamlinger.
Vi håber på en stor opbakning og godt fremmøde.

D. 7. februar var der
”Gymnastik by Night” i
Harken hallen, hvor gymnaster fra børne- og juniorholdet svedte og hyggede
sig med masser af
gymnstik det meste af aftenen og natten med, inden
soveposen til sidst
kaldte……….
Gymnastikafdelingen holder i samarbejde med
Børneidræt HUGF´s fastelavnsfest, en flot fest , der
plejer at samle hallen fuld
af flotte udklædte børn og
deres voksne. Programmet
bliver ligesom de foregående år tøndeslagning for
små og store – 6 tønder vil
blive banket sønder og
sammen – kaffebord/guf til
børnene, leg og Amerikansk Lotteri. Fastelavnsarrangementet er søndag d.
2. marts kl. 14.00.
Afdelingens årlige forårsopvisning løber af stabelen d. 23. marts kl. 13.30 ,
hvor alle interesserede er
velkomne til at overvære
afdelingens dygtige gymnastik- og børneidrætshold
vise lidt af det de har arbejdet med i vinterens løb.
Ingen forening uden bestyrelse – og ingen bestyrelse
uden generalforsamling.
HUGF´s afdelinger har afholdt sine – og hovedgeneralforsamlingen starter
onsdag d. 26. februar med
spisning kl. 18.30. Selve
generalforsamlingen starter kl. 19.30.
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„I den
danske film
med denne
titel får man
det indtryk,
at mange
kinesere
spiser hund,
men det er
faktisk kun
ganske få
mennesker
der sætter
denne menu
på middagsbordet“

„I Kina spiser man hunde“

Denne oplysning kommer fra den 16
årige Yingjie Xu, der i dette skoleår er
flyttet ind hos Birgit og John Nielsen på
Engkærvej i Poulstrup.
„Vi spiser mest svinekød, oksekød,
kylling og fisk og uanset hvilket kød, vi
spiser, kommer det fra farme. Dette gælder såvel hund som gris, ko og kylling“
Yingjie Xu er taget den lange vej fra
Shanghai i Kina og til Poulstrup for at
følge undervisningen på EUC Nord i
Hjørring. Opholdet er formidlet gennem
den humanitære organisation „American
Field Service“, der sender unge fra hele
verden til uddannelse i andre lande.
På en råkold januardag er der unægtelig en himmelvid forskel på livet i den
kinesiske storby på den anden side af kloden og det lille landsbysamfund i Vendsyssel.
Yingjie Xu havde, da han ankom til
Poulstrup ikke det fjerneste kendskab til
det danske sprog, men gennem et intensivt sprogkursus har han i løbet af det
halve år, han har været i Danmark, lært
at kunne forstå og snakke med sine danske kammerater og følge undervisningen
på EUC .
Lokalbladet har bedt Yingjie Xu fortælle lidt om sin baggrund, og med hjælp
fra Birgit til det skriftlige, bringer han her
lidt om hverdagen i den kinesiske
millionby.
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af Yingjie Xu

Hej, jeg hedder Yingjie Xu. Jeg
er udvekslingstudent i Danmark via
AFS. Jeg kommer fra Kina. Jeg er
16 år og vil gerne præsentere min by
Shanghai og hvorledes man lever her.
Shanghai er den største by i Kina.
Der bor man meget tæt. Der er 17
mill. indbyggere i byen og der er
mange højhuse i Shanghai. Den højeste bygning har 88 etager.
Jeg bor på 16. etage.Her nedenfor ser du udsigten fra vores nye lejlighed, som mine forældre er flyttet
ind i, mens jeg har været i Danmark.
Shanghai er 6340km², og hvis
vi flyttede den til Vendsyssel ville den
dække hele Sjælland. Shanghai er en
gammel by der blev grundlagt i det
13. århundrede og den blev en stor
by i det 17. århundrede. I dag er
Shanghai en by med kraftig industri.

I år 2001 har fabrikkerne produceret 290.000 biler, 470.000 lommeregnere, 6.300.000 kameraer, 6.620.000
diskman,
12.540.000
mobiltelfoner.Vi har også mange aviser i Shanghai, der er 101 forskellige, og heraf er de 11 dagsaviser.
I Shanghai har vi 2012 skoler. Af
dem er 45 universiteter eller college
og herpå er 2.050.000 elever under
uddannelse.
Skolegangen i Kina er næsten
som i Danmark. Men vi har meget
sværere lektioner. Vi skal være på
skolen fra 7:20 til 16:30. De fag vi
har, er: matematik, fysik, kinesisk, engelsk, kemi, historie, biologi, geografi, sport og IT. Og hver elev skal
have alle fag. I Kina går vi i skoleuniform og må ikke kalde lærerne
ved navn. Fravær fra skolen er ikke

REJSEBREV

Det er rigtig billigt at spise i Kina.
Vi bruger spisepinde og skåle når vi
spiser. Der er meget stor forskel på
bordskik fra Kina til Danmark. For
eksempel er det normalt ikke så godt
at snakke når man spiser. Og når vi
spiser suppe, så tager man sin skål
med suppe og drikker den.
Det er mange gamle mennesker i
Shanghai. De får penge fra det offentlige som i Danmark.
Gamle mennesker bor
normalt hos deres børn,
fordi de synes det er for
ensomt at bo alene.
Vi har mange offentlige transportmuligheder i Shanghai.
Det er 991 buslinier og
næsten 18 tusind busser.
Men
selv om der er rigtilladt. Der er 52 elever i min klasse i
tig
mange
busser så
Kina. Det er meget forskelligt fra
kan
det
alligevel
være
klassestørrelsen i Danmark.
svært
at
komme
med,
På min skole i Kina er der 42 klasser, så der er ca. 2000 elever på skolen. fordi busserne er overfyldt. Det er
Det er en kostskole, hvor de elever der billigt at køre med bus, det koster
bor langt væk, kan bo og få undervis- kun kr. 1,50, for hver zone. Vi har
ning. Men det er også en skole for ele- også undergrundstog, det går hurtigt og det koster ca. kr. 3,00. Der
ver, der bor i nærheden af skolen.
Jeg har lang transport fra mit hjem er også mange taxaer i byen og det
til skolen. Derfor bor jeg hos min tante koster kr. 3,00 pr. km. Det er meget
og onkel på hverdagene og er så hjemme forskelligt fra Danmark hvor det er
dyrt at køre med taxa. Vi kører også
i weekenderne.
med
tog og hvis du tager et tog på
Jeg cykler til skole og løber hver dag
den
samme
distance som fra Købenefter skoletid. Jeg kan godt lide at læse
havn
til
Hjørring,
så koster det kun
og at spille PC spil. I weekenderne kan
kr.
50.
Så
det
er
dyrt
at rejse i Danjeg se fjernsyn, men mest læser jeg lekmark.
tier. Vi har ferie fra 17. jan. til 16.febr.,
hvor vi fejrer det kineiske nytår ligesom
Yingjie Xu kunne blive ved med
den danske jul og sommerferie i juli- at fortælle om sit hjemland. Alt er
august. Shanghai ligger på højde med stort i dette verdens folkerigeste land.
Italien og der er tit op mod 40 grader i Han er som hovedparten af de fleste
sommerferien..
andre kinesiske børn og unge eneVi spiser ris til morgenmad, frokost barn. For ca. 20 år siden blev det ikke
og aftensmad. Man kan ikke køber rug- tilladt at have flere børn. Sker det
brød i Kina, så det er helt nyt for mig. alligevel, skal man betale ekstra skat
Vi har kartofler i Kina men vi spiser ikke til kommunen. Så i Kina har man inså mange kartofler som danskerne. Og gen familie ud over bedsteforældre!
vi spiser alle kinesiske retter med ris.
Èn ting kommer samtalen af naDer bruges meget olie i kinesisk mad. turlige årsager ikke ind på: Det poliMen hvis du er ked af ris, så kan du tiske. Kina og Danmark har to forogså spise andre slags mad, som for skellige systemer og det er udmæreksempel pasta og noget der ligner ket, at der kan samarbejdes over
tortellini, men der er krydret svinefars grænserne på trods heraf.
og salat i.

Yingjie Xu glæder sig over den
danske vinter. Birgit har været på loftet for at finde sine gamle skøjter, der
ikke har været brugt i flere år. De
passer perfekt til de 16-årige kinesiske fødder og han kan så til sommer,
når han kommer hjem efter sit ophold i det forblæste Nordjylland, prale
af „at i Danmark kan man gå på vandet“!

af Yingjie Xu

Billedet til venstre er min far i vores nye
lejlighed. Han er direktør på et sygehus og til
højre ser du min mor, som arbejder på et
andet sygehus i Shanghai.

KORT

FORTALT

American Field Service blev etableret i
1914, som frivilligt
ambulancekorps
med tjeneste i
Europa under begge
verdenskrige.

Som ambulanceførere oplevede de
unge mænd alle krigenes følgevirkninger på nærmeste hold. Således så
de, hvad manglende forstålse og
respekt for andre kulturer kunne føre
med sig.
Derfor grundlagde de i 1974 Intercultural Programs med det formål, at unge
mennesker skulle lære hinan-den at
kende på tværs af lande græn-ser og
dermed på tværs af kulturelle, religiøse,
racemæssige, sproglige, politiske og
økonomiske skel.

Vil du vide mere?
Ring til lokalformand Grete Svennum,
Abildgårdsvej 10, Jerslev, tlf. 98831210
eller find oplysninger hos Interkultur,
Nordre Fasanvej 111,
2000 Frederiksberg, tlf. 38 34 33 00
eller på www.afs.dk
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Kokken går i biografen
Poulsens Hotel, Vrå biograf, Vrå Selskabslokaler stedet har haft mange navne gennem tiderne Ejendommen
har for nylig skiftet ejer og er overtaget af Lars Hansen
Tårs og Anders Boysen Jepsen, Hune og har igen fået
nyt navn. Efter en renovering var der åben hus den 9.
januar, hvor navnet på stedet blev afsløret - „Den Gamle
Biograf“ Formiddagen var forbeholdt børnene og der blev
serveret saftevand og pop corn. Om eftermiddagen var
byens og omegnens borgere inviteret til at smage på det
helt store kagebord. Her var også tænkt på diabetikerne.
Leder af etablissementet er Anette Risom Christensen Anette har trådt sine barnesko på Kommunegården i
Vrejlev og har gået i Vrejlev-Hæstrup Skole. Hun er uddannet kok, og arbejdede i mange år på forskel lige
institutionskøkkener inden hun kom til Liver Mølle Kro
og Landboskolen i Brønderslev, hvor hun lærte selskabsmad og a la carte retter. Planerne for Den Gamle Biograf
er mange – mad ud af
huset, selskaber og
kulturhus, men allerede nu en lille uge efter åbningen, fortæller
Anette – lidt vantro
,at hun allerede er begyndt at måtte sig nej
- alt er optaget.
Øverst Anette travlt optaget i køkkenet og
nederst den altid spændende barnepige: Computeren

Rullegardiner i stalde?
Mange undrede sig da
Johnny Hansen , Guldager
pludselig i efteråret fjernede
både vinduer og murværket
derimellem, i begge sider af
kostalden, og Jens, Johnny‘s
far, som tit kommer og giver en hånd med, nøjedes
ikke med at undre sig, men
erklærede, at nu kom han
aldrig og hjalp ham mere,
når han ødelagde den næsten nye stald, som Jens
havde bygget. Johnny valgte
nu køernes sundhed, for der
havde i nogen tid i løsdriftstalden været problemer
med yverbetændelse og
køernes klove på grund af
luften i stalden var for
ammoniakholdig og for fug-
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tig. Dette problem er nu løst
med „rullegardiner“ i begge
sider af stalden. Rullegardinet er af to lag tyk plastik
med luft imellem og derved
isolerende. Det påvirkes af
temperaturfølere i stalden,
som får gardinet til at åbne
og lukke. Da billederne blev
taget var der lukket mod øst
på grund af en strid frostvind, og så helt lukket op
mod vest. Opfindelsen er ret
ny, men den virker, siger
Johnny, miljøet i stalden har
ændret sig. Der er frisk luft,
der er tørt, ammoniaklugten
er væk og køerne trives. –
Og Jens, ja han kommer stadig. Det var nok alligevel en
god ide, siger han.

af Kirsten Mouritsen

VREJLEV-HÆSTRUP TEMA
SKOLE

Uddrag af skolens nye virksomhedsplan
I Hjørring kommune har det i flere år været sådan, at alle kommunale ”virksomheder” – skoler, institutioner, haller osv. skal lave en
”virksomhedsplan” Det er et skriftligt værk, der indeholder følgende
hovedpunkter: Skolens målsætning, skolens beretning, hovedresultater for målområder i 2002, nye mål for 2003, lokale mål for udvikling af skolen, arbejdspladsvurdering, regnskab for 2002 og
endelig budget for 2003. Altså et digert værk, der skal udarbejdes
efter en given opskrift – både hvad angår indhold og lay-out – og
målgruppen er politikere og forvaltning.

Tung læsning – det vil vi ændre
Men der har længe været et problem. 20 tætskrevne A-4-sider med
et fagligt og komprimeret indhold er tung læsning, og sidste år tillod
vi os at lave vores eget lay-out. Det gjorde virksomhedsplanen lidt
”lettere”, og vi besluttede os for, at 2003-planen skulle være endnu
”lettere”, og nærme sig det vi allerhelst ville lave: En virksomhedsplan udformet som en avis om skolen.

Skolens nye
virksomhedsplan
Lokalbladet kan ikke bringe hele
”avisen” , men her er et uddrag –
”Skolens beretning” og et uddrag af
de billeder virksomhedsplanen
indeholder.

Det har vi gjort – uden at spørge om lov
og vi mener selv, at resultatet er blevet langt mere spændende og
læsevenligt. Det er den eneste virksomhedsplan i kommunen med
avisopsætning, og den eneste i avisformat med billeder. Det nye
lay-out har virket inspirerende på os. Arbejdet har været sjovere, og
vi er over-beviste om, at det præsenterer skolen og arbejdet på
skolen på en langt bedre måde.
Vi har ikke fået tilladelse til at lave de tiltrængte ændringer…men vi
har gjort det i håb om tilgivelse – og også i håb om, at det i
fremtiden vil blive vores model kommunen vil vælge som sin.

ved Arne Larsen-Ledet
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VREJLEV-HÆSTRUP
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SKOLENS
BERETNING
Det forgangne år har været et
godt år – så kort kan det
siges..men det rækker næppe i
denne sammenhæng.
Det har været et år med godt
arbejde - og godt samarbejde. Et
år med ro til - og glæde ved det
gode skolearbejde, men også et år,
med lyst til at udvikle og prøve
nyt.

Skolens målsætning må
ændres.

I temaugen arbejdede 7.
klasserne med
naturgenopretning. 40 m3 grus
blev lagt ud som gydemanker
i Vrejlev bæk og 5. klaseerne havde fået lov
til at hente gratis rør ved
motorvejsfolkets affaldsdynge.

- men...øh...hvorfor går lyset
ud i denne opstilling?

Skolens målsætning er ikke
blevet ændret de sidste 2 år, men
nu er tiden inde. Ud over de nye
udefra kommende „ting“, er der
især to områder vi har kik på, to
områder vi gerne i endnu højere
grad vil have indarbejdet:
En endnu højere grad af „Det
grønne“ - praktisk/musisk/
kreative element….
og en større grad af forældreinddragelse....
og vi er så småt begyndt.
Vi tror, at en større forældreinddragelse – både på det pædagogiske og ikke mindst det praktiske område, vil være til gavn og
glæde for begge parter. I forældregruppen er der masser af ressourcer.
Dem vil vi blive bedre til at få
gavn og glæde af, og de vil gerne
„bruges“ .
Resultatet er: Vi får en god
hjælp, og forældrene får en tættere tilknytning til skolen – en „vores skole-fornemmelse“
Vi har jo alle samme mål: At
udvikle og „danne“ børnene – individuelt og socialt, og hvorfor
ikke bruge den gamle Carl
Scharnbergske sætning:
„Ingen kan alt, men alle kan noget – og sammen kan vi det hele“
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„Wuwni“ og bålhuset.
Allerede for 5 år siden fik vi
ideen til „Wuwni“ – et rullende
klasselokale, som snildt kunne placeres på forskellige biotoper: I skoven, ved åen, i tørvemosen osv.
Vi fik en faldefærdig mandskabsvogn foræret, og en flok flittige og håndede forældre omdannede den gamle vogn til et nyt,
rullende klasselokale. Nu skulle
der drives undervisning om naturen i naturen.
Men det gik ikke som ventet.
Det blev ingen succes. Kun få
brugte den….og endelig…nu 4
år efter, er det gået op for os, at
det ikke kun handler om muligheden for en anderledes undervisning. Det handler måske allermest
om, at kunne se muligheden
udenfor klasselokalet… og at
turde bruge den. Altså handler det
om uddannelse, personaleudvikling.
En ting er at undervise i f. eks.
mosedannelse og tørvegravning
via en bog – en anden ting er, at
tilrettelægge et forløb, hvor eleverne selv graver….måske sammen med en bedsteforældre…og
med „Wuwni“ som mosebastion.

Hvad er bedst?
Vi tror mest på det sidste, og
det var grunden til, at vi her i foråret begyndte at arbejde med
„bålhytten“, et åbent, tagoverdækket hus med lyre i taget.
Derfor fik hver lærer 23 timer i „grøn udviklingstid“ , og vi
har allerede holdt 2 pædagogiske
eftermiddage med naturvejledere
og andre grønne godtfolk, der
kunne klæde os på til de nye udfordringer.
Og det har hjulpet. Nu tør vi
lidt mere, børnene oplever – og
lærer lidt mere, og det var jo netop
målet.
Endnu engang var forældre
os behjælpelige, og de byggede
kommunens flotteste og bedste
udendørs værksted. Et mulighe-

dernes hus. Det kostede kr. 30.000,og vi søgte Friluftsrådet og fik ja.
Vi er kun lige begyndt på at
finde en grønnere - og mere
forældreinddragende, praktisk/musisk vej, men både vi, og skolebestyrelsen er enige om, at retningen
er rigtig.
Vi glæder os meget til at arbejde videre i den retning.

En ny udbygning
- og renovering.
I 1995 lavede kommunen en
„Udbygnings- og renoveringsplan“
for hele skoleområdet, og selv om
der var mange skeptikere, der
sagde, at det kun var „papir“ er der
her grund til at rose politikerne.
De har lige siden lagt sig i selen for at holde planen, og vi fik
vores „fase 1-udbygning“ som
planlagt i år 2000. Det var et kvantespring for skolen, der bygningsmæssigt ikke er ændret siden den
blev bygget i 1968.
Vores „fase 2-udbygning“
kommer også som planlagt i 2003
- et nyt og moderne mediateks- og
studieområde, der ud over at leve
op til de nye krav også giver „luft“
i de gamle bygninger – luft til „selvstudieøer“ i forbindelse med de
store, gamle gangarealer og luft til
gode lærerarbejdspladser.
Og endelig bliver vores nedslidte 60’er-fysiklokale renoveret
og lavet til et kombineret natur/teknik – og fysiklokale.
Det er ikke småting, der er sket
på skolen siden årtusindskiftet, og
vi glæder os til det sidste „bette nøk.

Hjemmelavede
pandekager stegt
over et hjemmelavet bål under
taget i det
forældrelavede
bålhus det smager!
Hvorfor vil der stå
vand på plænen?
Det må vi
undersøge!

... og fiskens
indre er også en
undersøgelse
værd.

Skolen som medspiller i et
aktivt lokalområde.
Den ide-konkurrence skolen
var medarrangør af i 1990, blev på
mange måder et vendepunkt i lokalområdet. Den satte gang i noget.
Afvikling blev vendt til udvikling,
og mange af de 124 ideer, der blev
indsendt, er ved hårdt arbejde og
godt samarbejde blevet virkelighed.

ved Arne Larsen-Ledet
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Øverst: Vi har en dejlig lejeplads i
skoven lige nord for skolen og en
dejlig natur lige uden for døren.

Nederst: Det er spændende, når man
både arbejder med teori og praksis ikke mindst, når praksis for lærere og
elever kan foregå ude og og man selv
kan gå på opdagelse.

LOKAL
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De to største af de gennemførte ideer er „Lokalbladet“, der
nu udkommer på 14. år og
Vrejlev-Hæstrup-Hallen, der med
2,6 mill kr i kommunale kroner +
1 mill. kr. i borgerlån fra lokalområdet, så afgjort har været med
til at give området et løft, og ikke
mindst skolen helt nye muligheder.
Nu 12 år efter er der stadig
liv og initiativ i området, og netop
nu arbejder en gruppe med planer om at samle dagcenter, lokalhistorisk arkiv og et nedslidt forsamlingshus i en helt ny bygning,
et foreningshus, der tænkes bygget i „hullet“ mellem skolens nybygning og hallen. Og skolen er
med.
Hvis det går, som vi håber,
vil det blive et pionerprojekt,
der vil give genlyd i det ganske
land. Det vil give en kulturel
„helhed og sammenhæng“ –
også på tværs af alder og interesser, og det vil skabe et endnu
stærkere lokalt kraftcenter – en
lokal kultur-akse omkring skolen.
I et sådant spændende felt vil
skolen gerne agere, og vi presser
på. Ikke kun for egen vindings
skyld, men fordi vi tror på, at samarbejde, sammenhold og fællesskab er nøgleord, hvis et lokalområde skal fungere – også i det
postmoderne samfund.

Indskolingsforsøg:
Vi er nu midt i 3. år af vores
indskolingsprojekt. De foregående
år har vi hovedsageligt arbejdet
med samarbejdet mellem de to
faggrupper.
Vi er nu kommet så langt i
processen, at vi kan arbejde et
skridt videre. Det betyder, at vi i
temaugerne tager udgangspunkt i
det enkelte barns udviklingstrin.
· Vi starter med at beskrive
børnene ud fra 3 kriterier: nemlig deres sociale, fysiske og psykiske udvikling.

· Derefter bliver børnene
delt op i grupper, dannet med
baggrund i det enkelte barns udviklingstrin.
· Først til sidst bliver de
konkrete aktiviteter med aktuelt materiale og bestemte voksne
sat på i forhold til det pågældende emne. Indholdet i disse
aktiviteter er planlagt efter hvilken gruppe af børn, de pågældende voksne har.
Tidligere tog vi udgangspunkt i emne/aktivitet. Nu er det
på baggrund af barnets udviklingstrin, at delemne og aktivitet
bliver valgt. Det resulterer i varierende holdstørrelse, og vi gør
meget ud af, at hver emneuge bliver evalueret af både børn og
voksne - og samtidig er vores information til forældrene blevet
væsentligt udbygget i år.

Juniorklub:
I marts 2002 blev der ansat
ny medarbejder i klubben, og
samtidig blev principperne for
juniorklubben revideret. Der er i
disse principper lagt endnu mere
vægt på tryghed, ansvarlighed og
sociale kompetencer.
I den forbindelse blev der
også udarbejdet en ny forældrepjece, som blev uddelt til både nuværende og kommende forældre.
I år har vi yderligere udbygget fællesaktiviteter med SFO.

udbygget det formaliserede
samarbejde og der arbejdes
med de sociale kompetencer,
så vi derved får et fælles
grundlag for dette arbejde. En
del af medarbejderne har deltaget i et fælleskursus „Trin for
Trin“, og både bh.klasserne og
børnehaverne arbejder nu med
dette materiale

Vi har planlagt 4
kurser for lærere i
„Det grønne islæt“.
Her er det
pilefletlæreren the „Willow
Woman“, der
underviser!

Det var beretningen - et
udpluk fra „Virksomhedsplan 2003“ - altså lidt om
årets gang på Vrejlev-Hæstrup skole. Alt i alt et godt
år med mange udfordsringer.
Vi håber, vi også får et godt
og udfordrende nytår
...og vi er spændte på, hvar motorvejen bringer...

SFO:
I SFO har vi fortsat arbejdet
med børnenes sociale udvikling.
Samarbejdet mellem pædagoger
og lærere udvikler sig mere og
mere, og det har en tydelig afsmitning på vore aktiviteter.
Vi har i løbet af året arbejdet
med at udnytte lokalerne bedst
muligt, og dette er en proces, vi
løbende har udbytte af.

Helhed og sammenhæng:
I år har vores mål været at
inddrage medarbejderne, så de
føler ejerskab til projektet. Vi har
ved Arne Larsen-Ledet
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Fælleslejr 2002
Weekenden 4 – 6 oktober var
hele Poulstrup Gruppe på fælleslejr i Krogsholt Lejrcenter ved
Østervraa. Der deltog 36 børn og
ca. 15 ledere og forældre/hjælpere
på lejren. Lejren synes jeg var en
stor succes, og flere udtalte, at det
var den bedste lejr de kunne mindes. Der var flere årsager til at
lejren blev god. Lejrens indretning
passede meget fint til vores behov
til fordeling af sovesteder m. m.
Der var tilstrækkelig med hjælpere således, at Spejderlederne
kunne koncentrere sig om aktiviteterne på lejren, og hjælperne
kunne koncentrere sig om den
praktiske gennemførelse af lejren.
Dette gjorde, at afviklingen foregik meget smidigt.
Der var mange spejdere med
på lejren. Dette er både positivt
og dejligt! Der blev gået til den
med krum hals overalt. Det fælles emne på lejren var ”Eventyr”,
og mange aktiviteter om dette
emne blev gennemført. Der er ingen lejr uden lejrbål, så fredag
aften tændte spejderne bålet, popcorn blev
poppet, og spist sammen med
chips. Bålsange blev sunget, og
en rigtig hyggelig aften blev afsluttet med eventyr på sengekanten, før der blev tørnet ind. Køkkenet fungerede fint, med et velfungerende team, der gjorde, at
måltiderne afvikledes fint og til
tiden. Spisesalen dannede også
rammen om den afsluttende andagt. Spejderne havde fabrikeret
et flot kors til andagten. Præsten
fra Østervraa kom og afholdt andagten. Tak for det! Derefter
kunne de fremmødte forældre tage
hjem med nogle trætte børn, der
var blevet en oplevelse rigere.
Tak til spejderne for en dejlig
weekend. Tak til lederne for det
store arbejde, der er lagt i at gennemføre lejren. Tak til de forældre der var med, uden jeres hjælp
kunne sådan en lejr ikke gennemføres.

O. K.
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tekst: Ole kjærsgaard

Julemarkedet 2002
Så er julemarkedet 2002 vel overstået. Der er ydet en kæmpe indsats af
spejdere, ledere, grupperåd og forældre.
Det er et meget stort arbejde at planlægge og afvikle julemarkedet.
Der var en flot opbakning fra
kræmmerne i år. 21 borde (hele gymnastiksalen) var i brug til kræmmere.
Udvalget i boderne var mere forskelligt end nogen sinde før. Der kunne købes, kranse, julepynt, lys, slik, dekorationer, videofilm, kosmetik, spejderting
og meget mere. Spejderne bemandede
spejderboden og havde et nogenlunde
salg.
Tombolaen var som sædvanlig et
stort tilløbsstykke. Spændte fingre pakkede lodder op og alle der prøvede, håbede på at finde numre i deres lodder.
Mange virkelig flotte gevinster blev rakt
over disken til glade vindere. Alle gevinster er indsamlet lokalt og i de
nærmeste større byer.
En stor tak skal lyde til de
sponsorer, der har støttet os med
at give en præmie til tombolaen.
Dekorationsboden solgte
adventskranse, kalenderlysdekorationer og juledekorationer.
Cafeen der også holdt til i
aulaen solgte pølser, sodavand,
kaffe, gløgg og æbleskiver m. m.
Legetøjsmarkedet slog alle rekorder i år. Hele 61 borde var lejet
ud til børn der nærmest havde
”tømt” deres værelse for legetøj.
Der blev solgt meget legetøj og

mange børn handlede med hinanden. Der
var også børn der var ude og se på udbudet når man lige havde solgt lidt ved sin
egen bod. Jeg tror, nogle børn havde lige
så meget med hjem, som de kom med.
Der blev også solgt andet end legetøj bl.a.
bøger. Det var dog ikke den helt store
succes. Flere kasser med fine bøger var
medbragt. Men som sælger sagde ved afslutningen ”Kun sælge 10 bøger var der
ikke noget ved”
Julemarkedet er som nævnt ovenfor
et stort arrangement at gennemføre, men
er også en god indtægtskilde for spejderne
i Poulstrup. Det ser i skrivende stund ud
til at det giver et flot overskud.
Julemarkedet kan kun gennemføres,
hvis mange frivillige vil lægge et meget
stort stykke arbejde i det.
Rigtig mange tak til alle der har hjulpet os, på den ene eller anden måde i forbindelse med Julemarkedet.

KFUMSPEJDERNE

Spejderhjælpen
I uge 39 havde en del borgere i Poulstrup og omegn besøg af Spejdere. Spejderne tjente så et eller andet beløb, for
det stykke arbejde, de blev sat til. Det beløb, som spejderne
indtjente, gik ubeskåret til spejderhjælpen – Danida, som
hjælp til udviklingsprojekter i Afrika.
Det er Spejderhjælpens mål at indtjene mindst 30 kr. pr
spejder her i landet. Poulstrup spejderne har gjort det rigtig
godt. Det blev for en del af spejderne nærmest en sport, at
træffe arbejdsaftaler og indtjene penge. Meget flot! Der blev
sammenlagt indtjent små 2000 kr., hvilket giver et gennemsnit på 37 kr. pr. spejder.
TV 2 sendte i efteråret 4 programmer i forbindelse med
”Snurre Snups Søndagsklub”. Programmerne omhandlede
fem spejderes besøg ved 4 udviklingsprojekter i Afrika.
Spejderne kommer, også i år ud og vil arbejde ved byen
og omegnens borgere, til gavn for Spejderhjælpen. Tag godt
i mod dem, det går til et godt formål.

Juledekorationer til Kandisfest.
Hver år når Vrejlev Hæstrup hallen afholder Julefrokost/
Kandis fest laver KFUM Spejderne juledekorationer til bordpynt. Spejderne har så her en mulighed for at tjene en skilling
til spejderarbejdet. Juledekorationerne blev i år fremstillet den
19 november. Vi havde bedt forældre om at komme og hjælpe
os med at lave dekorationerne. Vi samledes ved halv syvtiden
og under Lya Kokholms vejledning gik vi i gang. Nogle gik i
gang med at lave dekorationer, andre var ude og finde materialer til pynt. Alle gik til den med de bedste kreative evner de
havde. Jeg selv har ikke så mange kreative evner til dekorationer, så jeg nøjedes med at sørge for, at ingen manglede
saft, kaffe, te eller æbleskiver.
Efter et par timer var der fremstillet ca. 75 meget flotte
juledekorationer. Det var en meget flot indsats alle præsterede. Tak til alle som hjalp.

Nyt LOGO på spejderhuset
Rover klanen, ved KFUM Spejderne i Poulstrup,
samles ind imellem og laver forskellige projekter ved
spejderhuset. Jeg synes det er glædeligt, at Rover klanen
kan og vil mødes, da de er spredt en del her i landet. Det
er dejligt, at de vil bruge tid på at lave forskellige ting
ved spejderhuset til gavn for spejderne.
Hvis man kører forbi spejderhuset, kan man se deres nyeste tiltag. Roverne brugte weekenden 23. og 24.
november, på at lave og opsætte nyt logo på spejderhuset. Der er også lavet belysning således, at logoet blive
belyst om aftenen sammen med det øvrige udendørs lys.
Uanset om man er modstander eller fortaler for det
nye logo, synes jeg, det ser rigtig flot ud på huset.
Jeg kan kun sige: Godt gået Rovere. Tak til Poulstrup snedker og tømrerfirma for pladen til at fremstille
logoet af.

Ordinært Gruppemøde
Mandag den 3 marts, ”Fastelavns mandag” afholder KFUM spejderne Ordinært Gruppemøde
(Generalforsamling).
Der er tøndeslagning for spejderbørn og søskende samtidig med, at forældrene er til gruppemøde.
Det er utrolig vigtigt og godt, at i forældre interesserer jer for, og følger med i spejderarbejdet,
det er jo jeres børn vi ”låner”. Ved gruppemødet er
der mulighed for, at høre om spejderarbejdet i det
forløbne år og det kommende års aktiviteter. Det er
også vigtig, at der er forældre, der vil indgå i grupperådet. Grupperådets arbejde er en uundværlig støtte
for spejderarbejdet.
Afsæt datoen i kalenderen , og jeg er sikker på
vi får et godt Gruppemøde.

fote: Erik Jess
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POULSTRUPLUND

„Poulstruplund“ før lukketid

Mange er de mennesker der dagligt færdes forbi plejehjemmet „Poulstruplund“, og mange har sikkert tænkt:
Hvordan leves livet bag de røde mure? Man har om aftenen set de mange vinduer med hyggeligt lys, og det
store vindue ud med vejen med lys og en blå fjernsynsskærm i baggrunden.
Nogle dage har man set flaget blafre fra toppen af flagstangen og tænkt, at der nok var fødselsdag derinde.
Andre dage har flaget været på halv stang, og så har man tænkt, at nu har Poulstruplund nok mistet en af sine
beboere. Men hvordan livet former sig derinde, ved vi ikke ret meget om, og derfor har ”Lokalbladet” spurgt
personalet, om de ville skrive lidt om livet bag de røde mure.

Gruppeleder
Gitte Nørgaard

Ordet plejehjem betyder, at man foruden at
få den nødvendige pleje
også her har sit hjem,
hvor man lever livet så
alminde ligt, som den en
keltes situation muliggør. I et hjem følger dagligdagen ofte et helt bestemt mønster, og således er det også på et plejehjem.
For personalet på
Poulstruplund starter
dagen kl. 700 om morgenen, hvor
nattevagten aflægger rapport om,
hvad der er sket i løbet af aftenen
og natten.
Derefter går dagvagterne ud
i deres grupper, der består af 4 –
6 beboere. Gruppen har ansvaret
for, at de bliver vasket/badet får
mad/drikke og får gjort rent på
værelset.

Formiddagen
Fra kl. ca. 7 - 10 er der
morgenmad, hvor de, der har lyst
til fællesskab, kan komme op i den
fælles opholdsstue og spise deres
morgenmad. Personalet sidder
30
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gerne blandt beboerne og drikker
deres kaffe for på den måde at
skabe lidt hygge og en god kontakt til beboerne.
Er det en dag med godt vejr,
prøver personalet at få tid til at
komme ud og gå en tur med beboerne. En af beboerne har i sommer haft blomster og tomater på
terrassen, og de er blevet passet
med stor iver.
Når klokken nærmer sig middag, er der fælleds middagsmad i
opholdsstuen, hvor de fleste af beboerne spiser. Har en af beboerne
bare lyst til at spise inde hos sig
selv, bliver det også respekteret.
Hvis man ønsker at spise på et
andet tidspunkt, bliver det så vidt
muligt også imødekommet.

Eftermiddagen
Efter middagen vil de fleste
beboere gerne have en lille lur, og
derefter er der tid til at give rapport til sygeplejersken, hvis der
har været noget specielt med en
af beboerne.
Der er nu blevet tid til at vagterne kan sætte sig med deres mad;
men samtidig skal der passes te-

lefon, og der er beboere der ringer og ønsker hjælp. Det sker
også, at en af beboerne kommer
op og sidder og hygger med os.
Kl. 1430 drikkes der fælles
kaffe i opholdsstuen, hvor vagterne igen prøver på at skabe lidt
fælles hygge med beboerne enten
ved bare at være der og få en lille
snak eller ved at synge et par
sange, hvilket vi nyder meget.
Aftenvagten møder ind kl. 15,
her får de rapport, hvorefter de
hilser på beboerne og drikker kaffe
i stuen, med de beboere der sidder der.
Aftenen går med at hjælpe
beboerne med de behov, de hver
især har.
Der spises til aften kl. 18 i opholdsstuen, for de af beboerne der
har lyst til det sociale samvær. De
resterende beboere får maden serveret på deres stue.

Nattevagten
Aftenkaffen bliver serveret
omkring kl. 20, og herefter vil
nogle af beboerne gerne i seng og
andre gerne se TV.

POULSTRUPLUND

Nattevagten, en enkelt pige,
møder kl.2315 og får derefter rapport af aftenvagten. Efter vagtskiftet går nattevagten rundt og
tilser alle beboerne og hjælper,
hvor der er behov.
Om natten er der forskellige
opgaver, der løses i stille perioder
f.eks. sy og rengøringsopgaver,
der ikke er blevet nået i dagtimerne.
Hvis der er beboere, der skal
vendes eller have toiletbesøg,
hvortil der skal være to, rekvireres der hjælp fra det kørende team.
I løbet af natten og morgenen
tilses og hjælpes beboerne efter
behov. Natten slutter med ar vagten giver rapport til dagvagterne
og kan tage hjem kl. 715.

Ugeplanen
Ud over de faste daglige rutiner sker der, lige som i et hvert
andet hjem, en masse andre ting
både på uge plan og som årlige
begivenheder og traditioner.
Først vil vi se lidt på nogle af
de ugentlige begivenheder.
Mandag formiddag og onsdag eftermiddag kommer
beskæftigelsesterapeuten Annette
og samler beboerne til forskellige
aktiviteter. Om eftermiddagen
sker det i form af f.eks. højtlæsning og sang til eftermiddagskaffen.
Hver 14. dag er der gudstjeneste i opholdsstuen skiftevis om
formiddagen og om eftermiddagen ved sognepræst Niels Chr.
Lassen
Formiddagsgudstjenesten varer ca. ½ time. Ved eftermiddagsgudstjenesten deltager foruden
præsten også kirkesangeren og
organisten. Der bliver også holdt
Nadver. Efter gudstjenesten, der
vare en times tid, bliver der serveret kaffe, derefter kommer sangbøgerne frem og så bliver der hygget og sunget til ca. kl. 16.
Torsdag sker der ikke noget
specielt.

Fredag formiddag dukker
Annette atter op for bl.a. at lave
gymnastik med beboerne i opholdsstuen, og hvis vejret tillader
det for at samles med beboerne
ude på terrassen til forskellige
spil.
Hver lørdag eftermiddag
kommer ”Besøgsvennerne”, 3-4
frivillige fra området, og besøger
os ved kaffetid. Det glæder alle
sig meget til – mange er gamle
naboer eller bekendte, man hygger sig sammen med oplæsning,
sange, banko og en gang om måneden med underholdning, det kan
være sang eller musik udefra.

Kagefesten
De årlige traditioner forbereder og glæder man sig til i lang
tid før, de løber af stabelen.
Kagefesten er en tradition,
som en af beboernes pårørende
er primusmotor for. Den går ud
på, at de pårørende kommer med
en kage, som bliver stillet på et
stort bord ude på gangen, hvorfra der så er mulighed for at
smage hinandens bagværk. Så har
hjemmet sørget for kaffe og underholdning. Det er en tradition,
som vi er meget glade for, da vi
føle, at vi på denne dag kommer
hinanden ved. På denne dag siger
vi, at hvor der er hjerterum, er der
også husrum, kan vi ikke være i
opholdsstuen, så sidder vi på beboernes stuer eller på det fælles
gangareal.

TEMA

Besøgsvennerne set fra venstre: Else Thomsen, Åse
Henriksen, Ingrid Saksager, Ellen Nielsen, Asta Nielsen,Eli
og Krista Christensen. Endvidere til højre Else Sort

FAKTA

Poulstruplund er bygget i
1962 og har plads til 22
beboere.
Der er et personale på ca.
25 bestående af sygeplejersker, sygehjælpere, social og sundhedshjælpere,
social- og sundhedsassistenter, husassistenter, og beskæftigelsesvejledere.
Det er en integreret ordning sammen med
hjemmeplejen, det vil sige, der møder et
hold piger til at passe beboerne inde på
plejehjem-met og et andet hold piger til at
passe klien-terne ude i hjemmeplejen. Når
vi er i bekneb, hjælper vi hinanden
(sygdom, ferie, weekend). Vi får maden fra
centralkøkkenet i Hjørring.

Forårsfesten
Forårsfesten er for beboerne, ægtefæller og de der bor i de beskyttede boliger, og
som modtager hjemmehjælp.
Denne fest har forskellige navne (emner), et år ”Tulipanfest”, så var alt pyntet
op med tulipaner. Et andet år ”Hattefest”,
hvor alle skulle bære hovedbeklædning i
form af en hat eller en kasket, et år holdt vi
en ”Vise Verse fest” hvor der kun blev sunget viser. Disse aftener har vi underholdning med musik..

Busturene
Når det er rigtigt forår, lejer vi en bus og
kører ud, og ser på landskabet med de nysåede
marker og grønne træer.

fortsættes...
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KORT
Sidste forår gik turen over Børglum, Løkken, Vrensted, Thise bakker
og Brønderslev. På denne tur kommer
vi ikke ud af bussen, men nyder bare
udsigten og hinandens samvær. Når vi
kommer hjem, spiser vi en god frokost
sammen, hvilket alle synes er en god
afslutning på turen.
Sankt Hans aften bliver der lavet
et lille bål i en tønde ude på græsplænen. Oven på bålet bliver der sat en
heks, som beboerne har lavet sammen
med Annette. Aftenen slutter med et lille
pølsegilde.
Til sommerturen lejer vi igen en
bus og kører ud for at se os omkring,
og her tragter vi nok meget efter at
komme ud til kysten for at få lidt havluft.
Sidste år gik turen til Sæby, hvor
vi var inde at se den gamle klosterkirke,
og her fik vi en meget fin rundvisning
af et af menighedsrådsmedlemmerne.
Derefter spiste vi vores medbragte mad
i menighedshuset, som vi havde lånt
til lejligheden.
Godt mætte skulle vi ud og se
på Sæby, nogle så på åen og havnen, men det store trækplaster var
det nye vartegn for Sæby ”Damen
ved havet”.

bliver inviteret med. Det er den måde
vi synes vi kan sige tak til dem, for
det store stykke arbejde de i årets løb
går og laver for vore beboere og er
derved også en stor aflastning for os
personale. Vi hygger os over sild,
grønlangkål og klejner. Det har også
været en tradition i mange år at formanden for borgerforeningen bliver inviteret med og kommer med en julestjerne til alle beboerne på plejehjemmet og i de beskyttede boliger.
Årets sidste festdage er juleaften
og nytårsaften.
Juleaften for de beboere som er
hjemme og for det personale der er på
arbejde. Der serveres andesteg og risalamande om aftenen, der danses om
juletræ og der deles gaver ud. Vi prøver på at gøre aftenen så traditionel
som mulig.
Nytårsaften er alle beboerne næsten altid hjemme. Beboerne og personalet hygger sig med god mad og
affyrer også lidt nytårsskyts.

Høstfesten
Høstfesten er det største og
mest højtidelige arrangement, hvor
hver af beboerne, på grund af plads
mangel, højst må inviterer to gæster med. Vi spiser en 3 retters
menu, præsten holder høsttalen, og
der er underholdning i form af musik. Vi hygger os og synger en del
sange. Beboerne og de pårørende hører om, hvad der er hændt i det forløbne år. Der bliver også fortalt, hvis
vi har nye arrangementer i støbeskeen,
eller hvis vi gerne vil have hjælp af de
pårørende til et eller andet.
Når festen er slut, og alle beboerne er hjulpet i seng sætter det personale, der har været med til at arrangere og afvikle festen sig ned og holder en lille evaluering, og får hermed
en god afslutning på aftenen. Dagen
efter har beboerne og personalet mange
sjove ting at snakke om.

Advent og jul
Inden jul inviteres beboernes pårørende den 1. lørdag i advent til gløgg
og æbleskiver, og inden de går hjem
hjælper de med at pynte til jul på deres
mors eller fars stue.
I midten af december holdes der
julefrokost, hvor vore ”besøgsvenner”

FORTALT

Gang i pusselankerne!
Folkedanserne er kommet godt i
gang med den nye sæson, hvor vi atter
danser i gymnastiksalen på skolen hver
torsdag fra kl. 1930 – 22 00 . Inga er
igen i år leder, Erling stryger violinbuen og Christian spiller på sin harmonika. Humøret er højt, lattermusklerne bruges mindst lige så meget som benmusklerne. Samvær, dans
, sang og kaffedrikkeri går op i en højere enhed
Der er sikkert mange flere, som
kunne tænke sig at danse sammen med
os – så kom og vær med i dansen –
alle er velkommen.
Når denne artikel læses i Lokalbladet er foreningen allerede i gang
med at tilrettelægge afslutningsfesten
i Poulstrup forsamlingshus. Her gælder samme gode tilbud som før nævnt:
Kom og vær med d. 22. marts til en
rigtig god aften.
Kaffe med brød er inkluderet i indgangsbilletten.
Tilmelding til Ingrid Vangsted Tlf. 98
98 89 69.
Vrejlev-Hæstrup Folkedanserforenings bestyrelse består af følgende:

Det er mange beboere der i årenes
løb har nydt godt af den gode omsorg og
pleje de har fået på Poulstruplund, og
man kan kun udtrykke sin store respekt
for det plejepersonale der således udfylder deres plads i ældreplejen.

Hvordan fremtiden vil tegne sig
for Poulstruplund er noget uvis. Efter kommunens nuværende planer
er det meningen, at plejehjemmet
skal lukkes til sommer og bygningerne renoveres i sidste halvdel af
2003 og første halvdel af 2004 og
derefter åbnes som serviceboliger,
hvilket vil være en klar forringelse
af kommunens plejetilbud, på ældre området, til borgerne i kommunens sydlige del.
Skrevet af personalet
på Poulstruplund.

Formand:
Ingrid Vangsted
Kasserer:
Tove Mortensen
Næstformd: Karl Åge Steenberg
Sekretær:
Helle Sørensen
Britta Jacobsen

Tak fra Ministrup
Børnenes jord i Poulstrup vil hermed takke alle jer som har tegnet
støttemedlemskab til Børnenes jord i
Poulstrup.
Tak for alle bidrag – store – som
små. Har du stadig girokortet til at
ligge, er det ikke for sent endnu. Støt
Børnenes jord i Poulstrup
Bidrag vil være med til at dække
vedligehold og nyanskaffelser, samt
til at afholde arrangementer for børnene i Poulstrup.
Kommende aktiviteter:
Generalforsamling 2003
Sodavandsdiskotek
Arbejdsdag
Hold øje med opslag!

Poulstrup Rideklub
I Poulstrup Rideklub er der god aktivitet i vinterhalvåret takket være vores ridehal, der er faktisk flere
ryttere her i vinter bl.a. fordi der kommer nogle fra Team
Rønnebjerg. Vrå Rideklub har også, ligesom sidste år
lejet sig ind med undervisning to aftener om ugen.
Klubhuset er færdig renoveret og er nu klar til udlejning til mindre selskaber. Varmestuen i ridehallen er
ligeledes færdig og blev indviet til juleafslutningen, alle
er velkomne til at komme og besøge os og se de flotte
lokaler, der er åben hver tirsdag og torsdag mellem kl.
17 og19.

Der serveres gløg/kakao og æbleskiver ved indvielsen af varmestuen

Der afholdes generalforsamling
mandag d. 24-2 kl 19.30 i klubhuset.

LEGESTUEN

Poulstrup Skolevej 3 - Poulstrup - 9760

VREJLEV-HÆSTRUP
HALLEN

Støt bladets
annoncører
de støtter os

Efter drøftelse om legestuens fremtid har vi
fundet ud af, at der er behov for at legestuen
har åbent HVER ANDEN SØNDAG I LIGE UGER
fra kl. 14-16 i Aktivitetscentret.

er
sagen

Hele egnens
samlingssted
Sport og
fritid

Henning Kristiansen
Maskinstation

Smedievejen 56
9800 Hjørring
Tlf. 98 98 65 00

TODBJERG BUSSER NORD / TÅRS TAXI

Vorhøj maskinstation
V/ Ole Østergård Poulsen
Terpetvej 490

9830 Tårs
Tlf. 40 19 55 99

98 98 85 99

HOVEDGADEN 112, POULSTRUP - 9760
VRÅ
Døgnvagt på Taxi

Turistkørsel i ind- og udland
Vogne fra 1-68 personer
Konferencebuser (V.I.P.)
Læge- og speciallægekørsel
Selskabskørsel
Liftbuskørsel
Rutekørsel
9898 8507
9896 1701
FAX. 9898 8581
- 9896 1995
TLF.

Turistkørsel i
ind- og udland
Kørsel med Liftbus
Udflugtskørsel
Minibusser
Selskabskørsel

Saksager rejser
v/ Morten Saksager
Saksagervej 166
9760 Vrå
telefon 98982300
telefax 98988366

Vi byder velkommen i

”Den gamle Biograf”
Nygade 4 – 6
9760 Vrå
Tlf. 98 98 12 75
Den helt rigtige ramme om din fest!

SALG AF
HVIDEVARER
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ÅBNINGSTIDER DAGLIGT 7-22

Kontor & Papir
Hvidevold 2

9800 Hjørring
Tlf. 98 92 33 33
Telefax 98 92 33 28
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