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Vrejlev Kirke

Hæstrup Kirke

AKTIVITETSKALENDER

Gudstjenester i Vrejlev og Hæstrup kirker
Søndag den 22. august
(Luk. 7, 36-50):
Vrejlev Kirke: kl. 10.30, kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 17. oktober
(Joh. 1, 35-51):
Vrejlev Kirke: kl. 9 ved NN
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 29. august
(Matt. 12, 31-42)
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 24. oktober
(Matt. 21, 28-44):
Vrejlev Kirke: kl. 10.30, kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 5. september
(Matt. 20, 20-28):
Vrejlev Kirke: kl. 10.30, kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 31. oktober
(Luk. 13, 1-9):
Vrejlev Kirke: kl. 19.30
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 12. september
(Joh. 5, 1-15):
Vrejlev Kirke: kl. 9 ved NN
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 7. november,
Alle helgens dag
(Matt. 5, 13-16 eller 5, 1-12):
Vrejlev Kirke: kl. 10.30, kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 19.30

Søndag den 19. september
(Luk. 10, 38-42):
Vrejlev Kirke: kl. 10
børnegudstjeneste
Hæstrup Kirke: kl. 11
børnegudstjeneste
Søndag den 26. september
(Joh. 11, 19-45):
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30
Søndag den 3. oktober
(Mark. 2, 14-22):
Vrejlev Kirke: kl. 10.30,
høstgudstjeneste, kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9
høstgudstjeneste

Søndag den 14. november
(Mark 12, 38-44):
Vrejlev Kirke: kl. 9 ved NN?
Hæstrup Kirke: Ingen
Søndag den 21. november
(Matt, 11, 25-30):
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Hæstrup Kirke: kl. 9
Søndag den 28. november,
1. søndag i advent
(Matt. 21, 1-9):
Vrejlev Kirke: kl. 9, kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Poulstrup Missionshus
Torsdag den 9. september kl. 19.30:
Fælles samfundsmøde i Vrå missionshus
Tirsdag den 21. september:
Møde i missionshuset. Taler: Hans Åge Bager, Brovst
Tirsdag den 12. oktober: Bibelkredsmøde
hos Ruth og Ole Kristiansen,
Gl. Rønnebjergvej 85
Tirsdag den 26. oktober: Bedemøde
for missionsugen hos Margit og Erik Christensen,
Bastholm Møllevej 175
Missionsuge:
Søndag den 31. oktober: Aftengudstjeneste
i Vrejlev Kirke kl. 19.30 ved Niels Christian Lassen
Mandag den 1. november: Møde i missionshuset
Taler: Jens Martin Jakobsen, Flauenskjold
Tirsdag den 2. november: Møde i missionshuset
Taler: Sognepræst Knud Erik Nielsen, Hjørring
Fredag den 5. november: Møde i missionshuset
Taler: Jørgen Smedegård Christensen, Dronninglund.
Sang: Dronninglund Strengekor
Torsdag den 11. november kl. 19.30:
Fælles samfundsmøde i Tårs missionshus
Torsdag den 18. november: Bibelkreds
hos Hanne og Per Møller, Smedievejen 95
Fredag den 26. november: Hjemmemøde
hos Inga og Åge Thomassen, Harkenvej 39, Rakkeby
Hvis intet andet er anført er møderne kl. 20.00.
Alle er velkomne!

Søndag den 10. oktober
(Joh. 15, 1-11):
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Menighedsrådsmøder - Vrejlev sogn

Sognearrangementer

Torsdag den 19. august kl. 19.30 (offentligt budgetmøde)
Torsdag den 26. august kl. 19.30 (fællesmøde med Hæstrup)
Torsdag den 30. september kl. 19.30
Torsdag den 21. oktober kl. 19.30
Torsdag den 25. november kl. 19.30 (fællesmøde med Hæstrup)
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.

Læs mere på side 20
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Efter
agurketiden
Så er skoleferien overstået, høsten i fuld gang og
foreningslivet i vores lokalområde skal til at starte efterårssæsonen op. Forhåbentlig møder alle med forventninger om
et godt og levende foreningsliv i den kommende periode.
Grundstenen for succes er det store arbejde, der lægges i
det lokale foreningsliv af de mange frivillige ledere. En arbejdskraft, der bliver vanskeligere og vanskeligere at skaffe
fremover. Et problem, man nødvendigvis må forholde sig
til!
2004 blev det store „byggeår“ for Poulstrups vedkommende: Modernisering af forsamlingshus, ny købmandsbutik og kommunens 3 store projekter: byggegrunde på Tjørnager, moderniseringen af Poulstruplund og den store ombygning og tilbygning til skolen.
Og her standser kommuneplanerne ikke. Ny genbrugsplads ved Saksagervej er planlagt og opstart af en drøftelse
af en ny lokalplan for Poulstrup.
Hvis vores lokalområde skal få gennemslagskraft som
et yderområde i en ny storkommune med 50-60.000 indbyggere er det yderst vigtigt, at de foreninger, der er valgt til at
varetage områdets interesser, viser initiativ og handlekraft
ved at sætte dagsordnen for debatten i det kommende år.
Hvis man ønsker at blive sparringspartner med Hjørring
kommune og få indflydelse på udviklingen, er det nu at tingene skal på bordet.
Lad os håbe, at det vil være muligt at finde den lokale
dynamik og det nødvendige fodslav, der skal til for at fastholde vores egn som et bæredygtigt samfund i en ny og
større kommune. Chancen bliver aldrig større end nu, hvor
hele strukturen er under ombrydning
Knud Birch Andersen.

Gammel elevfest den 6.11. - Se side 40
Julefrokost lørdag den 20.11. i hallen
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GADESPEJLET

Heidi og Anders Kjær
Jimmy Nielsen, AAB og Rasmus Hansen, Poulstrup

Bryllupsklokkerne ringede i Hæstrup.
Lørdag d. 15. maj, var det 3.gang Heidi Kristensen var i Hæstrup Kirke, i hvid kjole, i en ganske bestemt
anledning. Det var den dag hun sagde ja, til at dele resten af sit liv sammen med Anders Kjær.
Lokalbladet ønsker dem held og lykke på deres vej fremover.

Sølvbryllup!
Der er mange gøremål, også for en meddeler. Hanne Broberg springer vist over med stof til lokalbladet,
denne gang, jeg tror hun havde mange andre ting at tænke på, for……
Tirsdag d. 6. juli var flagene hejst i Hæstrup. Hanne og Arne havde kaldt sammen til fest i anledning af
deres sølvbryllup. Traditionen tro, mødte gæsterne op for at vække dem med sang og musik, og efter
morgenkaffen og hyggeligt samvær, tog de hjem for at slappe af til den store fest om aftenen.

Den dag jeg blev AAB fan.
Da AAB var i Serritslev for at spille en fodboldkamp
fordi Serritslev fodboldklub fyldte 40 år, var jeg med
min far, storesøster og farfar, ude for at se dem spille.
AAB var rigtig gode og de vandt 16 - 3. Efter
kampen fik jeg mange autografer af de flinke AAB
spillere og jeg blev fotograferet sammen med to af
deres bedste spillere. Efter den kamp er jeg blevet en
rigtig AAB fan, og det er ikke sidste gang jeg tager
med far og farfar til fodboldkamp.
Rasmus Hansen, Poulstrup, 10 år.

Mon storken fandt
vej til Hæstrup?
Ja, den fandt vej til Hæstrup
Mejeriby, efter en mellemlanding i
Poulstrup.
Tirsdag d. 11. maj landede den
på Hæstrupvej nr. 94, hvor Mette
og Carsten bor. Med i sit lange
røde næb, havde den Julie, som
den dag vejede 3210 g. og målte
50 cm.
Lokalbladet ønsker Mette og
Carsten tillykke, og Julie
velkommen.
Her er så den nye verdensborger i Hæstrup, og som det tydeligt ses, er hun
blevet noget større siden 11. maj.
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Så vandt Mc.Donalds
-igen!

William Brix Nygaard Thomsen

Julie Hansen

En søndag i maj, havde en ivrig lystfisker kaldt
sammen til fisketur til Serritslev fiskepark. En 3 timers
tur, hvor der skulle være rig mulighed for at indfange
aftensmaden, og til socialt samvær.
Det sidste var der heldigvis masser af, men på trods
af, at de fleste af os havde en fiskestang i søen hele
tiden, blev det Mc Donalds der kom til at levere aftensmaden hos os, hvad de helt sikkert syntes var ok, (der
var dog heller ingen tårer fra børnene) en sådan fisketur kan varmt anbefales, trods manglende bid!

Storken startede med vinterbesøg hos Helle
Brix Pedersen og Brian Nygaard Thomsen
på Guldagevej 186. Da blev William Brix
Nygaard Thomsen født. William vejede ved
fødslen 3510 gram og målte 54cm.

Simon BeithAgerlyst

I flere dage spejdede vi nysgerrige
forbipasserende efter storken hos Karen og
Johnny Hansen på Guldagervej 301 – og så
5. maj stod storken i haven med lyserød
sløjfe. Storebrødrene Jonas på 5 og Jeppe 3
havde fået en lillesøster. Hun hedder Julie og
vejede 3600g og målte53 cm.
Allerede 11. maj flyttede storken til Sølystvej
1 i Guldager hos Berit og Jacob Agerlyst,
men her skiftede storken farve på sløjfen for
da blev Simon Beith Agerlyst født. Simon
vejede 3380g og målte 50 cm. Han blev
døbt i Vrejlev Kirke den 27 juni.

Laura prøvede mange gange uden held. Mon Frede har opgivet?
Der var heldigvis masser af kaffe på kanden og madpakker og kage,
som vi kunne fordrive tiden med, så det gik rigtig godt.

Solholt

Efterlysning.

Arkiv foto

På spejdernes loppemarked i maj måned i Vrejlev præstegård købte jeg et gårdbillede af
gården „Solholt“ ved Skæve. Billedet er en tegning, og den er senere overdraget til Vendsyssel Historiske Museum.
Museet vil gerne have historien omkring billedet.
Hvem har afleveret det?
Hvor har det hængt?
Hvordan er det havnet i Vrejlev?
Eventuelt noget om gården „Solholt“
Skulle der være nogen der har et gammelt gårdbillede hængende, eller gemt af vejen på loftet,
vil museet gerne hører om det, da man prøver at få et overblik over, hvor mange af den slags
billeder der hænger rundt omkring i Vendsyssel.
Eventuel henvendelse kan ske til Niels Bendsen, på Vendsyssel Historiske Museum tlf. 96
24 10 50, eller Erik Jess Hovedgaden 78 i Poulstrup

LOKAL
bladet

5

PRO-

FIL

Hæstrup Maskinsnedkeri

Maskinsnedkeriet på Østermarken

Interiør fra maskinsnedkeriet

Dammenvej 1, hvor helle og Sam boede hos Alma Nielsen

Hæstrup Mejeriby, hvor Helle og Sam bor
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På Østermarken kan man finde
Hæstrup Maskinsnedkeri. Ejerne er
Jytte og Svend Aage Larsen.
Svend Aage har lært sit håndværk hos Albert Andreasen i Poulstrup og senere hos Henry Andersen,
som boede ved Hæstrup Station.
For 42 år siden startede det hele
fra en lille lejlighed på Dammenvej 1.
Værtinden hed Alma Nielsen, hvor
de boede fra 1961 til 1965. Lejligheden var meget lille, så alt værktøj og
maskiner stod hos Svend Aages forældre på Smørengvej i Guldager.
Firmabil havde de ikke, men en gammel Morris, som ikke ville starte, så
når det var fyraften blev nøglen taget ud af tændingen med motoren i
gang og dørene låst, så var den klar
om morgenen.
Begge drenge, Jan og Sam er
født på Dammenvej.
En aften, da familien var ude at
gå en tur, faldt de i snak med Thirup,
han ville gerne af med noget af sin
have, og det blev starten på byggeriet i Hæstrup Mejeriby.
Familien byggede et hus med
kælder, - her var deres første værksted, her blev lavet vinduer til lærerboligerne i Poulstrup. Det var ikke
let, - hvis vinduerne var meget store,
blev det eksisterende kældervindue
taget ud for på den måde at få de
store ting ud den vej. Lagerplads var
der ikke, alt skulle pakkes ind for at
forblive tørt, hvis det blæste, måtte
man op om natten for at pakke det
ekstra ind. Senere blev der bygget
værksted, og der blev høvlet træ til
andre firmaer og trælasthandler.
Jytte var på det tidspunkt udearbejdende, først i Fisken i Det gamle
Mejeri, senere var det i „Hund og

Kat“ i Vrå. Hjemme var der regnskab.
Lagerplads manglede stadig, og
ejendommen på Østermarken blev
købt, og udbygningerne brugt til lagerplads. Der skulle flere bevillinger
til, før snedkeriet kunne starte på
Østermarken, men i 1977 flyttede familien dertil, og der er blevet udvidet
og forandret meget siden.
På værkstedet laves indvendige
døre samt træ til andre firmaer, træet,
som bliver brugt, kommer fra både
Norge, Sverige og Estland. I firmaet
arbejder både Gurli og Jan, som også
er maskinsnedker, endvidere Helle og
Sam, der er mekaniker, nogle af børnebørnene og så selvfølgelig Jytte
og Svend Aage. Den første lærling
var Bruno Nielsen og den sidste Lars
Peter Hausager.
Ferier har der ikke været meget
af, men i år har de været en tur i Polen
med fly, og det var en stor oplevelse.
Fritidsinteresser har der ikke været
så megen tid til, men de har et sommerhus, sover der ikke så tit, for
Svend Aage mener, at det er for koldt
til både ham, katten og hunden, men
hvis der er en maskine, der skal renoveres, så er det meget bedre. Sygedage kender han ikke til, ej heller sin
læge, og hvis det skulle ske, så tror
han meget mere på naturmedicin.
Jytte har haft sit at slås med men
er frisk igen, og hun har heller ikke
tid til at være syg, der er regnskaber,
værkstedet, huset, og hun er farmor/
barnepige. Desuden er der en stor
have med en stor sø med ål i, i stedet
for guldfisk, og hvor rådyr kan være
i fred og ro.
Pensionisttilværelsen har de
ikke haft tid til at tænke på endnu.

POULSTRUP
RIDEKLUB

Ridestævne i Poulstrup
Den 5. juni blev der afholdt
ridestævne i Poulstrup rideklub.
Dagen startede tidligt for mange
heste og ryttere. De første ryttere
var på pladsen kl. 06.30. Der var
inviteret en del andre ryttere fra
andre rideklubber så der var trængsel i Poulstrup Rideklub. Stævnet
gik i gang kl. 9.00, der var ca. 80
starter. Inden da havde mange
travlt med at gøre heste klar, rytterne skulle også selv gøres klar
hvilket er en del af at ride stævne.
Dommere, hjælpere, ryttere, heste,
forældre og tilskuer stod klar kl.
09.00 og stævnet var i gang. Vi må
sige at det var en dejlig dag for
Poulstrups ryttere i afdelingen for
dressur. Der var rigtig mange fine
placeringer helt i top. Tillykke til
Jer alle sammen.
I spring var vi knap så heldige,
vi havde et par ryttere helt i top,
men det er jo ikke altid hesten lige
vil som man selv vil og man skal
huske at har man gjort sit bedste
så kan man ikke forlange mere. Så
det er på den igen til næste stævne,
man kan ikke være lige heldig hver
gang. Næste stævne i Poulstrup er
den 7. august og alle er velkomne
til at se hvor hyggelig en stævnedag vi har.

Signe Povlsen på Dallas

Fie Povlsen på Niller

Tilskuere ved ridebanen

Miran Sørensen på Holst

af Rikke Poulseen
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Louise Skrikes fantastiske livshistorie

Det kunne lyde som overskriften på en spændingsroman; men det drejer sig
om en af de mest markante
undervisere der har arbejdet her i Vrejlev-Hæstrup
området.
Hun var født i København i
1842, som datter af legationsråd i
udenrigsministeriet Adolf Skrike.
Faderens høje stilling bragte hjemmet i forbindelse med hoffet og de
diplomatiske kredse. Huset var
også samlingssted for en række af
datidens kunstnere, og kulturpersonligheder bl.a. H.C. Andersen
og komponisterne J.P.E. Hartmann
og Niels W. Gade, der delte glæden
ved musik sammen med Louises far.
Louise Skrike fortæller i sine
erindringer om Soldaternes hjemkomst til København i 1849 efter
sejren ved Fredericia. Hun fortæl-
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ler også om H.C. Andersen, som
de alle holdt meget af og om hans
særheder og barnagtighed, bl.a.
fortæller hun om hvordan H.C.
Andersen, når han kom til et middagsselskab, var vant til, at man
efter middagen bad ham om at læse
et af sine eventyr, hvilket han intet
havde imod.
Således kom han engang til
middag hos familien Skrike, og ved
ankomsten siger han til Louises
far: „Du må ikke bede mig om at
læse i dag, for jeg er så hæs, at jeg
ikke kan“. Efter middagen trækker
H.C. Andersen Louises far til side
og siger: „Jeg er blevet så meget
bedre tilpas, så jeg tror nok, jeg kan
læse“ og så gik han ud i entreen og
trak manuskriptet til to eventyr, der
endnu ikke var trykt, op af lommen.
I sin ungdom havde Louise
Skrike meget svært ved at finde sit
ståsted. Hun var på et tidspunkt
stærkt påvirket af Indremission og
Vilhelm Beck; men blev senere grebet af Grundtvig og hans tanker og
livsopfattelse, hun blev også en
kær gæst på Gl. Tuborg hvor
Grundtvig boede.
Hun fortæller også om Grundtvigs begravelse i 1872, at der samledes så stor en flok fra hele landet
at man måtte bruge Vor Frelsers
kirke på Kristianshavn, der var den
eneste kirke i byen, der kunne
rumme forsamlingen. Den bedste
højtid fandt dog sted på gaden på
vej til jernbanestationen. Over alt
var der forsamlet folk, og da man
var ud for Vartov kirke, hvor Grundtvig havde været præst, gjorde man
holdt og med musik inde fra kirke
sang man „Dejlig er Jorden“. Da var
det som om alle blev grebet af stemningen – den salme kendte alle jo –
og både fra vinduer og gader sang
mængden med. Da ligvognen kørte
videre under sangen: „Krist stod
op af døde“ sang alle også med.
Det var første og sidste gang at
salmesang har lydt fra folkemunde
på Københavns gader.
Følget fulgte med til Gammel
Køgegaard, hvor kisten blev sat

ned i det murede gravkammer, hvor
også Grundtvigs anden og tredje
kone er gravsat.
Igennem hele sin ungdom var
Louise Skrike meget aktiv i både
det åndelige, kulturelle og politiske
liv i København. Hun omgikkes
mange af datidens kendte personligheder, hun overværede møder i
Folketinget, var gæst hos mange
af datidens fremtrædende mænd og
kvinder, hun kom også hos de kongelige. Hun husker også kolera epidemien i 1856, der kostede mange
af byens indbyggere livet, og dem
der kunne, flygtede ud af byen.
I 1875 blev Louises moder ramt
af et slagtilfælde, og samtidig mistede hendes far sine penge ved
forfejlede spekulationer, så efter
moderens død flyttede familien til
Vesterbro, og Louise var indstillet
på selv at tjene sine penge.
Hun havde tidligere vikarieret
for forstanderen på Rødkilde højskole, og nu spekulerede hun på
igen at få noget med undervisning
at gøre. Så mødte hun en bekendt
fra tiden omkring Grundtvig, som
var blevet tilbudt plads som huslærer hos pastor Heiberg i Vrejlev i
Vendsyssel; men da vennen var
bundet af anden aftale, blev hun
tilbudt pladsen. Det var hendes
fader meget imod; men han fandt
sig i det og lovede, at hun altid
kunne vende hjem til sit barndomshjem.
Hun ville nu leve livet på landet, da hun var blevet bildt ind at
bønderne indebar Danmarks fremtid, og hun ville være hvor fremtiden voksede.
Foruden at livet på landet passede hende godt, så lærte hun også
at bønderne ikke er en smule bedre
end andre mennesker – brådne kar
overalt, blandet med gode folk.
Det var en kold efterårsdag i
1877 at Louise Skrike forlod København og uden at vide at det skulle
blive begyndelsen til et langt liv
blandt vendelboer lige til hendes
dødsdag i 1935.

LOKALARKIVET
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Louise Skrike fortæller også
om den svære kamp, hun stred den
nat ombord i sin forladthed og angsten for ikke at slå til. Det var også
fremmed for hende at skulle tjene
en løn for sit arbejde, det havde
hun aldrig prøvet før, som vikar på
Rødkilde havde hun fået et guldur.
Ankomsten til Ålborg mindes
hun, som om det var om natten;
men en kold, mørk morgen var det,
og kold var også turen over Limfjorden, som blev gjort med færge,
den faste forbindelse kom først
senere. Der så også trist ud, da hun
kom til Vrå station, der var kun en
købmandsgård og et hotel over for
stationen; men vognen fra Vrejlev
præstegård holdt og ventede, og
snart blev hun budt hjertelig velkommen af pastor Heiberg, og inde
ventede et varmt og hyggeligt tebord.
Heiberg var en grundtvigsk
præst, og hans hustru var en livlig
og velbegavet kvinde, der var vant
til at råde, også over sin mere stille
mand.
I skolen var der Heibergs to
næsten voksne døtre, der kun deltog i nogle af timerne, så var der
deres halvvoksne dreng og to piger, og fra „Vennekredsen“ deltog
en dreng samt en pige, som Louise
bevarede forbindelsen med hele livet.
Vi kørte mest til kirke om søndagen, fortæller Louise Skrike, da
der er temmelig langt fra præstegården. Dengang var der ikke
varme i kirken, og det var hundekoldt; men der samledes ikke så få
folk fra det store sogn og fra sognene uden om.
Pastor Heiberg ville gerne at
Louise Skrike skulle lære kredsen
af „Venner“ at kende, og hun kom
også hurtigt i forbindelse med folkene i Guldager bl.a. Ane og Niels
Krustrup, Louise Høyen, der var
gift ned høkeren Hjul-Niels, Gitte
og Lars Møller i den sydligste gård,
den gamle lærer Møller og en
vævepige Else Marie. Denne kreds
af venner samledes til møde ofte

hos familien Krustrup på Rimmensholm. Folkene i Guldager var ret
krigeriske og det var et kendt mundheld at lige som man ikke kunne gå
gennem helvede uden at blive
brændt, så kunne man ikke gå gennem Guldager uden at blive skændt.
Underligt nok lå „Vennernes“
huse som en kreds vesten og norden om den egentlige by, der med
undtagelse af nogle få gårde var
sammenbyggede to og to, vel for
at spare ydervæggene.

Den første gård man kom til fra
præstegården var Lars Møllers,
han havde en dreng af 1. ægteskab
Kristian, der var en velbegavet
dreng og en af mine elever fortæller Louise. Han var meget optaget
af skolen, og, da han en dag fik valget mellem at komme til marked i
Hjørring eller gå i skole, valgte han
uden tvivl i sindet skolen.
Engang, da Louise Skrike
havde været bortrejst, havde hun
glemt at fortælle det til eleverne, og
da hun efter et par dage vendte til-

af Erik Jess

Kort over Guldager
omkring år 1900
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bage mødte hun Kristian uden for
sit hjem og han sagde:“ I går var
jeg oppe i skolen og du var der ikke,
og i dag var du der heller ikke, det
kalder jeg noé jøgl „.
Så var der efter Lars Møllers
gård et lille, fattigt men ordentligt
hus, hvor vævepigen Else Marie
boede.
Det næste hus i rækken var
høkeren Hjul-Niels´s, og om ham
siger Louise Skrike, var der intet at
sige; men han havde en herlig
kone, og hun satte sit præg på huset, så vi ofte samledes der. Ufatteligt hvordan de to mennesker
havde fundet sammen. Hun var nok
ret ung og havde nogle penge og
han var en rask danser, og havde
måske truet med at ville tage livet
af sig, hvis ikke hun ville have ham.
Han var også noget af en hustyran, når vejret var dårligt sendte han
konen til Hjørring efter varer, og når
det var godt vejr kørte han selv.
Det kneb også at med at få penge
af ham; men så hjalp hun sig selv
ved at tage penge i skuffen i butikken.

Ane og Niels Krustrup
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I den nordlige del af byen boede Niels Krustrup, hvis hjem var
et herligt og gæstfrit hjem. Da
Louise Skrike lærte dem at kende,
havde de ingen fremmed hjælp, for
med tre sønner, og tre døtre hjemme
klarede de bedriften godt. Muntert
var livet der i hjemmet, og det var
et hjem, hvor alvor og gammen
godt kunne sammen.
Det næste hus i rækken var
gamle lærer Møllers. Han havde
været lærer i Guldager og havde
taget sin afsked i 1878 efter 19 år
som lærer i Guldager, og havde
bygget et lille hus, hvor han levede
med sin hustru.
De sidste i kredsen var Marie
på Guldager mark og enken Line
og Kristen og Kristian Jensen på
Guldager hede.
Der var også tradition for at
tage til efterårsmøderne på Stenum
højskole, nu Vrå højskole, og det
var ikke sådan lige til at komme
dertil, vejene var elendige ja nogle
steder helt livsfarlige. Louise Skrike
fortæller også om hvordan de selv
medbragte sengetøj og overnattede mange kvinder sammen på en
sovesal, hvor det gik livligt til med
strid om forskellige meninger.
I Thise var der en skrædder
ved navn Peter Engelund, han var
på besøg i Guldager på vej hjem fra
Høgsted, hvor han havde besøgt
nogle af „Vennerne“, og her fortalte
han om en kone, der selv syede sin
mands bukser; men bukserne
havde det snit, at han umuligt
kunne springe over en grøft med
dem på, så han havde givet hende
et nyt mønster.
Forstanderen på Stenum højskole hed dengang Jørgen Terkelsen, og han og hustruen besøgte
ofte „Vennerne“ rundt omkring, og
så var der fest, når de kom. Det var
utroligt hvad de overkom, når de
også skulle passe skolen og eleverne. Når de var i Vrejlev staldede
de op i præstegården og var et svip
inde hos alle „Vennerne“ og havnede så til sidst hos Krustrups.

På et tidspunkt kom der en ny
præst i Vejby ved navn Bertel Henriksen, han var ivrig Grundtvigianer og
„Vennerne“ fra Guldager skulle da
også til Vejby for at høre ham. Louise
fortæller at de kørte ad Løkkensvejen
fra Vrå til en korsvej hvor vejen gik
mod nord til Vejby. Det var over
Skrolleshede vi kørte, en skrækkelig
vej med stenet jord til begge sider
og kun få og små huse.
Louise Skrike blev meget opfyldt af det hun hørte, og da hun
kom hjem til præstegården i Vrejlev,
fortalte hun glad om sin oplevelse
til pastor Heiberg, og opfordrede
ham til at holde fri en søndag og
tage til Vejby. Det var en stor skuffelse for Louise, da hun hørte, at
pastor Heiberg var blevet fornærmet og havde sagt: „Og så, at hun
lod provsten høre på en opfordring
til at lade min egen kirke stå tom“.
Det blev begyndelsen til
mange uoverensstemmelser mellem
dem og det endte med at de måtte
skilles, fejl var der nok på begge
sider.
Louise Skrike var, med tiden,
kommet til at leve mere sammen med
Guldager-folk end med familien
Heiberg, og fik lyst til at prøve et
mere selvstændigt liv. Hun havde
arvet nogle penge og ville bygge
et lille hus i Guldager, og så ville
pastor Heiberg selv fortsætte skolen i præstegården.
Medens huset blev bygget,
boede Louise Skrike hos Niels
Krustrups, det var ikke længere
væk, end at hun kunne holde øje
med byggeriet. Hun fik lov til at
bygge huset, på noget af den mark
der tilhørte Hjul-Niels. Deres hus
lå i retning nord syd og Louises
kom til at ligge øst vest. Hjul-Niels
havde snedigt nok givet lov, for
hvis hun ville sælge huset, kunne
han købe det billigt, hvad der også
blev resultatet, men det var ikke i
Louises tanker dengang.
Louise havde ikke mange
penge at bygge for, så hun lavede
en tegning, der ikke oversteg hendes penge.
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Det blev et hyggeligt hus med
en ret stor dagligstue og et mindre
sovekammer, et køkken med spisekammer og en forstue til dagligstue
og en lille en fra køkkenet og ud.
På loftet var der et gæstekammer.
Det hus blev senere købt af Peter
Aasholm, der overtog høkerforretningen efter Hjul-Niels, og bygget sammen med stuehuset, nu ejendommen Aasholm.
Louise Skrike mindes den tid
hun tilbragte hos Niels Krustrup
med glæde, som ualmindelig hyggelig blandt forstående og elskværdige mennesker.
Louise Skrike fortæller, at hun
installerede sig i sit eget hus med
godt mod uden at have overvejet,
hvad hun egentlig havde indladt
sig på.
Hun havde aldrig haft hverken
gryde eller pande i hånden; men med
en kogebog „Madam Mangor“ og
lidt praktisk sans, kan man komme
langt, når man er nødt til det, og
efterhånden blev maden ret god,
idet hun blev ved med at prøve, til
den var som i hendes barndomshjem.
Der var hvidskurede gulve,
som det var en spas at strø med
sand og feje, hun havde det virkelig pænt og rent. Bordet og bænken var lette at skure; men da hun
skulle til gulvet, gik det galt, hun
tog for stort et stykke ad gangen,
så hun selv blev drivvåd, ja selv
særken. Efter den dag fik hun en
pige til at gøre det arbejde.
Det var dengang gendarmerne
blev sendt til Vendsyssel for at holde
ro og orden, at Louises nabo Mons
fortalte historien om „Tyskerkrigen“.
Tyskerkrigen, som den blev kaldt i
Guldager, var et slagsmål, der
havde fundet sted for år tilbage,
da der var en del tyskere der havde
taget arbejde på Vrejlev Kloster og
Rønnovsholm.
Lørdag aften havde de fundet
på at besøge hinanden, og så blev
der et farligt ståhej i Guldager, og
hverken piger eller koner kunne
være i fred for de karle. Så beslut-

Louise Skrikes skole,
Guldagervej 211,
som den ser ud i dag

tede karlene i Guldager at det skulle
have en ende, og så mødte de fjenden en lørdag aften, og det blev et
vældigt slagsmål. En af tyskerne
blev så ilde tilredt, at han blev båret ind i en lade hvor han døde.
„En ond og led karl var det“ sagde
Mons. Det blev sagt at det var
Mons der havde slået de drøjeste
slag.
Underligt nok blev der aldrig
rørt ved den historie fra øvrighedens side, i modsætning til overfaldet på Allerup hede, der havde fundet sted nogle år tidligere.
Louise Skrike fortsatte med at
holde skole i sit lille hus. Da drengene blev større kneb det for
hende med regning, først med Kristian Møller, og derfor foreslog
hun at de gennemgik regnebogen
i fællesskab. Han blev snart dygtigere end Louise og der var ikke
hjælp at hente hos læreren i Guldager, da han havde nok i sit eget,
og trangen til flasken var stor.
Om vinteren blev der holdt aften skole for de unge. „Vennernes“ unge kom; men kun karlene,
da de havde mest fri, pigerne skulle
være hjemme og arbejde med at
karte, spinde og væve. Denne aftenskole blev populær også blandt
unge uden for den snævre kreds i
Guldager.

Der kan fortælles mange historier om hendes vaske- og rulletøj
og om hendes oplevelser med
„Vennerne“, og om hendes møde
med mange af datidens kendte personligheder både i Vendsyssel og
på landsplan og om hendes interesse for politik. Som tiden gik,
blev der færre elever, og hun følte
sig efterhånden stærkere knyttet til
Valgmenigheden i Vrå og livet omkring højskolen. I 1900 solgte hun
sit hus i Guldager og byggede sig
et hus i Vrå i nærheden af højskolen. Her startede hun en ny friskole,
med kun en elev, Gunnar Bertelsen.
Senere blev hendes hus for lille
og en ny skole blev bygget, den
blev i 1930 til den private realskole,
der nu er lagt sammen med Vrå
skole.
Louise Skrike der var opvokset
i det bedre borgerskab i København,
hvor hun levede de første 35 år af sit
liv, blev så optaget af livet blandt
bønder, at hun kom til at tilbringe resten af sit liv i Vendsyssel.
Louise Skrike var, i de 58 år
hun boede i Vendsyssel en stærk
og markant personlighed, der på
mange måder var med til at præge
udviklingen på det menneskelige,
kulturelle og åndelige område, især
i Guldager og omkring højskolen i
Stenum og Vrå

Vil du vide
mere om
denne markante dame er
du velkommen
på Lokalhistorisk Arkiv i
Poulstrup.
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Enlig 75-årig dame møder Viano
Der skulle gå hele 75 år før hun ved en tilfældighed mødte
sin livs udkårne ved Vrejlev kloster. Hun kom fra Gunderup
og han fra Poulstrup.
Her fortælles historien om de 2, der blev født med 75 års
mellemrum.

Der findes ikke mange som
hende, og netop derfor vil Lokalbladet gerne fortælle lidt om hende
og hendes fortid,
Hun har siden 1987 haft næsten familiemæssige relationer til
Hans Krag Keldsen og hans familie på Gunderupvej, og det er også
der hun stadig holder til.
Hun blev født i 1929 og levede
sine barneår måske ved en dyrlæge?..i Understed ved Frederikshavn. Da hun var 17 (1946)kom hun
i huset hos Niels Jensen i Sæby –
og 3 år senere(1949) fik hun plads
hos Johan Mariegård i Skallerup.
Der var hun til tjeneste i 20 år, indtil 1969 og fra da af følte hun sig
efterhånden lidt tilsidesat og klodset op.
18 år senere – altså i 1987 fik
Hans Keldsen øje på damen i
Pandrup, og han syntes hun levede
hengemt og under kummerlige forhold, og tilbød hende at flytte med.
Hun var efterhånden lidt medtaget
af mange års slid og ikke mindst
mange år i glemsel. Men siden hun
kom i huset hos familien Keldsen,
har hun spundet som en veltilfreds
kat.
Sådan gik det til, at Hans Keldsen købte sin „Chevrolet 4-door sedan-standard“ fra 1929 på roden.
Efter 1600 timers arbejde fordelt
over 6 år, var Hans færdig med restaureringen, et kæmpe arbejde, når
alt skal skilles ad, sandblæses,
konserveres og samles igen. Han
indrømmer gerne at bilen, ud over at
være en hobby, og så er et legetøj
for store drenge, og hvilket legetøj..

Hans er oprindelig elektriker,
men han har i mange år arbejdet
som flymekaniker på forsvarets F16-jagere, så de tekniske- og
håndværksmæssige forudsætningerne havde han.
Allerede først i 80-erne skruede han og hans jævnaldrende på
gamle amerikanerbiler fra 50-erne
– flydere, som vi måske husker
bedst fra Olsenbandefilmene, men
Hans syntes de var for nye…og
så var det den ældre dame dukkede
op.
Det er nu 10 år siden Chevroletten fik den store tur, men den
står stadig flot og flunkende –
næsten som ny – 75 år gammel, og
var dengang som nu et særdeles
stateligt køretøj.
Hans kom og hentede mig, og
det var en stor oplevelse at få
agende. Den 3,2 liter store motor,
der yder 46 HK, snurrede lystigt
og vi rullede ud ad vejen med 5o –
60 km/t. Den kørte som en drøm,
med dobbelt udkobling og det
hele. Og de folk vi kørte forbi, var
ved at dreje hovedet af led.
Vi kørte op til Vrejlev Kloster
for at fotografere bilen, rullede
langsomt ind i klostergården, og
det varede ikke længe inden Kirsten og Troels stod på trappen. Det
var længe siden de havde set noget lignende.
På vej hjem spurgte jeg Hans
om Chevroletten var til salg. Men
nej…nærmest tvært imod. Han ville
faktisk gerne have en til. Så kunne
knejterne, når de blev voksne måske få en hver…

„Jamen hvad så med dig?“,
spurgte jeg…. “Tja…“ sagde
Hans… “konen har længe ønsket
sig en Morgan sportsvogn fra 50erne, men de begynder ved kr.
200.000,-…..så nu må vi se. Det
koster, og det kniber med tiden…
og gamle biler ta’r tid. Lige nu er
det, ud over arbejdet mest børnene
og ejendommen på Gunderupvej vi
satser på, men når børnene bliver
større….ja, så kunne det jo godt
være at mor og jeg skal i gang
igen….måske med en Morgan…
eller måske vores gamle Opel
Olympia fra 59"
Jeg blev standsmæssigt kørt
hjem og var en stor oplevelse rigere.
Vi vinkede farvel, og Hans og den
gamle dame listede af sted hjem mod
Gunderupvej. Hun skulle vist sove
til middag.
Helt anderledes frisk var den
75 år yngre herre, et virilt luksusdyr af mærket Mercedes Viano.
VIP står der med flot skrift på
det nye vidunder, som Bjarne og
Sanne Ulrik har fået i deres stald.
Very Important Person, jeg var nød
til lige at smutte indenom for at høre
hvem den VIP’er er i Poulstrup.
Bjarne fortalte mig at alle er vigtige, men denne Mercedes kunne
altså bruges til limousine kørsel og
transport af mennesker med særlige behov. Hvem kan foreksempel
ikke have brug for at kunne lave
kaffe, arbejde med sin computer
eller nyde en enkelt fra køleskabet.
Jo der er alt det udstyr der skal være
i den flotte bil. Nu mangler vi bare
besøg af kronprinsen og Mary i
Poulstrup, så kan Bjarne og Sanne
nok få dem rundt på majestætlig
vis. Todbjerg-Nord/Tårs Taxa kan
med den nye Mercedes nu tilbyde
al form for transport, lige fra sygetransport, til buskørsel og nu altså
også limousine kørsel. I Vendsyssel findes der indtil videre kun den
ene VIP-bil og den har altså bopæl
i Poulstrup. Nyd selv synet af luksus på billederne.

Arne Larsen-Ledet
og Trine Mortensen
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Børnehaven Skovager
Fælles ledelse med skolen
D. 1/8 2003 indgik børnehaven
sammen med skolen i et projekt, der
hedder „Fælles ledelse“. Det går,
kort fortalt, ud på at skolen og børnehaven fremover, mindst i en periode på 4 år, har fælles ledelse. Det
indebærer bl.a. at personalet i SFO
og Skovager bliver til én samlet
personalegruppe, for der igennem
at udnytte ressourcerne bedre og
give mulighed for at lave flere pædagogiske aktiviteter på flere niveauer. Det betyder også, at børnene fra de er 3 år til de forlader
skolen vil opleve en sammenhæng
i den pædagogiske linie. Det er et
af målene, men ting tager tid og vi
skal finde vores egne ben i det hele.
Det betyder også, at skolens bestyrelse og børnehavens bestyrelse er blevet slået sammen. Der
er to repræsentanter valgt af forældrene i børnehaven. Der blev i den
forbindelse ansat helt nyt personale i børnehaven, bortset fra en
enkelt pædagog. Tiden, der er gået
siden august sidste år, har vi brugt
til at lave vores egen kultur i børnehaven med de mennesker, der er
der nu. Vi har bla. haft en pædagogisk weekend, hvor vi snakkede
per-sonalesamarbejde og den fremtidige pædagogik. Vi er så småt be-

gyndt på en ny struktur. Det foregår i trin, hvor vi tager et lille skridt
ad gangen. Børnene har førhen været inddelt i aldersbestemte grupper. Vi vil fremover lave aktiviteter i
mere blandede grupper, dvs. mere
funktionsopdelte aktiviteter, hvor
børnene bliver delt op efter interesser. Eksempelvis kan der være
en gruppe drenge, der er meget interesserede i at arbejde med træ.
Så vil der blive lavet en aktivitet
for dem, uanset deres alder. Men
det er kun på begynderstadiet, da
både børn, forældre og personale
skal følge med i ændringen. Det helt
overordnede mål er selvfølgelig
tryghed for det enkelte barn og
dermed også forældrene. Vi har indtil videre haft to forældremøder,
hvor forældrene er blevet orienteret og der har været en utrolig god
stemning på disse møder. Der har
selvfølgelig været en del spørgsmål omkring det, hvilket er ganske
naturligt. Men det har været dejligt at mærke den positive ånd, det
hele er blevet modtaget med. Så
hermed en tak for det.
Det var lige en lille beretning fra
børnehaven, som tingene er lige nu.
Vi håber på fremover at kunne skrive
noget mere, bl.a. lidt mere fra hverdagen og om sjove episoder.

Grillaften

Stemningsbilleder fra grillaftenen. Ved bordet ses bl.a. Melanie, Måne,
Matilde, Karoline, Oliver og Nicklas. Ved gyngen Lærke, Matilde og Patrick
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af Kirsten Larsen
og Trine Mortensen

Fredag d. 11.juni blev der holdt
grillaften i børnehaven i Poulstrup.
Det var forældrerådet der havde arrangeret festen. Forældre og børn
hjalp selv til med opstilling af borde
og stole og grill. Mad og drikke
medbragte man selv, og så var der
ellers lagt op til en hyggelig aften.
Aftenen startede med et lille
orienteringsløb, hvor der skulle
tælles vinduer i skolegården, føles
på ris, fjer, mel og sand, kastes med
bolde, løbes med kartofler og til
sidst kunne man også få malet ansigtet.

Derefter blev maden lagt på
grillen og øvrigt tilbehør taget frem.
Børnene legede og de fik vist ikke
smagt på ret meget af maden. Til
alt held blev der senere serveret
store kræmmerhus med is til alle
børnene og de blev skam spist.
Så blev der danset og sunget
børnesange, til stor glæde for både
børn og voksne.
Det var en super hyggelig aften og meget glædeligt at så mange
støttede op om arrangementet. 63
voksne og børn var samlet, til en
aften vi alle vil huske, som noget
godt og hyggeligt.

En „stikkende“
sød hobby
På Kærholmvej i Tollestrup bor
John Rasmussen med sin familie.
Han har gennem de sidste 3 år
fået en ny og spændende hobby,
nemlig Biavl.
Interessen opstod pludselig,
ved at han fik nogle bistader foræret.
Foruden dem derhjemme har han
også nogle stader stående ved Flyvbjerg.
Aftalen var, at jeg skulle komme
og besøge ham for en lille snak til
fyraften. Det var fantastisk godt vejr
mellem bygerne, John tog lidt ild med
og udstyr på, så han ikke kom til
skade, så kunne han give bierne lidt
røg, så tror de, der er skovbrand og
går ned på tavlerne og fylder sig med
honning.
På den måde er det muligt
komme ned i stadet og tage tavlerne
ud og passe dem.
Efter at have set en tavle med
honning satte vi os på havebænken
og snakkede. Allerbedst er det at
kigge til dem, når det er godt vejr,
bierne kan mærke, når der bliver regnvejr.
Da vi kom derud, var der livlig
aktivitet, og efter røgen varede det
lidt, så blev der ro i bilejren. Der er
cirka 50.000 bier per stade, og de producerer i gennemsnit 35 kg honning
per stade.
En bi har et meget kort liv, de
bliver kun cirka 6 uger om sommeren, så er vingerne slidt op. Mange
tror en bisværm er farlig, men det er
kun, hvis de bliver truet eller klemt,
at de stikker. Når de sværmer, tænker
de kun på at stifte bo, så skulle der
komme en sværm i jeres ha ve, kommer John gerne og tager dem. Det er
let at passe bier. Her om sommeren
ser John til dem af og til. Han skriver
op i en bog, hvor langt beboerne i de
forskellige bistader er henne i honningproduktionen. Det er også vigtigt at holde øje med dronningen og
æglægningen. Der må ikke dannes
sværmceller, og avlsarbejdet her er
ligeså vigtigt som hos andre „dyr“.
Bierne er vigtige brikker i bestøvning
af frugttræer og blomster. Deres foretrukne føde er raps og hvidkløver,

og her er noget interessant for
landmanden: en rapsmark giver
6-10 % større udbytte, hvis der
er godt med bier. En del af sin
viden har John læst sig til, og
om vinteren deltager John i Biavler-foreningens møder, hvor
ham sammen med andre biavlere lærer nogle nye ting. Der arbejdes også med at avle bier, der
ikke vil sværme, og vil man
gerne lave lynghonning, kræver
det en stærk bifamilie. Han har
også selv eksperimenteret med
nye bistader, hvor flyvesprækken er indskrænket med skumgummi, for bier kan være nogle
røvere og stjæle honning hos
hinanden, især hvis det kun er
små bifamilier.
Et magasin vejer 35 kg. Det
tager 1 dag med lidt hårdt arbejde at slynge honningen.
Allerede i august går bierne
i „vinterhi“. Så skal de fodres
med 14 kg sukker, og om foråret
får de cirka 2,5 kg fast føde, noget der ligner flormelis, og denne
mængde er per stade, det tager
bierne så ned i rammerne og
overlever på. Forårshonning er
lyst og meget fast. Sommerhonning er lind i konsistensen,
Efterårshonning er mere lind.
Honning er sundt, søder som
sukker, men da der er 20% mere
vand i det, feder det ikke så meget, og honning kan nemt erstatte sukker i husholdningen

og i særdeleshed i bagværk.. Nyslynget
honning er fantastisk godt på friske jordbær om sommeren.
Under anden verdenskrig var der
35.000 biavlere i Danmark. Nu er der 5000,
men interessen er stigende. John vil
gerne vise hobbyen frem, og du kan nemt
få en god bisnak, også selv om du ikke
er „fagmand“. Så kig forbi. Der er salgsbod ude ved vejen, og det er god honning, vi taler af erfaring.

Tekst og foto:
Rita V. Frantzen.
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KFUM-SPEJDERNE

Mus lejr
Den 11. juni drog 24 forventningsfulde bævere, ulve og ledere på årets sommerlejr på Thorup Hede. Emnet for årets
mus-lejr var prinser og prinsesser. Fredag aften blev brugt på at fordele sovepladser og spise madpakker ved det hjemmegjorte spisebord, før turen gik til det
fælles lejrbål iført ens bålkapper med
spejderlogo på ryggen. Her var der optræden med forkortede udgaver af forskellige eventyr, - alle hidkaldt af en oppustelig mobiltelefon på ca.2 meter. Mange
flinke forældre havde bagt kage, så der
var ta‘selv kagebord før tandbørstning
og godnat.
Lørdag morgen blev vi vækket med
trompetfanfare. Efter morgen maden var
der fælles gudstjeneste for alle deltagere.
Herefter stod den på aktiviteter af forskellig slags, afbrudt af boldspil eller leg på
marken ved siden af så snart det var muligt. En del af opgaverne mundede ud i en
prinseprøve, hvor man skulle have 8 af
10 opgaver løst før man havde gjort sig
fortjent til medalje.
Aftensmaden bestod af pitabrød med
diverse fyld, og lune frikadeller. Lejrbål i
underlejren .og endnu et ta‘selv kagebord
inden det blev sengetid.
Søndag stod den på gudstjeneste i
„gryden“, inden starten gik på Ludo-løb
med brug af medbragte terninger. Kravet
var at hver bande skulle medbringe en
terning til brug på løbet der gik rundt i
hele lejren med en masse poster af ca. 5
minutters varighed. Der var papterninger,
flamingoterninger, skumgummiterninger,
træterninger, plasticterninger o.s.v.. Et
sted skulle man fange døde sild med fiskestang, et andet sted kende de nordiske flag. Hos Poulstrup spejderne skulle
man spille kæmpe ludo, hvor banen var
lavet af spændbånd. Det var en varm formiddag, så lederne måtte rundt med vand.
Det blev frokost tid og herefter nedbrydning af lejren. Kl. 1230 begyndte forældrene at komme, for at hjælpe med arbejdet. Lejren sluttede med fælles afslutning
hvor vi hilste alle prinserne og
prinsesserne farvel. Slutteligt blev de sidste kager serveret for forældrene før de
tog deres trætte og beskidte børn med
hjem.
Med spejderhihilsen,
Laura og Jacob
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Vandreskjold sammen
med Rakkeby-spejderne.
Lørdag d. 1. Maj 2004 havde 13
spejdere fra Poulstrup og 10 spejdere
fra Rakkeby, i alderen 10-16 år, taget de
gode sko på, og var klar til at tilbagelægge henholdsvis 40 og 50 km på gåben. Turen skulle gøres på 24 timer og
startede i Rakkeby. Herefter gik turen
lørdag over Hundelev, Vennebjerg
Kirke, Skallerup Klit, Nørlev og Sønderlev. I Sønderlev overnattede alle i en
lade, hvor vi sov på halm. Næste dag
gik turen videre fra Sønderlev til
Skallerup, Vennebjerg, Sdr. Harritslev,
for til sidst at ende hvor vi startede,
nemlig ved Rakkeby spejderhus.Turen
var en succes, ud af 23 spejdere, faldt
kun 2 fra undervejs. En på grund af
sygdom og en efter 30 km. 5 spejdere
gik 50 km og 16 gennemførte de 40 km.
Endvidere var samarbejdet mellem
Rakkeby og Poulstrup spejderne rigtig
positivt og mange fik nye spejdervenner. Spejdere der gennemførte 50
km. fra Poulstrup var: Nikolaj Braun Pedersen. Spejdere der gennemførte 40
km. fra Poulstrup var: Mette Karlsen,
Christina Overgaard, Christina
Nygaard, Kristina Damsgaard, Jannick
Kristensen, Majbritt W Jensen, Winnie Thisted, Klaus Jess, Rebecca Jensen, og Heino Andersen. Torben Jess
gennemførte 30 km, og får derfor et 30
km. vandreskjold. Lederne siger tak for
en god weekend!
Line og Kåre

Bævere og Ulve tog også
vandreskjold.
I weekenden d. 15. og 16. maj var
det blevet Bævernes og Ulvenes tur til
at prøve at tage vandreskjold. Turene
var på 10 og 20 km. og på ruterne var
der forskellige opgaver, som skulle løses. En af de mest populære poster var
„Is-posten“ hvor der var mulighed for
at hvile og „afkøle“ inden turen gik tilbage til spejderhuset. Herefter var der
leg og afslapning, og en af ulvene
sagde: Vi gik ud som friske og var næsten „døde“ da vi kom hjem. Vi havde
en rigtig god dag med masser af sol, og
aftensmaden, som bestod af pasta og

kødsovs, faldt i god smag hos alle, da de
mange kilometer også havde givet en god
appetit. Efter maden var der lejrbål i haven,
hvor der blev hygget inden det var tid til at
komme i soveposerne. Det var nogle meget trætte børn, som meget hurtigt faldt i
søvn. Efter morgenmaden var der udlevering af vandreskjolde, som Bæverne og
Ulvene stolte tog imod.
Dorte.

Sommerlejr
Weekenden d. 11- 13. juni var 15 af de
største spejdere, samt Line og Kåre, taget
til Nols sø ved Saltum spejderhus for at
afslutte mærket „Søspejd“. Her byggede
hver patrulje, deres bud på den bedste lejrplads i kampen om at vinde „Sølvøksen“.
Alle byggede også tømmerflåder, som de
fik lov at afprøve på søen. Da vejret var
dejligt og redningsvesten alligevel var på,
fik de som havde lyst, lov til at springe i
den klare sø og bade. Søndagen gik med at
bygge en stor tømmerflåde, som alle kunne
være på, og enkelte tog en tur i kanoen. Alt
i alt en rigtig god lejr med dejligt vejr, søde
børn og rigtig gode faciliteter, venligst
udlånt af Saltum spejderne.

Muslejr 2004.
Fra d. 11. - 13. juni var Bæverne og
Ulvene på den årlige Muslejr. Temaet på
lejren var „Prinser og Prinsesser“. Aktiviteterne på lejren var bygget op omkring de
forskellige eventyr, som fx Fyrtøjet, Tornerose, Snehvide osv. Børnene syntes at det
var meget spændende og børnene fik diplomer efter veludførte prøver. Søndagen,
som var den sidste dag på Muslejren, var
børnene på et terningeløb, som de også
udførte på bedste vis. Om eftermiddagen
kom forældrene og hentede de „trætte“
børn, efter nogle dejlige dage på lejr. Dorte.

Spejder for en dag
Igen i år holder spejderne arrangementet „Spejder for en dag“. Det foregår lørdag d.
21. august kl. 10-14 i spejderhuset i Poulstrup, og her er alle interesserede velkomne til
at komme og prøve, hvordan det er at være
spejder. Emnet i år er „Biller og blå briller“ og
hvad det handler om, vil vi ikke røbe her, men
mød op til denne sjove dag og få en god
oplevelse med spejderne. Alle børn (og forældre) er velkomne
Dorte.

Loppemarked
1. maj havde vi igen loppemarked i bygningerne på Vrejlev kirkevej 60. Desværre var
tilgangen lille, men til trods for de få besøgende er vi godt tilfredse med resultatet på ca.
9000 kr. Vores nye tiltag med at servere helstegt pattegris var en succes og noget vi har
snakket om at gøre igen. Næste loppemarked
bliver holdt som et kassesalg lørdag d. 11 september fra 10 -14.
Line.

Fra søspejdernes lejr ved Nols sø
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Grosbøll

Michelangelo: Gud der skaber mennesket. Michelangelo fik engang den opgave af paven, at han skulle male Gud.
Han gav sig modstræbende i kast med det. Han malede Gud som en gammel mand. Når jeg hvert år på denne tid
beder konfirmanderne om at tegne Gud, er det stort set altid et lignende portræt. Michelangelo vidste udmærket, at
Gud ikke ser sådan ud, men han malede Gud sådan, fordi det er sådan barnet forestiller sig Gud. Den voksne ved
godt, at selv om Gud har vist sig i Jesus, så ved vi ikke, hvordan han ser ud.

Jeg har ikke selv prøvet det, men
jeg har hørt om folk, der har
prøvet at få solstik. Jeg var
næsten sikker på, at det havde
min kollega i Taarbæk, Thorkild
Grosbøll, da han i juni sidste år
ikke kunne leve med, at kirkeministeren stjal hele opmærksomheden. I hvert kunne man i
Weekendavisen læse en stor
artikel med overskriften: Præsten
tror ikke på Gud.
Og så fik vi ellers præsenteret
Grosbølls teologi eller hvad det
nu er. Det gav stødet til en lang
offentlig debat, som vi kun har
set begyndelsen på. Teologien er
blevet samtaleemne.
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Efter en betænkningstid gik Grosbøll tilsyneladende i sig selv. Han fik i hvert fald
lov til at virke igen som præst i sit sogn, men
under såkaldt skærpet tilsyn. Jeg ved ikke,
om man kan sige, at han krøb til korset, det
ville nok have været godt for ham! Han fik i
hvert fald tid til at tænke sig om og nuancere
sin teologi i det lille forløbne år, hvor han har
været under skærpet tilsyn af sin biskop. Men
man kan ikke sådan skifte livsanskuelse, fordi
man skal, derfor er Taarbæk-præsten fortsat
leveringsdygtig i provokerende udtalelser.
Det er nu dem, som har resulteret i, at biskop
Liselotte Rebel har grebet ind og bedt kirkeministeren tage affære.

Tvivlens arrogance
Et er, at man kan tvivle også som præst,
noget andet er, om man forhærder sig i den
og gør den til et ideal og går hen og bliver
arrogant. Det er det, som Grosbøll gør, når
han med tvivlen som redskab rakker ned på
troen på Gud som skaber, Gud i det hele taget, det evige liv, for nu blot at nævne de
meste centrale emner, som han gør op med.
Om Guds Rige sagde han i sin sidst afholdte
prædiken, at der ikke er andet rige end det,

som vi selv skaber. Det vil sige, det er
kun et budskab til de stærke, dem som
kan klare sig selv. Der er ikke megen
trøst til de lidende, sultende, til dem
som ikke fik noget liv i dette liv. Håbet
om Guds Riges komme, er netop et håb
om en bedre tid for såvel verdens nødlidende og alle andre. Der er kort sagt
ikke noget evangelium i hans budskab.
Det er kun glædeligt for dem, der har
overskud materielt. Det er et materialistisk budskab til de velbjærgede!

„Vi skal pinedød omdefinere
Gud“
Det sagde Grosbøll i sin sidste
prædiken. For mig at se går Grosbølls
projekt ud på at komme om bag om de
begreber og forestillinger, som vi gør
os om Gud. Problemet er blot, at han
kommer til at smide barnet ud med badevandet. I sit opgør med fastlåste
gudsbilleder, ryger Han ud, som billedet eller begrebet forholder sig til. Når
Grosbøll siger, som han sagde i nævnte
prædiken: „Gud har abdiceret til fordel
for sin søn“, så river han gulvet væk
under Gud. Han benægter eksistensen af Gud, men siger samtidig, at
Jesus er søn af Gud. Det er da en selvmodsigelse, der vil noget. Og det er
netop det, som er grundproblemet i hele

sagen, Grosbøll vrøvler og er tåget
i sin iver efter at provokere og omdefinere Gud.

Gud som skaber
Fra den 8. juni og et par dage
frem kunne man på både DR1 og
TV2s teksttv, læse, at der var rejst
en sag mod Grosbøll fordi han benægtede, at Gud har skabt verden
på 7 dage (det var nu 6 dage ifølge
1. Mosebog). At han benægtede,
at Gud skulle have skabt verden
på NØJAGTIG 6 dage, var ikke anledningen til at sagen mod ham rejstes. Var det tilfældet, så var vi
mange, der stod over for en læresag (sådan omkring 80-90 procent
af præsterne). Nej, det var selve
det, at han benægtede, at Gud
skabte og fortsat skaber. Man kan
nemlig udmærket og bør efter min
bedste overbevisning ikke forstå
skabelsesfortællingerne som videnskabelige rapporter. Hensigten
er ikke at fortælle detaljeret, hvorledes det gik for sig, da Gud skabte,
men de udtrykker menneskets
møde med skaberværkets storhed:
Hvor har du, Gud, skabt det hele
smukt og stort! Det er sagt i lovprisning af Gud. Det hører snarere
til poesiens verden.
Men der er en grund til, at journalisten misforstod det med de 6
dage og skrev, som han/hun gjorde.
Grosbøll lagde op til det ved at tillægge danskerne en hamrende stor
naivitet. Han giver gang på gang
udtryk for, at folk går og tror, at Gud
sidder omme bag skyerne og derfra skaber alt (hans tale om Gud
som en dukkefører i et marionetteater). Han er på det punkt lige så
naiv som kosmonauten Gagarin. Da
han landede efter verdens først
bemandede rumtur, sagde han på
bedste ateistiske vis: „Jeg så ikke
Gud derude“. Mens amerikanerne
læste højt fra skabelsesfortællingerne, da de landede på månen den
20. juli 1969. De så heller ikke Gud,
men de så skaberværket og det
uendelige himmelrum som et ud-

tryk for Guds storhed og uendelighed.

Himlen som billede på
Guds nærvær
Når en far eller mor skal fortælle sit barn om det evige liv, så er
det meget almindeligt, at forælderen peger op mod himlen. For himlen er uendelig, den er smuk og ser
dejlig ud på en sommerdag i
august og den er udenfor vores
rækkevidde. Mens far eller mor nu
står og peger ud i det store rum, så
siger han/hun f.eks. til barnet: „Det
er nu, du skal leve dit liv, men forude venter dig det evige liv hos
Gud i himlen“. Vi bruger et billede,
for at barnet kan forstå noget, der
vanskeligt lader sig forstå med
vore begreber. Vi siger også, at Gud
er i himlen (tænk blot på: „Fadervor du som er i Himlene“). For himlen er det, som er over os alle. Den
overhvælver os alle på en og
samme tid. Gud er alle steder på
samme tid. Gud er allestedsnærværende.
Profeten Jeremias benægtede,
at Gud er begrænset til et sted: „Er
det ikke mig, der fylder både himmel og jord, siger Herren“ (Jer. 23,
24). Luther uddyber citatet: „…Gud
er virkelig allestedsnærværende.
Han er i kvindens skød, som
Kristus blev født af, i legemet, i
døden og dødsriget, ja i
skarnbassehullet og rendestenen
og latrinkulen“. Og som en har
sagt om det: „Det er en trøst, for så
kan man ikke komme det sted hen,
hvor Gud ikke er og fortabes. Det
er overgået mange hellige mænd
og kvinder at blive kastet i latrinkulen – skulle de da ikke kunne
påkalde Gud dér?“
Pointen er at Gud er alle steder på en og samme tid, han er til
stede i alt, hvad der er til. På den
måde både skaber og opretholder
han alt - også Grosbøll og alle os
andre troende som tvivlende.

Konfirmandindskrivning
Søndag den 22. august kl. 9 i Hæstrup Kirke og kl. 10.30 i Vrejlev Kirke er
der efter gudstjenesten konfirmandindskrivning. Man bedes medbringe
konfirmandens dåbsattest.
Der vil for forældrene og konfirmanden være en orientering om konfirmandundervisningen og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål og få en snak.
Familiens øvrige børn er også velkomne
som til enhver anden gudstjeneste. Orienteringen er ikke lang.
Selve undervisningen begynder i
uge 35. Ugedagen vil fremgå af skoleskemaet. Mødestedet er hver gang præstegården med mindre andet meddeles.
Konfirmanderne cykler indtil efteråret til
præstegården og retur til skolen.

Minikonfirmand
Går dit barn i 3.klasse er det velkomment til at blive minikonfirmand.
Vi skal lære vores kirker at kende,
høre hvad tingene i rummet kan fortælle
os om Gud og os. Vi vil høre bibelhistorie, lære og synge salmer og lege. Har
du lyst til, at dit barn skal lære noget om
kirken og det der sker der, så tilmeld det.
Niels Christian Lassen står for undervisningen sammen med en medhjælper.
Minikonfirmandforløbet begynder i
uge 37. Ugedagen vil fremgå af et brev,
som I modtager gennem skolen.
Søndag den 19. september holder
vi børnegudstjeneste med særligt henblik på minkonfirmanderne. I Vrejlev
Kirke er det kl. 10 og i Hæstrup Kirke er
det kl.11.
Mødestedet for undervisningen er
Sognehuset ved Vrejlev Kirke. Børnene
vil blive afhentet og bragt tilbage til skolen med bus. Vi afslutter forløbet med
børnegudstjeneste med indlagt krybbespil søndag den 5. december kl. 16 i
Vrejlev Kirke

af Niels Chr. Lassen
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Vrejlev Kirke

Hæstrup Kirke

REPLIK

Højskoleaftener
Efterårets og vinterens tema i Højskoleaftenerne er reformatoren Martin Luther
1536 indtraf reformationen officielt i Danmark. Den var
begyndt i Tyskland, da den tyske munk Martin Luther angreb
sin kirke, den romersk-katolske for bl.a. magtmisbrug og forvanskning af evangeliet. De fleste husker fra historie- og
kristendomstimerne i skolen, at man drev afladshandel. Ifølge
middelalderlig tankegang kunne man være uheldig at havne i
skærsilden, og det var jo ikke så rart. Derfor fandt smarte
kirkefolk hos paven i Rom på, at man kunne købe aflad. Man
kunne købe sig selv eller sine nærmeste fri. Dette vrøvl brød
Luther med. Han blev lyst i band og blev fredløs. Man prøvede ved magt at komme ham til livs, men man kunne ikke
knække ham. Resultatet af Luthers kamp, blev, at man dannede selvstændige kirker uafhængige af Rom. De lutherske
kirker var født.

Vil du vide mere om det?
Lære mere om den mest centrale teolog i Den Danske
Folkekirke, så mød op til sæsonens højskoleaftener. Møderne
vil forløbe således, at vi begynder med en andagt i Vrejlev
Kirke kl. 19. Derefter går vi over i Sognehuset og taler om
aftenens tema/tekst.
Den første gang udleveres alle tekster. Det er så meningen, at man hjemme læser dem igennem. Når vi så mødes til
Højskoleaftenen, vil vi diskutere det læste og jeg vil som mødeleder perspektivere temaerne.

Vi mødes i efteråret følgende aftener:
Den 2. september
Den 7. oktober
Den 4. november
Den 2. december
Ved man allerede nu, at man har lyst til at være med, så vil
jeg gerne have besked af hensyn til trykning af tekster. Men
man er også velkommen til at møde op og se om det er noget
for en.
Alle er velkomne til at være med!

Særlige
gudstjenester Sogneaftener
Børnegudstjeneste
Den 19. september håber
vi, at se rigtig mange børn med
deres familie, for der holder vi
gudstjeneste på børnenes præmisser. Kom til gudstjeneste i
Vrejlev kl. 10 eller i Hæstrup kl.
11.

Høstgudstjeneste
Den 3. oktober er det meste af høsten i hus. Det vil vi
fejre ved at takke Gud for høstens gaver. Det er i Vrejlev kl.
10.30 og i Hæstrup kl. 9. Ligesom vi plejer inviteres
konfirmanderne til at pynte kirkerne med frugt, blomster og
andet fra haverne. Andre er
selvfølgelig også velkomne til
at medbringe afgrøder fra årets
høst. Efter gudstjenesten bliver
alt det medbragte solgt til de
fremmødte til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.

Aftengudstjeneste
Den 31. oktober kl. 19.30:
Aftengudstjeneste i Vrejlev Kirke

Alle helgens dag.
Den 7. november er dagen,
hvor vi mindes dem, som vi har
mistet. Navnene på dem, der er
døde siden sidste Alle helgens
dag hos i sognene eller som er
blevet begravet/ bisat herfra, vil
blive læst op og på den måde
mindes.
Der er gudstjeneste i
Vrejlev kl. 10.30 og aftensgudstjeneste i Hæstrup kl. 19.30

Brønderslev Kirkehøjskole (Vrå Sognegård kl. 19.30)
16.september: Filminstruktør Nils Malmros: Om filmen „at kende sandheden“
7.oktober: Lektor Finn Jacobi: „1. Trosartikel“ (Om troen på Gud Fader)
28.oktober: Læge Christoffer Johansen: Helbred og religiøsitet
11.november: Lektor, fysiker Jens Martin Knudsen: Har naturvidenskaben en grænse?
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Domprovst Arne Mumgaard

Fra Vrejlev – Hæstrup
til Budolfi.
Torsdag den 9. sept. kl. 19.30
i Vrejlev præstegård:
Arne Mumgaard vil komme
ind på de personlige erfaringer, som han har gjort som
præst på landet og i byen og
på de udfordringer, som Folkekirken står overfor nu.
Ta´ selv brød med til kaffen
denne aften.

Johannes Andersen,
Ålborg
Torsdag den 28. oktober kl.
19.30 på Vrejlev – Hæstrup
Skole:
Samfundsudviklingen
Foredrag ved lektor Johs.
Andersen, Ålborg, som vil
indkredse nogle af de mest
centrale udviklingstendenser i samfundet. Først i familien og vores livsform. Dernæst
i
velfærdsinstitutionerne, på arbejdet
og i politik. Trådene samles
i en diskussion af, hvilke
værdier der er vigtige for at
et moderne samfund fortsat
kan fungere som en helhed.
Entre incl. kaffe: 30 kr.

Temasider:

Menighedsrådsvalg 2004

Valgplakat af kunstneren Peter Bysted
fra Menighedsrådsforeningenn
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TEMA

MENIGHEDSRÅDSVALG

Valget
er dit
Hvert fjerde år skal der vælges
medlemmer til landets 2200 menighedsråd. Valgdagen er den 9. november, men i mange sogne afgøres sammensætningen af menighedsrådene allerede i september.
Hvorfor kan du læse om her.

På de efterfølgende temasider finder du
nogle indlæg, der giver et rids af menighedsrådsarbejdet.
Næsten alle i lokalområdet er medlem
af folkekirken, men kun en meget lille
del medvirker aktivt i det kirkelige
arbejde.
Mange har en berøringsangst for i det
daglige at vise interesse for folkekirken,
men ved de store begivenheder som
dåb, konfirmation og bryllup samles de
fleste i deres kirke. Og så godt som alle
kommer der ved deres begravelse.
Det er vigtigt, at så mange som muligt
tager stilling til, hvordan man ønsker
kirken som en aktiv medspiller i hverdag og fest.
Enten ved at vise sin interesse for de
kirkelige aktiviteter ved bare at møde
op, eller endnu bedre: At give en hånd
med i menighedsarbejdet med børn,
unge og ældre i sognene og gerne som
medlem af menighedsrådet.
Din kirke er en del af dit lokalsamfund,
og derfor også en del af dit ansvar, at
den får gode vilkår og udvikles fremover.
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Orienteringsmøde
Her fortæller menighedsrådene om, hvad arbejdet i et
menighedsråd går ud på, hvad der er sket i den forløbne
periode og måske om nogle idéer for de kommende år.
Du orienteres dernæst om reglerne for valget, og hvordan
opstillingen af kandidater foregår. Dette opstillingsmøde finder
sted på følgende tidspunkter:
Hæstrup menighedsråd: Onsdag den 8. september kl. 19.30
i Vrejlev præstegårds konfirmandstue
Vrejlev menighedsråd: Tirsdag den 14. september kl. 19.30 i
Vrejlev præstegårds konfirmandstue.
Begge aftenerne er menighedsrådene vært ved en kop kaffe.

Kandidatlister
Samme aften efter orienteringsmødet kan mødedeltagerne
eventuelt udarbejde en kandidatliste. Men man kan også
indlevere kandidatlister senere, blot skal dette ske tidligst
den 21. september kl. 19 og senest den 28. september kl.
19. For Hæstrup sogns vedkommende sker det til Erik
Kristensen, Hæstrupvej 101 og for Vrejlev sogn til Erik
Christensen, Bastholm Møllevej 175.
En kandidatliste skal indeholde mindst 1 og højst 13 navne
og skal være underskrevet af mindst 5 og højst 15 stillere.
Alle formularer og regler for indlevering af kandidatlister med
de forskellige tidsfrister kan fås hos formændene eller findes
på www.menighedsraad.dk.
Kommer der i hvert af sognene kun 1 kandidatliste bortfalder
afstemningen. De folkekirkemedlemmer, der står øverst på
denne liste, danner det ny menighedsråd. Hæstrup har 6 og
Vrejlev 7 valgte medlemmer.

Eventuelt valg
Kommer der flere kandidatlister, afholdes der valg den 9.
november. Valgstederne og reglerne for selve valget vil da
blive oplyst i Vrå Avis. Der udsendes valgkort inden valget

Det nye menighedsråd
Vrejlev og Hæstrup menighedsråd træder sammen til det
konstituerende møde torsdag den 25. november. Her vælges
formænd og de forskellige udvalgsposter besættes. Alle
menighedsrådsmøder er offentlige.

Vil du vide mere om valget?
Du kan da finde nyttige oplysninger på
www.vrejlev-haestrup-sogne.dk

MENIGHEDSRÅDSVALG
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Menighedsrådet og sognepræsten

Sidste år fejrede vi i Danmark, at vi fik menighedsrådslovgivningen i 1903. Det skete som led i en generel demokratisering af samfundet. Hensigten var, at overlade så
megen som muligt af forvaltningsmagten til menighederne
selv. Mange steder var kirkerne blevet selvejende, især
fra midten af 1800-tallet. Det var meget almindeligt, at en
kreds af medlemmer købte kirken af den person som ejede
den og siden lod den overgå til selveje. Bl.a. derfor var det
oplagt, at menighedens medlemmer også fik reel magt over
forvaltningen af deres kirker. De fik udstrakt økonomisk
magt og har det den dag i dag.
Denne magt betyder reelt, at menighedsrådene kan
være med til at udforme meget i og ved kirkerne. De kan
f.eks. sætte deres fingeraftryk på anlæggelsesarbejde. Det er
menighedsrådene, der beslutter, om der skal ske ændringer
på kirkegården.
Alle menighedsrådets økonomiske dispositioner har indtil i dag været overvåget af provstiudvalget (som består af
provsten samt en håndfuld menighedsrådsmedlemmer fra
forskellige sogne i kommunen). Det nye menighedsråd kan
se frem til øget økonomisk selvstyre. I forlængelse af det
økonomiske ansvar, skal der også nævnes, at rådene har
arbejdsgiverfunktion i forhold til al personalet (graver, gravermedhjælpere, kirkesanger og organist). Der er meget at se til
for et menighedsråd, mange regler at sætte sig ind i. Det er
vigtigt, at rådene fortsat vil arbejde for at vi kan have to gode
arbejdspladser, hvor de ansatte trives, som det er mit helt
klare indtryk, at de gør i dag!

Menighedsrådene har
ved præsteskifte myndighed til
at pege på, hvem de gerne vil
have som deres sognepræst,
men de ansætter ikke præsten.
Præsten er ansat direkte af
kirkeministeren og denne er
derfor hans/hendes arbejdsgiver. Dette noget specielle forhold tjener til at sikre præstens
uafhængighed af menighedsrådet i sin embedsførelse. Ikke
så meget for præstens egen
skyld, men for evangeliets
skyld (præsten kan forkynde
evangeliet uden at skænke det
en tanke, om han forarger menighedsrådene. Han slipper for
at slå af på karskheden, hvis
det skal til). Forholdet imellem
præst og menighedsråd, er således ikke et arbejdsgiver tagerforhold. Det forhold at
præsten er født medlem af rådet med fuld stemmeret ville
også være uheldigt, hvis det
var tilfældet, for da ville han så
delvis være sin egen arbejdsgiver og dermed konstant inhabil. Når det ikke er et

af Niels Chr. Lassen

arbejdsgiverforhold, hvad er det
så? Det er et samarbejdsforhold.
Menighedsrådet har sine kompetencer (som præsten også har
del i) og præsten har sine. Men
eftersom alt drejer sig om varetagelsen af kirkens liv, kan arbejdet kun udføres ved et gnidningsfrit samarbejde.
Et samarbejde kræver noget
af begge parter, først fremmest
åbenhed. Præsten kan vælge eller presses til at køre sololøb,
som det sker mange steder, ligesom menighedsrådet kan. Den
egentlige sorteper i den magtkamp er selvfølgelig kirkens liv
og vækst, som begge ellers er
sat til at virke for. Det kan jeg
illustrere ved et eksempel. Forestil dig en præst, der vil lave en
række arrangementer, og han
kan spore interesse for det i
sognet. Menighedsrådet vil ikke
bruge penge til det. De vil hellere have et nyt koncertorgel,
fordi de er vældig glade for musik. Så kan præsten have nok så
mange ideer og tale nok så meget for sin sag. Det strander,
hvis menighedsrådet har smækket kassen i, fordi det vil noget
andet end ham. Samarbejde er
derfor nøgleordet mellem præst
og menighedsråd. Og jeg håber
på et fortsat godt samarbejde!
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Menighedsrådets opgaver
Menighedsrådet har sine helt
klare opgaver. De er -som det fremgår- af økonomisk og administrativ karakter. Men i praksis er der nu
mere at sige, for menighedsrådsløftet siger, at man skal arbejde for
kirkens liv og vækst. At være menighedsrådsmedlem er derfor ikke
ligesom at være medlem af byrådet, hvor man beslutter alt muligt.
Nej, det kræver, at man selv smøger ærmerne op og gør en forskel.
Det ville blive fattigt, hvis det hele
drejede som at få besluttet at få
kalket murstene inden pinse. Kirken er ikke primært de bygninger,
som vi kan nyde synet af både i
Vrejlev og i Hæstrup. Kirken er levende mursten. Det enkelte menighedsrådsmedlem er som sådan
gennem sin dåb medlem af kirken
som et levende fællesskab. Det kan
han/ hun for lov til at leve ud ved
at tage del i kirkens liv, i alt det,
som sker i kirkerne. Det er først og
fremmest gudstjenesten, der er kirkens hovedpulsåre. Medlemmet
viser ved sin blotte tilstedeværelse, at han/hun bakker den op og
medvirker direkte til dens liv. Uden
gudstjenesten dør kirkens liv. Uden
gudstjenesten har kirken ikke længere nogen eksistensberettigelse.
Kirken er kun til for at evangeliet
kan lyde i den.
Ved siden af gudstjenesten er
der forskellige arrangementer. Det
er menighedsrådene og herunder
præsten, der i fællesskab arrangerer det. Det er ikke noget, som nogen af dem skal. Men hvor ville livet dog være kedeligt, hvis man
kun gjorde, hvad man skulle. Sådan er det heldigvis ikke hos os.
Hvis vi laver et arrangement, så er
der altid nogle, der melder sig som
hjælpere og som selv deltager. Igen,
det er ikke noget, som de skal, men
hvis vi sammen vil drive kirke,
kunne det ikke lade sig gøre uden
denne hjælp og dette engagement.
Sådan vil jeg håbe, at det fortsætter i de nye råd.
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Minikonfirmandholdet 2003 (Arkivbillede)

Kun fantasien sætter grænser
Jeg kan forestille mig mange andre fremtidige opgaver for menighedsrådene, som både kunne være til glæde for dem selv og
andre - ikke mindst. Jeg vil her nævne to, som jeg finder væsentlige
og aktuelle.

Besøgstjeneste for ensomme.
Der sidder mange rundt omkring, som gerne vil have et besøg.
Menighedsrådene kunne foranstalte, at vi fik besøgstjeneste. Alt
er ikke gjort med en sådan besøgstjeneste, men det er dog et skridt
i rigtige retning. Det peger på, at det ikke er nok at snakke om
tingene. At være kirke, er også rent konkret at handle, fordi et andet
menneske har brug for dig.

Børne og ungdomsarbejdet
Hvis vi vil have, at der også i fremtiden skal være kirker hos os,
må der sættes ind med børne- og ungdomsarbejdet. Jeg ønsker, at
menighedsrådene ikke glemmer skole-kirkesamarbejdet og at der
fortsat vil være opbakning omkring ideen om en sognemedhjælper,
som vi kunne dele med et andet pastorat. Eller måske vi sammen
finder på alternative løsninger, som muliggør, at børnene og de
unge ikke glemmes. Der kan tænkes delvist frivilligt arbejde. De
investeringer, som vi gør på det felt, kommer mange gange tilbage
i fremtiden. Hvis kristendommen skal gives videre til den næste
generation, er det ikke i morgen, men det er nu!
PS: Jeg ønsker alle et godt valg og takker for alt det arbejde,
som de nuværende menighedsrådsmedlemmer allerede har ydet!

MENIGHEDSRÅDSVALG

TEMA

kommende periode vil kræve, at
nye veje findes for at gøre sognearbejdet holdbart lokalt. Samarbejde med nabosogne om bæredygtige tiltag er nødvendig. Dette
har der hidtil desværre ikke tradition for, men de økonomiske resurser skal udnyttes bedre fremover.
En udbygning af kirkehøjskolerne
kunne være vejen. Gør vi ingenting
går sogneaktiviteterne i stå.

Samarbejdspartnere

Er menighedsrådet en
pensionistforening?

Personaleleder som
fritidsjob

Med beskæmmelse må jeg –
netop indtrådt i folkepensionisternes rækker – konstatere, at menighedsrådene har et foryngelsesproblem. Ved det sidste menighedsrådsvalg havde 66 % af de
valgte på landsbasis en alder over
de 50 år – lidt i lighed med europaparlementet.
En helt naturlig forklaring
kunne være, at de unge børnefamilier har alt det andet at se til:
arbejdet, forældrerådet i skole og
daginstitutioner, idrætsforeninger
og en knapt afmålt kvalitetstid med
børnene efter arbejdsdagen.
Men måske skulle et enten eller erstattes med et både og. For en
interesse for det kirkelige arbejde
kunne netop være en naturlig del
af den knapt afmålte tid, hvor børn
og unge sammen med forældrene
kunne skabe et anderledes forum
for samvær i rammer, der vil give en
ny dimension for både børn og
voksne.
Det er meget vigtigt, at også
yngre brugere af folkekirken er med
til at sætte dagsordenen for udviklingen af vores folkekirke, så kirken ikke bare er mursten men er
aktivt liv i sognene fastlagt af brugerne. Og gerne dem, der er fremtidens brugere og ikke bare pensionisterne.

Menighedsrådets kontaktperson er en meget vigtig post, da
denne formidler den daglige kontakt til de ansatte: De ansatte på
kirkegården, organisten og kirkesangeren. Er der det rigtige arbejdsklima i sognene, følges de
gældende overenskomster, overholdes miljøreglerne, holdes diverse medarbejdermøder og udviklingssamtaler og udbygges samarbejdet løbende mellem alle medarbejdere, præst og menighedsråd.
I den kommende periode vil der helt
sikkert ske omstruktureringer i
ansættelsesforholdene. Sammenlægninger af stillinger og øget frivilligt samarbejde på tværs af sognene.

Lokal kulturformidler
Menighedsrådets aktivitetsudvalg sørger for, at der afholdes
koncerter, sangaftener, mødeaktiviteter og meget mere. For år tilbage kunne man samle en fyldt
konfirmandstue til et foredrag. Den
tid er forbi. I dag vælges koldt tilbud efter devisen: Hvad får jeg
selv mest ud af og ikke ud fra ønsket om et socialt fællesskab. Derfor er aktivitetsudvalget opmærksom på at tilpasse udbud og efterspørgsel af arrangementer. Den

Menighedsrådene samarbejder med en lang række personer i
det daglige. Den vigtigste er sognepræsten, der skal have gode rammer til at udføre sit arbejde optimalt. Ikke bare arbejdet i kirken, men
hele sognearbejdet skulle gerne
have de nødvendige økonomiske
rammer, så jobbet bliver til glæde
for præsten selv og ikke mindst for
hele menigheden.
Menighedsrådet har arbejdet på
at få en sognemedhjælper ansat sammen med et nabosogn. Dette er dog
hidtil blevet bremset af økonomiske
årsager. En sognearbejders område
er at arbejde blandt børn og unge og
hjælpe sognepræsten med førkonfirmandundervisningen og samarbejde med områdets foreninger, herunder spejderne.
Kirke-skole tjenesten er en
anden mulighed for menighedsrådet for at fremme samarbejdet med
skolen om konkrete tiltag. Den eksterne konsulent formidler undervisningsmateriale, som lærerne kan
benytte i et samarbejde med sognepræsten.
Organist og kirkesanger deltager allerede i sangaftener og arrangementer i kirkerne, blandt andet med
en månedlig sangaften i sognehuset
i Vrejlev. For at styrke dette arbejde,
har menighedsrådene en forventning om at få udvidet organistens
deltidsansættelse til 85 %. Der skal
her udarbejdes nye retningslinier, når
sognene forhåbentlig snarest får
ansat en ny organist.

af Knud Birch Andersen
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EDB regnskabskyndig
på brugerniveau
Menighedsrådet har indført
EDB som grundlag for Vrejlev kirkes regnskab. Al bogføring og
budgetlægning sker på computer.
Herned er den løbende kontrol med
anvendelsen af de 2-3 millioner, der
er budgetrammen for kirkekassen
meget mere overskuelig, og ændringer kan foretages løbende. Menighedsrådets kasserer skal derfor
have kendskab til edb-regnskabsføring. Herud over er der indført
edb til registrering af kirkegårdens
gravsteder, betaling for vedligeholdelse og regningsudskrivning.

Ny selvforvaltning
fremover
Fra 2004 har menighedsrådet
det fulde ansvar for, at opgaverne
bliver løst som angivet i budgettet. Før skulle der søges om midler
til vedligeholdelse af kirke og andre bygninger, sognearbejde og
lønninger. Det var provsti og stift,
der bestemte hvad og hvornår tingene kunne laves. I dag får menighedsrådet en pose penge, som det
kan anvende efter bedste overbevisning. Men dette kræver en fast
styring og et ansvar for, at tingene
ikke forfalder og at pengene er der,
hvor de behøves. Et dårligt me-

FAKTA

Hæstrup menighedsråd
Erik Kristensen (formand), Hæstrupvej 101,
Inger Mølbjerg Jensen, Hæstrupvej 70,
Lis Kjærsgaard, Rakkebyvej 54
Jytte Madsen, Græshedevej 64
Bjarne Jensen, Hæstrupvej 95
Frede Jensen, Hæstrupvej 96

nighedsråd får altså for lidt ud af
pengene. Menighedsrådet kan
fremover ud over driftsbudgettet
få bevilliget midler til store renoveringsarbejder og nyanlæg, men
disse midler skal finansieres gennem lån.

En arbejdende
bestyrelsesformand
Den 25. november, på det første møde i det ny menighedsråd,
vælger det ny menighedsråd sin
formand. Et job med mange muligheder men også mange forpligtelser. En formand er altså ikke en virksomhedsleder, men snarere som en
arbejdende bestyrelsesformand for
en virksomhed. En formand for et
menighedsråd må gøre sig klart, at
hvis arbejdet skal udføres optimalt,
kræver det rigtig mange timer bag
computeren med tilrettelæggelse af
møder, udfærdigelse af breve og
læsning af lovstof og cirkulærer. En
formand må naturligt overveje, om
slid og resultater står mål med hinanden.
Her vil et aktivt samarbejde
inden for det ny menighedsråd om
alle opgaver, engagerede medarbejdere og en aktiv sognepræst gøre
arbejdet spændende også fremover. Der bliver nok at tage fat på i
vel nok den største brydningstid
inden for folkekirken i mange år.
Det ville være
rart, hvis man fremover i menighedsrådsarbejdet kunne
benytte følgende
slogan:
Det er bare så
fedt at sidde i menighedsrådet!

Vrejlev Menighedsråd
Helle Andreasen (formand for aktivitetsudvalget)
Poul Hansen (næstformand og formand for præstegårdsudvalget)
Kirsten Blichert (kontaktperson og kikeværge)
Erik Christensen (skretær og formand for valgudvalget)
Preben Kjærsgaard (formand for kirke-kirkegårdsudvalget)
Jette Jørgensen (kasserer)
Knud Birch Andersen (formand)
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Men husk!
Det er din
holdning, der kan
gøre udslaget. For
intet kommer af ingenting – kun lommeuld.

Vrejlev Kirke

Lidt fra
protokollen
2000-2004
2001
Der indkøbes ny traktor til kirkegården
Der ansættes ny organist
Kloaker og dræn ved kirken ændres
Kirken revner i hvælvingerne som følge
af trafik ved motorvejsbyggeri

2002
Der indstalleres nyt højtaleranlæg i kirken
Der udarbejdes projekt for ændring af et
tidligere vejareal mellem kloster og kirke
Der ansættes ny kirkgårdsleder
Der indrettes sognelokaler i den tidligere
graverbolig og lejlighed i loftsetagen
Der indføres EDB på kirkegårdskontoret
for menighedsrådet og administrationen
Der afholdes klostermarked for første gang
Nye navne på vejene omkring kirken
Omlægning af kirkegården påbegyndes
Alle vinduer i sognehus udskiftes
Der indrettes dåbsværelse i kirken
Der startes børneklub i sognehuset

2003
Tegltaget på kirken udskiftes
Ansøgning om sognemedhjælper afslås
Der indstalleres musikanlæg i kirken
Den ny salmebog indføres
Ny hjemmeside for sognene på internettet
Der købes talerpult til kirken
Skovkirkegården opmåles og registreres
i det landsdækkende koordinatnet
Der startes sangaftener i sognehuset
Der startes fyraftensstop i kirkerne

2004
Ny kirkegårdaplan godkendt
Menighedsrådet overgår til selvforvaltning
med rammebudgetter
Menighedsrådet overvejer tilslutning til
kirke-skole tjenesten
Menighedsrådet overvejer supplerende
belysning i kirken
Organiststillingen opnormeres i forbindelse
med nyansættelse

2005
Planlægning og forhåbentlig bevilling af
nyanlæg mellem kloster og kirke
Indvendige reparationsarbejder i kirken

MENIGHEDSRÅDET KORT
FORTALT
OG BADMINTON

Poulstrup Badmintonklub

Vrejlev Kirke

Sæsonen 2003/04 blev afsluttet i marts måned
med afholdelse af klubmesterskab.
Alle vore ungdomsspillere deltog og nogle få
motionister.
Anne Marie lavede en kombineret ungdoms –
motionist double-turnering, for at alle kunne få
spillet 2 til 3 kampe i løbet af aftenen.
Dette var populært, så det kan godt gentages.

Nyansatte

PÅ Vrejlev kirkegård er man i fuld gang med hækklipningen. Som afløser for Flemming Andreasen, der
fratrådte som gartner 1. juni er ansat gartneriarbejder Jørgen P. Møller, Poulstrup. Jørgen har tidligere
arbejdet inden for det grønne område. Som barselsvikar for Lise-Lotte Christensen er ansat gartneriarbejder
Anne Marie Kjær Jørgensen, der fremtidig har adresse i Høgsted. Her ses kirkegårdens ansatte. Fra
venstre Jørgen, Peter, Agnethe og til højre Anne Marie.

U9: Frederikke, Mathias, Mads

U13 drenge:Erik, Tobias, Thomas

I ungdomsrækkerne fandt vi følgende
klubmestre:
U9: Nr. 1 Mathias Pedersen,
Nr. 2. Frederikke Henriksen.
U-11: Nr. 1 Anne Mette Jensen, Nr. 2. Tine
Nielsen.
U-13 piger: Nr. 1. Anne Mette Thomsen, nr. 2.
Marie Nielsen, nr. 3. Kaya Berntsen
U 13 drenge: Nr. 1. Thomas Jensen. Nr. 2.
Tobias Horne,
nr. 3 Erik Jensen.
U 15: Nr. 1. Kim Kristensen,
nr. 2. Mathias Saksager,
nr. 3. Christian Simonsen
U 17: Nr. 1. Jarle Voss,
nr. 2. Anders Nielsen

U13 piger: Kaya, Anne Mette,

U11: Trine, Anne Mette

U15: Christian, Kim, Mathias

U17: Anders, Jarle

ved Knud Birch Andersen
og Karen Thomsen
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Aktivitetscentret til

Holland
Jesperhus
og Aasted
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AKTIVITETSCENTRET
POULSTRUP

Turen til Holland
Tirsdag den 13. april tog 44 deltagere
fra Hjørring, Lønstrup og Poulstrup
Aktivitetscentre på en 5 dages tur til Holland. Turen foregik med Nilles Busrejser,
vi kørte fra Poulstrup kl.6.30 i lidt køligt
vejr, så vi noget spændt på hvordan vejret var syd på; men så snart vi kom til Tyskland var vejret lunere og i Holland var der
20 graders varme. Turen gik som sagt ned
gennem Tyskland med pause hver anden
time. Første stop var i Hedensted, hvor vi
drak formiddagskaffe, så gik turen videre
til Otto Duborg, hvor der selvfølgelig
skulde handles, så vi havde slik og en lille
en til turen. Videre til Neumünster hvor vi
fik 2 retter mad, videre sydpå med små ryge
og strække ben pauser. Kl. 19,00 ankom vi
til den lille by i Holland, der hedder
Deventer, her blev vi indkvarteret på
Mercure Hotel, der ventede med 3 retter
middag. Da vi havde spist, var det bare op
på værelset og så i seng, vi var alle godt
trætte, og spændt på næste dag, hvor turen gik til Amsterdam. Så kom dagen, hvor
vi kørte ud i det utrolige flade land, med
de mange kanaler og marker med tulipaner, vi kørte til det nyindvundne Flevoland,
og over den 30 km lange Zuidersødæmning
til Amsterdam, som betegnes som „ Nordeuropas Venedig“, en smuk og spændende
by med skønne huse og over 400 broer,
der binder byens 70 øer sammen. Om eftermiddagen var vi på kanalrundfart. Næste dag var vi til blomsterauktion i Ålsmeer.
Herfra kørte vi til den berømte blomsterpark Keukenhof, verdens største. En fryd
for øjet, hvad angår farver og blomsterpragt. 3. dag, gik turen til Kongeslottet
Het Loo, der er kongefamiliens sommerresidens. Parken er kæmpemæssig og velplejet, tillige med skulpturer, springvand
og blomsterbede. I slottets stalde findes
en samling af kareter, som vi ikke fik at se,
for pludselig var der brand i stalden, nogle
håndværkere havde boret ind i et kabel,
så det blev den oplevelse. Om eftermiddagen gik vi tur i Deventer også en spændende by, vi kom forbi fængselet, og pludselig var der en der råbte, at der var en der
var en ved at fire sig ned af muren, det
viste sig heldigvis, at det var en figur af
granit. Næste dag gik turen hjem til Danmark, og vi var en oplevelse rigere.

Tur til Jesperhus blomsterpark
Den 1. juni havde vi en heldagstur til Jesperhus
blomsterpark vi tog af sted kl. 9. Turen gik over Vejlerne
hvor vi drak vores medbragte kaffe og nød den flotte udsigt, så gik turen videre til Blomsterparken. Ved indgangen
blev vi budt velkommen af 2 unge piger i nogle smukke
gamle kjoler og vi fik vores frokostbillet. Frokosten nød vi
i Junglecafeen. Noget nydt og spændende var Eventyrhaven af H. C. Andersen. med Prinsessen på ærten, Svinedrengen m.fl. det meste lavet af husløg. I Tropehuset var
der fugle, krybdyr og slanger som Else Marie og Else Thomsen prøvede at have om halsen. Kl..17 var vi vel hjemme i
Poulstrup. En dejlig dag med gode oplevelser.

Kør selv ture
Den 13. maj tog vi sammen med Aktivitetscentret i
Østergade til Mygdal og besøgte glasmejeriet, hvor vi så
hvordan de flotte glas og skåle, og mange andre ting blev
lavet. Der var også lejlighed til at købe tingene. Så gik turen
hen til „Højers - Rav“ hvor vi fik fortalt om forskellige slags
rav og så de færdige ting. Videre til Rita Engelbrech „Ras“
hvor vi drak vores medbragte kaffe, derefter gik vi en tur i
haven og siden så hendes billeder, porcelæn, kort og smykker, der var mange flotte ting. Hjemturen gik over Hellehøj
hvor vi stoppede og nød den flotte udsigt. 33 deltog.
Sidste tur før sommerferien gik til Åsted Ådal hvor vi
gik en tur på 5 km i den dejlige ådal, med å- og bakkelandskab, med løvskov, eng, mose, lyngbakker, hede og
krat. Vi drak vores medbragte kaffe i den storslåede natur.

Internetcafé i Poulstrup
Internetcafé for seniorer er kommet godt i gang på Poulstrup
Aktivitetscenter.
Den tidligere frisørsalon er blevet indrettet til IT-cafe‘, hvor der er tre
computere til rådighed.
Allerede fra morgenstunden, hver mandag dukker ildsjælen - Ole
Grau – op med sin computer og diverse udstyr. Hele mandagen øser Ole
ud af sin viden til os nybegyndere indenfor IT–verdenen. Der bliver
stillet mange, mange spørgsmål til Ole, som han roligt – uddybende og
tålmodigt, svarer os på.
Der er fem hold i gang i løbet af mandagen, det sidste hold slutter
ved nittentiden. På holdene bliver der arbejdet med tekstbehandling,
regneark, billedformatering, e-mail, slægtsforskning og søgning på
Internettet. Den elektroniske verden er meget spændende, og man bliver
mere og mere ivrig efter at kunne bruge den i hverdagen. Det er ikke hårdt
arbejde det hele, vi får også tid til at snakke om hverdagens små og store
begivenheder, over en kop kaffe eller to. Vi holder sommerferie nu, men er
atter klar til ny lærdom til september. Der er sikkert flere, der ønsker viden
om arbejdet ved computeren, så kom og aftal en tid i Aktivitetshuset.

af Nikoline Dietz
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Montebello

Budhistisk tempel

Montebello er en danskejet
genoptrænings-institution,
beliggende på den Spanske
solkyst mellem Malaga og
Marbella. Institutionen ejes af
H.S. (Hovedstadens Sygehusfællesskab), der lod det bygge
for 20 år siden
For at komme til genoptræning
dernede, skal man søge gennem
egen læge, der vil vurdere, om man
vil kunne have noget ud af et ophold dernede, og om det kan træde
i stedet for genoptræning herhjemme. Lægen sender ansøgningen til Gentofte Sygehus. Her afgør man så, om man kan blive bevilliget et 3 ugers ophold dernede.
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af Ernst Pedersen

Montebello fungerer
som enhver anden
dansk hospitals afdeling. Det kommer ind
under det frie sygehusvalg. Dog skal
man selv betale for
transporten derned.
Jeg fik tilbudt et
ophold i oktober 2003.
Vi var 34 deltagere, der
som aftalt mødtes et
par timer før afgang i
Københavns Lufthavn. Vi fik udleveret
vores indsendte pas,
fik checket medbragte
hjælpemidler, stokke,
kørestole m.v. Flyveturen derned tager ca.
4 timer i et chartret,
specielt indrettet Sterling Fly.
Vel ankommet til
Malaga Lufthavn
kommer den bus, der
skal sørge for videre
transport helt ude fra
landingsbanen, og
den holder lige ved
siden af flye, det er
meget praktisk for bevægelseshæmmede og bagage m.v. Efter vi
var læsset på bussen går det mod
Montebello, som er beliggende i
Benalmadene Pueblo. En by på ca.
samme størrelse som Brønderslev.
Vel ankommet til Montebello bliver
man bekendtgjort med ordensreglementet: Ingen alkohol eller
færdsel i beruset tilstand, heller ingen topløs solbadning på institutionens område. Man bliver indkvarteret 2 på hvert værelse. Vi er
dog af samme køn på det enkelte
værelse. På institutionen er der
beskæftiget 70-80 personer, heraf
er læger, sygeplejersker, fysio-og
ergoterapeuter danske og for manges vedkommende spansk gift. De
resterende ansatte er spanske og
meget lidt dansktalende. Det være
sig kokke, køkkenpersonale, gartnere og pedeller og det egentlig
tekniske personale. Vi skal jo være

selvhjulpne for at komme derned.
Selv trække i tøj, klare personlig
hygiejne.m.v. Man holder selv sit
værelse, vasker selv sit tøj, reder
seng. Der er konstant 3 hold à 33 34 patienter dernede. D.v.s. at når
flyet afleverer et nyt hold, tager den
det ældste hold med hjem. De 3 hold
giver omkring 100 personer, der skal
forplejes dagligt.
Dagligdagen forløber sådant,
at vi bankes op af en spanier kl.
6,30.-7.00. Morgenmad 8,30.
Start på træning kl 9.00. Herefter hver patients individuelle tilpassede program, udarbejdet af læger,
sygeplejersker og terapeuter. Hele
formiddagen går med træning. Frokost kl.13,30. Herefter igen træning
og behandling til kl. 18.00. Middag kl.19,30, herefter afslapning til
kl.22.30, hvor alle skal være i seng,
og der skal være ro.
På vores hold var der en enkelt person, der overtrådte alkoholforbudet. Han røg hjem efter 3 dage
på det første nordgående fly.
Hvilken slags patienter kommer der så til genoptræning på
Montebello?
Det er bl.a: diskusprolapsopererede, andre ryglidelser, kunstige hofter og lignede. Psoriasis,
leddegigt og gigt i øvrigt. Rekreation, efterbehandling for cancer, amputerede, blodpropper og hjerneblødninger, apopleksi og afasi = kan
ikke tale.
På vores hold var der en gut,
der havde fået begge ben amputeret 5-10 cm over knæene. Når man
ser en, der er udsat for sådan en
skæbne, skal man vel ikke klage
over, man ikke kan bruge den ene
arm. Det har jeg forhåbninger om,
at den kan genoptrænes. Mangler
man derimod begge ben, kan de
ikke genoptrænes. Man skal lære
at gå på 2 proteser samtidig, og det
skulle være næsten umuligt. Selvfølgelig får man det ikke bedre selv
af, at andre har det værre.
Den første søndag vi var der,
blev der arrangeret en, bustur rundt
i området for dem, der havde lyst
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til at deltage. I Malaga kom vi forbi,
hvor Pablo Picasso blev født. Jeg
mener ikke, der var nogen af os,
der havde et maleri hængende derhjemme, som han har lavet. Måske
nogen havde en reproduktion. På
turen rundt kom vi forbi flere citron- og appelsinplantager. Vi fik
oplyst, at producenten fik 83 Eurocent pr. kilo citroner (ca.6,50 kr).
Herhjemme koster 3 citroner vel
omkring 10 kr. Det er jo ligesom
herhjemme, hvor producentens pris
er særdeles lav i forhold til forbrugerprisen. Et sted var der oliven.
De nedfaldne oliven presses til olie.
De oliven, der plukkes med håndkraft fra træerne, kommes på glas
til det Nordeuropæiske marked.
Langs kysten fløj der jævnligt
helikoptere. Det var for at opfange
nogle af de illegale flygtninge, der
forsøgte at krydse den vestlige del
af Middelhavet og Gibraltarstrædet
i meget dårlige både, i håb om ad
denne vej at komme ind i det forjættede EU. Ved Tarif er der en kirkegård, hvor der udelukkende bliver begravet druknede ilanddrevne, ukendte flygtninge. En af
de dage vi var på Montebello, blev
det oplyst, at der på 1 døgn var
drevet 40 druknede mennesker i
land.
Dernede fik jeg som led i behandlingen dyppet min arm i flydende varm paraffin. Når det køler
af, lægger det sig som et lag på armen, som vi kender det fra en ost.
Efterfølgende var der udstrækning
af fingrene og træning i svømmebassin. Jeg fik også akupunktur, 26
nåle i hele venstre side af kroppen,
lige fra hovedet til tæerne og ud i
armen 3 gange ugentligt og selvfølgelig skrap fysisk træning.
Behandlingerne har bevirket,
at jeg er ved at få føling med fingrene igen. Efter jeg er kommet hjem,
er jeg fortsat med akupunktur, - for
egen regning og risiko.
Temperaturen i Spanien i oktober var omkring 15-30 grader.
Fysisk træning i denne temperatur
giver sved på pande og krop, og

der skal drikkes op til 3 l vand dagligt. Når der er lavere temperaturer,
siger man, ved f.eks. 24 grader, at
det er koldt. Jeg talte med en dansker, der var flyttet derned. Han
havde solgt hus, og alt hvad han
ejede i Danmark og købt et mindre
sted dernede, vel sammenlignet
med et husmandssted herhjemme.
Han havde 300 oliventræer, 30 - 40
ferskentræer,
lidt tomater og kartofler og
producerede årligt 200 l vin, fortrinsvis til eget forbrug. Han fortalte, at det hængte ganske godt
sammen økonomisk. Man kan vel
også sige, at han heller ikke vil blive
opslidt af en produktion af den størrelse.
Nysgerrig som man er, har jeg
altid været interesseret i kirker og i
særdeleshed at prøve at overvære
en katolsk gudstjeneste. Det lykkedes her, ikke fordi jeg er mere religiøs end de fleste andre danskere.
I forbindelse med gudstjenesten
var der flere fra menigheden, der
var oppe på prædikestolen, som
kun var at sammenligne med en talerstol. Folkene læste op fra et
medbragt papir. Ind imellem talte
præsten med rivende tungefærdighed på spansk, der næsten ikke var
til at forstå. Alterbordet var placeret 3-4 meter foran selve altertavlen. På alterbordet var der en
pude og hvor på præstens medhjælper (eller hvad han nu kaldes)
anbragte biblen. Hvis præsten flyttede sig lidt rundt om alterbordet,
sørgede medhjælperen for at puden og biblen lå sådan, at præsten
kunne læse. Medhjælperen fandt
også rekvisitterne frem til altergangen. Præsten gik ned blandt menigheden, der havde rejst sig, med
kalken så den enkelte kunne drikke
af den, måske ikke det mest hygiejniske efter vore begreber. Jeg
mangler vel lige at fortælle, at præstens kjole var hvid og præsten
havde også et grønt klæde over
sig. Det var vældig interessant at
overvære den kirkelige handling.
Under gudstjenesten var der også

Interiør i en katolsk kirke

2 damer fra menigheden, der ved alteret hentede en
bakke hver, og gik rundt og samlede penge ind ved
hver enkelt kirkegænger. Så der var ingen mulighed for
at smyge sig fri for at give en skærv.
I udkanten af byen havde man lige færdiggjort et
buddhist tempel. Det er sådan, at Spanien har Europas
største koncentration af buddhister. En søndag var vi
et par stykker, der gik ud og så på det. En mægtig hvid
bygning. Vi gik indenfor for at besigtige stedet. Der
var et stort rum måske 20x20 meter og ca.5-6 meter højt.
På den ene væg hang et stort billedtæppe 4x4 m. Herpå
var en Buddha afbildet. På gulvet i salen, sad der rigtig
mange munke iført deres orange farvede munkedragter
og alm. mennesker imellem hinanden i lotusstilling på
bedetæpper.
De 3 uger går hurtigt dernede. Blandt de omkring
100 patienter var vi kun 4 fra Vendsyssel, 2 damer fra
Brønderslev, 1 forretningsmand fra Hjørring og endelig mig selv.
Jeg kan varmt anbefale et sådant ophold i varmen.

Jeg vil slutte med det latinske
ord CARPE DIEM: Grib dagen.
En opfordring til at leve i nuet.

af Ernst Pedersen
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Haute-ko-ture

Løfte i flok - sætte alle interessefelter sammen
på et bræt, så der er noget for hele familien,
det er en del af det, der skal til, for at få et godt
resultat af et arrangement, fandt vi ud af i
landboforeningen, da vi sidste år i maj holdt
familieaften med stor tilslutning.
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Tekst: Kirsten Mouritsen
Foto: Henrik Hansen

I år var vi så heldige at I/S Høgsted
Kvægbrug ville tage imod besøgende til
landboforeningens forsommer arrangement.
Vi ved jo alle at det kræver ekstra arbejde.
Vi prøvede på at lave det til en spændende aften for hele familien. Gennemgang
af kvægbedriften med ejerne – tur i mark og
mose med planteavlskonsulent og jagtkonsulent. Her lyttede mange for første gang

RIMMENSHOLM

til nattergalens triller i det
naturskønne moseareal.
Det er mange år siden at
nattergalen „indtog“ mosen
og den føler sig åbenbart
ikke forstyrret af motorvejen.
Børnene skulle der
også være noget for og her
er haven hos Dorthe og
Frank som skabt til formålet – plads til boldspil og
meget mere samt bagning af
snobrød, som 4 H stod for.
En af datidens handelsmænd inden for fjerkræ har
ikke helt glemt handelstalentet da han pludselig
henne ved stalden udbrød:
Skøj jer, skøj jer å kom,
der er udsalg i garagen, mæ
ka få en nederdel sye for tusi
kroner.
Udsalg var nok ikke lige
det ord man ville bruge om
Lissi Pedersen og hendes
kollegas skræddersyede
modeller. Der blev fortalt
om finere skrædderi, mønstre, farvevalg o.s.v.
Når man planlægger
sådan et arrangement – ja
så er spørgsmålet, hvor
mange kommer der? Hvor
mange sandwich skal man
bestille – i vores mest optimistiske øjeblikke satsede
vi på 150 besøgende, og
det var det antal vi bestilte
sandwich til men der kom
næsten 400, så Heidi i
LandboNords restaurant,
som var sat på opgaven
måtte have bud i byen efter
sandwichbrød og på rekordtid blev der fremstillet
så der var nok til alle.
Det var kreds 1,
Qvinder i Landbonord, 4H
og deltidsudvalget, der var
arrangør og Nordjysk Andel der var sponsor ved
kaffe og brød

TEMA

Drømmen der brast nej en ny chance

Povl Hansen havde en lønlig drøm
om at blive agronom, men først uddannelsen som landmand både den teoretiske og
den praktiske og derefter …., men så blev
det alligevel landmandslivet, der sejrede.
Dels lysten til at prøve sig selv af som
landmand og samtidig lave et fællesskab
med faderen på Rimmensholm i Guldager.
Hanne Lise, som er fra Fyn, og Povl
havde også i mellemtiden mødt hinanden.
Godt nok havde jeg en helt klar holdning
om at jeg ikke skulle giftes med en landmand, siger Hanne Lise, men når nu „manden“ er landmand – ja så er det jo det.
I 1966 købte de ejendommen Hedelund i nærheden af Rimmensholm med henblik på et driftsfællsskab med faderen og
senere overtagelse af Rimmensholm, men
da faderen døde allerede året efter flyttede
de ind på Rimmensholm. På det tidspunkt
bestod besætningen af 16 køer 7 – 8 søer
og nogle grise, lidt høns og 4 – 5 heste.
Grisene var de første der forsvandt
interessen for de røde køer var den dominerende. Oldenborg hestene var det noget sværere at sige farvel til. Det var jo
faderens avl gennem mange år. Heldigvis

blev det sådan at Niels (Povls bror)
overtog dem – og der avles stadig på
den samme stamme.
Da hestene forsvandt blev det
køerne der kom på dyrskuerne. Povl
griner lidt – for han husker at han i sin
pure ungdom ikke kunne se noget i at
„jokke“ rundt med køer på dyrskuet –
nej det var hos hestene at det foregik.
Det var der pigerne var - - men tiderne
ændrer sig jo!
Køerne kom efterhånden til at
præge skuerne. Det er blevet til adskillige flotte placeringer for besætningen
fra Rimmensholm.
Noget Povl også tænker på, er
måden man optræder på i sit pengeinstitut nu. Det har ændret sig totalt siden dengang i tresserne hvor man
næsten kom krybende med kasketten i
hånden for at „bede“ om at låne penge,
når man gerne ville udvide sin produktion - i dag er det en forretning man
går ind i, og man tigger ikke man forhandler ligeværdigt.
Mekaniseringen af landbruget,
som Anna, Povls mor, syntes var en

af Kirsten Mouritsen

Rimmensholm som
den ser ud efter 30 års
om- og tilbygning med
plads til 80 køer plus
ungdyr, plads til foder
og miljøforhold i orden.
Der er før ekspropriationen 75 H.A.
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Billedet vidner om r
om Poul Hansens n
store interesse for
dyrskuerne.

FRA SOGNENE

revolution hefter Hanne Lise og
Povl sig ikke så meget ved for det
er de jo vokset op med. Derimod er
papirvældet, bureaukratiet E.D.B.
noget af det de synes er svært at
leve med, hvorimod den nye generation er vokset op i et kontrolsamfund med P.C.eren som et
uundværligt hjælpemiddel.
Før mekaniseringen holdt sit
indtog var det de fysiske kræfter
der skulle bruges på færre dyr på
mindre ejendomme men i dag handler det om, på de moderne virksomheder som gårdene er med store
dyrehold, at have lederegenskaber,
overblik, kunne koordinere og bevare fatningen også i nedgangs-

En stolt Morten der
helt fra barn af har
været med på
dyrskuerne.
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af Kirsten Mouritsen

perioder. Begge er enige om at det
er to forskellige måder at slides på
og man ved ikke helt hvordan man
reagerer før man står i det. Det kan
godt skræmme lidt.
Povl har i alle årene været meget involveret i foreningsarbejde.
Det var ligesom nemmere at komme
i gang da der var alle de små foreninger siger han. Først var han i
Landboungdom – så videre til
transformator- og kontrolforening
m.fl. og en lang periode formand
for Hjørring Amts Landøkonomisk
Selskab.
Både Hanne Lise og Povl har
levet et udadvendt liv. Hun har
været meget engageret i Harken

gymnastik og idrætsforening. Det
kunne lade sig gøre på den måde at
Bedste, som Povls mor blev kaldt
boede så tæt på at hun altid kunne
se efter børnene og afløse – med
det resultat at børnene har et meget nært forhold til deres farmor.
Når Hanne Lise kigger tilbage er
der sket en stor omvæltning af
landbokvinders liv fra Anna kom til
og altid var derhjemme og arbejdede - til hendes egen tid, hvor
hun godt nok var hjemme, men
også har arbejdet med mange spændende ting omkring håndarbejde og
sport. . I dag har de fleste landbokvinder arbejde på fuld tid udenfor
hjemmet, og børnene er i dagpleje.
I starten af halvfemserne begyndte diskussionen om motorvej
– først lidt uvirkeligt, senere kom
det tæt på.. En meget lang proces,
hvor fremtiden i mange år blev diskuteret ud fra hvis…….. en frygtelig opslidende periode. Mange års
opbygning af Rimmensholm så nu
ud til at være spildt .. deprimerende.
Men som de begge siger i dag
, efter ekspropriationen i 1998 blev
overstået, og der kun var 23 H.A.
jord tilbage på Rimmensholm så ser
vi det ikke længere som drømmen
der brast, men en chance vi fik til at
starte helt forfra, ved at vi købte
Højgård i Vrejlev og byggede en
stor og helt moderne stald, der i dag
rummer 150 køer. Vi blev kastet ud i
byggeplaner med det samme og det
tog nok noget af brodden ved flytningen. Det har så også medført at
gården har en størrelse så den er
interessant for den nye generation
og dermed kan avlsarbejdet med
køerne gå videre - en interesse
familien har arbejdet med i mere end
30 år.
Næste generation sønnen
Morten er nu med i gården. Indtil
videre arbejder Morten, der er uddannet agronom, dog stadig på
landbrugets rådgivningscenter i
Skejby. Svigerdatteren Lisa, Morten og sønnen Markus bor nu på
Rimmensholm indtil Morten overtager styringen på Højgård.

FRA
FORENINGERNE

Idrætsuge i HUGF

PV Sport 81

Endnu en gang fik fodboldafdelingen planlagt en uge 25 med
fuld fart på og masser af idrætsaktiviteter i Harken.
Der lagdes traditionen tro ud
med cykelsponsorløb mandag aften.
Løbet, der i år havde omkring 30 ihærdige deltagere, indbragte en god slat
penge til ungdomsarbejdet – og der
var fine præmier til udtrækning
blandt sponsorer og cyklister bagefter.
De næste aftener var præget af
fodboldturneringer for alle ungdoms- og seniorhold, men også
hoppepuden blev flittigt brugt, dagens præmie blev udtrukket og tombolaen var flittigt besøgt.
Fredag kunne der ses EM-kamp
på storskærm i hallen, og 120 harkengensere, både gamle og unge,
havde benyttet sig af tilbudet om at
deltage i fællesspisningen. Det blev
en rigtig hyggelig aften med masser
af dejlig mad og fodboldstemning.
Denne aften var der også den
traditionsrige lagkagekonkurrence. I
år var der to konkurrencekategorier,
en for børn og en for voksne. Dommerne kom som så ofte før på en
meget svær opgave, men efter adskillige prøvesmagninger og votering kunne årets vindere endelig offentliggøres. Elin Nielsen måtte som
noget nyt se sig henvist til 3. pladsen. Hun deltog – som alle de tidligere år – med brune lagkagebunde
og jordbær i flødeskum med
chokoladestykker, pyntet med
mynteblade. Andenpladsen fik Birthe Pedersen mens den glade vinder
blev Arne Nielsen, der på fornemste
vis havde kreeret en lagkage a´la
Arne!
Fredag aften var der også lejlighed til at opleve en kvadrille
squaredansere, godt nok fra Hjørring, men med Harken-folk blandt
danserne. De serverede glad
countrydans i et forrygende tempo.
Det var et festligt indslag!
Lørdag kunne legeglade børn
muntre sig med bodybowling,
ansigtsmaling og snobrødsbagning.

Gymnastikafdelingen.

Den årlige Firma-Fag-turnering
havde også i år mange deltagende
hold. „Dreamteam“ løb med førstepladsen foran „Bagterp“ og „Hjørring Stilladsudlejning“. Det hele
kunne ses lidt fra oven – 22 meter hvis man tog en tur i liften, der stod
foran hallen. Derfra havde man en
vældig udsigt over stadion og omegn!

Ny sæson i HUGF
I august og september starter
den nye vintersæson i badminton,
børneidræt, ældreaktiviteter og
gymnastikafdeling. Der bliver ophængt plakater og husstandsomdelt
en folder med idrætstilbudene, så
hold øje! Ønskes der yderligere oplysninger kan undertegnede henvise til rette sted.

KORT
FORTALT

Gymnastikstart sæsonen 2004/2005..
Forældre og barn (0-3 år) gymnastik starter
onsdag d. 8. september kl. 16,30 - 17,30. Leder er
Helene Thomsen, Poulstrup.
Børneholdet fra 3-6 år starter tirsdag d. 7. september kl. 17,00 - 18,00. Leder er Trine Mortensen,
Poulstrup.
Styrketræning med elastik og vægtposer starter torsdag d. 2. september kl. 18,45 - 20,00. Leder er
Anne Marie Haagensen, Poulstrup.
Alle er velkommen til at komme og prøve om
gymnastikken er noget for dem, og den første gang
er gratis.
Alle holdene træner i Vrejlev-Hæstrup skoles
gymnastiksal. Evt. spørgsmål til gymnastikken kan
rettes til Helle på tlf. 98988394.
Mere information om PV Sport 81 kan findes
på vores hjemmeside www.pv81.dk
Helle Hansen.

Folkedanserne

OP AF SOFAEN!
Vrejlev Hæstrup Folkedansere byder danseglade dansere
velkommen til en ny sæson, hvor
vi har Inger som lærer os
folkedansene, Erling og Christian er vore spilleglade musikanter.
Vi har i foreningen nogle rigtig skønne øveaftner, hvor vi

danser fra kl.20, vi har kaffepause ca.kl.21, hvor vi
tager sangbøgerne frem og synger et par sange, hvorefter vi er klar til at danse igen til kl. ca. 10.
Den første danseaften er d. 16/9 kl. 20.00 i gymnastiksalen på Vrejlev-Hæstrup skole, de to første
aftener er gratis. Husk kaffekurven og skifteskoene!
Foreningen ønsker nye såvel som nuværende
medlemmer velkomne.
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BØRNENES JORD

Børnenes Jord
fyldte 33 år
Lørdag d. 5. juni afholdt vi 33 års fødselsdagsfest på legepladsen i Poulstrup. Det blev
en dejlig og varm dag i strålende solskin. Der
kom rigtig mange gæster til festen, og det er
dejligt med så flot et fremmøde, når man arrangerer noget for børn og voksne i Poulstrup tak for det. Der blev hoppet på hoppepuden og
i hoppeborgen, der blev vundet i tombolaen og
fisket i fiskedammen. I boderne blev der solgt
dejligt hjemmebag (tak til alle kagebagerne) og
varme pølser, kolde is, kolde øl og sodavand
samt slik og chips. På grønsværen blev der
dystet i fodbold og sækkevæddeløb, ligesom
der blev kastet efter mål i såvel „Det muntre
køkken“, flødebollemaskinen og „Fald i vandet
maskinen“. Joanna underholdt børnene i to
omgange, og hun tog dem alle med storm, som
altid. Den flotte tombola var fyldt med flotte
sponsorgevinster, som kun var muligt med den
flotte opbakning fra alle vores sponsorer. (TAK
TILALLE VORES SPONSORER - UDEN JER
GIK DET IKKE.).
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tekst og foto: Henrik Hansen

Kom majs
du søde milde
Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift havde
i år henlagt sin årlige ekskursion til
Vendsyssel.
Der er tradition for at udvalget
hvert år holder en ekskursion et eller
andet sted i Jylland, hvor man besøger nogle af egnens landmænd. Der
har også tidligere været besøg her
på egnen.
Landsdelen viste sig fra sin
pæneste side med høj sol og let vind,
efter de sidste dages sand-og jordfygning, da turen startede hos Poul
Jess i Høgsted, hvor omkring 150
mennesker samledes til kaffe og
rundstykker i haven kl. 9.
Efter morgensangen „I østen
stiger solen op“, begav man sig ,under ledelse af Landskonsulent Carsten A. Nielsen, ud i majsmarken for
at se på forskellige forsøg med gødning og sprøjtning og afdækning
med plastik efter såning. Det var Vrå
maskinstation, der havde anlagt forsøget med plastic, og de udstillede
også den specielle majssåmaskine,
der samtidig med såningen også
ukrudtsprøjter og dækker majsen med
plastic.
Derefter gik man ud i græsmarkerne, hvor der blev set på nyudlæg
og slætgræs. Besøget sluttede ved
køresiloerne, hvor man så på forskellige former for mekanisk udtagning
af foder, specielt en „ensilage-skovl“
med fræser og også forskellige typer
plastic til dækning af ensilagen blev
demonstreret.
Efter en kort tur i stalden kørte den
lange kortege, ca. 100 biler, til Høgsted
Kvægbrug hvor man så på afgræsnings-og slætmarker, og Carsten Christensen fra Kvægbruget fortalte om
bekæmpelse af ukrudt i disse. Der blev
også fortalt om vekselvirkningen mellem afgræsning og slæt og fordele og
ulemper Birthe Baggesen fra Planteavlskontoret i Hjørring fortalte om
problemer med nyudlæg i den humusrige jord i engene.
Tilbage ved Kvægbruget fortalte Frank Johansen om Kvægbruget og driften af dette, inden alle gik
en tur i den nye løsdriftstald, for at

Poul Jess og Carsten A. Nielsen fortæller om udlæg i grønbyg, mens konsulent Birthe Baggesen studerer kvaliteten

Konsulent Martin Mikkelsen fortæller om ukrudtsbekæmpelse i majs dækket med plastic

tage den i nærmere øjesyn. Der blev
derefter holdt en halv times frokostpause, hvor der blev serveret sandwich samt øl eller vand.
Fra Høgsted fortsatte turen til
et økologisk landbrug ved Dorf. Efter middag på Try landbrugsskole
sluttede dagen med besøg på
Voergaard slot.
Det var en dag hvor Vendsyssels landbrug og kvægbrug i særdeleshed viste sig fra sin allerbedste
side.

Nederst: Morgenkaffe i haven på Østergaard

Foto. Torben Jess

Tekst: Erik Jess Foto: Jens
Tønnesen/Dansk landbrugs medier
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Ny natursti i
lokalområdet:

38

LOKAL
bladet

Bragt med tilladelse fra
Landbrugsrådet

Sporet ved
Tollestrup mose

KORT
FORTALT

Det er navnet på en lille folder som projekt „Spor i landskabet“ har udgivet om to vandre ture i Tollestrup
mose.
Den første rute blev indviet sidste sommer, og den anden rute blev indviet i midten af juni i år.
Folderen fortæller dels om ruterne, og dels om den natur man møder på vejen. Det kan varmt anbefales
at lægge turen forbi mosen, og nyde stilheden og roen. I maj og juni måned kan man om aftenen høre
Nattergalen synge.
Folderen ligger i en kasse hvor sporet starter, men den kan også fås hos købmanden i Poulstrup.

Bragt med tilladelse fra
Landbrugsrådet
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Grisefesten i
Poulstrup Forsamlingshus.
Borgerforeningen og „Poulstrup
forsamlingshusets venner“ stod for afholdelsen af grisefesten d. 12-6-04.
Det var en rigtig god fest.
Grisen, der havde stegt hele dagen,
var klar til servering ved 19-tiden – hvor
menuen bestod af helstegt pattegris, salat buffet, flødestuvede kartofler og flutes.
John „Vinters Grill“ stod for serveringen.
Musikken blev leveret af Duo Palme,
både under spisningen til dansen senere
på aftenen. Og der var musik til unge og
gamle og dem midt imellem.
Ungdomsskolens revyhold „Cralpaj“
leverede en flot og meget nuanceret revy
og det kan helt sikkert anbefales af møde
op til Poulstrup revyen senere på sommeren.
I alt var ca. 80 mennesker mødt op til
denne festlige aften og der blev festet og
danset til „den lyse morgen“.
Datoen for grisefesten til næste år er
endnu ikke fastsat – men vi gentager succesen og håber at endnu flere har lyst til
at deltage i denne hyggelige, festlige aften.
Jette H. Christensen,

„Gammel elevfest“

lørdag d. 6. november kl. 18.00
…og til så længe politiet
tillader…forhåbentlig kl. 02.00

En herlig flok gamle elever…med Sinding i front, er allerede på vej til festen…
De belejrede skolen fordi de var nysgerrige efter at vide, hvordan man melder
sig til gensynsfesten i Vrejlev-Hæstrup-Hallen.. Og nu vil vi ikke holde det
hemmeligt længere.
Det sker ved at indbetale kr. 195,- i Sparekassen Vendsyssel på reg.
nummer 9070 kontonr. 162-04-09681. Det beløb dækker alt – hal-leje, stole/
bordleje, leje af service og bestik, lys, bordpynt, musik og mad. Så er der
vist bare drikkevarerne tilbage, og de er ikke med i prisen.
Du kan betale via homebanking eller overføre penge fra eget pengeinstitut, men
det er vigtigt, at du ud over navn også angiver hvilket år du begyndte i 8. klasse.
(det år du blev konfirmeret) Så har vi en mulighed for at placere jer årgangsvis i
hallen.
En af vore gamle elever, „Sir Martin Thomsen“ er ansat i sparekassens
hovedkontor i Vrå, og han vil holde styr på tingene. Har du spørgsmål, så
ring til Martin på 98981600 eller til skolen: 98988125.

Aktiva og Aktivus

Kreative brødre.
Først opfinder Jeppe musefælden og nu er det
lillebror, 10 årige Jacob Haugård på Møgelhøjvej, der
vinder konkurrencen om det mest kreative navn på
skulpturen af koen og kalven foran det Aktive Hjørne
på Hjørring Dyrskue. Jacob foreslog Aktivia og
Aktivus. Dommerne valgte navnene ud af 170
forslag. Jacob vandt en familiekurv med lækkerier.
Tillykke med det.

Åben skole fra 17 – 18. Vi har bygget til og lavet om i 2000 og igen i 2004,
og hvis en og anden gerne vil gense det indre i den gamle skole inden
festen, så er skolen åben…og der er rundvisning fra 17 – 18. I denne „gyldne
og nostalgiske time“ kan man også samle sin klasse og på den måde være
sikker på, at komme til at sidde sammen med de gamle klassekammerater…. eventuelle skolekærester….“å sånt“
På gensyn d. 6. november. Vi håber I møder mand af hus, og vi glæder os i
den grad..
Hilsen
Jeres gamle lærere.

POULSTRUP OG OMEGNS VENSTRE
TLF. 98 98 84 22

Julefrokost Lørdag 20.11.
Vrejlev-Hæstruphallen kl. 18.30-02.00. PRIS 200 kr.
Menuen leveres af Tårs hotel og består af 2 slags
sild, torskeanretning, grønlangkål, glaseret juleskinke, stort salatbord, flødekartofler, hjemmebagte flütes, ris á lamande, frisk frugt og nødder.
Billetsalget foregår mandag den 20 sept. 2004 fra
kl. 19. Køb af billetter kan KUN ske ved personligt
fremmøde på denne dato.
I lighed med tidligere år uddeles der numre til de
personer, der står i kø, og samtidig skal man oplyse det antal billetter, man ønsker.
Vi tror, der vil være rift om de 700 billetter. Mød
derfor op i god tid, så du kan sikre dig adgang til
denne festlige aften.
Bestyrelsen
Åbningstider:
Februar-juni:
September-december:
Mandag kl. 17-20

GURLI JENSEN
Søndervej 80, Ilbro - Tlf. 98963318

Hvidevold 2 - 9800 HJØRRING
Tlf. 98 92 33 33 - Telefax 98 92 33 28

Voerhøj
Maskinstation
V/ Ole Østergård Poulsen
Terpetvej 490, 9830 Tårs

TODBJERG BUSSER NORD / TÅRS TAXI
HOVEDGADEN 112, POULSTRUP - 9760 VRÅ
Døgnvagt på Taxi
Turistkørsel i ind- og udland
Vogne fra 1-68 personer
Konferencebusser (V.I.P.)
Læge- og speciallægekørsel
Selskabskørsel
Liftbuskørsel
Rutekørsel

Tlf. 40 19 55 99

9898 8507
9896 1701
FAX. 9898 8581
- 9896 1995

TLF.

98 98 85 99

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

Saksager rejser
v/ Morten Saksager
Saksagervej 166
9760 Vrå
telefon 98982300
telefax 98988366
Skrædderi og Design
Lissi Hãute Couture
Syning af:
Selskabskjoler, brudekjoler,
Konfirmationskjoler
Hverdagstøj, børnetøj m.m.
Til alle typer
Lissi Vestergaard Pedersen
Høgsted gl. Mejeri
Høgstedvej 66
9760 Vrå
Tlf. 98 98 82 11
20 41 82 11
E-mail: lissi_skraedder@yahoo.dk
Træffes efter aftale
Kvalitet frem for kvantitet

Henning Kristiansen
Maskinstation
Smedievejen 56
9800 Hjørring
Tlf. 98 98 65 00

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

aps

SALG AF
HVIDEVARER
er
Mobil: 20438491
Telefax: 98988591
E-mail: pst@pst-poulstrup.dk
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Poulstrup Skolevej 5 - Poulstrup

VREJLEV-HÆSTRUP
HALLEN

ÅBNINGSTIDER DAGLIGT 7-22

Hele egnens
samlingssted
Sport og
fritid
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LOKALBLADET

VEJVISER

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

SIDSTE FRIST FOR
INDLEVERING ER:

Mergelgravningen
i Guldager ca. 1927-30

10. JANUAR
01. APRIL
01. JULI
01. OKTOBER

Bladet udkommer
4 gange årligt ca.

20. FEBRUAR
20. MAJ
20. AUGUST
20. NOVEMBER

Lokalbladet er et upolitisk
egnsblad, der udgives af
en kreds af foreninger og
institutioner i VrejlevHæstrup området.
Bladets formål er at
formidle nyhedsstof fra
området, og at støtte og
synliggøre foreningslivet og lokalsamfundet
udadtil og give en tidsdokumentation for eftertiden.
Bladets økonomi bygger
på brugerbidrag fra
læserne, foreningsstøtte,
sponsorer og annoncører.
Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer
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REDAKTION

Ansvarshavende
Foreningsstof og annoncer
Lokalstof
Redigering
Korrektur

LOKALSTOF

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

Niels Chr Scheel Lassen, Vrejl. Kirkevej 28, 9760
Erik Jess, Hovedgaden, 78, 9760 Vrå
Karen Nielsen, Præstevej 10, 9800 Hjørring
Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå
Kirsten Blichert

98986043
98988063
98986514
98988027

Lillian Toft Jensen,Bastholmmøllevej 31, 9760 V.
Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå
Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå
Ingen meddeler
Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring
Hanne Broberg, Hæstrupvej 29, 9800 Hjørring
Ernst Pedersen, Høgstedvej 66, , 9760 Vrå
Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring
Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå
Trine Mortensen, Hovedgaden 66, 9760 Vrå

98988422
98986166
98986495

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

Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
Niels Jørgen Nygaard, Hæstrup Hedevej 34, 9800 Hj.
Åse Hvidberg, Ålborgvej 603, 9760 Vrå
Annette Larsen, Ny Rønnebjergvej 129, 9760 Vrå
Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
Ingelise Villumsen, Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Karen Thomsen, Ø. Stokbrovej 15, 9740 Jerslev
Palle Kokholm, Gønderupvej 65, 9760 Vår
Solvej Sørensen, Ålborgvej 686, 9760 Vrå
Elin Christensen, Terpetvej 210, 9830 Tårs
Børnehaven Skovager, Skovager 7, 9760 Vrå
Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
Britta Bak, Græshedevej 40, 9760 Vrå
Nikoline Dietz, Hovedgaden 63, 9760 Vrå
Helle Sørensen, Lindager 9, Poulstrup, 9760 Vrå
Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå

98986467
98986555
98988211
98986289
98988029

98988394
98986257
98986446
98988461
98986333
98986346
98831932
98988632
98986034
98831205
98988327
98988394
98986468
98988085
98988169
98988027

FORENINGS

VEJVISER

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

Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå
Hanne Thorup, Harkenvej 3, 9760 Vrå
Arne Larsen-Ledet, Irisvej 1, 9760 Vrå
kontoret.........................................................................
.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Christian Højer Jørgensen, Elmager 3, 9760 Vrå .........
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå .........................
Poul Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå...........................

98988125
98998059
98982127
96231581
96231588
98988308
96231586
96231584
98988543
96231583
96231585
96231587
96231587
98988367
96239708
98988267

DAGINSTITUTIONER
Møllehaven
Skovager

Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Skovager 7, 9760 Vrå

98986346
98988327

PLEJEHJEM
Poulstruplund
Skovgården

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

98988040
98922187

Tårs Taxa
Niels Christian Lassen, Vrejlev Kirkevej 28, Vrå
Træffes bedst på hverdage kl. 12-13 (ikke mandag).
Anders Boelt Kristensen, Gravensgade 23, 9700 Br.

98961701
98986043

Kirkegårdskontoret (bedst mandag-fredag kl. 12-13)
Peter Boel Beck (privat), Skævevej 6, 9352 Dybvad
Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå

98988360
98864542
98988027

KIRKERNE
Kirkebilen:
Sognepræsten
Kirkesanger
Organist
Vrejlev Kirke:
Kirkegårdsleder
Menighedsrådet
Hæstrup kirke:
Menighedsrådet
Graver

LOKALHISTORISK
ARKIV:
Åbent:
mandag kl. 16-18
AKTIVITETSCENTRET:
Åbent: Tirsdage 11.30-16.00
Torsdage 8.30-16.00
Fredage 8.30-13.00
BOGBUSSEN:
Høgsted mandag 16.10-16.50
Harken: onsdag 16.10-16.35
Tollestrup:onsdag16.50-17.20
Poulstrup: mand.17.00-18.00
SPAREKASSEN
Hovedgaden 78, Poulstrup:
Mandag .............. 10.00 -16.00
Tirsdag.............. 10.00-12.00
Torsdag ............. 10.00-17.30

WEB-GUIDE
SPORT81:
www.pv81.dk

BØRNENESJORD:
www.ministrup.dk

KIRKERNE:
www.vrejlev-haestrup-sogne.dk

SPAREKASSEN:
www.sparekassen-vendsyssel.dk

Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
Jørgen Christensen, Guldagervej 330, 9800 Hjørring

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord
Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
Harken Borgerforening
Emil Christensen, Ålborgvej 579, 9760 Vrå
HUGF
Hanne Lise Hansen, Ålborgvej 841, 9760 Vrå
4H
Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå
Lokalhistorisk Forening
Knud Pedersen, Gønderupvej 131, 9760 Vrå
Poulstrup Badmintonklub Klaus Nielsen, Haurholmvej 101, 9800 Hjørring
Poulstrup Borgerforening
Palle Kokholm, Gønderupvej 65, 9760 Vrå
Poulstrup rideklub
Dorthe Christensen, Munkholmvej 66, 9760 Vrå
KFUM-Spejderne
Sport 81
Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå
Støttef. for aktivitetscentret Nikoline Dietz, Hovedgaden 63, 9760 Vrå
V-H. Folkedansere
Ingrid Vangsted, Saksagervej 301, 9760 Vrå
Ældregruppen i Poulstrup Edith Jess, Hovedgaden 78, 9760 Vrå
HALLER OG MØDELOKALER
Harken-hallen
Harken Idrætsforening
Lokalhistorisk Arkiv
Poulstrup Aktivitetscenter
Poulstrup Forsamlingshus
Poulstrup Missionshus
Poulstrup Ridehal
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Sognehuset ved Vrejlev kirke

98986801

TID OG STED

Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring
Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring
Hovedgaden 8, 9760 Vrå, v/ Erik Jess
Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå
Birkager 6, 9760 Vrå
Hovedgaden 16, 9760 Vrå v/ Erik Christensen
Munkholmvej, 9760 Vrå
Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå
Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå

98986333
98986052
98988394
98986263
98988610
98988271
98988034
98986436
98988632
98988825
98988583
98988085
98988969
98988063
98986390
98986244
98988063
98988011
98988449
98988492
98988491
98988088
98988360

SKOLEN:
www.hjoering-skoler/vrejlev-haestrup

MAIL-GUIDE
SOGNEPRÆSTEN:
NCSL@km.dk
VREJLEV KIRKE:
Vrejlev.kirke@post.tele.dk
MENIGHEDSRÅDENE
knud@birch-andersen.dk
erik_k@post.tele.dk
LOKALBLADET:
NCSL@km.dk
e-jess@mail.tele.dk
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE:
lindager17@stofanet.dk
SKOLEN:
vrejlevskole@hjoerringkom.dk
SPAREKASSEN
mail@sparV.dk.
SPORT 81:
pv81@tdcadsl.dk

MAIL-GUIDE

LOKAL
bladet
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Åbningstider:
Mandag 10.00 - 16.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Torsdag 10.00 - 17.30

