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Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke

AKTIVITETSKALENDER

Gudstjenester i  Vrejlev og Hæstrup kirker

Menighedsrådsmøder - Vrejlev sogn

Alle møder er offentlige og afholdes normalt i sognehuset. Dagsordner,
regnskab og budget er fremlagt på kirkegårdskontoret 1 uge før
mødedatoen. Referater fremlægges samme sted.

Poulstrup Missionshus

Sognearrangementer

Torsdag den 1 sept.: Fællesmøde
Torsdag den 15. sept. Menighedsrådsmøde
Torsdag den 6 okt.: Fællesmøde
Torsdag den 17. nov.: Menighedsrådsmøde

Læs mere på side 24-25

Søndag den 21. august
(Luk. 10, 23-37)
Vrejlev Kirke: friluftsgudstjeneste i
præstegårdshaven kl. 14, kirkebil
Hæstrup Kirke:
friluftsgudstjeneste i
præstegårdshaven kl. 14, kirkebil

Søndag den 28. august
(Luk. 17, 11-19)
Vrejlev Kirke: kl. 9, kaffe
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 4. september
(Matt. 6, 24-34)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30, kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 11. september
(Luk.7,11-17)
Vrejlev Kirke: kl. 14 Ingeborg
Asschenfeldt
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 18. september
(Luk. 14, 1-11)
Vrejlev Kirke kl. 10.30
Børnegudstjeneste
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 25. september
(Matt.22, 34-46)
Vrejlev Kirke: kl. 9 kaffe
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 2.oktober
(Mark.2,1-12)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30 Fælles
høstgudstjeneste og efterfølgen-
de kirkefrokost, kirkebil
Hæstrup Kirke: Fælles med
Vrejlev

Søndag den 9. oktober
(Matt. 22, 1-14)
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 16. oktober
(Johs.4, 46-53)
Vrejlev Kirke: kl. 9 Kirsten
Munkholt
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 23. oktober
(Matt. 18, 21-35)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30 kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9 kaffe

Søndag den 30. oktober
(Matt. 22, 15-22)
Vrejlev Kirke: kl.19.30
Hæstrup: kl.10.30

Søndag den 6. november
(Matt. 5, 1-12), alle helgen
Vrejlev Kirke: kl. 10.30 kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 19.30

Søndag den 13. november
(Matt. 24, 15-28)
Vrejlev Kirke: kl. 9 Kirsten
Munkholt
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 20. november
(Matt. 25, 31-46)
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 27. november
(Luk. 4, 16-30)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30 kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9

Torsdag den 15. september kl. 19.30:
Samfundsmøde i Vrå Missionshus. Taler: Pastor
Ole Steen Hansen, Åbybro

Torsdag den 20. september: Møde i
missionshuset. Taler fra børnegudstjenestens
„Kom med kampagne“

Tirsdag den 25. oktober: Bedemøde for
missionsugen hos Margit og Erik Christensen,
Bastholm Møllevej 175

Missionsuge
Søndag den 30. oktober kl. 19.30:
Aftengudstjeneste i Vrejlev Kirke ved sognepræst
Niels Christian Lassen

Mandag den 31. oktober: Møde i missionshuset.
Taler: Hans Åge Bager, Brovst. Sang og musik:
Aksel-Band, Strandby

Tirsdag den 1. november: Møde i missionshuset.
Taler: Henry Christensen, Frederikshavn

Fredag den 4. november: Møde i missionshuset.
Taler: Elna Olesen, Brønderslev. Sang: Else og
Leif Aksberg, Hirtshals

Tirsdag den 8. november: Bibelkredsmøde hos
Hanne og Per Møller, Smedievejen 95

Torsdag den 17. november kl. 19.30:
Samfundsmøde i Tårs Missionshus. Taler:
Sognepræst Helge Pedersen, Albæk

Fredag den 25. november: Hjemmemøde hos
Inga og Åge Thomassen, Harkenvej 39, Rakkeby

Hvis intet andet er anført er alle møder kl. 20
Alle er velkomne



LOKALbladet

 FORSIDEBILLEDET

Udebliver Lokalbladet:
Ring tlf. 98 98 80 63

„Åben By og Land“

2005-3
Aktivitetscentrets tur til Polen.............................side 4
Aktivitetscentret kort fortalt ..........................................5
Børnehaven „Møllehaven“...........................................6
Børnehaven „Skovager“..............................................9
Egon Juul Jensen: Poulstrup .................................12
Rideklubben.................................................................16
Kort fortalt .....................................................................16
Ministrup fyldte 34 år...................................................17
Jernbanesabotagen ved Hæstrupgaard..............18
Nyt fra „Skovhuset“......................................................20
Kort fortalt .....................................................................21
Guldager Sø gennem tidene...................................22
Kirkesiderne „Replik“................................................24
Gadespejlet................................................................26
Lokalhistorisk forenings tur til Lille Vildmose...28
Bodil Udsens heste i Høgsted..............................30
HUGF.............................................................................32
Høgsted kvægbrug fik Nordeas landbrugspris..33
Lokalhistorisk arkiv ....................................................34
Sport 81.........................................................................34
Folkedanserforeningen.............................................34
Kort fortalt - Spejderne og Borgerforeningen........35
KFUM spejderne: Muslejr 2005..............................36
Sparekassen Vendsyssel........................................37
Familien Bertelsen og kareterne............................39

 I disse dage forbereder vi os til fest. Den 20 august
holder vi „Åben By og Land“ og vi håber, at så mange som
har lyst og lejlighed til det, kommer af huse og deltager i
festlighederne. Man kan læse i den omdelte avis hvad der
kommer til at foregå, Og det er ikke småting. Der er rigtig
mange, der har bidraget til, at det skal blive en bemærkel-
sesværdig dag. En dag, hvor vi hæver os op over dagligda-
gens trivialiteter, gør vor by og land indbydende og smuk at
se på og byder velkommen til alle.

 Måske kan vi blive til inspiration for andre landsbyer,
der gerne vil gøre opmærksom på sig selv. I hvert fald vil vi
gerne vise andre fordelene ved vores område.

 Vi har fået en central placering i forhold til motorvejen.
Tidsmæssigt betyder det mindre, om vi arbejder i syd eller
nord, det tager ikke mange minutter ad motorvejen.

Vi vil gerne vise omverdenen hvilke smørhul vi bor i. Vi
har meget at være stolte af. Vi har formået at stå sammen
og har skabt et godt lokalområde. Vi har et rigt foreningsliv.
Børn og unge har en god opvækst her og dette er medvir-
kende til, at der er meget lidt kriminalitet i området. Der er
pasnings- og beskæftigelsesmuligheder for alle aldre og har
man lyst til bare at være sig selv, er det lige så legalt.

Lad os også i fremtiden huske på at der er nogen der
har skabt de betingelser og muligheder vi har i dag. Lad os
feste for det og lad os huske på at ingen lever for sig selv;
men vi lever allesammen for hinanden.

Edith Jess
Forsiden viser plakaten, som omdeles i 25.000
eksemplarer sammen med ugeaviserne til
„Åben by og land“ arrangementet i Poulstrup
den 20. august.
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Årets udenlandstur gik til Polen sam-
men med Aktivitetscentrene i Lønstrup og
Hjørring

Søndag morgen d. 22 maj kl. 5.40 drog
vi fra Poulstrup syd på, første stop var He-
densted, hvor kaffe og rundstykker kvik-
kede os op.

Igen syd på og over grænsen uden stop
før Brenz hvor middagen og vores dansk
talende polske guide ventede. Videre øst
på til den polske grænsekontrol, der uden
besvær blev passeret, inden vi nåede vort
hotel i Poznan, hvor til vi ankom kl. 22, godt
trætte.

Mandagen bød på en halvdags tur i
byen. På torvet så vi Poznans berømte ge-
der, der  kommer frem oppe i rådhustårnet,
når klokken slår 12. Et besøg i en barok-
kirke, en tur omkring Nationalmuseet,
Kejserpaladset og Malta søen. Dagen slut-
tede med besøg på kastellet for at se rester
fra tyskertiden. I parken finder der bunkers,
en krigskirkegård og en samling af kamp-
vogne og flyvemaskiner.

Om tirsdagen skulle vi ud og se parker
og slotte. Et særligt slot er Kornik der ligger
ved en smuk sø, det er utroligt velbevaret. I
hvert rum stod der en person og passede
på at ingen rørte ved noget. Videre til slot-
tet Rogalin med udstilling af hestekøretøjer
og en fantastisk udstilling af malerier utro-
ligt flot lavet. I parken var der hundredårige
egetræer.

Den sidste dag i Polen var vi en tur
med et gammelt tog med åbne kreaturvogne
til en historisk park med udstilling af land-
brug. En tur på torvet og se på handelen.
Om aftenen spiste vi på en kro ude på lan-
det, med alle tiders opvisning af folkedan-
sere, underholdning og dans. En rigtig god
afslutning på tre dage i Polen.

Et farvel til Polen og så den anden vej
igen med et ophold ved en landevejsbod,
hvor de sidste polske mønter kunne bru-
ges. Derefter over grænsen til Tyskland og
mod Berlin. Her fik vi en rundtur til de for-
skellige seværdigheder og en pause hvor
vi skulle finde noget at spise og drikke.

Fredag afrejse fra Berlin, med en kaffe-
pause nåede vi til Neumünster for at spise.

Så blev det et farvel til Tyskland efter
et besøg i Duborg indkøbscenter, videre
mod nord og med et kort ophold genså vi
Poulstrup kl. 19.30 efter en meget god tur.

Tur til Polen
Aktivitetscentret:

et lækkert måltid

fra kastellet i Poznan

Der Brandenburger Tor i Berlin

fra landbrugsudstillingen på turens sidste dag
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Spis og syng sammen aften

Med en god bøf, æblekage guitarspil og
sang blev det en god oplevelse  for os alle.

Jytte og Steen fra Lønstrup sang et flot
repertoire af  forskellige danske sange, salmer
og kirkeviser, der var også flere fællessange.

Aftenen sluttede med dette vers:

Må min vej – gå dig i møde,
og må vinden være din ven,
og må solen varme din kind
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen
må Gud holde
holde dig – i sin hånd.

En fin og stille afslutning.

Katsig bakker
Med fint vejr tog Katsig bakker imod os til

en travetur. Ad to ruter mødtes vi ved søen med
en flot natur, her drak vi  den medbragte kaffe,
medens vi nød udsigten over bakkerne. Bøgen
havde endnu ikke vist sig med sine grønne blade.

Tur til Vestvendsyssel

Den 7. juni kørte vi med Todbjerg Busser
til Fårup Skovhus og spiste middag. Derfra
fortsatte turen til Etly Klarborg i Moseby. På
„Gammelbo“ bor der mosetroldeunger og
mange nisser, rigtig flotte var de.

Med det flotte vejr og turen over
Vildmosen hjem fik de mange deltagere en
god oplevelse.

Grillfest

I klart solskin og let blæst holdt vi grillfest
på Aktivitetscentret d. 28. juni, med velkomst
og sang ved de fint pyntede borde.

Med den gode mad og drikke og flere
sange ind i mellem blev det et par hyggelige
timer ved bordene.

I haven blev der udfordret til kamp i
petanque og kroket, med godt humør, lidt snyd
og et godt grin, gik det hele fint op.

Ved eftermiddagskaffen var der lotteri
med fine glasting her fra byen som gevinst.

Til slut sang vi „Shuld gammel venskab
ret forgo“. Med tak for dagen og ønsket om
en god sommerferie sluttede dagen.

AKTIVITETSCENTRET
POULSTRUP

fra Aktivitetscentret

Her tre billeder fra en
vellykket grill - og
afslutningsfest
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Børnehaven på skovtur
Vi har i Børnehaven Mølle-

haven indtil den 1. juni haft idræt
hver mandag formiddag i Harken
Hallen. Men nu er det blevet som-
mer, og vi vil derfor forsøge at koble
den fysiske udfoldelse med natu-
ren frem for at være indendørs.

Dette falder godt sammen med,
at vi løbende i en period  har arbej-
det med emnet natur. Muligheden
for at lave denne kobling er stor og
det er vist kun fantasien der sætter
grænser.

Vi vil her komme med et eksem-
pel på, hvordan „idræt i naturen“
kan foregå:

En solrig onsdag formiddag,
først i juni måned tog vi af sted fra
børnehaven til Bagterp Plantage.
Vi var otte børn og to voksne.

Når man er et barn på 3-4 år,
kan en skovtur byde på mange for-
skellige udfordringer. Især når man
tænker på, at børn erfarer gennem
bevægelse og sansning.

Nogle af udfordringerne, bør-
nene mødte på skovturen, var bl.a.
en lang træstamme, hvorpå der
skulle balanceres, små og store
bakker der skulle bestiges og lø-
bes ned ad igen, ja bare det at fær-
des i skovbunden mellem rødder,

grene og blade, krævede en hvis
portion koncentration.

I forhold til den indendørs
idræt kan vi se, at det at færdes i
naturen, giver børnene en anden
motivation for at afprøve og over-
skride egne grænser og mod, hvil-
ket er vigtigt for børnenes selv-
værd og deres sansemotoriske ud-
vikling.

Udover ovennævnte bød
denne skovtur også på et øget so-
cialt sammenhold i børnegruppen.
De modige påtog sig rollerne som
hjælpere og hjalp de mindre modige
med at komme op og ned ad bak-
kerne indtil de selv følte sig sikre.
Sikke en glæde og selvtilfredshed
der var at spore, når de fandt ud af,
at de egentligt godt kunne selv.
Som Marianne Brodin og Ingrid
Hylander skriver i deres bog, Selv-
følelse:

„Det er en helt særlig glæde der
vækkes, når det lykkes barnet at
gennemføre noget det gerne har
villet gøre. Barnet mærker sin egen
kunnen og oplever kompetence-
glæde. Ud af denne glæde vokser
stoltheden. Stolte børn er børn der
føler at de kan, at de lykkes med
det de foretager sig. De føler sig
store, dygtige og uafhængige.

Stolte børn retter ryggen og ranker
sig og vil gerne møde andres be-
kræftende blikke.“

Det var ikke kun det fysiske
og sociale, der blev styrket på
denne skovtur. Fantasien fik også
lov at arbejde. Vi fandt en hule, hvor
der angiveligt skulle bo en lille
skovtrolledreng ved navn Hugo.
Børnene brugte meget tid på at
kigge ind i hulen. Det kunne jo
være de var heldige at få et glimt af
ham. Men han gemte sig godt. Vi
snakkede om, hvor i hulen Hugos
soveværelse og badeværelse var
og der kom mange gæt. Vi så tilmed
Hugos alarmer, som var snore der
hang ned fra træerne. Vi blev enige
om, at det var menneskealarmer, så
Hugo kunne nå at gemme sig når
der kom nogen, for han var ikke så
vild med fremmede. Det var sjovt
at høre hvordan børnene selv bryg-
gede videre på historien.

Altså kan en skovtur være an-
det end bare en skovtur. Det vig-
tige er, at vi som voksne viser bør-
nene en ægte interesse og medle-
ven i det vi foretager os med dem,
så kommer resten af sig selv.

Sikke en dejlig tur!! –og så
smager madpakkerne altså bare
bedre ude i det fri!!

Kasper, Mathias L.,
Lasse og David
undersøger naturens
mange muligheder

fra børnehaven
Møllehaven og Rundmarken
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Legeplads forbedringer
På  Rundmarken har vi  i en

periode haft fokus på både
legepladsens fysiske udfordringer
og den måde børnene bruger den,
samt på at få skabt lidt mere ud-
smykning. Her har især de ældste
børn været i gang. Vi har grebet
det an på forskellig vis bl.a. med
hjælp af en kunstner, som forestod
et lille forløb, som skulle munde ud
i et større kunstværk…..en søjle
med lerkakler. Dette er netop ble-
vet færdiggjort og vi har fået et flot
vartegn. Vi har ligeledes fået fær-
diggjort nogle små „malerier“, som
pynter på hegnet ud mod vores
legeplads. Her har børnene arbej-
det ud fra et overordnet tema om-
kring H.C. Andersen og hans even-
tyr. Børnene skulle først udarbejde
en skitse, som de så efterfølgende
har overført til en plexi-glasplade
v.h.a. maling og pensel. Vi har lige-
ledes undersøgt hvordan børnene
bruger legepladsen. Vi vil se om
der er områder af legepladsen som
ikke bliver brugt og derefter se om
vi evt. med små virkemidler kan
gøre disse steder mere attraktive.
Vi ønsker på den måde at kunne
ændre dele af legepladsen så den

bliver mere fleksibel og kan tilgo-
dese børnenes ideer og behov. I den
forbindelse har børnene været på en
lille fotoopgave, idet de skulle foto-
grafere det sted på legepladsen,
hvor de helst vil lege, fortælle om,
hvorfor det sted er det bedste. Vi
har her i foråret netop fået lavet en
del nyt på vores legeplads, vi har
valgt at lade naturmaterialer være
dominerende. Børnenes fotos bæ-
rer naturligvis præg af det nye, men
sammenholdt med vores iagttagel-
ser, mener vi at kunne få et godt bil-
lede af om vores legeplads bliver
udnyttet optimalt. Vi værdsætter
både at have en legeplads med
mange udfordringer rent kropsligt,
hyggesteder og nogle steder som
kan være fleksible, altså en legeplads
med mange „rum“ og noget for en-
hver. Vores område bliver udnyttet
til en lille „have“ med bl.a. drivhus,
hvor børnene er med til at dyrke og
spise det der nu er. Beplantningen
omkring legepladsen  er bevidst
valgt for at kunne tiltrække fugle,
sommerfugle o.a. smådyr.

Processen med at udnytte le-
gepladsen optimalt, bliver vi aldrig
færdige med, men lige nu har vi en
legeplads der er spændende og
smukt udsmykket.

„ Et reb bliver til verdens bedste gynge“

„Niels Kristian, Søren og Stig beundrer kunstværket“

Martin S. og Martin Ø. laver lerkakler

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

fra børnehaven
Møllehaven og Rundmarken
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Naturdage i Bagterp plantage
I dagene 10/5 – 12/5 har Kornblomst-stuen været i

Bagterp Plantage på „overlevelsesture“.
Alle tre dage startede vi med at pakke vores madpakke,

drikkedunke og reservetøj.
Herefter gik det med 72´eren til Bagterp Plantage. Med

høj musik og godt humør gik det ind i skovens dybe stille
ro.

Den første dag brugte vi på at finde forskellige dyr,
som vi undersøgte med vores forstørrelsesglas og arts-
bestemte dem ved at kigge i vores naturbog.

Vi besøge „vores træ“, som er et gammelt klatretræ,
som vi besøger på forskellige årstider, for at børnene får
mulighed for at opleve og se naturen mange skiftende far-
ver og udseender.

Vi sluttede dagen med at indfange nogle myrer, som vi
tog med hjem til vores „myre-bo“, så børnene kunne se
hvordan myrerne arbejder og graver tunneler.

Anden dag fandt vi en masse små agern og små træer
og det gav anledning til en snak om hvordan de små agern
bliver til kæmpe store træer.

Vi lavede også en gynge af et reb, som vi havde kastet
over en gren. Børnene byggede en stor hule af grene midt
i skoven. Og børnene fandt hurtigt ud af, at skoven er det
perfekte sted til at lege gemmeleg og fangeleg.

Den tredje dag startede med, at vi fandt en død krage,
og vi talte om at det var sådan én at Klods Hans havde fat
med op til prinsessen. (Vi havde tidligere haft en tema-uge
omkring H.C. Andersens eventyr, bla. Klods Hans).

Vi afholdt året „storkamp i visne blade“, hvilket resul-
terede i at alle, såvel børn som voksne havde visne blade i
både sko og inde under tøjet.

Drengene konkurrerede om, hvem som kunne klatre hø-
jest op i træerne. OG komme ned igen uden hjælp.

Så da vi sad i bussen på vej hjem var det en flok trætte
børn, som havde fået mange sanseindtryk og erfaringer
med hvilke muligheder, som skoven indeholder.

Billede 1 er William Hansen som
er 3 år og er startet på Klokke-
blomsten.

Billede 2 er Andreas Ramlow
som er 2½ år og er startet på
Anemonen, Vuggestuen

Billede 3 er Louise Fynshave
som er 1 ½ år og er startet på
Anemonen, Vuggestuen

Billede nr 4 her kommer lige et
billede mere af Sarah Luca som
er 1½ år og er startet på
Anemonen, vuggestuen

Nye børn i
Møllehaven

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

fra børnehaven
Møllehaven og Rundmarken
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10 års fødselsdag.
Fredag d. 1. april fejrede Børnehaven 10 års fødselsdag.
Dagen startede officielt kl. 9.30, hvor vi hejste flaget, sang

fødselsdagssang og råbte 10 gange HURRA!
Derefter satte vi os spændte til rette i børnehavens Stor-

rum  - kl. 10 fik vi nemlig besøg af den verdensberømte trylle-
kunstner „Frank Fumlefod“. Han tryllede og lavede sjov med
os i 40 minutter og derefter fik alle børn et ballondyr.

Til middag havde vi dækket fint op
med dug, servietter og sugerør. Menuen
stod på pizzamænd og sodavand. Da vi
skulle ud og lege, var der slikposer til
alle børn.

K1. 14.00 strømmede det ind med
gæster. Børnenes forældre og søskende
var inviteret til kaffe og kage. En foræl-
der i børnehaven, Lya Kokholm, havde
kreeret nogle meget flotte kager: en ma-
riehøne og en solsikke. Tusind tak for
det. De smagte fantastisk.

Fra børnehaven vil vi gerne sige
mange tak for gaver, kort og blomster,
som børn og forældre havde med til bør-
nehaven.

Vi kan tænke tilbage på en vellykket
dag og glæder os til de næste 10 år.

Med venlig hilsen børn og voksne i
Børnehaven Skovager.

Skovager

BØRNEHAVEN
SKOVAGER

 

fra børnehaven
Skovager

Vi hejser flaget på fødselsdagen

Klovnen “Frank Fumlefod“ laver bollondyr

På vej til mekanikeren med cykler og moon-cars

Hvilken en forunderlig troldmand
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Sankt Hans.

Torsdag d. 23. juni fejrede vi Sankt Hans i
Børnehaven. Børnene havde lavet en rigtig flot heks
— det var næsten synd at hun skulle brændes. Vi
brændte bålet af lige over middag og heksen fløj til
Bloksbjerg. Derefter fik vi snobrød og skumfiduser,
lavet over bålet.

Afslutningsfest.
Fredag d. 1. juni holdt vi afslutningsfest for de børn,

som skal starte i skole efter sommerferien. Vi mødtes kl. 17.00
i børnehaven og alle børnene var fest-klædte: I kjoler, skjor-
ter, flotte fodboldbluser og med håret sat!

Vi startede med en velkomst-drink og derefter spiste vi
pizza-mand og drak sodavand. Senere fik børnene overrakt
deres børnehave-mapper. Vi lavede konkurrence om, hvem
der hurtigst kunne spise et slik-snørebånd uden at bruge
hænderne. Aftenen gik med dans og leg. Desuden spiste vi
en masse slik og chips og mange af børnene brugte tid på at
se i deres mapper. Festen sluttede kl. 21 00.

Held og lykke fremover til de kommende skolebørn!!

 BØRNEHAVEN
SKOVAGER

fra børnehaven
Skovager
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Jordens Dag.
„Jordens Dag“ startede i USA i 1970 og er nu blevet

en tradition verden over. Dagen afholdes altid d. 22. april
- og i dagene op til.

Med „Jordens Dag“ gør vi opmærksom på, at vi skal
passe på jordkloden og samtidig viser og styrker vi
angagement for at gøre en fælles indsats for miljøet. Der
er mange måder at fejre „Jordens Dag“ på. I år var temaet
„Friluftsliv“.

Tirsdag d. 19. april tog alle børnehavens Solsikker på
tur til Forstbotanisk Naturpark, hvor kommunens grønne
guide havde arrangeret indianerlejr. Vi var med bussen
derop. Lejren bestod af fire tipier og lige så mange bål-
pladser. Der var mange indianere ¡ lejren, da en del andre
børnehaver også var der. Vi startede med at lave snobrød
af vores medbragte dej. lmens fik børnene krigsmaling på
og fjer i håret. Senere lavede vi skumfiduser over bålet
(en skumfidus på en pind, når skumfidusen begynder at
smelte, lægges den imellem to kiks). Børnene brugte en
stor del af dagen på at lege og udforske området.

Torsdag d. 21. april fejrede vi „Jordens Dag“ her i
børnehaven. Alle børn og voksne var udendørs hele da-
gen. Vi startede med at åbne en stor pakke med nye uden-
dørs legesager: sjippetove, hula-hop-ringe, fodboldmål,
bolde, kænguru-hoppebolde, stylter, m.m. Børnene var
meget optagede af at lege med disse ting. Så lavede vi
varm kakao på bålet.

Senere gik andre børn ud for at finde forskellige in-
sekter, som blev studeret grundigt. Vi fandt dyrene i insekt-
bogen og fandt ud af, hvad de spiser, hvor de bor, osv.

En del af vores drenge brugte formiddagen på at køre
vores cykler og moon-cars op til mekanikeren, så de kunne
få et eftersyn.

Middagsmaden bestod af suppe  lavet over bål, sno-
brød og pølser. Efter middag fortsatte arbejdsholdet med
et af formiddagens projekter - at grave den ene sand-
kasse op. Den skulle flyttes for at gøre plads for den nye
fugleredegynge.

Alt i alt havde vi en fantastisk dag, som helt sikkert
skal gentages senere.

 BØRNEHAVEN
SKOVAGER

fra børnehaven
Skovager
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Vel vidende, at mine barndomserindringer ikke har nogen historisk inte-
resse, og at mine erindringer måske heller ikke har almenhedens interesse, så
er der dog en vis tilfredshed i at delagtiggøre andre i, hvad jeg kan huske og
hvilket billede, jeg har af Poulstrup i perioden 1936 til 1964.

Da jeg er født i slutningen af 1935, er det soleklart, at de første år af
ovennævnte periode ikke ligger inden for mine huskemuligheder, så måske
er meget af det, jeg mener at huske, noget jeg har hørt, men med sikkerhed
husker jeg 9. april 1940, men også ting før den tid, om end ikke mange.

 

En ung by  med unge mennesker
Poulstrup var, da jeg var barn, det, som jeg vil kalde en ung by. – Mit

eget hjem er bygget i 1883, det var altså ca. 50 år gammelt, da jeg blev født, og
det var et af de gamle huse i byen. Der var huse, som var ældre, men ikke
mange. De ligger der endnu, om end nogen af dem i en forynget udgave.

Navnet Poulstrup kan føres adskillige århundreder tilbage, men har da
sikkert været hæftet på den samling gårde, som ligger umiddelbart vest for
byen, hvoraf en endnu bærer navnet Hovensgaard. Utvivlsomt et navn, som
hidhører fra en tid, hvor den har været hovgård under Vrejlev Kloster. En
anden ting, som fortæller mig, at navnet rækker langt tilbage, er, at der i det
17. århundrede blev grundlagt noget, som kaldtes „Poulstrup Hospital“. Dette
er for længst nedlagt og eksisterer nu kun som et legat. Hospitalet blev
opført af Margrethe Juel, datter af Peder Juel (bror til Niels Juel) og Ida Gøe
, som midt i 16hundredetallet ejede Vrejlev Kloster. Det var Peder Juel og
Birgitte Gøe, som skænkede altertavle og døbefont til Vrejlev Kirke i 1641.

Altså et gammelt navn på en ung by.
Befolkningen var i min barndom også en ung befolkning, og byen var en

driftig landsby med småhåndværk og handel. Tro det, kære læser, om du kan.
Byen havde dengang ikke mindre end 30 – 32 næringsdrivende, deraf en
fabrik, der beskæftigede 15 – 25 mennesker og et autolakeri, som beskæfti-

Ind imellem kan man godt blive besjælet af den tanke at fortælle andre om sin barndom og sin ungdom for at
give sin nostalgiske trang luft, men også for at give de mennesker, man omgås, et indblik i en tidsperiode, som
for dem er fjern fortid.

Poulstrup - som jeg husker den

af Egon Juel Jensen
foto: Arkivfoto

Kastrup fotoPoulstrup centrum omk. 1955

Jeg er født i Poulstrup den 27.12.1935 som yngste søn
af Esther Margrethe Jensen og Niels Jensen, som
boede i Hovedgaden 33, hvor de drev skrædder-
værksted og manufakturforretning i mere end 50 år indtil
1969.
Foruden mig havde de min fem år ældre bror, Henning
Møller Jensen, som var lærer ved Vrå Realskole.
Efter endt realeksamen i 1952 arbejdede jeg i nogle år
ved landbruget, bl.a. i Vestergaard.
Jeg læste fra 1955 - 1959 til lærer på Winthers
Seminarium i Silkeborg. Fra 1.1.1960 til 1.8.1966 var
jeg ansat som lærer i Østervrå, og fra den 1.8.1966 til
31.12.1998 var jeg ansat som lærer ved Tårs Skole.
Mine interesser er mange, bl.a. haven, træskulpturer,
store springvand, musik, rav- og stensmykker og frem
for alt familien.

Egon Juel Jensen
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gede 10 – 12 mennesker. En rigtig
sund lille landsby, som kunne be-
skæftige sine indbyggere og be-
tjene sit opland. Ja, man må næ-
sten græde, når man ser, hvordan
eftertidens jag og ræs har maltrak-
teret denne skønne lille by. Hvor-
ledes den er blevet til en soveby.

Egnens hang til øgnavne
En by som Poulstrup har haft

mange sjove personer. Når jeg be-
tegner dem som sjove, er det i
mange tilfælde, fordi de afveg fra
det, man i dag forstår ved normen,
men også fordi de var originaler.
Mange af dem kan jeg næppe hu-
ske navne på, men deres øgenavne
kan jeg huske. Poulstrup har for
øvrigt altid været en by, hvis be-
boere havde øgenavne. Eksempel-
vis var byens tre skræddere behæf-
tet med hver sit øgenavn: Den
hvide skrædder, den bette skræd-
der og himmelskrædderen. Den før-
ste fordi huset, han boede i, var
hvidt (Hovedgaden nr. 66), den
anden på grund af sin størrelse (min
far), den tredje på grund af sin
stærke tilknytning til Indre Mis-
sion. Eller det kunne være navne
med tilknytning til vedkommendes
erhverv: Maler Albert, Cykel Hol-
ger. Det kunne også være en om-
skrivning af navne: Christian Kusk
blev til Kuski. Det kunne være
et menneskes statur: Den store
Madsen eller stemmeføring:
Vræli eller udseende o.s.v.

Jo, på det punkt var man al-
tid med i den lille by.

Og skulle jeg i det videre
forløb bruge et af disse øge-
navne, er det, kære læser, ikke
på nogen måde ment ondt eller
nedsættende, men mange gange
fordi jeg ikke kan huske andre
navne, eller fordi det karakteri-
serer personen. Tro mig, jeg hol-
der af alle disse personer, hver
på sin måde, fordi de er en del af
hele min tilværelse.

Poulstrups udseende
Det Poulstrup, som jeg prøver

at beskrive, strakte sig stort set fra
missionshuset i syd til slagterfor-
retningen i nord. Dog vil der nok
også ind imellem dukke personer
op uden for denne grænse, men
denne grænse var mit virkefelt de
første år.

Når jeg tænker tilbage på det
Poulstrup, som jeg kendte som
barn og ung, så er det unægteligt
noget mere romantisk end den
samme by i dag, og måske også
mere romantisk end virkeligheden,
men det skal ikke afholde mig fra
at male et billede i de farver, som
jeg har set det.

Først må du, kære læser. lave
byen om. Det vil sige, at du må
have alle forretninger og virksom-
heder anbragt på de rigtige steder.
Du må anbringe en pyntelig lille
have med blomster og hvidmalet
stakit foran de fleste af husene.
Gaden skal gøres smallere, og fra
missionshuset i syd til slagterfor-
retningen i nord skal gaden belæg-
ges med chaussesten i et smukt
mønster. Denne chausse-
belægning blev for øvrigt udført
mig bekendt af en mand fra Sterup,
som hed Martin Jensen, far til Chri-
stian Jensen (Bette Kesse), som

byggede og boede i Hovedgaden
nr. 57. Du må fjerne alle biler, som
kører på gaden o.m.m. Når alt dette
er gjort, så står der nogle lyde til-
bage, som var karakteristiske for
byen.

Byen startede sin dag som så
mange andre meget tidligt målt med
nutidens alen. Allerede klokken
fem om morgenen var den første af
byens borgere på benene, og in-
gen, som havde boet i byen i mere
end otte dage, var i tvivl om, hvem
det var. Ingen var i tvivl, når første-
mejerist Osvald Jensen ( senere
mejeribestyrer) gik til mejeriet.
Hans raske bevægelse, træskoene,
der var jernbeslåede. Jo, byen blev
vækket af et par træsko, hvis rytme
var som en fejende flamenco til
kastagnetternes klapren. Dagen var
begyndt. Der gik ikke lang tid, før
man hørte klangen af kulskovlene,

TEMA
POULSTRUP

af: Egon Juel Jensen
foto: Arkivfoto

Ka-
strup

foto

Kastrup foto

Hovedgaden med forhaver og stakit, t.v. nr. 48,46 og44

Poulstrup fra syd 1963
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når der skulle fyres på mejeriet,
herefter lyden af dampmaskinen,
der gik i gang og blandede sig med
mange andre lyde, som kom fra den
vågnende by. Bagerne var også
allerede i gang. Det første brød
skulle være i butikken senest kl. 7.
Fra smedjen kom der klang fra
hamre, der bearbejdede jernet på
ambolten til plovskær, hestesko,
vognringe o.s.v. Fabrikken blan-
dede sig snart herefter i lydbilledet
med hvinen fra den store båndsav
og brummen fra fræseren, når disse
maskiner bearbejdede de tunge
egeplanker til vognhjul, skovl-
skafter eller hammerskafter. Jo, den
lille landsby var begyndt sin dag-
lige rytme, sund, glad, tilfreds. Så-
dan står den for mig. Men der var
selvfølgelig mange ting, som skal
med i billedet.

Når klokken nærmede sig 7,
begyndte et andet liv i gaden. Bu-
tikkerne lukkede op, håndværkerne
rullede ud. Tømrerne, malerne, mu-
rerne trak af sted med deres træk-
vogne tungt læsset med tømmer,
malerbøtter, stiger, stillads o.s.v.
Mælkevogne, tungt læssede med
mælkejunger, rullede hen over bro-
stenene, nogen med sindighed og
adstadighed, fordi forspandet var
et gammelt udtjent øg, hvis
aftægtsarbejde var mælketuren.

Andre med fyrighed og fart, fordi
karlene på gårdene havde for vane
at bruge de mest rapfodede heste,
og ingen skulle pege fingre af det
spand, de kørte med. Jo, der var en
egen musik i gaden, når de ring-
beslåede vogne rullede gennem
byen, hver vogn sin musik. Vi
kendte dem på lyden. Vestergårds
fyrige spand, bestående af to
brune, dejlige heste, hvis iver efter
fart ikke sjældent medførte overha-
linger i rasende tempo, som kan
sammenlignes med ungdommens
leg med nutidens hestekræfter. Det
var et spørgsmål om at komme først
til mejeriets perron og dermed for-
tælle de andre hvis heste, der var
bedst. Eller Knudsen Kristiansens
tohjulede gig, forspændt en dejlig

rund nordbagger med Knudsen
Kristiansen stående bag i giggen
stærkt pulsende på sin snadde,
hilsende på alle, store som små.
Eller Emil Jensen (sognefogedens
Emil), som selv var hest, forspændt
sin lille trækvogn med 2 – 3 mælke-
junger. Alle mælkevognene havde
bud med fra gårdene, til smeden,
købmanden, Brugsen, skrædderen,
maleren eller hvem, man nu måtte
besørge handel ved. Sådan var en
morgen også.

En anden ting, som også hørte
med, var bager Johansens brød-
vogn. Sådan hen ad formiddagen,
når wienerbrødet var kommet af
ovnene, blev brødvognen pakket
med brød, og kusken, Peter
Brødholt (Brød Peter), spændte de
to smukke, hvide heste for vog-
nen, og så gik turen rundt i omeg-
nen, Rønnebjerg, Høgsted, Bast-
holm o.s.v. De samme heste måtte
for øvrigt også mange gange holde
for, når snestormen gjorde vejene
ufremkommelige, og læge Svend-
sen (Simon) eller jordemoderen
skulle af sted.

Postbilen, en Ford-30 med Ru-
dolf Larsen som fører, var også en
del af bybilledet. Rudolf Larsen
sørgede for, at den daglige post
kom fra Poulstrup til Vrå og om-
vendt. Postindleveringsstedet
bestyredes først af skrædder Sø-
rensen og hans kone Lise, som for
øvrigt også havde håndkøbsud-
salg, senere af Holger Sørensen
(Cykel Holger) og hans kone Dag-
mar. Rudolf Larsen kunne også

TEMA
POULSTRUP

af Egon Juel Jensen
foto: Arkivfoto

KKKnudsen Kristiansen på vej til mejeriet her med en firehjulet vogn og den dejlige runde nordbagger

Interiør fra Poulstrup
mejeri.
Fra v. Carl Nielsen
(senere mejeribesty-
rer i Høgsted),
ukendt person og
Søren Sørensen,
Poulstrup
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besørge beboernes småærinder i
Vrå, såsom apotekerbesøg og den
slags. Rudolf Larsen kørte turen til
Vrå hver morgen kl. 7 og hver efter-
middag kl. 16. Og rutebilen, som
holdt forbindelse mellem Hjørring
og Jerslev/Hellum kørte adskillige
ture dagligt. Det var dengang Ja-
cob E. Larsen, Jerslev, der havde
koncession på ruten, og mangen
god chauffør i Vendsyssel har star-
tet sin karriere hos Jacob E. Lar-
sen. Når disse rutebiler kunne op-
retholde kørslen under anden ver-
denskrig, var det fordi, de var for-
synet med gasgeneratorer, som
jævnligt skulle påfyldes brænde til
udvikling af gas.

I løbet af dagen vrimlede byen
med mennesker. Mange menne-
sker, som kom gående, cyklende,
kørende med hest og vogn. Men-
nesker, der arbejdede, mennesker,
der handlede, mennesker, som blot
var. Men alle var de på deres måde
med til at give byen sin farve. Der
var børn, der legede, der var post-
budet, der var gadefejeren og skor-
stensfejeren og mange andre.

En af de personer, man var sik-
ker på i billedet, var mejeribestyrer
Jensen (den ældre), en høj og sta-
telig person, hvem gigt havde pla-
get så meget, at han trak lidt på det
ene ben. Når klokken var 10, så kom
Jensen sammen med sin lille sort-
brogede terrier på vej hen til bar-
ber Olsen. Det var et dagligt ritual.
Jensen skulle barberes klokken  10.

Måske var der også en anden
årsag til Jensens daglige besøg hos
barber Olsen. Det var jo i krigens
dage, og alle havde jo deres hold-
ning til krigen, og Olsen havde sin.
Olsen fulgte krigens gang i Europa
og Afrika meget nøje. Han læste
Vendsyssel Tidende og hørte
BBC’s nyhedsoversigt flere gange
daglig, og på den måde fulgte han
fronternes bevægelse. Og på et
stort vægkort, som hang i barber-
salonen, blev de forskellige fron-
ter markeret med nipsenåle (røde,
grønne, blå o.s.v.), og mange kom
jævnligt i salonen blot for at studere

Olsens kort. Jeg tror, at kortet var
udgivet af Vendsyssel Tidende.

Tidligere har jeg omtalt, at
byen havde mange forretninger og
virksomheder, så det vil måske
være på sin plads at gøre en tur
igennem byen for at se, hvem der
boede i de forskellige huse. Det er
ikke sikkert, at jeg husker dem alle,
og det vil   kræve megen tid at be-
skrive hvert enkelt, men jeg vil for-
søge så godt som muligt.
Allersydligst lå Høngård (nr.2), og
her boede Johannes og Kristine
Simonsen med deres tre døtre. Jo-
hannes og Kristine var et par me-
get venlige og rare mennesker. De
var som så mange andre i byen
stærkt tilknyttet Indre Mission, og
Johannes var en meget afholdt
søndagsskolelærer. Han var en
meget forsigtig mand, hvilket bl.a.
medførte, at han, så længe han
måtte køre bil, midt i garageporten,
som lå umiddelbart til højre for
gårdporten, anbragte en gummi-
bold ophængt i en snor. Når han
kom hjem, kørte han rundt om
træet inde midt i gården for at
komme i garagen, og så skulle
gummibolden ramme proppen på
køleren, for at han var sikker på at
komme ret i garagen.

Vittige sjæle fortalte også, at
hans roerækker altid var skæve og
krumme, for så kunne der være flere
roer i rækken.

På vestsiden af vejen uden for
brolægningen lå tre huse, to rød-
stenshuse (nr. 7 og 9) og et ældre
lavt hus (nr. 11). Det ene røde hus
beboedes af Lea og Håkon (efter-
navnet husker jeg ikke). Mine for-
ældre besøgte dem ofte, men Lea
og Håkon flyttede fra byen ret tid-
ligt i mit liv. I det andet røde hus
forekommer det mig, at Lis og Sø-
ren Andersen boede, inden Lis be-
gyndte damefrisørsalon midt i
byen.

I det lange hvide hus var der
to lejligheder. I sydenden boede
Strop-Grethe. Jeg husker ikke hen-
des efternavn, jeg husker heller
ikke, om hun var gift, eller hvad hun
lavede. I nordenden boede Bette-
Mine. Skulle Mine et ærinde ned i
byen, havde hun altid sit strikketøj
med. Hun gik på gaden iført sine
futsko med et nøgle garn under ar-
men og strikkede på en strømpe.
Hun ernærede sig med at strikke
strømper.

Næste hus i rækken var gart-
nerforretningen med tilhørende
gartneri, men beretningen herfra og
af den videre tur gennem Poulstrup
bringes først i næste mummer af
Lokalbladet.

Læs videre i næste nummer

TEMA
POULSTRUP

af Egon Juel Jensen
foto: Arkivfoto

Hovedgaden nr. 7,9 og 11
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Nyt fra Poulstrup Rideklub
Så er sommeren godt i gang i Pouls-

trup rideklub. Vi startede ud med en ar-
bejdsdag d.7. maj, hvor vi fik „shinet“
klubhuset og  udendørsarealerne lidt
op. Vi fik også malet alle vores spring i
nogle flotte og glade farver, takket være
et fint fremmøde fra mange af vores ryt-
tere og deres forældre.

Lørdag d. 28. maj holdt vi „Åbent
Hus“. Vejrguderne var heldigvis med os,
og der kom da også en del interesse-
rede, som fik set klubben og nogle af
vores dygtige ryttere, som viste deres
kunnen. Der var også mulighed for en
lille trækketur på nogle af klubbens he-
ste. Alt i alt en rigtig god og hyggelig
dag, hvor vi fik vist, hvad vi går og la-
ver.

D. 21 maj startede så stævnerne i
sammenslutningen. Det var Måstrup
Rideklub der lagde ud og det blev til en
del placeringer for vores ryttere i Pouls-
trup. Flot!!

D. 4 Juni var det så vores tur i Pouls-
trup. Der var rigtig mange ryttere meldt
til og selv om vejret ikke tegnede alt for
godt blev det en rigtig fin dag, dog med
en ordentlig omgang regn, da vi skulle
til at springe. Men med hjælp fra en
masse velvillige forældre kom vi igen-
nem, selv om banerne var meget mud-
rede.

Det næste stævne i Poulstrup bli-
ver  lørdag d. 6. august, hvor vi håber
på rigtig mange tilmeldte ryttere og et
godt vejr.

Ridelejren bliver også i år den sid-
ste weekend i august, altså d. 26.-27. og
28. august, program og tilmelding føl-
ger senere!

Så har vi i bestyrelsen arbejdet en
del med planerne om at bygge en stald
til rideklubben. Planerne er stadig i stø-
beskeen, dels pga. den økonomiske side
af sagen og dels fordi vi skal være sikre
på at vi kan trække på nogle forældre til
at hjælpe os. Men vi arbejder videre med
planerne og tror på at der snart dukker
en fin ny staldbygning op på Munk-
holmvej nr.51.

Skulle der gå nogen rundt med en
lille rytter i maven, så kom ned i klubben
og få en snak eller ring til en af os fra
bestyrelsen – vi besvarer gerne spørgs-
mål og viser rundt!

Motion og fritid

Der er mange former for motion, nogle forbrænder mange kalorier andre mindre, vi i Vendsyssel folkekor har valgt
sangen, ikke for kalorieforbrændingen; men fordi det giver  udfordringer og gode  oplevelser at synge i fællesskab og
så får man i tilgift en del forbrændte kalorier.
Vi har et tilbud til dig, der gerne vil synge; men ikke ved om det er noget  for dig at synge i kor:
Kom og prøv det et par gange, så kan du derefter tage stilling til om det er noget for dig. Vi har i år fået  en ny dirigent,
en frisk og sprudlende ung mand, så der vil helt sikkert ske nye ting i koret.
I Vestvendsyssel Folkekor arbejder vi med mange slags musik, lige fra satser af Bach til nyere korværker. Vi
arbejder med stemmetræning, vejrtrækning, kropsholdning m.m.
Vi øver hver onsdag fra kl. 19.30 til 21.45 på Vrå Højskole første gang d. 7. september 2005.

LOKALBLADET nu med flere farvesider
Med dette nummer udkommer Lokalbladet fremover med 16 farvesider. Redak-

tionen har følt, at man herigennem kunne præsentere de mange indsendte billeder
på en mere tidssvarende måde.

Dette giver en mere vanskelig redaktion af bladet, da siderne skal ligge i en
forudbestemt rækkefølge, men vi håber, at vi kan give de fleste billeder den place-
ring, de fortjener.

LOKALBLADET, poulstrup.net og Vrå avis
Efterhånden som flere medier kommer på banen er det vigtigt, at de forskellige

udbydere tager hensyn til hinandens interesser. De forskellige medier har forskel-
lige mål og styrkesider. For at koordinere nyhedsstrømmen i lokalområdet vil Lokal-
bladets redaktør indkalde til en briefing om nyhedsformidlingen i eftersommeren.

Ny forening: MULTINETVÆRKET i Vrejlev-Hæstrup
Denne forening er en videreførelse af LandboNords arbejde med at udvikle

landsbyerne og landområderne. Foreningens formål er bl. a. at være en paraplyor-
ganisation for initiativer, der kan fremme kulturelle og sociale mål i området og
skabe netværk for kommunikation og samarbejde. Mere om foreningen i efteråret.
Foreningen har konstitueret sig således:

Vrejlev-Hæstrup hallens fond: Kristian Kjær (formand)
Skolebestyrelsen og børn og unge: Lillian Toft Jensen (næstformand),
Poulstrup.net: Knud Birch Andersen (sekretær)
Menighedsrådene: Niels Chr. Lassen
Kunst og kultur: John Lund,
Ældregruppen: Astrid Thomsen
Lokalbladet: Kirsten Mouritsen
Ungdomsskolens børne- og ungegruppen: oplyses senere
Foreningsrepræsentant: endnu ikke valgt

KORT
FORTALT

Syng dig glad
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Lørdag d. 4. juni havde vi fra
Ministrup - Børnenes Jord i Poulstrup,
inviteret alle interesserede børn og
voksne til 34 års fødselsdagsfest på
legepladsen. Forberedelserne til festen
var gjort, teltene var rejst, flaget hejst,
hoppepude og hoppeborg pustet op,
græsset var nyklippet, den nye klatre-
væg indviet, tombolagevinster samlet
ind, is, slik, pølser, sodavand osv. var
indkøbt og vore trofaste kagebagere
havde bagt og leveret det lækreste
hjemmebag. Vi ventede nu kun på at
klokken skulle blive 13, hvor festen
skulle begynde. Vejudsigten havde
lovet opklaring - men det var altså ikke
over Poulstrup og Ministrup, så vi var
godt nok spændte på om der kom nogle
gæster til årets begivenhed på lege-
pladsen. Men pyh, fødselsdagsfesten
blev simpelthen så flot besøgt,
at det nærmede sig en rekord.
Der kom nemlig over 300 gæ-
ster til Ministrups fødselsdag,
og de blev budt velkommen af
Trine „Døgner“ Mortensen fra
bestyrelsen, som derefter overlod
ordet til Poul Frederiksen fra Spare-
kassen Vendsyssel, som kom og
overrakte Ministrup en splinterny
plænetraktor til brug på legepladsen i
Poulstrup. Der skal herfra lyde en me-
get stor tak til Sparekassen Vendsys-
sel for støtten - det bliver en uvurder-
lig hjælp fremover. Herefter åbnede
tombolaen, fiskedammen og de forskel-
lige salgssteder - fiskedammen blev fi-
sket tom på godt en halv time og tom-
bolaen havde udsolgt på under to ti-
mer, hvorefter børn og voksne hyg-
gede sig med lækre ting fra salgs-
boderne. Dernæst kom square dan-
serne og gav opvisning, inden regnen
stoppede dansen og overlod fodbold-
banen til fodboldspillerne, som spil-
lede en spændende kamp om Minis-
trup-mesterskabet. Efter at mestrene
var kåret med medaljer, var der lokale
mesterskaber i sækkevæddeløb og her
var der tre aldersgrupper, og i alle grup-
perne blev der uddelt guld-, sølv- og
bronzemedaljer. Vi takker for den flotte
opbakning fra alle Jer som kom til fe-
sten og en KÆMPE TAK til alle vores
sponsorer, for uden Jer gik det ikke.

Ministrup fyldte 34 år

BØRNENES JORD
POULSTRUP

fra Børnenes Jord
foto: Henrik Hansen
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Efter en opringning fra Erik
Mariager på Holmgaard, der havde
læst artiklen i Vraa og Omegns Avis
den 15. marts 2005 om jernbane-
sprængningen, kom ideen til, om
det var muligt at få samlet nogle af
dem, der havde oplevet sprængnin-
gen en nat i februar 1945.

Jeg aftalte med Erik, at han
skulle se, hvem han kunne finde,
og jeg kontaktede Grethe Jensen,
der er født og opvokset på Vadet
og var barn i Hæstrup dengang.

Vi aftalte, at hun ville prøve på
at få fat i Jens Andersen, der er født
og opvokset på Hæstrupgaard. Jeg
kontaktede Knud Møller Andersen
i Hjørring til at hjælpe mig med at
lave artiklen.

Da det i år er 60 år siden, var
det begrænset, hvem der var til-
bage til at fortælle, og det endte
med, at vi blev: Erik Mariager der
var 9 år gammel, da sprængningen
skete, Jens Andersen der var 20 år
og Grethe Jensen der var 13 år.

Det var 3 meget engagerede
og entusiastiske fortællere, vi
havde fundet.

Jernbanesabotagen
ved Hæstrupgaard

Vi aftalte at mødes den 2. juni
2005 klokken 19.00 på
Hæstrupgaard og så gå ned gen-
nem engen til det sted, hvor det
skete. Under gåturen blev der snak-
ket og byttet minder, der blev for-
talt og forklaret. Noget af det der
slog dem alle 3 var, at bevoksnin-
gen ved banen var blevet så kraf-
tig i forhold til dengang. Meget af
træet fra arealet omkring banen
blev nemlig anvendt som brænd-
sel under krigen. Det sted, hvor
sprængningen fandt sted, voldte
det ikke de 3 nogen problemer at
udpege. Det var på dæmningen,
der fører banen over Hæstrup
Møllebæk, og hvor der er stejle
skrænter til begge sider. De fortalte,
at sabotagen var sket netop der,
fordi effekten af afsporingen ville
blive størst på dette centrale og
uvejsomme sted. Vi kom op af de
stejle skrænter og stod nu pludse-
lig på selve åstedet, og de fortalte,
hvorledes toget og vognene var
afsporet på både den østlige og
vestlige skråning.

Her ses Grethe,
Erik, Jens og Knud
på banedæmningen
(det er vist forbudt
område!) hvor
sprængningen fandt
sted, markeret med
en ring på kortet.

I de sidste år af krigen 1940 – 45 hørte man ofter om sabotager
mod tyskervenlige borgeres ejendom eller deres virksomhed, der
producerede effekter til besættelsesmagten, ikke i aviserne eller i
Danmarks Radio, men mand og mand imellem, eller man kunne
læse om det i et af de mange illegale blade, der på den tid blev
udgivet  af Frihedsbevægelsen.
Derimod kunne man med store overskrifter og fede typer læse når
tyske håndlangere havde begået hærværk og sabotage, som en
hævnakt mod danske interesser, ofte med døden til følge for en
eller flere personer.
Få dage efter sabotagen ved Hæstrup kunne man læse i
Vendsyssel Tidende om et bombeattebtat, mod aftenekspressen til
Aalborg, lidt nord for Hobro.Togets første vogn blev ødelagt og 9
mennesker blev dræbt og 36 såret

TEMA
TILBAGEBLIK

tekst og foto:
Hanne Saksager
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Nu – 60 år efter var der dog
lidt usikkerhed om antallet af vogne,
der var afsporet, men de var enige
om, at tenderen(kulvognen) var
fuldstændig vredet om på siden af
lokomotivet. Den, der var nærmest
på begivenheden var Erik, og han
fortæller derom.:

En morgen i februar 1945, da
jeg som 9-årig skoleelev var på cy-
kel på vej til skolen i Hæstrup,
mødte der mig et ejendommeligt
syn, idet der over engdraget nord-
vest for Hæstrupgaard var røg og
brand. Det undrede mig, fordi der
på dette sted ikke fandtes gårde,
huse eller halmstakke, som der
kunne gå ild i. Da jeg kom nærmere
jernbanen, kunne jeg se, at der var
tale om sabotage på et nordgående
tog, idet lokomotivet og de bager-
ste vogne stadig stod på skin-
nerne, medens 6-7 vogne lå væl-
tede ned ad baneskråningen og i
engen.

Det var med bange anelser, jeg
nærmede mig jernbane-
overskæringen, hvor der var et
dobbelt-led samt en „mølle“, hvor
man kunne passere som gående
eller som cyklist.

Og, ganske som jeg havde
frygtet, stod der nogle soldater
med gevær ved overskæringen.
Jeg blev naturligvis bange, for man
havde hørt om repressalier mod til-
fældigt uskyldige, når hævnen og
panikken opstod. Men jeg passe-
rede uhindret forbi og kom i skole.

Senere op ad dagen, gik der
på skolen rygter om, at min yngre
bror og vores 3.karl(„bettekålen“)
var blevet beskudt af soldater, da
de af nysgerrighed var gået over
markerne hen til jernbanen. Efter
hvad min bror oplyser, nåede de at
se det saboterede tog i en afstand
af 150-200 meter, inden de blev
omringet af soldater, som ved
pegning med geværerne gjorde det
klart for dem, at de skulle skrubbe
af. Fra anden side er det oplyst, at
de pågældende soldater i tysk uni-
form skulle være russere. De skød
op i luften, enten for at skræmme,

eller fordi de var berusede. De var
kendt for at drikke alt, hvad der
havde med sprit at gøre, f.eks. bar-
bersprit.

I dagene omkring sabotagen
havde vi derhjemme en friheds-
kæmper boende. Det var min mors
halvfætter, kriminalassistent Erik
Lolk Hansen fra Hjørring. Han var
på sabotagedagen sammen med
min far cyklet østpå på et tids-
punkt om eftermiddagen, hvor be-
vogtningen af jernbane-
overskæringen tilsyneladende var
lempet. Da de nærmede sig over-
skæringen kom nogle soldater
pludselig løbende. Lolk Hansen
vendte om (i tide) og cyklede til-
bage til gården, medens min far
fortsatte til overskæringen, hvor
han blev omringet af soldaterne.
De var mest interesseret i, hvorfor
Lolk Hansen var vendt om, men
hvordan min far fik klaret sagen,
kan jeg ikke huske. Måske var det
et held, at han ikke forstod tysk
eller russisk, og det var nok også
heldigt, at soldaterne var så
„uprofessionelle“. Havde der væ-
ret SS-folk eller Gestapo tilstede,
kunne det måske have fået kata-
strofale følger for Lolk Hansen og
min far, evt. andre. Min bror og jeg
havde fået indskærpet fra vore for-
ældre, at vi intet måtte fortælle om
Lolk Hansen, kun at han var dag-
lejer en gang imellem. Han var ikke
direkte involveret i sabotagen men
deltog i nedkastningen af våben
og ammunition ved Vrejlev Kloster
og Aas Hovedgaard. Om ammuni-
tionen til togsabotagen stammer
fra nedkastninger de nævnte ste-
der, vides ikke, da grupperne for
nedkastning og sprængning ikke
arbejdede direkte sammen, efter
hvad jeg har fået oplyst.
Erik Mariager.

Erik fandt senere, da han, li-
gesom mange andre af de lokale
ofte gik omkring på stedet,en gas-
maske og en tysk stålhjelm.

Jens oplevede ikke spræng-
ningen hin februar nat, da han på
det tidspunkt var elev på Vraa Høj-

skole, men han har selvfølgelig
beset sprængningsstedet, da det
blev muligt, og af sine forældre og
tjenestefolkene på Hæstrupgaard
fået fortalt om begivenheden. Jens
nævner bl.a. at alle på
Hæstrupgaard blev vækket af den
voldsomme eksplosion, og hans
far havde givet ordre til, at alle på
gården skulle blive i deres senge,
da der blev et voldsomt postyr af
tysk militær og politi i hele området
efter sprængningen. Jens havde
forsøgt at komme på nærmere hold
af toget, men det var de første dage
efter sprængningen helt umuligt.
Da han kom tilbage til Vraa Højskole
var forstander Brandt Pedersen
meget interesseret i at høre nyt om
sprængningen, og Jens måtte for-
tælle, hvad han vidste. Jens husker,
at der så sent som i november 1945
endnu ikke var ryddet fuldstændig
op på skråningerne ved banen. I
øvrigt blev der lige efter spræng-
ningen etableret et nødspor på den
østlige side. Grethe fortæller, at de
hjemme fra Vadet tydelig kunne se
det sprængte tog, da der som tidli-
gere nævnt ingen bevoksning var
dengang. Hun havde også fået for-
talt, at en bil havde startet ved me-
jeriet umiddelbart efter, at spræng-
ningen havde lydt. Dette havde
været usædvanligt, da det kun var
læger, dyrlæger etc. der havde til-
ladelse til bilkørsel. Bilen skulle
have tilhørt elinstallatør Johannes
Kragh fra Hjørring, der var en af
hovedmændene ved sabotagen.
Da hun og en karl nogle dage efter
sprængningen begav sig i nærhe-
den af det sprængte tog, så hun
støvler, tøjstykker osv. der lå spredt
vidt omkring.

Sådan kunne de 3 blive ved at
fortælle, ikke blot om sprængnin-
gen, men også i vidt omfang andre
fælles minder fra Hæstrup under
krigen.

Vi kan derfor kun varmt anbe-
fale og opfordre andre til at samle
folk, der måtte ligge inde med min-
der fra krigen til at fortælle om de-
res oplevelser.

TEMA
TILBAGEBLIK

tekst og foto:
Hanne Saksager
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Nyt fra Skovhuset

 Denne gang har vi valgt at
fortælle lidt om vores årlige koloni.
Vi tog af sted den første mandag i
skoleferien, det var en flok ferie-
glade børn  og voksne der mødte
op på skolen denne morgen, 54
børn og 6 voksne. Alle glædede sig
til årets oplevelse, der som altid gik

til Løkken skole. Vel ankommet til
Løkken fik alle fundet et sted at
sove, de mindste i gymnastiksa-
len og de største i et par klasser.
Da madpakkerne var fortæret gik
alle til stranden i det flotte vejr, her
hyggede alle sig og der blevet gra- fortsættes næste side

vet indtil flere flotte sandslotte.
Inden vi gik hjem skyllede vi tæ-
erne i det endnu kolde vand. Af-
tensmaden fik vi  bragt til skolen,
pizza - burger-pølser - fisk helt ef-

SKOVHUSET
 

Tekst og foto:
Skovhuset
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ter eget valg, det gjorde
lykke. Aftenen gik med
hygge og leg rundt om-
kring. Tirsdag vågnede
vi op til regnvejr så da-
gen gik med at lave bol-
sjer, male trøjer og lave
kort. Sidst på eftermid-
dagen gik hele flokken
til svømmehallen, her til-
bragte vi en herlig time
og derefter gik vi på Pe-
ter Bådsmand og spiste,
her kunne vi også
vælge, hvad der skulle
spises, dejlig synes alle
vist. Onsdag gik med
hygge og leg på skolen
enkelte fulgte også med
en voksen på gåtur ned
i byen. Igen var alle i
svømmehallen sidst på
eftermiddagen. Aftens-
maden indtog de mind-
ste igen på skolen, men
3.klasserne gik til
Actionshouse, hvor der
blev bowlet og spist. Det
er jo sidste år de delta-
ger i kolonien, derfor
skal der jo foregå noget
specielt denne sidste af-
ten, og det var en rigtig
hyggelig aften. Torsdag
morgen stod på opryd-
ning indtil bussen kom
og hentede os. En flok
trætte børn og voksne
tog fra Løkken mange
gode timer og oplevelser
rigere, alle synes det er
rigtig hyggelig at være
sammen på en meget
anderledes måde end vi
plejer i dagligdagen.

Princip for trivsel på skolen.
Med reference til skolens værdigrund-

lag, som kan ses på hjemmesiden under punk-
tet „Fakta sider“, er der nu fastlagt et princip
for trivselspolitik her på skolen:

Trivselspolitik til fastholdelse og
fremme af trivsel og omsorg på
vores skole

På Vrejlev-Hæstrup skole er trivsel og
glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor
vi arbejder, så det enkelte barn får et højt,
fagligt udbytte og en stor social forståelse.
Læringsmiljø og alt liv på vores skole er præ-
get af gensidig respekt, ansvarsfuldhed og
medbestemmelse mellem aktive og engage-
rede elever, forældre og lærere.

Vrejlev-Hæstrup skoles trivselspolitik er
en synliggørelse af samspillet mellem alle per-
soner, der har deres daglige gang og virke på
vores skole, så dens positive ånd bliver ty-
delig og konkret og sikrer den enkelte – ansat
som bruger -  oplevelse af hverdagen som
lærende, tryg og tillidsfuld, præget af trivsel.

4. b på „skovtur“
Her kort før skolens som-

merferie havde vi en sjov dag
i 4. b, sammen med vores for-
ældre. Vi tog på „skovtur“ på
skolens boldbane. Vi spiste
madpakker på tæpper og spil-
lede rundbold og fodbold. Det
var sjovt selvom Stines far
Allan, brækkede nogle ribben
- han blev nemlig tacklet af
Simon fra 2. klasse.

        Rasmus Hansen, 4.b.
 

Målet med denne politik er at sikre den
enkelte elevs og medarbejders personlige inte-
gritet, tryghed, trivsel og videre udvikling på
vores skole.

Målet med skolens trivselspolitik er lige-
ledes at motivere og støtte forældre i at arbejde
aktivt, positivt og engageret for trivslen på sko-
len.

Efterfølgende skal udarbejdes en hand-
lingsplan, til sikring af denne trivselspolitik.
Arbejdet med denne er allerede gået i gang.

Kom tættere på bestyrelsen
Bestyrelsen har besluttet, at ét forældre-

valgt medlem af bestyrelsen deltager i et for-
ældremøde for hver klasse.

På den måde kan vi give en orientering
om, hvordan bestyrelsen arbejder, og samti-
dig får vi mulighed for at høre, hvad der rører
sig blandt forældrene. Denne ordning vil vi
gennemføre fra skoleåret 2005/2006.

Se billeder fra de aktiviteter der er fore-
gået i BH, SFO, Skole og ungdomsklub og
ferieplanen for næste skole år på skolens
hjemmeside.

Med venlig hilsen, Skolebestyrelsen

Tur til Hurlumhejhuset i Hjørring
Torsdag d. 26. maj drog vi dagplejere og dagplejebørn fra Poulstrup og Harken på tur til Hurlumhejhuset i Hjørring. Vi blev hentet af en stor bus - til børnenes store
begejstring. Da vi var vel ankommet til Hurlumhejhuset, var det blevet tid til at lege og gå på opdagelse i det store legeområde. Der var alt fra småbørnsområde med bolde
til hoppeborg og kæmpe legeland i to etager. Der blev hoppet - leget og prøvet grænser af, og vi havde en fantastisk formiddag. Da klokken blev 11 skulle vi med bussen
hjem igen og det var nogle meget trætte børn vi havde med hjem. Efterfølgende har mange af børnene talt om vores bustur op til rutschebanerne i Hurlumhejhuset. Det kan
varmt anbefales at tage på tur til Hurlumhejhuset.

Helle Hansen, Dagplejer i Poulstrup.

SKOVHUSET
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Som før beskrevet opstod
Guldager Sø, som et resultat
af 20ernes mergelgravning,
hvor den daværende ejer
Bertel Bjerre straks så mulig-
hederne i det hul, som
mergelgravningen efterlod.
Her kunne der etableres et
naturskønt samlingssted for
egnens mange unge – om
sommeren badning og vinte-
ren leg på isen og der foruden
fiskeri, samt flora og fauna.

Guldager Sø gennem tiderne.

Bertel Bjerre købte en gammel
redningsbåd, som han søsatte og
mange gæster hos familien fik sig
en rotur på søen. Bertel roede også
tit ud på søen om morgenen og
røgtede sine ruser, fortæller hans
datter maleren Agnethe Bjerre. De
fangede mange ål, som blev saltet
ned i store krukker. Gedder var der
også mange af, de blev fyldt med
persille og kogt i gruen – så var der
mad til mange mennesker.

 Før bilen blev allemands eje
kom egnens unge sommer afte-
nerne cyklende til for at bade i søen
– det fortælles at en  noget
brovtende karl fra Gunderup en af-
ten kom i det ærinde, men når man
kommer „udenbys“ fra, så er det
uklogt at gøre sig upopulær – nok
var der ingen skrevne regler, men

til gengæld var der mange
uskrevne – og man gjorde kort pro-
ces, mens han badede, var der no-
gen der tog hans tøj og gemte det
– herefter blev han lovet tørre tæsk
– det forlød at en nøgen mand den
aften krydsede hovedvejen i skarp
trav.

Søen har også krævet sine ofre.
En af Bertels karle skulle udføre et
stykke arbejde i marken, han havde
fået besked på at spænde et par
gamle heste for, men i stedet valgte
han et par unge belgier følhopper.
På et tidspunkt under markarbej-
det  blev de bange og styrtede af
sted uheldigvis lige ud i søen – sta-
dig forspændt tung arbejdsvogn.
De var ikke til at redde, da vognen
trak dem ned, så de druknede

tekst: Kirsten Mouritsen
foto: Erik Jess
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Har man lyst til kun at fiske i
Guldager sø kan man købe et „sø-
kort“ mens et medlemskort til Hjør-
ring Sportsfiskerforening med ret
til at fiske både i Guldager Sø, Var-
bro Å, og det meste af Uggerby Å
koster 350,- kr. i optagelse og 650,-
kr. i medlemskontingent pr. år – for
juniorer (indtil 18 år) er der speciel
pris150,- kr. pr år og så kan komme
i klubben og lære at lave blink,
binde fluer m.m.

begge to. Det var en meget tragisk
ulykke, som der blev snakket me-
get om, fordi hopperne ikke var for-
sikrede, så Bertel Bjerre led et be-
tydeligt tab. Da den ulykke kom
„den bette skrædder“ i et af nabo-
husene for øre, udbrød han: åh hva`
a mist da en skrukhøen i goer – så
var det sat lidt i perspektiv.

Desværre har søen også kræ-
vet menneskeliv. Jeg husker
endnu, da jeg som femårig sammen
med min mor en sommeraften cyk-
lede fra en familiekomsammen til mit
hjem i Borup og lige før vi når hjem
træder naboens karl ud på vejen
og standser min mor for at fortælle
hende, at vores 16 årige karl, Knud,
om eftermiddagen var druknet i
Guldager Sø. Jeg tror egentlig ikke
helt at det den aften gik op for mig,
hvad det var der var sket, men den
uhyggelige stilhed, der efterfulgte
budskabet sagde mere end mange
ord og det har jeg aldrig siden glemt

Ulykkerne ved søen fik Bertel
Bjerres efterfølger, Børge Hansen,
til at forbyde badning. Han syntes
at det var for farligt og turde ikke
tage ansvaret for det.

Søen vedblev dog at være et
samlingssted. Den første båd var
blevet erstattet af en 24 personers
robåd og Povl Hansen fortæller fra
sin barndom, at eleverne fra Vrå
Højskole, hver sommer kom på be-
søg på Rimmersholm og altid var
på bådtur i søen. Povl fortæller
også, at de hele vinteren skøjtede
der – især var der noget
fascinerende ved at suse hen over
isen i måneskin – når jeg tænker
tilbage, siger han, synes jeg, at vin-
teren var eèn lang skøjte sæson –
men de gode oplevelser fik nok vin-
teren til at virke længere.

Guldager Sø blev også ved
med at være et attraktivt sted at fi-
ske, ikke bare for familien Hansen.
En sen aften observerede de no-
get mærkeligt. Et par mænd kom-
med en gummibåd og sejlede ud
på søen. Povl ringede til politiet,
som straks kom, men mændene tog
flugten ud over markerne, dog for

at vende tilbage til deres bil som
de havde parkeret i nærheden af
Guldager Skole. Her sluttede jag-
ten, for mælkemanden Verner og
hans datter Tove havde piftet dæk-
kene. Mændene, som boede i en
husbåd i Nr.Sundby havde sat ru-
ser ud i søen, som de så røgtede
om natten. De havde et længere
synderegister bag sig – også kryb-
skytteri.

I 1984 solgte Povl Hansen
Guldager Sø til Hjørring
Sportsfiskerforening i forbindelse
med en stor jordforbindelse i om-
rådet.

Det er stadig Hjørring
Sportsfiskerforening, der ejer den
og de har i perioder fanget gedder
i Uggerby å og udsat i søen. For-
uden gedder er der ål, sandart og
skaller. Hvert år bliver der afholdt
konkurrencer. Det gælder om at
fange den største gedde, man skal
tre år tilbage, for at prale med den
helt store gedde – en krabat på 13
kg.

TEMA
GULDAGER SØ

tekst: Kirsten Mouritsen
foto: Erik Jess

På turen rundt om
søen mødte jeg disse
to sjove fyre
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Højskoleaftener om
Grundtvig

Hovedtræk i NFS Grundtvigs liv og
forfatterskab: 6 højskoleaftener om
Grundtvig ved Niels Christian Lassen

Menneske først og kristen så.
Vi kender mange af NFS Grundtvigs

sætninger. Vi kender dem især fra salme-
sangen i kirken og fra højskole-
sangbogen i skole og hjem. Han hører til
blandt det, som kendetegner det særligt
danske. Nogle kalder sig stadig for
grundtvigianere. Men ved vi rent faktisk,
hvad Grundtvig selv mente?

Grundtvig hører til blandt de store åndspersoner, som ikke så nemt lader sig gennem-
skue og bringe på formel. Han gennemgik en kolossal udvikling i sit liv. Han kæmpede
mange kampe med sig selv og med sin omverden og ud af det sprang hans tænkning og
tro. Han sagde derfor ikke det samme i begyndelsen af sit liv som ved afslutningen. Han
var nemlig et menneske, der engagerede sig i livet på en lang række områder. Det gør ham
så fascinerende. Derfor skal vi se hans forfatterskab ud fra den tid og situation, som det
fremkom af. Vi kommer omkring størrelser som: oplysningstiden, ortodoksien, romantik-
ken og vækkelsen.

Jeg vil her fremhæve tre områder, hvor jeg ønsker at gå i dybden:
1. „Kun ved badet og ved bordet hører vi Guds ord“: hans teologiske syn. Han

nåede frem til, at sakramenterne er det væsentlige i gudstjenesten. Herunder hører det
som han kaldte for „den mageløse opdagelse“, og som bliver krumtappen i hans teologi:
Den apostolske trosbekendelse konstituerer kirken som kirke og den går tilbage til urkirken.
Det talte ord er forud for bibelen.

2. „Tankens og troens og vidskabens hav, som uden frihed er asernes grav“: hans
frihedssyn. Livet og troen kan kun trives i frihed. Det får afgørende betydning for hans
syn på skolen, hans medvirken i Danmarks overgang fra enevælde til parlamentarisme og
ikke mindst i hans forståelse af det rette forhold imellem stat og kirke.

3. „Mennesket er ingen abekat“: Hans menneskesyn. Hvad er det som gør os til
noget særligt? Hvad er det menneskelige til forskel for det animalske? Vi vil se på hans
forståelse af sproget og historien.

Aftenerne vil forløbe således at jeg først vil give et oplæg, vi vil drikke kaffe og
samtale om emnet. Vi skal selvfølgelig hver gang synge salmer og sange forfattet af
Grundtvig!

Der er højskoleaften kl. 19 i Sognehuset ved Vrejlev Kirke på følgende datoer:
29. september
13. oktober
10. november
12. januar
9. februar
9. marts

Alle er velkomne til at deltage og det koster ikke noget.

Spændende kursustilbud

Teologisk voksenunder-
visning i Hjørring

Teologisk voksenundervisning i
Hjørring har til formål at tilbyde folke-
oplysende voksenundervisning til
alle, der ønsker at uddybe deres
kendskab til emner vedrørende bibe-
len, dens historiske og geografiske
baggrund samt til kristendommens
grundlag, historie og til dens forstå-
else af livet, verden, og tilværelsen i
bredeste forstand. Herunder også
forholdet til andre religioner.

Den kommende sæson omfatter
i alt 6 lørdage fra kl. 10-14.

Undervisningen i 2005 er henlagt
til følgende datoer:

Den 17.9, 8.10 og 12.11.

Emnerne er:
1. „Dietrich Bonhoeffer og

Bekendselseskirken i Tyskland“ ved
sognepræst Peder Madsen

2. „Gudsbegrebet“ ved sogne-
præst Morten Thaysen

I foråret 2006 er datoerne:

Den 14.1, 18.2 og 11.3:

Emnerne er:
1. „Grundtvig“ ved sognepræst

Niels Christian Lassen
2. „Gudsbegrebet“ fortsat ved

sognepræst Morten Thaysen

Pris for kurset er 250 kr.

Program tilsendes gerne. Kursus-
sted: Menighedslokalerne i Bistrup
Kirke.

Tilmelding senest den 5. septem-
ber 2005 til:

Erik Christiansen tlf: 9892 2664
Else Marie Sørensen tlf: 9892 0972

REPLIK

Vrejlev Kirke



LOKAL
bladet 25

Minikonfirmand
Kirkens tilbud til dig i 3.

klasse. Vi vil gå på opdagelse
i vore kirker, høre hvad tin-
gene i rummet kan fortælle os
om Gud og os. Vi vil høre bi-
belhistorie, lære og synge
salmer og lege. Har du lyst
til, at lære noget om kirken og
det der sker der, så kom og
være med. Niels Christian
Lassen står for undervisnin-
gen.

Minikonfirmandforløbet
begynder i uge 37. Ugedagen
vil fremgå af et brev, som I
modtager gennem skolen.

Søndag den 18. september holder vi børnegudstjeneste i Vrejlev
Kirke kl. 10.30 med særlig henblik på minikonfirmanderne. Efter gudstje-
nesten orienterer jeg om praktiske forhold ved undervisningen.

Mødestedet for undervisningen er Sognehuset ved Vrejlev
Kirke. Børnene vil blive afhentet og bragt tilbage til skolen med bus.
Vi afslutter forløbet med børnegudstjeneste søndag den 4. decem-
ber kl. 10.30 i Hæstrup Kirke

Friluftsgudstjeneste
i præstegårdshaven

Søndag den 21. august kl. 14 er der gudstjeneste i
haven ved præstegården.

Efter gudstjenesten er der kaffebord og senere
fællessang.

Vi håber, at mange vil komme og gør det til en dejlig
dag.

I tilfælde af regnvejr flyttes gudstjenesten til Vrejlev
Kirke og efterfølgende er der kaffe i præstegården.

Børnegudstjeneste
Søndag den 18. september kl. 10.30 i Vrejlev Kirke

holder vi børnegudstjeneste. Vi håber at se rigtig mange
børn med deres forældre og hvorfor ikke også bedste-
forældre?

Høstgudstjeneste
med efterfølgende frokost

Søndag den 2. oktober kl. 10.30 holder vi fælles høst-
gudstjeneste i Vrejlev Kirke. Konfirmanderne pynter kir-
ken med frugt og afgrøder. Alle andre er ligeledes vel-
komne til at hjælpe konfirmanderne og selv medbringe
noget fra årets høst i have eller mark. Afgrøderne sælges
efter gudstjenesten til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.

Efter gudstjenesten er der frokost på Vrejlev –
Hæstrup Skole. Vor lokale kok Jens-Ole Frederiksen står
for menuen, så den skal nok blive dejlig.

Vil man deltage i frokosten på skolen, så venligst
tilmeld sig senest den 26. september til Edith Jess: 98
98 8063 eller Niels Christian Lassen: 98 98 60 43, meget
gerne mail: ncsl@km.dk

Pris for frokosten: 50 kr., børn spiser gratis børne-
menu.

Alle helgens gudstjeneste
Søndag den 6. november kl. 10.30 i Vrejlev Kirke og

kl. 19.30 i Hæstrup Kirke. Vi mindes ved guds-
tjenesterne de kære, der er døde siden sidste alle hel-
gen.

Åben land og by
I forbindelse med åben land og by lørdag den 20.

august er kirken åben mellem kl. 15-17. Der er rundvis-
ning og fortælling om kirken kl. 15 ved Niels Christian
Lassen. Alle er velkomne til at være med.

Organist Helen Berggren er fraflyttet
Organisten ved Vrejlev og Hæstrup kirker har opsagt sin stilling

pr. 1. august 2005 og er således fratrådt stillingen, når dette blad er
udkommet.

Helen Berggren, der samtidig har været ansat på Hjørring Semi-
narium har ikke kunnet få sine pensionsforhold på plads, da hun
kom til at sidde i 2 tjenestemandsstillinger.

Der har været ført forhandlinger med Kirkeministeriet, men en
fratrædelse fra Vrejlev-Hæstrup har været den eneste mulighed, hvis
Helen skulle bevare sin pension fra seminariet.

Helen kom således kun til at fungere i stillingen i 9 måneder men
fremhæver, at det er med beklagelse at hun stopper , da hun har
været meget glad for arbejdet i kirkerne og samarbejdet med præst
og personale.

Kirkeministeriet har meddelt, at alle ikke besatte tjenestemands-
stillinger for organister er nedlagt med øjeblikkelig virkning. Menig-
hedsrådene står således i den situation, at stillingen skal ændres
inden den kan nyopslås. Det bliver derfor først i efteråret, at man
kan lave et stillingsopslag med de nye vilkår med en forventet an-
sættelse til nytår.

Kirkekoret og „Syng-sammen aftenerne“
På grund af organistens fratrædelse er der i øjeblikket ikke mu-

lighed for at videreføre disse aktiviteter i efterårssæsonen.
Så snart menighedsrådene finder en løsning for dette arbejde

vil der blive givet besked til deltagerne.  Ligeledes vil der blive
annonceret i Vrå avis og på „Poulstrup net“ og kirkens hjemmeside.

REPLIK

Hæstrup Kirke
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Damsgårdsvej 49.
Når man hedder Damsgård, og der bliver en gård til salg, som netop

hedder Damsgård, så er man da nød til at købe den. Sådan har
familien Damsgård sikkert tænkt,og så var det da et ekstra plus
at den lå i Rønnebjerg.

Lars og Sanne har boet på Hovedgaden i Poulstrup i godt
12 år, men havde lyst til at komme på landet at bo. Da de tre
børn, Kristina på 12, Kristoffer 8 og Karoline på 5, gerne ville
have nogle dyr, og Damsgård blev til salg var beslutningen
taget.

Indtil videre har de fået 1 hest, (vil gerne have en til), et par
katte og nogle høns.

Alle børnene går til spejder i Poulstrup, Kristina skal med
på den store landslejr ved Guldborgsund, det glæder hun sig
meget til. Kristoffer spiller også fodbold.

Sanne arbejder som nattevagt i hjemmeplejen. Lars i den
kristelige fagforening i Ålbog, han er også medlem af menig-
hedsrådet ved Vrejlev kirke og så har han fundet tid til at være
med i grupperådet hos spejderne.

Nyt firma i Vrejlev/Hæstrup
I starten af august startede Lisa Dissing Hansen

firmaet Dekoratøren op. Firmaet tager ud og dekore-
rer vinduer, butikslokaler og messestande.

Dekoratøren har base på Højgård, Ålborgvej 841,
hvor der er blevet indrettet værksted, lager og kontor
i en staldbygning, som ikke mere bliver brugt i land-
bruget.

Ideen med at starte op som selvstændig, har Lisa
haft længe og nu er det så blevet en realitet, da der
blev mulighed for at overtage dekorationsmateriale
fra det firma, hvor Lisa er udlært dekoratør.

Ved at starte Dekoratøren kan hun skabe sin egen
arbejdsplads og dermed føre sine egne ideer ud i li-
vet.

En anden grund til at Lisa har valgt at starte op
som selvstændig, er at hun så selv kan planlægge
hverdagen med arbejde, familie og fritidsaktiviteter.
Det betyder meget at man kan lægge sin arbejdstid,
når børnene alligevel er i børnehave, sover eller er
hos kammerater og så kan være sammen når de er
hjemme.

Engkærvej 30
For mange år siden boede der to unge mennesker i HP´s hus i Harken.

Efter en tur til Bjarkesvej i Bagterp er Henny og Erik Mogensbæk nu
flyttet ind på Engkærvej 30.

Henny og Erik  har to voksne børn Anja på 22 og Brian på 20 år. Brian
bor hjemme og arbejder på Sejlstrup maskinstation. Hos Henny og Erik
bor også  Stephanie som er i familiepleje, hun skal efter sommerferien
starte i 3. klasse på Vrejlev-Hæstrup skole.

Erik er omsorgs- og pædagogmedhjælper, men har i ferien travlt med
at bygge om.

Alle i familien nyder at være flyttet på landet og alligevel bo tæt på
byen.

Så er der atter liv i den gamle skole i Poulstrup.
Midt i juni flyttede Christina og Dan Løth Kjul Brunsvig ind i skolen

med deres to børn Tobias på 3 år og Olivia på 1 år.
Dan har 4 forretninger med udlejning af videoer i Hirtshals, Hjørring,

Brønderslev og Nørresundby og så har han et firma der importerer slik og
sodavand.

De er nu i fuld gang med at renovere skolen, og de vil gerne føre den
tilbage til dens oprindelige udseende udvendig, derfor efterlyser de bille-
der, der kan vise hvordan skolen så ud før 1967.

Skulle der være nogen der har sådan et billede liggende, er de meget
velkommen til at henvende sig på den „Gamle skole“.

GADESPEJLET

fra meddelerne
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Gammel Rønnebjergvej 99
Hertil er der flyttet en familie fra Sæsing. Forældrene er Jens og Astrid.
 Jens har været driftsleder på en minkfodercentral, men er for tiden uden

arbejde, altså sådan et man får løn for. For arbejde, det gør han skam, han er
ved at lægge nye gulve i hele huset, og det tager altså lang tid, men ser også
flot ud.

Astrid kører til Ålborg hver dag, hun er underviser på laborantskolen.
Det er en musikalsk familie, alle  tre børn går på musikskole.
 Søren på 16 år skal begynde på Hj. Gymnasium efter ferien. Han spiller

på guitar, (og på computer).
Signe på 13 er til sang og fløjte, mens Sidsel der er 10 år, nøjes med

fløjten, og så selvfølgelig taekwondo som hun går til sammen med sine
søskende.

Hele familien erklærer at de er glade for at bo i Gl. Rønnebjerg. Især
glæder de sig over den stilhed der er, og det rige fugleliv.

 Helena er glad for at komme i børnehaven Skovager, og lege med sine
nye kammerater.

Gl. Rønnebjergvej 265
Billedet t.v.: Her bor Annette og Tim samt Helena på

4 år. De kommer oppe fra Hirtshals-Horne kanten.
Annette var fra starten lidt usikker på, om hun kunne

trives så langt ude på landet, men det er gået over al
forventning. Hun har også Max, en ung schæfer, til at
passe på sig selv og Helena, når de er alene hjemme, og
det er de tit, for Tim har meget travlt. Han arbejder for Tårs
Minidozer, hvor hans speciale er belægningssten og ha-
veanlæg.

Ny Rønnebjergvej 264
Her går der en ung mand og bygger hus om. Og det

ser nok ud til, at han ved hvordan det skal gøres. Han har
snart renoveret hele huset. Selv haven får ikke fred. Da
jeg kom, sad han på hug der ude, for der skulle lige laves
et blomsterbed og en terrasse.

Den unge mand hedder Henning Hansen, og han er
mekaniker hos Rørbæk biler i Hjørring. Henning har tidli-
gere boet i Hjørring, men vil gerne bo på landet, så han
har noget mere plads omkring sig.

På Nedre Byvej 12 i Poulstrup
har der været travl aktivitet med at bygge om og modernisere huset

i det sidste halve år. Her er Kenny og Karina Kristensen flyttet ind med
Kristoffer og for fjorten dage siden fik de en lillesøster, der skal hedde
Emilia.

Karina er skatte-
revisor på skattecenter
Vendsyssel og Kenny
er  mekaniker i Hjørring.

Kenny er godt
kendt blandt de unge i
Poulstrup da han un-
derviser i motorlærer i
ungdomsskolen. I sin
fritid kører Kenny rally.

Karina har ledet
børnegymnastik både i
Hirtshals og Hjørring.

 Det er ikke til at forstå at nogle flytter
herfra, men hvor er det dog dejligt at der
straks kommer nye til. Lokalbladet har
været på besøg hos 6 nye familier.

fra meddelerne
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Det var perfekt sommervejr da 26
medlemmer fra Lokalhistorisk Forening
lørdag d. 28. maj steg op i bussen for at
køre til Lille Vildmose, og ved selvsyn
opleve den meget omtalte natur og kultur
på stedet.

Det var et meget spændende land-
skab vi oplevede, da vi først havde for-
ladt Motorvejen og Ålborg. Vi kørte gen-
nem det frodige Østhimmerlandske land-
skab forbi Lindenborg og ad små veje øst
på gennem Kongerslev til Vildmose-
gården. Her mødtes vi med Ingo Peter-
sen, der skulle være vores guide.

Inden vi begav os ud i mosen, drak
vi kaffe medens Ingo fortalte om mosens
historie.

For mere end 1500 år siden startede
dannelsen af højmosen der nogle steder
består af op til et 6 meter tykt tørvelag.

I 1760‘erne, da man begyndte at ud-
tørre mosen, var den vokset til at omfatte
ca. 6000 ha. Samtidig byggede man
Vildmosegården, som skulle stå for en
yderligere kultivering af mosen.

I dag drives især den østligste og
vestligste del af mosen som landbrug og
i den centrale del af området udvindes
fortsat sphagnum. Af de resterende dele
af den oprindelige mose er Tofte mose
bevaret som højmose, medens kun min-
dre dele af Porsemosen og Høstmarkmose
er bevaret som oprindelig højmose.

I dag er arealerne i og omkring Høst-
mark skov og Tofte skov - og mose ind-
hegnet, og er reservat for Krondyr og Vild-
svin.

Siden 1983 har Lille Vildmose været
internationalt fuglebeskyttelsesområde
og i 2001 blev området fredet.

Fra 1988 til 2003 har Aage V. Jensens
Fonde købt store dele af mosen for at
beskytte dens mange naturværdier. Der
er gode muligheder for at opleve mosen
storslåede natur fra offentlige veje og
anlagte p-pladser og for at give publikum
bedre mulighed for at opleve mosens
dyreliv har Aage V. Jensens Fonde op-
ført udsigtstårne forskellige steder  i mo-
sen.

Ved Dokkedal kørte vi op i Danmarks
eneste „bjergkæde“ Muldbjerge, hvorfra
der er en flot udsigt over Kattegat i øst
og Lille Vildmose i vest.

På vejen syd på mod Øster Hurup
passerede vi et område hvor der på
forsøgsbasis er udsat nogle vildheste og
vildokser. vildhestene havde i år fået 2
føl men af ukendte årsager var de begge
døde. Ved udsigtstårnet i sydenden af
Tofte skov var vi ude af bussen for om
muligt at få et glimt af vildsvinene, men
uden held.

På vejen til Mou hvor middagen ven-
tede os, kørte vi til Toftesø hvor landets
største skarv koloni med 6000 skarver be-
finder sig.

Efter middagen kunne vi sætte kur-
sen mod nord efter en tur med mange
oplevelser og indtryk og med en stor tak
til vores guide Ingo Petersen for  hans
store engagement.

Lokalhistorisk forening:

Lille
Vildmose

tekst og foto
Erik Jess

Som følge af de meget omtalte fred-
ninger af Lille Vildmose fortalte Ingo Pe-
tersen, at der årligt var mere end 100 sel-
skaber, der besøgte mosen for ved selv-
syn at danne sig et indtryk af området.

 Inden vi begav os ud i selve mosen,
var der lige et par ting vi skulle se på
Vildmosegården, der ejes af Sejlflod kom-
mune og bruges af kommunens skole og
børneinstitutioner som lejrskole.

Man er for tiden ved at bygge et
oplevelsescenter ved gården med støtte
fra mange sider.

Første stop i mosen var ved Port-
landmosen, her skulle vi se og mærke den
oprindelige mose med en næsten bund-
løs undergrund. Vi skulle også se den 5
km. lange sø hvor der havde været gra-
vet tørv. I dette område af mosen var der
en helt fantastisk flora.

På vej til næste stop så vi to Konge-
ørne i luften over bussen,  det var et præg-
tigt syn at se de store fugle svæve på
deres 2,10 m. brede vingefang.

Ved Høstmark tårnet gjorde vi holdt
for at se udsigten ind mod skoven, hvor
der var nogle kronhjorte helt ude i hori-
sonten.
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Udsigt over Toftesø

Ingo Petersen byder velkommen til Lille Vildmose Fra en af afstikkerne ud i mosen

Kærulden stod i fuldt flor

Fra den store
samling af gamle
tørveredskaber

Et par glimt fra nogle
af udsigtstårnene
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Den 1. august fik TV-Nord ny direktør. Den 41-årige Bo
Jeppesen begyndte som ny administrerende direktør. I
den forbindelse bringer Lokalbladet her et interview. Bo
Jeppesen (BJ) kommer fra Høgsted, hvor hans forældre
Hanne og Henning Jeppesen stadig bor på barndoms-
gården.

„Jeg blev født i soveværelset i købmandsgården i Brønden.
Far var købmand og mor var plejer ved psykiatrisk hospital i
Brønderslev. Købmandsgården er i dag brækket ned. Det var
lidt traumatisk da jeg for nogle år siden ville vise mit fødehjem til
nogle venner. Det var væk, der hvor huset lå, er der nu en asfal-
teret parkeringsplads. Ellers husker jeg at vi fik en pakke frost-
varer fra butikken lagt på os, når vi faldt og slog os og fik buler“.

BJ fortæller engageret videre om da tiden kom og han sam-
men med sin familie flyttede her til sognet. De var lige omkring
Bastholm Skole inden familien slog sig ned i Høgsted i 1972.

BJ: „Der var rigtig mange børn i Høgsted. Jeg tror, at vi var
20-25 børn. Vi var nogenlunde jævnaldrende, så der var mange
legekammerater. Det var en del af socialiseringen, at vi legede
sammen og havde vore forældre hjemme. Der var altid liv i en
landsby, der var producerende. Det er ikke som i dag, hvor
børnene efter skole går hen i en anden institution, vi blev sat
oven på en traktor. Der var meget at lave, man indgik i produk-
tionen. Vi mugede ud bag køerne, harvede og da vi blev ældre
blev vi betroet at pløje. På landet forstår man sammenhængen i
produktionsvilkårene: Mælken kommer fordi køerne bliver mal-
ket, man ser køerne kælve. Du ser årstidernes skiften. Alle de
sammenhænge har du som landsbybarn. Det har mine børn ikke.

   Er det trist, at det gået sådan? BJ: „Man skal passe på ikke
at idealisere og idyllisere fortiden. Mine børn er klogere og mere
modne end jeg var, da jeg var på deres alder. Dengang handlede
det om skaffe brød på bordet. Går vi 100 år tilbage i tiden, så var
det det altoverskyggende problem. Det handlede om få noget
at putte i munden, i dag drejer det sig om at få noget puttet i
hjernen! I dag kan det være svært for de svage børn“. BJ forkla-
rer når verden bliver mere og mere kompleks og mere egoistisk,
er der en fare for at de svage børn får det vanskeligere. Det kan
glide ud i et a- og b-hold, hvor b-holdet bliver isoleret og derfor
danner bander med egne regler, som vi ser i byerne. BJ: „Der er
ikke det netværk i byen, som der var på landet. Der var et større
socialt net, men samtidigt også et socialt pres. Hele landsbyen
kiggede på!“

-“Han er måske grunden til at jeg blev admini-
strerende direktør“

BJ: „Jeg havde det godt i skolen, for jeg var god til det
boglige. Det var en fornøjelse for mig at gå i skole. Jeg tog
10.klasse med. Det har jeg været glad for. Det er tit blevet sagt i

Interview med Bo Jeppesen

Bodil Udsens
heste i Høgsted

Blå bog:

1983-1990 Århus Universitet: Cand Scient Pol.
økonomi, politik, jura og forvaltning

1988 The University College of Wales
International politics

1993 The German Marshall Fund of the United States
Fellow, Marshall Memorial Fellowship Prgr.

1990-1992: Radikale Folketingsgruppe
Pressekonsulent

1992-1994 Berlingske Tidende
Politisk reporter

1994-1996 TV2/Nyhederne
Politisk reporter

1996-1997 Erhvervsministeriet
Informationschef

1997-1999 TV2/Nord
Redaktør

2000-2001 Statsministeriet
Ministersekretariatschef

2001-2005 TV2/Nord
Redaktør

2005 TV2/nord
Administrerende direktør

af Niels Chr. Lassen
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diskussionen om 10.klasse, at det
er spild af tid. Socialt gav det mig
meget“.

BJ fortæller om de lærere han
havde på skolen. Pudsigt nok hu-
sker han dem kun som hr. og fru
det og det og ikke deres fornavne.
Men der er en undtagelse, det er
Arne. BJ: „Arne Larsen-Ledet, han
er måske grunden til at jeg blev
administrerende direktør. Han var
en inspirator af den sjældne slags.
Han var den ny tids lærer. Han re-
gerede klassen via sine menneske-
lige kundskaber. Han kunne fange
klassens opmærksomhed ved sit
engagement og sin begejstring for
det, som han underviste i. Det er
hans skyld, at jeg begyndte at læse
statskundskab og blev cand.
scient. pol“.

Ynglinge DM
Der var andet end skolegang,

der var andet end de daglige plig-
ter ved landbruget, der var fodbol-
den. Bo Jeppesen spillede fodbold
i Harken og Poulstrup. Han spil-
lede mere end det.  Han spillede i
ynglinge-rækken. I den bedste
række for de 15-17-årige drenge. BJ
forklarer mig, at det var klubber som
Aab, OB, Vejle også lige Tårs-Ugilt.
Knud Søndergård fra Tårs var træ-
ner. Klubben fostrede en spiller som
Mogens Krog.

Bodil Udsens heste
I 1976 skete der noget i Tårs,

der var verdenspremiere på filmen
„Den korte sommer“. Bo Jeppesen
havde en stor rolle i filmen.

BJ: „I Vendsyssel Tidende læ-
ste min mormor en annonce med
ordlyden: Rødhårede fregnede
drenge søges til film (BJ er både
rødhåret og fregnet, red.). Jeg trop-
pede en eftermiddag op på Hotel
Føniks. Der sad mange drenge
både med lyst hår, sort hår, men
jeg fik rollen. Det var en stor rolle.
Jeg kom til at spille sammen med
Bodil Udsen, Ghita Nørby, Ole
Ernst, Ole Sprogø (omtale af filmen
kan ses på www.film.dk , red.)“. BJ
fortæller om filmens handling og
hvor der blev filmet. Det var især i
Lønstrup og så i studierne i Kø-
benhavn. Det blev til mange fly-
veture til hovedstaden. „I skolen
blev jeg kaldt for moviestar, jeg
skrev nu ikke nogen autografer“,
fortæller BJ.

BJ forklarer, at det at deltage i
en film også var med til at gøre ham
selvstændig. Men han fik også
mere ud af det:

„Jeg fik to heste af Bodil
Udsen. Hun ville ikke have dem
skilt fra hinanden og så fik jeg dem.
De stod i stalden derhjemme. Hun
besøgte mig hver sommer, når hun
var i Nordjylland. Hun var fanta-
stisk“

Turist i Vendsyssel
Bo Jeppesen blev student fra

Hjørring Gymnasium og begyndte
dernæst at læse statskundskab
ved Aarhus Universitet. Han rej-
ste ikke alene til Aarhus, kæresten
Kirsten, som han gik i gymnasie-
klasse med og som han i dag er
gift med, rejste med.  Hun be-
gyndte også at læse i byen (jura,
Kirsten Hee Larsen er dommerfuld-
mægtig i Hjørring, red.). Efter stu-

dietiden blev det til flere betydningsfulde stillinger i
København. Bo Jeppesen var allerede i studietiden
engageret i de radikale. Partiet havde fået øje på den
unge nordjyde og ansatte ham som pressekonsulent. I
1992 meldte han sig ud af partiet, fordi han blev poli-
tisk kommentator ved Berlingske Tidende. BJ: „Vi reg-
nede med at vi skulle blive boende i København. Vi har
de fleste af vore venner der. Men min kone ville gerne
være dommer. En stilling I Hjørring blev ledig i 1997.
Efter 17 år borte fra Vendsyssel flyttede vi tilbage. Vi
var nærmest turister på vor fødeegn. Det har desuden
været svært at få nye venner“.

Nu havde konen arbejde, det første barn af tre var
født, men er det nok. Hvad med jobmulighederne for
den energiske Bo Jeppesen. „Jeg ringede til direktøren
på TV/2 Nord og han gav mig stort set arbejde med det
samme“, siger BJ. Og nu har du så fået hans arbejde.
„Ja“, siger han BJ med et stort smil.

“Det er nordjydernes spejl“
Hvorfor er det lige, at vi har regionaltv, spørger

jeg? BJ: „Jeg plejer at sige, at TV-Nord skal være et
spejl, hvor nordjyderne kan blive klogere på sig selv
og den region de bor i. Det kan være med til at vi bedre
forstår, hvor vi hører hjemme i verdensbilledet. Vi skal
fortælle vores historie“.

Vi kommer ind på forholdet, som ofte diskuteres,
når debatemnet er tv, nemlig forholdet mellem under-
holdning og folkeoplysning.  Bo Jeppesen er meget
afklaret på det punkt og svarer prompte: „Folkeoplys-
ning må gerne være underholdende. Jeg sagde til be-
styrelsen i forbindelse med ansættelsessamtalen: „Vi
skal være nyhedsførende, nærværende og underhol-
dende“.

Alt tyder på, at TV-Nord har fået den rette mand,
for selv er han både nærværende og underholdende at
være i selskab med!

BO JEPPESEN
PRO-

FIL

af Niels Chr. Lassen

Bodil Udsens heste t.v. Emmamed føl
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Vejret var for første gang
i mange år med fodbold-
afdelingen, der i uge 25 afholdt
idrætsuge i Harken. Som så
mange gange før var den årligt
tilbagevendende idrætsuge
fyldt med sport og samvær
for fodboldspillere, deres
forældre og de lokale bebo-
ere.

Søndag cyklede en del
børn til fordel for fodbold-
afdelingens ungdomsarbejde.
De havde skaffet sig spon-
sorer, så der for hver cyklet
kilometer blev betalt et be-
løb. Efter løbet blev der ud-
delt præmier til Simone og

Daniel Bøgeskov, der havde cyklet flest km. , og der blev trukket lod om præmier til sponsorer
og deltagere. Efter løbet blev der grillet medbragt mad, og alle deltagere havde en hyggelig start
på idrætsugen.

De følgende dage gik det løs med fodboldkampe for alle Harkens hold. Fra de omkringlig-
gende foreninger var der inviteret modstandere, som for de yngstes vedkommende uanset
pladseringer kunne tage hjem med fine medaljer for deres indsats.

Tombolaen blev godt besøgt, for der var fine gevinster at vinde. Grillen varmede medister
til den store guldmedalje og vaflerne blev hver dag udsolgt før lukketid.

Fredag aften var der inviteret til fællesspisning. Menuen var svinekam med vildt-smag og
frikadeller til børnene. Efter den dejlige citronfromage til dessert underholdt Calpraj revyen med
deres 5 års jubilæumsshow og Johnnys diskoteksanlæg spillede op til en sving-om.

Endnu et højdepunkt i aftenens program var den årlige lagkagekonkurrence for børn og
voksne. Dommerpanelet var igen ude i meget svære valg, da de skulle bedømme de mange fine
kagers udseende og smag. Sidste års vinder, Arne fra Græshedevej, stillede igen i år op, men
måtte se sig slået på målstregen af konkurrencens mangeårige garvede lagkagesammenlægger
Elin fra Rundmarken, der for en gangs skyld i år havde skiftet opskrift og vandt med en lagkage
lavet med hvide bunde, portvinsstænkede makroner, hjemmelavet creme og svesker, pyntet
med flødeskum, makroner og mynteblade.

Kristian Thomsen vandt i børnelagkagekategorien over Mille og Mads.
Nu skulle man tro at arrangørernes krudt var brugt op, men de stillede igen op til firma-fag-

fodbold om lørdagen. Holdet fra
Tæppeland fik i år andenplad-
sen, mens Sørens Jacobsens hold
for andet år i træk kunne glæde
sig over deres førsteplads.

Så kunne fodboldbesty-
relsen og deres hjælpere rydde op
efter en travl uge. Idrætsugen gav
også i år mange gode oplevelser
til deltagerne, sjove timer og sam-
menhold – og et økonomisk over-
skud, der nu kan bruges til gavn
for alle medlemmerne i fodbold-
afdelingen.

Idrætsuge i Harken

Sæsonstart i HUGF Gymnastik
Mandag
Kl. 17.30 – 18.30.
Drenge (bh.kl.-5. kl.)
Instruktør: Oplyses senere
Hjælpeinstruktør: Jeppe Haugaard

Kl. 18.30 - 20.00
Juniorhold (6.kl. - )
Instruktører: Morten Hansen og Kirsten K. Lunden

Onsdag
Kl. 17.30 – 18.45
Pige 1 (bh.kl.-2. kl.)
Instruktør: Kristiane Jensen,
Hjælpeinstruktør: Hanne Bækgaard

Kl. 18.45 – 20.00
Pige 2 (3. kl.-5. kl.)
Instruktører: Louise S. Jensen og Ulla Haugaard

Børneidræt

Torsdag
Kl. 16.30 – 17.30
Børneidræt  (0-4 år + mor eller far)
Instruktører: Sanne J. Nielsen og Karin Hansen
og Lisa D. Hansen

Kl. 17.30 – 18.30
Børneidræt (4-6 år)
Instruktører: Sanne J. Nielsen, Karin Hansen og Lisa
D. Hansen
Hjælpeinstruktører: Nini E. Jørgensen og Heidi
Bundgaard

Multimotion

Mandag
Kl. 20.00 – ca. 21.00
voksne m/k
Instruktører: Ulla Haugaard, Morten Hansen,
Åse H. Henriksen, Kirsten K. Lunden, Lisa D. Hansen
m.fl.

Linedance

Torsdag
Kl. 19.30 – 20.30
Begynderhold
Instruktør: Annette M. B. Schröder

Stavgang
bemærk: start i uge 32
Torsdag
Kl. 19.00 – ca. 20.30
Instruktør: Mie Abrahamsen

Hold øje med sæsonprogrammet som bliver sendt ud i
uge 35 eller 36, det kan være at der sker noget nyt,
som ikke er nået at komme med her!
Der kommer også til at stå mere om hvad de forskellige
hold tilbyder.

Vi glæder os til at komme i gang efter en lang
sommerferie.

Med venlig hilsen, Gymnastikbestyrelsen

HARKEN  UGF

Tekst og foto
Åse Henriksen

Søren Jacobsens firmahold
vandt pokal

Lilleput c pigerne vandt guld

Llilleput drenge venter på
deres medaljer
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Høgsted kvægbrugNordeas Landbrugspris 2005
gik i år til Høgsted Kvægbrug
Dagen blev festliggjort med deltagelse af ca. 70 personer.
Landbrugsprisen er stiftet for at synliggøre Nordeas
interesse for landbruget, og for derigennem at udbrede
kendskabet til de positive sider af Nordjysk landbrug
overfor omverdenen.
At være i landbruget er ikke uden udfordringer. Trods de
umiddelbare store udfordringer tror vi i Nordea på en
fremtid for dansk landbrug. Landbruget bevæger sig i disse
år i retnìng af færre men større bedrifter. Det betyder at
mange landmænd i dag må stille sig spørgsmålet.

•Er min bedrift stor nok til at klare sig?
•Er min produktion optimal, eller kan jeg gøre det bedre?
•Skal bedriften vokse gennem opkøb?
•Skal jeg sælge?

I Nordea har vi specialuddannede landbrugsrådgivere
som kender både en bedrift og en bank indefra. Vores
landbrugsrådgivere er derfor godt klædt på til at rådgive
den enkelte landmand.
På trods af de udfordringer som vi allerede nu kan se, er
vi helt trygge ved at vi nok skal løfte opgaverne i
fællesskab. Vi tror på en fremtid for dansk landbrug og ser
frem til at være den finansielle samarbejdspartner for
fremtidens landmænd,

Modtageren af prisen bliver valgt af en priskomite
bestående af:
2 repræsentanter fra Landbonord.
 Henning Krabbe/Henrik Gregersen
2 repræsentanter fra Familiebrugene.
 Kurt Jørgensen og Øjvind Ottesen
1 repræsentant fra bankrådet i Hjørring.
Hanne Koldkjær
l repræsentant fra bankrådet i Brønderslev.
Erik Krabbe.
filialdirektør i Brønderslev.
Ken Poulsen
filialdirektør i Hjørring.
Jesper Schou.

Prisen uddeles for 5. gang. Kriterierne for at modtage
prisen er meget ambitiøse. Der er fastlagt 9 kriterier, der
indgår i overvejelserne omkring hvem der skal modtage
prisen:

•Miljørigtig produktion
•Respekteret landmandsfamilie
•Sund økonomi
•God til at håndtere landskab, flora og fauna
•God uddannelsesplads for de unge
•God kontakt til det øvrige samfund
•God opførsel og integration i lokalsamfundet
•Forandringsparat landmand med kommunikationsevner
•Initiativrig landmand.

Der var mange gode emner til modtagelse af årets
landbrugspris. Priskomiteen fandt at Høgsted blandt de
mange emner var den bedste og lever op til kriterierne for
modtagelse af prisen.
Bankrådsforkvinde Hanne Koldkjær, forestod overrækkel-
sen af prisen.
 Efter overrækkelsen var Nordea vært ved en lettere
anretning.

UDE PÅ LANDET

tekst. Jesper Schou
foto: Erik Jess

Frank Johansen fortæller om Høgsted Kvægbrug
til de mange deltagere

Prisvinderne fra Høgsted Kvægbrug med blomster og diplom, Frank og Dorte Johansen,
Karen og Carsten Christensen sammen med t.v. Jesper Schou fra Nordea i Hjørring

Søren Peider Hansen fra Landbonord ønsker tillykke med Landbrugsprisen
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I disse år sker der  store forandringer i landbruget, og
dermed også med  landskabet og de bygninger der ligger i
landområderne, mange bygges om og nogle forsvinder helt.

For at bevare dokumentationen for hvordan landskabet
med gårde og huse så ud i Vrejlev-Hæstrup  fra omk.
1950 til i dag, vil Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Arkiv
prøve  at lave en samling af billeder af så mange huse og
gårde i området som det er muligt.

Så har I et foto eller et maleri af jeres ejendom, vil vi
gerne have lov at affotografere det, så det kan blive
indlemmet i arkivets samling.

Da det ikke er os muligt at komme rundt til alle,  vil vi
gerne om man vil henvende sig til os, så vi kan få en aftale
i stand. Henvendelse kan ske til:

Hovedgaden 8, Poulstrup,
9760  Vrå.

Åbent hver mandag kl. 16-18.
eller ringe til 9898 8063

For at få ekstra gang i indsamlingen holder vi
ekstraordinært åbent på Arkivet første mandag i september
og oktober fra kl. 19-21.

Til Lokalbladets udensogns abonnenter
Af uviste årsager er der forsvundet nogle Lokalblade hos

postvæsnet. Skulle du være en af dem der ikke har fået sidste nr.
af Lokalbladet  bedes du kontakte Erik Jess på tlf. 98988063 for
at få tilsendt det manglende blad

Sæsonen 2004/2005 forløb rigtig godt.
Damerne serie 3 rykkede op i serie 2. Gennem hele sæsonen mistede
de kun 3 point. De har spillet mange gode kampe med store sejre – op til
25 overskydende mål. Ind imellem har de også spillet dårligt, men det
kan også godt være svært at sætte sig op til en kamp og holde
koncentrationen, når der kun har været få hold, som har kunnet spille lige
op med dem.
Damer serie 4 sluttede på en 3. plads efter nogle meget svingende
præstationer, vi har tabt til nogle dårlige hold, og taget point fra der hold
som sluttede på 1. pladsen i puljen.
Vi er også kommet i gang med børnehåndbold igen, det er dejligt. Vi har
gennem sæsonen haft 20 børn i alderen fra 6 – 11 år, det har været svært
at træne dem så alle får noget ud af det, da der er så stor  aldersforskel, vi
håber der kommer nogle flere i næste sæson, så vi kan dele dem op i
flere hold.
Sommer håndbold 2005 er også gået rigtig fint. vi har været meldt til i
Damer serie 3. Vi har kun sat 3 point til gennem hele sæsonen og
dermed er vi puljevinder, og skal d. 14. august spille om amtsmesterska-
bet i Tolstrup/Stenum.
D. 12. juni var vi i Tolstrup/Stenum til DGI´s sommerstævne, og her
vandt vi det hele.
Træningstider sæsonen 2005/2006:
Damer senior:
Tirsdag 19.30 – 21.00
Torsdag 19.00 – 20.30
Træner Ole Nørgaard
Håndbold for børn er om torsdagen fra kl. 16.30
Til slut vil jeg gerne sige tak til vores boldsponsorer for den forgangne
sæson, og håber I også vil støtte os i næste sæson.

Håndboldafd. sport 81Lokalhistorisk Arkiv

Vrejlev-Hæstrup Folkedanserforening kan fejre 30
års „ fødselsdag“ med  unge friske kræfter,da foreningen
får nye ledere. Anette og Maj har lovet at lede folkedan-
sen i den kommende sæson. Vore trofaste musikere Er-
ling og Christian har lovet at spille op til dansen.Foreningen
håber at nye såvel som nuværende folkedansere møder
talrigt op, så vi kan få en fornøjelig sæson sammen.

Sæsonen starter d.15/9 kl. 20.00 på Vrejlev-Hæstrup
skole.

Foreningen har holdt sammenkomst hos Ingrid og
Erling hvor naturvejleder Chr. Nørgård gik med os i mo-
sen, og øste af sin viden om mosen og den rige fauna
der.

Vi har en tur til Rebild d.17/7,hvor vi tager frokost
med og går tur i bakkerne. De der har lyst tager en
svingom til Rebildspillemændene i Spillemandsmuseet.

Foreningen har lovet at vise et par danse til Som-
merfesten, som PV Sport 81 holder d.5/8

Til arrangementet“ Åben by og land“d. 20/8, har
foreningen ligeledes lovet at vise, hvad vi laver, i for-
samlingshuset om eftermiddagen.

Vrejlev Hæstrup
Folkedanserforening

KORT FORTALT

fra Foreningerne
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Vores spejdere skal på korpslejr i juli. Vi har i
den forbindelse syet 22 bålkapper. Penille Voss,
som er gammel spejder, har lavet et flot logo, det
forestiller en skæv transformator, der står midt i
Nordjylland.

Det har været et stort arbejde, der har været
mange hyggelige aftner i Spejderhuset, hvor der
blev klippet, syet og snakket. Det var bedstemødre
og mødre der trak det store læs. Tusinde tak for
det. Det blev et rigtig flot resultat, se godt efter i
fjernsynet når der kommer klip fra Korpslejren ved
Guldborgsund.

Henny.

Projekt Bålkapper

K.F.U.M. Spejdernes loppemarked

Der blev afholdt loppemarked, lørdag den
30. April. Det blev som sædvanligt et godt
besøgt marked, der var stor købelyst, og vi
fik et godt resultat. Disse penge er meget
vigtige i vores daglige spejderarbejde. Derfor
skal der også lyde en stor tak til alle der
hjælper. Vi samler også rigtig mange gode
ting sammen, tak for det. Vi samler ind hele
året, så ring til Henny og Thomas Thomsen.
98988026 eller 24659833

Vellykket grisefest i Poulstrup Forsamlingshus.
Lørdag den 4. juni 2005 afholdt Poulstrup Borgerforening grisefest i

forsamlingshuset - en særdeles vellykket fest med stor tilslutning, ialt 95
deltagere, - mange fra Poulstrup by og omegn, men også mange fra de om-
kring liggende byer, både fra Løkken, Hjørring,Vrå og Brønderslev, som alle
gav udtryk for, at det var dejligt at deltage i en fest på landet, hvor alle kender
hinaden og snakker med hinanden. Et par fra Løkken - lidt op i alderen -
havde meldt sig til for bl.a. at komme ud at danse, de kendte på forhånd
ingen, men efter ganske kort tid var alle på talefod. Der var både unge,
midaldrende og ældre og det var et dejligt blandet publikum som dansede og
morede sig indtil festen sluttede kl. 2.

Lørdag morgen blev grisen spiddet og stegning gik i gang. Grillen blev
passet af lokale folk og det var de bare perfekte til. Da festen startede kl.18.30
var alt klappet og klart, dejlig grillstegt gris, dertil stort salatbord m. fløde-
kartofler, og After Eight sørgede for det musikalske. Der var rigtig god stem-
ning, som ikke blev mindre, da den lokale „Calprai revy“ gik på scenen og
underholdt publikum i en times tid.

Revyen består af 7 unge friske lokale kræfter og det var ingen ende på
klapsalverne da de takkede af. Virkelig god revy og de har lovet at komme
igen næste år, hvor Borgerforeningen allerede har fastsat datoen til den 10.
juni 2006, så sæt kryds i kalenderen allerede nu, hvis I vil være en rigtig god
oplevelse rigere.

Udflugt til Aalborg Travbane søndag  d. 11. september
Der bliver arrangeret fælles bus fra Poulstrup til Aalborg for 25 kr. pr. stk.
Der er gratis adgang til Væddeløbsbanen.
Der bliver orienteret i bussen til Aalborg om travbanen og forskellige
spilleformer.
Der er denne dag stort væddeløbsprogram i Aalborg bl.a. med
deltagelse af hestene fra Derbyet i København
Der er mulighed for at købe mad og kaffe både i cafeteria og restaurant,
men det er også tilladt selv at medbringe madkurven..
Der bliver muligvis arrangeret en lettere fælles spisning i
forsamlingshuset i Poulstrup efter hjemkomsten.
Reserver allerede nu denne dag. Der vil blive orienteret nærmere i Vrå
Avis senere.

KORT FORTALT

fra Foreningerne
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Fredag den 10 juni, var vi 8 bævere,
10 ulve og 7 ledere ( de 2 af dem var
store spejdere som var hjælpeledere),
der drog af sted til den årlige muslejr på
Spejdercentret „Thorup hede“. Årets
emne var H. C. Andersen, som vi sikkert
alle ved har haft 200 års fødselsdag i år.

 Vi tog af sted i fint solskinsvejr, og
ankom til lejren med højt humør, mange
af  bæverne var noget spændte på lejren,
for de skulle sove i telt for første gang.
Vi fik vores bagage ind i teltene og så
var det tid at spise vores medbragte
madpakker. Efter maden havde vi lidt
tid at lege i, inden vi skulle til det store
lejrbål.

Her hørte vi om de forskellige
underlejre, hvad de hed og hvem der
var chef, det eneste vi kan huske var, at
vi hed „Pennen“. Vi sang nogle sange
og hørte et par eventyr af H. C.
Andersen, der var nogle der optrådte
til. Efter endt lejrbål skulle vi tilbage på
vores egen lejrplads, her fik vi saftevand
og kage, inden der vi skulle i soveposen.

Lørdag blev vi vækket kl. 7.00, „gab
hvor tidligt“, men hvis vi ville have
morgenmad, måtte vi jo se at komme
ud af soveposen, ( For hvem ville gå
glip af morgenmaden, vi vidste  jo ikke
hvornår vi fik noget mad igen)

Efter morgenmaden var der fælles
morgenandagt, her hørte vi igen nogle
eventyr.

Da vi kom tilbage til
vores lejrplads efter
morgenandagten fik vi frugt
og saft inden vi skulle på
aktiviteter. Vi skulle på 2
forskellige inden frokost.

På den første aktivitet
skulle vi bygge en
forhindringsbane, og på den
anden var vi delt op i hold,
først skulle vi se hvad
heksen gik med, ved at stå
på afstand og kigge i 2 rør,
og så skulle vi lave vores
egen lille bog og penne, som
vi skulle prøve at skrive
med, og til sidst lavede vi

papirklip.
Så var det tid at vi  skulle hjem og

have frokost, det var godt med noget at
spise, vi var blevet godt sultne. Det
begyndte at regne i mens vi spiste
frokost, så vi måtte tage regntøj på.

 Så var det igen tid at komme på
aktivitet, denne gang skulle vi lave en
dukke til et dukketeater, ud fra et
eventyr, på den anden aktivitet lavede
vi et eller andet over bål, som vi ikke
kan huske hvad var, nogle kunne lide
det, andre kunne ikke. Efter aktiviteterne
var der saft, frugt og kage, da vi kom
tilbage til lejrpladsen.

Vejret skiftede i mellem regn og sol,
vi håbede alle på, at det ville holde
tørvejr, når vi skulle til at lave aftensmad.

Der var valgfri aktivitet om
eftermiddagen efter kaffepausen, det
foregik  rundt på de forskellige
lejrpladser hvor der var poster vi
kunne prøve. Førerne fra Poulstrup
havde lavet 2 aktiviteter, på den første
skulle vi nævne ting fra naturen, ud
fra bogstaverne i et eventyr, på den
anden skulle man samle et puslespil, der
var rigtige mange spændene poster på
de forskellige lejrpladser.

Efter at aktiviteterne var slut var det
tid til at tænke på aftensmaden, men det
så ud til at lederne havde styr på den, vi
spurgte, hvad vi skulle have, og de
svarede: kylling, men hvor de havde fået

dem fra ved vi ikke. De påstod, at de
havde fanget og slagtet dem nede på
lejren, det tror vi nu ikke helt på. Men vi
fik kartofler bagt i bålet og stegt
kyllingefilet, med salat som tilbehør, det
var godt, selv om nogle af kartoflerne
var blevet lidt sorte.

 Vi legede lidt efter maden, men vi
fik gæster til lejr bålet, det var de andre
i vores underlejr, der kom ned til os,
underholdning var der, lige fra sange,
sjove sketches og til snørebånds
spisnings konkurrence, desværre gik det
ikke så godt for Poulstrup, men skidt
med det, vi havde det sjovt.

Efter lejrbålet var der hygge ved
bålet med skumfiduser og mariekiks, der
var også saft og kage. Efter en god, sjov
og hyggelig dag var det tid at kravle i
vores sovepose, efter en kort
godnathistorie, sov de flest af os, det
siger vores ledere i hvert fald.

Søndag var vi igen tidligt oppe, nej
hvor var vi trætte. Det havde regnet en
del om natten , så græsset var godt vådt.
Efter morgenmaden  skulle vi i gang med
at pakke vores bagage sammen,
derefter skulle vi til gudstjeneste, og da
den næsten var færdig begyndte det at
regne.

Da vi kom tilbage fik vi regntøjet
på, for det så ikke ud til at det ville holde
op lige med det samme. Resten af
formiddagen var der aktiviteter rundt om
på lejrpladsen, der var bl.a. kapgang
med telefonbøger, hvem kunne sætte
spyd længst ud ved at gå inde i nogle
sammenbundet cykelslanger, det var
svært men sjovt, vi kan ikke huske alle
aktiviteterne, for ind imellem kom der
nogle ordentlige regnbyger. Da vi spiste
vores frokost, begyndte det for alvor at
styrt regne, vi sad heldigvis under en
presenning og spiste. vores forældre
begyndte så småt at komme inden vi
var færdige med at spise. Efter frokost
skulle alt tages ned og pakkes sammen,
det foregik i silende regn, vores forældre
var flinke til at hjælpe til med at pakke
sammen, det tror vi nok at vores ledere
satte stor pris på.

Muslejr 2005

fra KFUM spejderne

Der var nogle der havde køkkentjans
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Penge har altid været nødvendige for et samfunds
udvikling det være sig et stort eller lille samfund.

Indtil industrialiseringen og udbygningen af land-
bruget startede i begyndelsen af nittenhundredetallet,
var det kun i de store byer, at der var behov for egen-
tlige pengeinstitutter; men med udviklingen blev der
også brug for pengeinstitutter i lokalområderne, først i
de større byer, men også i de små samfund. Således
også i Vrejlev-Hæstrup, hvor driftige mænd i 1923 gik
sammen om at etablere en sparekasse, der fik  navnet
Vrejlev-Hæstrup Sparekasse

I dag er sparekassen i Poulstrup en filial af Spare-
kassen Vendsyssel.

I dette nr. af Lokalbladet bringer vi et interview
med afdelingsleder Kim Søndergaard, og i næste nr. vil
tidligere sparekassedirektør Poul Erik Pedersen fra Tårs
fortælle om tiden, før Sparekassen Vendsyssel kom ind
i billedet som byens pengeinstitut..

 Sparekassen, som vi kender den i dag, startede d
11. juni 1992, men forinden havde man haft til huse i et
værelset i Poulstrup Forsamlingshus, hvor man star-
tede d. 21. november 1991. Dengang hed det Sparekas-
sen for Vrå og Omegn, senere fik den navneforandring
til Vrå Sparekasse og i dag hedder den Sparekassen
Vendsyssel.

  Sparekassen  der kan det hele
To medarbejdere lyder ikke af meget, men Spare-

kassen Vendsyssel i Poulstrup er et pengeinstitut i fuld
skala

Selv om der kun er to medarbejdere, og selv om
der kun er åbent tre dage om ugen, kan borgerne i
Poulstrup glæde sig over at have et pengeinstitut, der
kan tilbyde nøjagtig de samme produkter og ydelser
som Sparekassen Vendsyssels øvrige afdelinger. I
nogle tilfælde må afdelingsleder Kim Søndergaard og
sparekasseassistent Pia Nysted have assistance fra
hovedkontoret, men kunderne i Poulstrup vil altid op-
leve, at opgaven bliver løst tættest på dem – nemlig i
Poulstrup.

Det var oprindeligt borgerne i Poulstrup, der for
14 år siden selv rettede henvendelse til Vrå Sparekasse
med ønske om, at sparekassen skulle åbne en filial i
byen. Den direkte årsag var, at Spar Nord havde bebu-
det, at banken ville lukke sin afdeling i Poulstrup, og
borgerne dermed ville stå uden et lokalt pengeinstitut.

fortsættes næste side

Sparekassen
Vendsyssel

Klokken 13.30 skulle vi til fælles afslutning, på vejen der hen fik vi
at vide, at der var mange gruppe der ikke var med, på grund af regnen.
Vores ledere blev enige om at vi heller ikke skulle med juh huh…. for
vi var efter hånden blevet meget våde og kolde. Vi drog hjem efter
endt nedpakning på vores lejrplads. Vi ønskede god sommerferie og
så gik turen hjem, men det var ikke uden problemer, nogle af bilerne
kørte fast på markvejen og måtte hjælpes fri, men hjem kom vi da,
godt trætte efter en god og sjov weekend , selv om der regnede noget
af tiden.

Hov for resten vi glemte helt at fortælle at ulvene hilste på en nye
pige som starter hos dem efter sommerferien, hun kommer fra Hjørring,
hvad hun hed kan vi ikke huske, men ulvene glæder sig til at hun skal
begynde.

Lejrhilsen ulve og bæverne.

Mødetidspunkter efter ferien:
BH og 1. Klasse Torsdag kl. 18.00 – 19.30
2 og 3. Klasse Torsdag kl. 18.00 – 19.30 (Ny møde tid).
4. klasse og op efter Tirsdag kl. 19.00 – 21.00

KORT
FORTALT

PORTRÆT AF
EN VIRKSOMHED

tekst: Niels Henriksen
foto: Erik Jess

Pandekager kan også laves over bål

Lejrbålstemning
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Optimalt
Sparekassen erklærede sig straks interesse-

ret, og i den første tid blev der afviklet penge-
forretninger fire halve dage om ugen i byens for-
samlingshus. Da Spar Nord Bank besluttede at
flytte fra ejendommen på Hovedgaden 73 og øn-
skede at afhænde huset, blev den røde bygning
købt af sparekassen, som flyttede ekspedition og
medarbejdere til meget mere optimale omgivelser.

Sparekassen Vendsyssels afdeling i Poulstrup
er bemandet med to medarbejdere, der efterhån-
den har fået et tæt forhold til de mange kunder. Pia
Nysted har således været i afdelingen siden 1993
– med et par undtagelser, mens Kim Søndergaard
har været afdelingsleder siden 2001.

Afdelingen har åbent mandag 10-16, tirsdag
10-12 og torsdag 10-17.30, således at de mange
kunder har gode muligheder for at få klaret deres
ærinder.

Eksperthjælp
- Vi har oplevet en særdeles god opbakning i

lokalområdet, understreger Kim Søndergaard, der
sammen med Pia Nysted klarer alle de gængse
pengeforretninger.

- Vi har naturligvis de samme kompetencer som
vore kolleger i de andre afdelinger, og vi har ad-
gang til de samme oplysninger via sparekassens
edb-netværk. Kun når det handler om mere spe-
cielle områder, trækker vi på eksperthjælp – akku-
rat som kollegerne i privatkundeafdelingerne gør i
sparekassens øvrige afdelinger.

- Hvis en kunde i Poulstrup gerne vil have
afklaret spørgsmål om eksempelvis forsikring, pen-
sion eller realkredit, kommer en af vore speciali-
ster fra hovedkontoret i Vrå her til Poulstrup for at
holde møde med kunden. For sparekassen er det
vigtigt at være til stede i lokalsamfundet. Derfor er
det også vigtigt for os, at kunderne kan få klaret
deres pengesager her i afdelingen, siger Kim
Søndergaard.

Ny indretning
På grund af den stigende mødeaktivitet i af-

delingen har det været nødvendigt at foretage
nogle lokalemæssige ændringer. I den ene ende er
der indrettet to nye mødelokaler, hvor det er mu-
ligt at holde møder med kunderne for lukkede døre.

- Det har været et ønske fra vore kunder, og vi
har også selv savnet et sted, hvor vi kunne lukke
døren, så nu har vi fået endnu bedre muligheder
for at betjene kunderne, fastslår Kim Søndergaard.

tekst: Niels Henriksen
foto: Erik Jess

Nye kundevenlige
omgivelser

Kim søndergaard i
sit nye domicil

Sparekassen
Vendsyssel i
Poulstrup

Sparekassen som
vi husker den
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I Bastholm møder vi familien Bertelsen.
Bjarne, der er fra Nørresundby  har en god hobby

med heste og 7 - 8 vogne og kareter, som han gerne vil
ud at  køre med. Sidste skoledag for 9. klasse i Vrejlev
– Hæstrup Skole blev en tur til Hjørring med heste-
vogn, da han kom derop var der næsten ingen ende
på, hvor mange ture især pigerne ville have. Det var
dog lidt koldt, men en god tur blev det.

Studenterkørsel og kørsel til konfirmationer og
bryllupper påtager han sig også gerne. Familieture kan
også arrangeres.

På Klostermarkedet var der også mulighed for en
køretur og den 20. august kan man til „Åben Land og
By“ i Poulstrup prøve en tur med de 2 flotte heste for
vognen. Hestene er nøjagtig ens, de er brødre, og det
ser godt ud. De var dog på græsning, den dag jeg var
på besøg. Da de havde mistet en sko hver, under græs-
ning i engen, var der ikke mulighed for at se dem i
aktion.

Men lidt eventyr med heste og vogn oplevede jeg
alligevel. Bjarnes døtre og en kusine, der var på besøg
fik spændt ponyen Lotte for en lille vogn og så kørte
de ellers en tur  rundt omkring.

Ponyen Lotte har været Bjarnes mors hest, nu er
den næsten på pension, dog kan den godt holde ud at
køre en lille tur.

Dorthe og Bjarne har lagt mange timer i arbejdet
på ejendommen, både inde og ude, og har bl.a. et dej-
ligt maskinhus til vognene og andre landbrugs-
redskaber fra gammel tid. Der arbejdes også i fremti-
den med at avle gode ens heste til at køre med.

Bjarne er nok lidt arveligt belastet, da hans far i
mange år var  aktiv medlem af Vendsyssel Køreforening
og gennem hele sit liv havde en del med heste at gøre.

I Barn af Vendsyssel 2003, har Aksel Ejner Bertel-
sen fortalt om sit liv blandt heste. Nu har Bjarne købt
hestene af  sin mor og lånt vogne og maskiner. Så er
det meningen at lave en hjemmeside for at markeds-
føre projektet og bruge kørslen som en spændende
hobby, hvor man også kan komme ud nyde naturen på
en god og afslappet måde.

Det har jo været  rimelig nemt for mig at begynde,
fortæller Bjarne. Det hele var der jo fra min fars tid,
maskiner, seletøj og vogne, så jeg lægger noget af min
tid i det. Inderst inde  har jeg nok et eller andet sted
drømt om at starte op med at køre, selv om jeg fra
skolealderen og 25 år frem ikke havde beskæftiget mig
med det. Bjarnes mor var også på besøg den dag og
hun nød at  se at hobbyen går i arv i familien.

Det er rart at se at nogle af tidligere tiders traditio-
ner også i det moderne Danmark ikke  bliver glemt og
at nogen som Bjarne Bertelsen og hans familie har lyst
og energi til at videreføre dem.

Familien Bertelsen
og kareterne

tekst og foto:
Rita Frantsen

Dorthe og Bjarne ved en af kareterne

Et virkeligt flot syn med de mange fine kareter og vogne

Pigetur med ponyen Lotte

...... og her er flere køretøjer
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Klaus Bonkegaard
Hovedgaden 69 - Poulstrup

Vinduer og døre i træ og plast
Tagarbejde

Reparationer
Ombygning

Kørsel med rendegraver
Mobil-tlf. 28183333

IMPORT
Plastvinduer og døre

Lev. i alle mål med og uden montering
Danske og tyske profiler

Kvalitet til lavpris med garanti

Klaus Bonkegaard
Mobil-tlf. 28181333

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

søger omgående positive og seriøse,
fritidsforhandlere og teamledere
til at styrke vores salg i Nordjylland

Der er ingen økonomisk risiko, du må
have adgang til bil og internet, være
initiativrig og kreativ.
 Mere info på www.flp.dk
 
Henvendelse :  
Kim Madsen,  tlf 60202070 eller
kim@flp.dk
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Har du husket at annoncere dit arrangement i
Lokalbladet og på Poulstrup.net?

- eller er du en af dem, der ikke endnu har
opdaget, at du her kan få en gratis omtale, der
synliggør din forening  i lokalområdet!
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ØSTERMARKEN 51

Telefon 98988020

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

DET DU SØGER
FINDER DU PÅ

ANNONCESIDERNE



Skrædderi og Design

Voerhøj
Maskinstation A/S

Terpetvej 490, 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99

 98 98 85 99

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

Skrædderi i Høgsted
v/ Lissi Pedersen

Turistkørsel i
 ind- og udland

Kørsel med Liftbus
Udflugtskørsel

Minibusser
Selskabskørsel

Saksager rejser
v/ Morten Saksager

Saksagervej 166
9760 Vrå

telefon 98982300
telefax 98988366

 TODBJERG BUSSER NORD / TÅRS TAXI
HOVEDGADEN 112, POULSTRUP - 9760 VRÅ

TLF. 9898 8507
   9896 1701

FAX. 9898 8581
       - 9896 1995

Døgnvagt på Taxi
Turistkørsel i ind- og udland
Vogne fra 1-68 personer
Konferencebusser (V.I.P.)
Læge- og speciallægekørsel
Selskabskørsel
Liftbuskørsel
Rutekørsel



ÅBNINGSTIDER DAGLIGT 7-22
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Hele egnens

samlingssted

Sport og

fritid

Henvendelse: Elmer Madsen
Tlf. 98 98 62 89

Harken UGF



SALG AF
HVIDEVARER

Mobil: 20438491
Telefax: 98988591
E-mail: pst@pst-poulstrup.dk
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4H Annette Larsen, Ny Rønnebjergvej 129, 9760 Vrå 98988461
Hæstrup menighedsråd Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333
Møllehaven Ingelise Villumsen, Møllemarken 2, 9800 Hjørring 98986346
Poulstrup Badmintonklub Pia Larsen, Smedievejen 20, 9800 Hjørring 98986504
Poulstrup Borgerforening Inge Christensen, Gønderupvej 10, 9760 Vrå 98988150
Poulstrup Rideklub Vibeke Hansen, Engkærvej 12, 9760 Vrå 98998674
Skolebestyrelsen, V-H skole Elin Christensen, Terpetvej 210, 9830 Tårs 98831205
Skovager Børnehaven Skovager, Skovager 7, 9760 Vrå 98988327
KFUM-Spejderne Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
Sport 81 Britta Bak, Græshedevej 40, 9760 Vrå 98986468
Støttef. f. Aktivitetscentret Gudrun Nielsen, Munkholmvej 4, 9760 Vrå 98988371

      V-H. folkedansere                   Helle Sørensen, Lindager 9, Poulstrup, 9760 Vrå 98988169
Vrejlev menighedsråd Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå 98988027

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

Bladets formål er at
formidle nyhedsstof fra
området, og at støtte og
synliggøre forenings-
livet og lokalsamfundet
udadtil og give en tids-
dokumentation for efterti-
den.

Bladets økonomi  bygger
på  brugerbidrag fra
læserne, foreningsstøtte,
sponsorer og annoncører.

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

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:

         10. JANUAR
         10.  APRIL

10. JULI
10. OKTOBER

LOKALBLADET
VEJVISER

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

Bladet udkommer
4 gange årligt ca.

I næste nr. af
Lokalbladet vil
tidl. sparekasse-
direktør Poul
Erik Pedersen
fra Tårs  fortælle
om Vrejlev-
Hæstrup Spare-
kasse fra 1923 til
1990
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FORENINGS
VEJVISER

SKOLEN
Vrejlev-Hæstrup  skole Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå 98988125
Skoleinspektør, privat Hanne Thorup, Harkenvej 3, 9760 Vrå 98998059
Viceskoleinspektør, privat Arne Larsen-Ledet, Irisvej 1, 9760 Vrå 98982127
Viceskoleinspektøren kontoret......................................................................... 96231581
Lærerværelset ....................................................................................... 96231588
Skolens telefax ...................................................................................... 98988308
Skoletandplejen ...................................................................................... 96231586
Teknisk serviceleder ...................................................................................... 96231584
Teknisk serviceleder privat Christian Højer Jørgensen, Elmager 3, 9760 Vrå ......... 98988543
Skolevejlederen ..................................................................................... 96231583
Skolebiblioteket ..................................................................................... 96231585
Skolefritidsordningen ..................................................................................... 96231587
Juniorklubben ..................................................................................... 96231587
Ungdomsklubben ..................................................................................... 98988367
Ungdomsskolen Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå  ......................... 96239708
Skolebestyrelsen Poul Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå........................... 98988267

DAGINSTITUTIONER
Møllehaven Møllemarken 2, 9800 Hjørring 98986346
Skovager Skovager 7, 9760 Vrå 98988327

PLEJEHJEM
Poulstruplund Hovedgaden 116A, Poulstrup, 9760 Vrå 98988040
Skovgården Ålborgvej 49, 9800 Hjørring 98922187

KIRKERNE
Kirkebilen: Tårs Taxa 98961701
Sognepræsten           Niels Christian Lassen, Vrejlev Kirkevej 28, Vrå 98986043

Træffes bedst på hverdage kl. 12-13 (ikke mandag).
Kirkesanger Anders Boelt Kristensen, Gravensgade 23, 9700 Br. 98986801
Organist Vakant

            Vrejlev Kirke: Kirkegårdskontoret (bedst mandag-fredag kl. 12-13) 98988360
Kirkegårdsleder Peter Boel Beck (privat), Skævevej 6, 9352 Dybvad 98864542
Menighedsrådet Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå 98988027

Hæstrup kirke:
Menighedsrådet Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333
Graver Jørgen Christensen, Guldagervej 330, 9800 Hjørring 98986052

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
Harken Borgerforening Emil Christensen, Ålborgvej 579, 9760 Vrå 98986263
HUGF Hanne Lise Hansen, Ålborgvej 841, 9760 Vrå 98988610
4H Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå 98988271
Lokalhistorisk Forening Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9800 Hj. 98988034
Poulstrup Badmintonklub Klaus Nielsen, Haurholmvej 101, 9800 Hjørring 98986436
Poulstrup Borgerforening Palle Kokholm, Gønderupvej 65, 9760 Vrå 98988632
Poulstrup Rideklub Dorthe Christensen, Munkholmvej 66, 9760 Vrå 98988825
KFUM-Spejderne
Sport 81 Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå 98988583
Støttef. for  aktivitetscentret Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå 98988271
V-H. Folkedansere Ingrid Vangsted, Saksagervej 301, 9760 Vrå 98988969

HALLER OG MØDELOKALER
Harken-hallen Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98986390
Harken Idrætsforening Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98986244
Lokalhistorisk Arkiv Hovedgaden 8, 9760 Vrå, v/ Erik Jess 98988063
Poulstrup Aktivitetscenter Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå 98988011
Poulstrup Forsamlingshus Birkager 6, 9760 Vrå 98988449
Poulstrup Missionshus Hovedgaden 16, 9760 Vrå v/ Erik Christensen 98988492
Poulstrup Ridehal Munkholmvej, 9760 Vrå 98988491
Vrejlev-Hæstrup Hallen Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå 98988088
Sognehuset ved Vrejlev kirke Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98988360

 MAIL-GUIDE

TID OG STED

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

NORDJYSKE   STIFTSTIDENDE:
hh@stofanet.dk
SKOLEN:
vrejlevskole@hjoerringkom.dk
SPAREKASSEN
„VENDSYSSEL“:
mail@sparV.dk.
SPORT 81:

pv81@tdcadsl.dk

MAIL-GUIDE

BØRNENES JORD:

www.ministrup.dk

KIRKERNE:

www.vrejlev-haestrup-sogne.dk

SPAREKASSEN
„VENDSYSSEL“:

www.sparekassen-vendsyssel.dk

POULSTRUP.NET:

www.poulstrup.net

 WEB-GUIDE
SPORT81:
www.pv81.dk

LOKALHISTORISK ARKIV:
Åbent: Mandag     16.00-18.00

AKTIVITETSCENTRET:
Åbent: Tirsdage    11.30-16.00
           Torsdage      8.30-16.00
          Fredage       8.30-13.00
Foddame:
Bestil tid på      tlf. 98988011

BOGBUSSEN:
Høgsted: Mandag 16.10-16.50
Harken:  Onsdag  16.10-16.35
Tollestrup:Onsdag16.50-17.20
Poulstrup:Mandag17.00-18.00

SPAREKASSEN
„VENDSYSSEL“:
Hovedgaden 73, Poulstrup:
Mandag .............. 10.00-16.00
Tirsdag..............  10.00-12.00
Torsdag ............. 10.00-17.30
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