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Vrejlev Kirke

Hæstrup Kirke

KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE
Sognekalender

Gudstjenester
September
Søndag den 7.
Søndag den 14.
Søndag den 21.
Torsdag den 25.
Søndag den 28.
Oktober
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

5.
12.
19.
26.

November
Søndag den 2.
Søndag
Onsdag
Søndag
Søndag
Søndag

den 9.
den 12.
den 16.
den 23.
den 30.

December
Søndag den 7.

16.s.e.trin.
17.s.e.trin.
18. s.e.trin.
19. s.e.trin.

Hæstrup Kirke kl. 9 Niels C Lassen, kaffe
Vrejlev Kirke kl. 10.30 Niels C Lassen, kirkebil
Vrejlev Kirke kl. 10.30 Hanne Krüger
Vrejlev Kirke kl. 17.30 Niels C Lassen
Vrejlev Kirke kl. 10.30 Niels C Lassen

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Spaghettigudstjeneste
Gudstjeneste

20.
21.
22.
23.

Hæstrup Kirke kl. 10.30 Niels C Lassen, kirkebil
Vrejlev Kirke kl. 10.30 Niels C Lassen
Vrejlev Kirke kl. 9 Kirsten Munkholt
Vrejlev Kirke kl. 9 Knud Erik Nielsen

Høstgudstjeneste og frokost
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

s.e.trin.
s.e.trin.
s.e.trin.
s.e.trin.

Alle Helgens dag. Vrejlev Kirke kl. 10.30 Niels C Lassen, kirkebil
Hæstrup Kirke kl. 19 Niels C Lassen
25. s.e.trin. Vrejlev Kirke kl. 10.30 Niels C Lassen, kaffe
Vrejlev Kirke kl. 17.30
26. s.e.trin. Vrejlev Kirke kl. 9 Marianne Madsen
Sidste søndag i kirkeåret. Vrejlev Kirke kl. 10.30 Niels C Lassen
1.s.i advent Vrejlev Kirke kl. 10.30 Niels C Lassen, kirkebil
Hæstrup Kirke kl. 9 Niels C Lassen, kaffe

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Spaghettigudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

2. s. i advent Hæstrup Kirke kl. 10.30 Niels C Lassen

Børnegudstjeneste

Minikonfirmand: Kirkens tilbud til dig i 3. klasse.
I løbet af en række eftermiddage i efteråret, vil børn i 3.klasse blive tilbudt at høre mere om kristendom. Vi vil høre
bibelhistorie, lære at 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 sammen med organist Bodil Andersen for undervisningen. Minikonfirmandforløbet begynder i
uge 37. Ugedagen vil fremgå af et brev, som I modtager gennem skolen.
I løbet af efteråret vil der blive holdt flere børnegudstjenester/spaghettigudstjenester.
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 7. december kl. 10.30 i Hæstrup Kirke
Spaghettigudstjenester i Vrejlev Kirke
Torsdag den 25. september kl. 17.30 og
Onsdag en 12. november kl. 17.30
Nu er kirken klar til at vi kan genoptage de populære spaghettigudstjenester for alle børn og deres familie. Det koster 25 kr.
pr. voksen og er gratis for børnene. Du behøver ikke tilmelde dig, men møder blot op. Vi håber på, at mange vil slutte op om
gudstjenesterne og være med til at gøre dem festlige.
Høstgudstjeneste
Bladene er gyldne og det meste af høsten er i lade. Det er tid til at holde høstgudstjeneste.
Det sker ved en fælles gudstjeneste søndag den 5. oktober i Hæstrup Kirke kl. 10.30.
Efter gudstjenesten er alle velkomne til høstfrokost i Harken Hallen. Det koster 65 kr. at deltage i frokosten, børn spiser gratis.
Tilmelding senest tirsdag den 30. september til: Edith Jess på tfl. 98988063 eller Inger Åris på tlf. 98986020
Allehelgensdag
Hvert år allehelgensdag mindes vi de mennesker, som vi har mistet siden sidste års allehelgen. vi gør det ved at holde to
gudstjenester i kirkerne, hvor de dødes navne læses op for at mindes dem. Det er søndag den 2. november kl. 10.30 i Vrejlev
Kirke og kl. 19 i Hæstrup Kirke.

Indre Missions samfund

Kirkebil

Ingen meddelelser

Ring Hjørring Taxa senest lørdagen inden og
senest kl. 14 på:
Tlf 98 92 47 00. Det koster ikke noget
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Det er sundt
at holde ferie
Det er godt at blive revet ud af dagligdagen og komme på
ferie. Nye indtryk giver energi og livslyst. Det pudsige er, at
når vi holder ferie og kommer et godt stykke hjemmefra, så
opdager vi, hvor godt vi har det hjemme. Nogle gange skal vi
af sted for at lægge mærke til det. Det må helt klart være en, der
har været af sted på ferie, der i sin tid fandt på mundheldet:
Ude godt, men hjemme bedst. For hvordan kunne han ellers
vide det?
Er det allerede flere uger siden, du holdt ferie, og du føler
der ikke rigtig sker noget, så kan dette Lokalblad være med til
at minde dig om, at du er så heldig at leve i et meget levende
og aktivt nærmiljø. Bladet fortæller om en spændende spejderlejr, om en aktiv skole, hvor den store dille med middelalder og
vikingetid naturligvis tages op i undervisningen. Du kan læse
om dette store projekt med en summercamp for en virksomhed, hvor idrætsforeningerne viste, at de kunne stå samme,
når det gjaldt! At stå sammen og løfte i flok, det er virkelig
noget, som folk her på egnen er gode til. I efteråret venter der
store arrangementer og fester. Der er fest med Kandis, der er
høstfest og den store kunstudstilling og meget, meget mere.
Læs for alt i verden interviewet med Peter „Betjent“. Peter
er virkelig en stor læremester og et lysende eksempel på, hvad
en ukuelig vilje og stort mod kan udrette, selv når livet ser
værst ud.
Det største indlæg i Lokalbladet handler om efterårets
menighedsrådsvalg. Det præsenterer et billede af vore kirker
og alt det som foregår i og omkring dem. Alle siderne i Lokalbladet er med til at fortælle, at der forgår ufattelig meget hos
os. Der er nok at tage del i og der er noget for alle!
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Torsdag d.19 juni var
3.B med Mia på Vrejlev
Kloster, hvor Kirsten
Blichert fortalte klassen
om livet på klosteret, dengang nonnerne boede
der. Der var rundvisning i
klosterhaven og i den
nyrenoverede kirke. Dagen blev sluttet af med
rollespil i skoven og
middelaldermad: tørt brød
(skorper) og „rødvin“
(saftevand), alt sammen
serveret i autentiske lerfade, krus og lerkande.
Det var en rigtig god
dag, selv om eleverne
kunne have brugt flere timer på rollespil i skoven

Temauge på
Vrejlev-Hæstrup Skole
Den sidste uge inden sommerferien blev der afholdt temauge
med mange forkellige aktiviteter.
Eleverne i indskolingen skulle beskæftige sig med emnet „Tal og
tummel“, så der blev både sunget
tabeller og spillet rytmiske serier,
bygget pyramider samt løbet orienteringsløb og meget mere.
Mellemtrinets temauge var bygget
op omkring emnet „Vikinger“, og
her har eleverne været på tur til
både Vrejlev Kloster og Lindholm
Høje, ligesom de har lavet udstyr i
læder og fremstillet hver deres krucifiks i karton. Desuden har eleverne på mellemtrinet lavet autentisk vikingemad over bål.

I overbygningen blev det uofficielle OL for 7. klasser på VrejlevHæstrup Skole afholdt, og her
skulle eleverne blandt de mere traditionelle atletikdiscipliner dyste i
gummistøvlekast, kartoffelstafet
og tovtrækning. Skolens 7. klasser skulle desuden prøve kræfter
med Uggerby Å over to dages sejlads på ruten Sindal-MosbjergBindslev-Uggerby med telt/
shelter-overnatning i Bindslev.
Mens resten af skolen forlystede
sig med ovenstående aktiviteter,
fik 8. klasserne mulighed for at øve
sig i at gå til eksamen, da de skulle
til „prøve-eksamen“ i både dansk,
engelsk og matematik.
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Elevrådet diskuterer
Elevrådet på Vrejlev-Hæstrup skole var et af
flere elevråd i Hjørring kommune, som for nylig
var inviteret til at diskutere temaet
„Hvad har betydning for dig, når man taler
om et godt skoleliv?“
Alle medlemmer af Vrejlev-Hæstrup skoles
elevråd deltog i debatten, som var livlig og resulterede i mange interessante ideer.
Efter mødet har elevrådet gennemført en undersøgelse på skolen blandt alle elever fra 4. til 9.
klasse, for at finde frem til hvilke 10 forslag, der
var de mest relevante for skolelivet i Vrejlev-Hæstrup.
De 10 bedste ideer blev af elevrådsrepræsentanterne fremlagt for skolens bestyrelse,
som nu skal tage stilling til hvilke forslag der kan
opfyldes.
Forslagene viser, at der er stor forskel på, hvad
de forskellige klassetrin prioriterer højst i forbindelse med et godt skoleliv. For de yngste klassetrin var det for eksempel vigtigt at legepladsen
var i „topform.“
For de ældste klassetrin var det bl.a. vigtigt at
have det sidste nye inden for undervisningsmaterialer.
Elevrådet har lavet et rigtigt godt stykke arbejde, som skolen og bestyrelsen, nu vil arbejde
videre på. Forhåbentlig vil vi i den nærmeste fremtid ville kunne få opfyldt nogle af elevernes ønsker.
Bestyrelses medlem
Lise Bisgaard

En heldig vinder

Tid til skolestart
Så nærmer sommerferien sig,
og det er igen ved at være tiden, vi
skal sige farvel til en flok af de
større børn i børnehaven.
Det er dejligt at få lov at følge
børnene igennem deres tid i Møllehaven. Nogle er meget små, når de
starter i vuggestuen med sut og
ble, andre er lidt større og starter i
børnehaven.
For alle gælder det at de har
udviklet sig rigtig meget,…og nu
er de klar til at flyve fra reden i
Møllehaven, og videre til skolen.
I år skal vi over sommeren sige
farvel til 14 børn. De 10 af dem starter på Vrejlev- Hæstrup skole, og
de sidste 4 skal gå på Bagterp skolen.

I foråret fik vi i 4.A besøg af
forfatter Glenn Ringtved fra Hjørring. Han fortalte os om sine
Dreamteam-bøger, som handler om
en dansk dreng, der er meget interesseret i fodbold. Han og hans
familie flytter til Sydspanien, hvor
de bor i en længere periode.
De 8 dreamteam-bøger hedder
Mod nye mål, Lad fødderne tale,
Hola manola, Tilbuddet, Malaga
tur/retur, Fodbold og kærlighed,
Ven eller fjende og Bold, sved og
tårer.
Glenn Ringtved fortalte også
om en Dreamteam-konkurrence,
hvor man kunne vinde de 8 bøger.
Det må jeg melde mig til og stemme

Alle har været på besøg i deres nye skoler, og de glæder sig
meget til at komme i gang efter ferien.
For at sige ordentligt farvel til
skolebørnene og deres forældre,
holdt vi afskedsfest d. 24/6. Her fik
børnene udleveret diplom for veludført børnehavetid, deres personlige mappe med minder fra børnehaven og en rose.
Vi ønsker alt godt for de nyeste skolebørn og deres forældre,
og glæder os til at se dem hvis de
kommer på besøg i deres gamle
børnehave.
Børnehaven „Møllehaven“

på, tænkte jeg straks, og heldigvis kunne jeg svare på spørgsmålet. Hans hjemmeside hedder
www.glennringtved.dk Der kan
man også læse om andre gode
bøger, som han har skrevet og
deltage i konkurrencen.
En dag fik jeg pludselig en
mail fra Glenn Ringtved, hvor han
skriver til mig, at jeg er den heldige vinder af Dreamteamkonkurrencen. Det er bare fedt,
tænkte jeg, at det blev mig, som
vandt de 8 bøger. Lige nu er jeg i
fuld gang med at læse dem. Jeg
synes, de er meget gode og kan
varmt anbefale bøgerne.
Fie Slotved Poulsen, 5A
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Stephen Kasumbas billede hedder „Introduction“.

Sensommerudstilling
Vrejlev-Hæstrup skole den 27. og 28. september.
I lighed med tidligere år bliver der også i år kunstudstilling på
skolen i Poulstrup.
Udstillingen åbnes lørdag dag kl. 10 og søndag kl. 10 synger
skolens kor som optakt til dagen.
Sidste år havde vi succes med Bjørn Nørgårds illustrationer til
„Min første Salmebog.“
I år er der også nye og spændende tiltag.
Sammen med kunstnere, der trofast har udstillet mange år, vil
der være nye førstegangsudstillere og nye anerkendte kunstnere.
Der vil blive udstilling af kendte færøske kunstnere, samt en udstilling af afrikansk kunst og kunsthåndværk fra galleriet „afro-art“ i
cafeen, hvor man som vanligt også kan købe lidt godt til ganen.
Der vil desuden også være mulighed for at købe kunstrelaterede
bøger på udstillingen.
Vel mødt til et par spændende og inspirerende dage.
Udstillingen er åben lørdag den 27. sept. kl. 10 til 17 og søndag
den 28. sept. kl.10 til 16.
Kunstudvalget.

Om afro-art.dk:
afro-art.dk er Danmarks første og eneste galleri med moderne,
afrikansk malerkunst. Man kan som dansker få det indtryk, at afrikansk kunst er identisk med masker, træfigurer og rytmisk musik.
Men de sidste 50-75 år har malerkunsten udviklet sig fra at være
ikke-eksisterende til at være frodig og nytænkende. Den er påvirket
af europæisk kunst, men som regel alligevel umiskendelig afrikansk.
På www.afro-art.dk kan man se over 100 malerier samt lidt keramik fra
Uganda og Tunesien.
Maria Kasule Kizitos „Three women looking“ med en blå dame i midten.

Dyrskue
Jubii endelig kom dagen hvor Maja – Aleksander –
Vivian og Theodor skulle til dyrskue i Hjørring.
Inden vi tog af sted hjemme fra fik vi en snak om alle
de dyr og maskiner vi skulle op og se.
Endelig kom bussen og forventningsfulde drog vi af
sted mod storbyen.
Det første der skuede vores øje var alle de mange flag
som ledte os ind på den store plads. Det første, der mødte
vores øje, var de store rendegravere nej hvor var de seje.
Aleksander og Theodor havde øjne så store som tekopper wow sikke nogle store maskiner. Ikke mindst Maja
og Vivian syntes det var sjovt at komme op til den store
rendegraver ellers kom vi hen til de allerstørste traktorer
og der kom de store smil frem hos drengene. Så her måtte
alle jo også lige op og prøve at stå ved traktoren.
Fut – Fut her kommer Krumme i sit tog og vi kom med
en tur rundt på pladsen, hvor var det fedt at futte rundt i
toget og alle fire børn havde åben mund og polypper. Efter
togturen var alle fire børn så heldige at få hver sin ballon,
som susede rundt i blæsevejret.
Så mange af billederne vi tog er der en blå ballon med
i baggrunden men børnene var meget opmærksomme på at
holde godt ved deres ballon.
Bagefter gik vi ned til den allerstørste mejetærsker på
Hjørring dyrskue. Som det ses på billederne i rammen er
børnene jo ganske små i forhold til mejetærskeren.
Nu kom tiden så til at se alle dyrene. Vi kiggede på de
store køer og de små kalve. Børnene vidste godt hvilke
lyde dyrene siger muh –vrinsk – mæh – kyklikyk o.s.v.
Vi klappede hesten og mærkede de bløde får. Vi så de
mange farvede høns og de forskellige racer af kaniner.
Alle disse indtryk gjorde at vi blev godt sultne og
fandt os en grøn plet hvor vi spiste vores lækre madpakker.
Tiden nærmede sig hvor bussen igen kørte hjem til
Harken.
En rigtigt god tur
Kirsten og Helle.
Børnehaven „Møllehaven“
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Modeshow i Harken
Mandag den 6. oktober
2008 kl. 19.30
Harken UGF Gymnastik
præsenterer et brag af et modeshow.
Der vil være inspiration
til efterårets garderobe og
lækkerier til ganen.

Vores meddeler kom forbi
i Gunderup
På Banevej 25 i Gunderup møder jeg Annika
Nygaard ude på marken sammen med sine 2 heste –
hun fortæller om sin store interesse for ridning og ride
konkurrencer, hvor hun bl.a. deltager med den ene af
hestene.
Annika og Thorbjørn er flyttet ind på Banevej 25
på en nedlagt ejendom, hvor de med 4 tdr. land kan
have både heste, katte og hunde. Jeg møder de to
hunde, som er af den sjældne race Sharpei og de bærer
navnene Lulo og Beuhla.
Annika er flittig for hun går også til udstilling med
den ene af hundene.
Thorbjørn og Annika er tilflyttet hertil fra Vraa og
arbejder som henholdsvis maler og murer.

På Gunderupvej 140 møder jeg et ny renoveret
hus, med 2 kæmpe store stenvolde liggende i indkørslen. Jeg håber til næste nummer af lokalbladet at have
gravet Karsten og Joan (det stod på postkassen) ud af
stenhulen så jeg kan få præsenteret de nye Gunderup
beboere.
Husk sommerudflugten d. 6. september til
Alheden med kartoffeltyskerne. Der er endnu
ledige pladser efter princippet først til mølle.
Henvendelse til Aktivitetshuset på tlf. 98988011
eller til Hanne Lise Hansen på tlf.98988010
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Jane Ramsdahl Hansen og Dennis Hansen.
Marie og Rikke var desværre ikke hjemme
da billedet blev taget

Vrejlev Hæstrup
Folkedanserforening
Nu er det atter tid til at tage
danseskoene i den ene hånd, kaffekurven i den anden hånd, da
Vrejlev-Hæstrup folkedanserforening starter d. 18-9 kl. 19.30 på
Vrejlev-Hæstrup skole i gymnastiksalen,—efter en god sommerferie!
Nye medlemmer danser de to
første aftener gratis—så det er bare
at møde op og deltage i det sociale
fællesskab omkring folkedansen!
Vi håber på et talrigt fremmøde
af nye såvel som nuværende medlemmer.
Foreningen var på Læsø i juni
måned, vi fik en humoristisk guidet
tur i bus Læsø rundt. Der var ophold ved Saltsyderiet, hvor vi fik
et spændende foredrag om
saltsydning.
Den gamle museumsgård med
tangtag var vi ligeledes inde at se.
Derefter så vi det lille Sømandsmuseum. En rigtig fin dag på Læsø
,som for øvrigt er en cykeltur værd
i et par dage!!
Hilsen Bestyrelsen.

Den 1. juni 2007 flyttede Jane
Ramsdahl Hansen, Dennis Madsen og børnene Marie og Rikke
Ramsdahl Hansen ind i nr. 44 på
Hæstrupvej.Jane arbejder som IT
administrator hos Cembrit i Ålborg.
Meget af fritiden bruges sammen
med pigerne, der henholdsvis går
til springgymnastik og volleyball.
Når der er tid til det dyrker Jane
også lidt gymnastik. Dennis arbejder som smed hos Meyland - Smith
i Tårs. Her fremstiller de hjælpemidler til handicappede. I fritiden sysler han med lidt med motorcykler
og andet der har en motor. Der udover bliver der også spillet lidt badminton i fritiden. Marie er 14 år og
går i 8 klasse på Hjørring Private
Realskole. Maries‘ fritidsinteresse
er springgymnastik og volleyball.
Rikke er 11 år og går i 5. klasse på
Hjørring Private Realskole. I fritiden spiller Rikke volleyball.Vi byder jer velkommen og håber I bliver glade for at bo her.

De hurtige
Langs Gunderupvejen hos familien Ramlov er de store træer ud til
vejen væltet og nye spæde træer er plantet i flotte lige rækker. „Rygter“
siger, at sygeplejersker har de flotteste haver i Danmark i år!
Bjarne Larsen – Gunderupvej ønskes tillykke med sin nye cykel og
indbyder som næstformand for cykelklubben nye medlemmer velkommen
til klubben.
Gunderupvej 60 har haft ubudne gæster og den sidste høne er nu
forsvundet – så nu må Mikkel ræv sulte.
Til slut velkommen hjem til Erik Sørensens får, som igen er vendt
tilbage i folden.

Tekst & foto: Meddelerne
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Fra drøm til virkelighed
Harken UGF Gymnastik
Professionel artist taler ud Sæsonprogram 2008/
2009
Martin Jyde Nielsens historie som
landsholdstumbler, samt hans vej til
Cirque Du Soleil vist i billeder og
video.
Et motivationsforedrag om at arbejde hårdt og målrettet for at opnå
det ultimative.

Mandag
Drenge 1 (bh.kl.-2. kl.) Kl. 17.00 18.00
Drenge 2 (3.kl.-6. kl.) Kl. 18.00 19.00
Juniormix (7.kl.-18 år) Kl. 19.00 20.30
Torsdag den 25. september 2008
6.kl. må gerne gå på Juniormix,
i Harken hallen, Idrætsmarken 15, men skal samtidigt gå på Drenge
Harken Kl. 19.00
2 eller Pige 3
Mandehørm Kl. 20.30 - 22.00
Martin har gennem seks år levet som
professionel artist i det canadiske Tirsdag
bevægelsescirkus Cirque Du Soleil. Slankehold kl. 19.00 - 20.00
Han har rejst over hele verden og (I Harken hallens Cafeteria)
har optrådt 10 gange om ugen som Boksetræning Kl. 20.00 - 21.00
powertumbler/artist i showet
ALEGRIA. De seneste to år har han Onsdag
ageret som træner og kaptajn for Pige 1 (bh.kl.-1. kl.) Kl. 17.30 - 18.30
hans del af showet.
Pige 3 (5.kl.-6.kl.) Kl. 18.30 - 20.00
Nu stopper han cirkuskarrieren og Ropeskipping Kl. 20.00-21.00
nedsætter sig i Canada sammen med
sin kone og datter.
Torsdag
Puslinge (4 år-bh.kl.) Kl. 16.00 Billetpris 80 kr.
17.00
Inkl. kaffe og kage
Forældre/barn (1-3 år) Kl. 17.00 18.00
Billetter kan købes hos:
Pige 2 (2. kl.-4. kl.) Kl. 18.00 - 19.00
PhoptoCare, Østergade, Hjørring
og ved indgangen
Alle hold træner i Harken hallen,
Idrætsmarken 15, Harken
Harken UGF Gymnastik Yderlige oplysninger kan findes
på www.harkenugf.dk

Oktoberfest i september?
Så er der fest i Harken!
Skøn og billig mad og drikke,
god dansemusik og feststemte deltagere bliver ingredienserne, når
HUGF indbyder byens borgere, omegnens folk, foreningens medlemmer og venner, naboer, familie og
andet godtfolk – også fra
Norge….kort sagt ALLE, der har lyst
til en glad aften i Harkenhallen
Lørdag d. 6. september 2008 kl. 18.30
– 01.00

HUGF
Under pædagogernes konflikt var
vi en flok forældre/bedsteforældre og
børn der mødtes hver mandag og torsdag ved Harken hallen og legede og
hyggede. Der blev lavet bål et par
gange og der var skumfiduser og snobrød til alle børnene.
HUGF var vært med kaffe, te og
saftevand hver gang vi mødtes.
TAK FOR DET! - og tak for lån af
hoppepude.
Den sidste torsdag vi var samlet,
var der ca. 45 børn og voksne og vi
sluttede af med en grillet pølse med
brød.
Tak til alle der kom i løbet af de 4
uger konflikten stod på.

Vind en gevinst: Vi trækker
lod blandt deltagerne om bl.a. et
Kro-ophold skænket af Hotel
Phønix, Hjørring, div. produkter,
gavekort og Limousinekørsel fra
Forever Living Products v/ Kim
Madsen
Pris: 70 kr. pr. person

Betaling ved tilmelding, enten til HUGFs konto: 9070-162 56
94074, mærk indbetalingen „Fest
+ navn“ eller hos Kaj og Åse
Henriksen, Ålborgvej 603, Harken (kuvert m. penge og navn
kan evt. smides i postkassen,
Menu: Helstegt pattegris med tilbe- hvis ingen er hjemme)
hør samt dessert
Sidste frist for tilmelding er
Musik: Birgitte Kammer spiller op til fredag d. 29. august ved solneddans
gang!
Drikkevarer: Købes billigt i baren
Arr. HUGF

Tekst & foto. HUGF
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5 Flybilletter
men kun
4 rejser
Elena, der kommer fra Rusland, er
uddannet som børnelæge og speciallæge i infektionsmedicin, og
havde inden hun kom til Danmark
arbejdet på et stort infektionssygehus i 10 år, de sidste næsten 4 år
som overlæge. Hun var næsten „gift“
med sit arbejde, idet en arbejdsuge
let var på 70 timer.

Elena og Benny blev gift for 3 år
siden, en dejlig sommerdag, hvor gæsterne havde mulighed for at se og
være i den spændende flotte have.
Aleksander er en rigtig frisk
dreng, der går i vuggestue i „Møllehaven“ i Hæstrup Mølleby. Han er glad
for vuggestuen og for legekammeraterne han har der.
Elena kan ikke bruge sin uddannelse i Danmark, da Sundhedsstyrelsen ikke godkendte den, fordi
hun er uddannet som børnelæge og
mangler nogle timer i enkelte fag om
voksne patienter. Nu arbejdes der på
at fremskaffe nogle nye dokumenter fra
Rusland, som måske kan hjælpe med
at få uddannelsen godkendt, så det
kommer nok til at tage yderligere næsten et år inden Sundhedsstyrelsen er
færdig med at behandle den nye ansøgning.

I det sidste røde hus
på højre hånd på
Aalborgvej, på vej
mod Hjørring, bor der
en lille familie på 3.
Elena Y.G. Jensen
36 år, Benny M.
Jensen 44 år og
Aleksander 2 år.
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Elena og Benny „mødtes“ via
internettet, og korresponderede
sammen i nogen tid. Men det var
ikke let for Elena og Benny at komme
til at mødes i virkeligheden. Først
inviterede Benny, Elena på besøg i
December 2004, sådan at Elena
kunne komme i Februar 2005. Men
på grund af at reglerne for indrejse
til Danmark var blevet ændret i oktober 2004, måtte hun ikke rejse ind
i Danmark, fordi de ikke havde mødt
hinanden før! Flybilletten til Danmark var købt, da den skulle bestilles i god tid, så den kunne godt
smides væk.
Benny bestilte så en rejse til
Rusland, men ikke til Elenas hjemby,
som ligger i østlige del af Europæisk Rusland, da Konsulen på den
danske Ambassade i Moskva på
det strengeste frarådede en dansker
at rejse derud, hvis man ikke talte
russisk flydende og var godt kendt
med de russiske forhold. Så Elena
og Benny aftaltes at mødes i Moskva i stedet, sådan cirka midtvejs.
Efter rejsen til Moskva inviterede
Benny nu Elena på besøg i Hæstrup, og denne rejse var også lige
ved at gå i vasken, da der krævedes billeddokumentation for at han
virkeligt havde mødt Elena i Rusland.
Heldigvis havde nogle venner
i Moskva taget ét foto, hvor de
begge var på, så det kunne bruges
til visumansøgningen. Elena kom
på besøg i Hæstrup i marts 2005,
og syntes så godt om det (og
Benny), at hun godt kunne sige „ja“
da Benny friede til hende. I April
rejste Benny igen til Moskva for at
mødes med Elena og her afleverede
de personligt endnu en visumansøgningen for Elena, til Konsulen på den Danske Ambassade i
Moskva, sådan at de var helt sikre
på at alt var i orden.
Den 3. juni 2005 kom Elena så
til Danmark for siden at blive gift
med Benny den 18. juni i Vrejlev
Kirke. Elena har ikke fortrudt, at hun
er rejst så langt væk fra job, familie
og venner, men hun savner selv-

følgeligt dem „derhjemme“. Som
det kan forstås er det ikke specielt
nemt af finde sammen med en partner fra udlandet, og som Benny siger det „Ingen gifter sig med en udlænding, hvis ikke man elsker hinanden“.
Elena har afsluttet sprogskole
i juni 2008, efter ca. halvandet år.
Hun vil rigtig gerne finde et eller
andet arbejde, ikke kun p. g. a. økonomien og sproget, men bestemt
også for at få noget socialt sammen med nogle kollegaer. Af fritidsinteresser er der mange. Flere vægge
og rum i hjemmet er fyldt med bøger, både danske og russiske. Hun
læser rigtig meget, både danske og
russiske bøger, men skal hun
slappe af, bliver det dog oftest en
russisk bog hun vælger.
Den Vendsysselske natur betyder også meget for Elena. Hele
familien er flittige svampesamlere,
og så er interessen for arkæologi
samt historie også blevet taget op
igen, siden hun er flyttet til Danmark, for som Benny siger: „Her
kan man jo næsten ikke grave i jorden, uden at finde noget fra vores
fortid“.
Så er der selvfølgelig Aleksander. Det er ham der optager Elena
allermest. Hun bruger rigtig meget
tid sammen med ham, og han forstår, men taler ikke russisk endnu.
For at stimulere ham mest med det
russisk sprog, ser han af og til russiske tegnefilm, og han forstår dem
tydeligt, for han griner på de rigtige steder. Aleksander vælger oftest selv at se en russisk tegnefilm
frem for en dansk. Det sprog de taler
mest sammen alle 3, er dansk, det
er for Elena skal blive rigtig god til
sproget, og derved klare sig bedre
på arbejdsmarkedet og samfundet
i øvrigt.
Aleksander har endnu ikke set
sin mors hjemland, han mangler
nogle få vaccinationer, inden det
er sikkert at tage ham med på besøg hos mormor Rusland, en rejse
der tager ca. 45 timer, hver vej.

Da Elena er døbt i den Russisk
ortodokse kirke, som bruger en anden
kalender, end den som den danske folkekirke bruger, fejrer familien på
Aalborgvej ofte de kristne helligdage
to gange. Først med den danske del
af venner og familie, og ca. 2 uger efter en gang til med de russiske venner,
som de har her i Danmark.
Benny der er udlært bogbinder og
har arbejdet som sådan i næsten 30 år,
er p.t. sygemeldt med dårlig ryg. Benny
var så uheldig at vælte på sin cykel en
vinterdag for 10 år siden, og har i
denne omgang været sygemeldt siden
sidste sommer, hvor han fik 2 nye
diskusprolapser. Han har fået at vide,
at ryggen er slidt op, og skal derfor
finde sig et nyt job eller tage sig en ny
uddannelse. Tanken om noget med
turisme som guide, naturvejleder eller
lign. kunne være spændende, syntes
han, eller måske noget med elektronik?
Af fritidsinteresser er der mange.
En stor del af alle de bøger der er i
deres hjem, er Bennys. Han har rigtig
mange historiebøger, og jeg kunne
høre, de begge to er meget historie
interesseret, og kan få en livlig diskussion, når historiebøgerne ikke helt
passer med det de hver især har oplevet og lært. Aleksander er også en stor
del af Bennys liv. Han er meget bevidst om, at Aleksander også skal lære
den russiske side af familien at kende,
og glæder sig rigtig meget til, de alle 3
sammen, kan rejse en tur til Rusland.
Madlavning syntes Benny også er
spændende og han nyder at stå i køkkenet.

Den fritidsinteresse Benny har
haft i flest år og nok også den han
har brugt flest timer på, er selvfølgelig haven, med de ca. 4000 forskellige arter af planter, han har i
dag.
Efter cykelulykken, har han
ikke haft mulighed for at tilbringe
så meget tid i haven som han har
lyst til og haven er selvfølgeligt ikke
så velholdt som tidligere, men der
bliver gået mange ture i haven hver
dag året rundt, da der faktisk altid
sker noget nyt med planterne og
der er altid noget som blomtstrer,
selv om vinteren. Elena deler Bennys interesse for planterne, og
sammen dyrker de spændende
planter og laver anderledes bede i
haven. Benny har selv skrevet en
artikel om sin store hobby til bladet.

I Lokalbladet 2008-4 bringer
vi en spændende artikel om
Bennys store lidenskab,
haven, hvor han har samlet
over 4000 forskellige arter.

Tekst & foto:
Hanne Saksager & Benny Jensen
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Sommercamp 2008

PV Sport 81 og Vrejlev- Hæstrup Hallen
har i samarbejde arrangeret sommercamp for FLP-forhandlere. Arrangementet løb af stablen fra 3. – 6. juli 2008

Mange har spurgt: „Hvad er en
FLP-forhandler?“ FLP står for
Forever Living Products. Vi ufaglærte vil jo nok bare bruge betegnelsen produkter med Aloe-Vera, og
undervejs fandt vi da vist alle ud af
at der findes mange produkter med
dette, efter sigende, meget sunde
indhold.
De mange FLP-forhandlere fra
bl.a Skandinavien, Tyskland,
Schweiz og Litauen samles hvert år
til et sommertræf, hvor der afholdes
mange seminarer og inspirationskurser. Men der er også stort fokus på
det sociale samvær.
I år fik Poulstrup så tilbud om at
arrangere Sommercampen. Efter en
kort betænkningstid, sagde vi ja og
forberedelserne gik i gang. Der
skulle sørges for soveplads og forplejning til op mod 400 personer.
I ugen op til Sommercampen
blev vejrudsigten studeret nøje, og
vi var fantastisk heldige for solen
skinnede fra en skyfri himmel alle
dagene.
Heldigvis fik vi lov at benytte
skolen, så en del sov i klasseværelser, andre kom med egen campingvogn eller telt, og begge sportspladser var næsten fyldt op.
CL Partyservice stod for levering
af frokost og aftensmad alle dage, og
der var stor tilfredshed blandt gæsterne med både menu og kvalitet.
Morgenmaden stod vi selv for.
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Men uden den store opbakning vi fik, fra rigtig mange i
Poulstrup og omegn, havde det
ikke været muligt at gennemføre
så stort et arrangement. Op mod
100 personer hjalp til med afviklingen af sommercampen. Alle
dage kunne man fornemme, at der
trods travlhed, også blev tid til
socialt samvær mellem hjælperne,
og mange gav en hånd med, selv
udenfor vagtplanen. Lokale sponsorer hjalp os, så alle var i ens blå
trøjer, og derfor let genkendelige
for gæsterne.
Der var topunderholdning
alle aftener: Torsdag aften underholdt vore lokale DJ Carsten Rytter med musik i teltet, fredag spillede Kæjlænders irsk folkemusik
i teltet – forhåbentlig nød vore
naboer også musikken, stemningen var i hvert fald rigtig god.
Lørdag aften spillede 4Tunez i
hallen.
Hjørring Judoklub havde fået
opgaven med at aktivere og underholde alle børn, og der var ca.
70 børn, som alle havde 3 gode
dage med masser af sjov.

På afrejsedagen bad vi
vore gæster om at give
en evaluering på opholdet i Poulstrup, og aldrig
har vi da fået så mange
roser og så lidt ris – alle
var bare virkelig godt
tilfreds, det luner efter det
hårde slid. Her kommer
en kommentar:

I kan være rigtig godt tilfredse med Jeres indsats her i weekenden. Jeg og min familie har haft en helt fantastisk weekend. Vi var
jo lidt spændte på, når vi nu skulle holde
Sommer-camp et nyt sted. Og det skal siges
at vi var meget tilfredse med ØB, og deres
forplejning, holde pladsen ren, sørge for
toiletrengøring, indkvartering, børnepasning
og meget mere. MEN, MEN, MEN I er simpelthen FANTASTISKE. Alt imens I knokler rundt og sørger for, at vi har alt hvad vi
skal bruge, ser I også ud til at I kan li‘ det I
render og laver. Og det gælder ikke mindst
alle de unge mennesker der hjælper til på en
meget positiv måde.
Jeg kunne forstå at I arbejder sammen to
foreninger. Jeg kan kun sige, jeres indsats
ser ud, som om I har arbejdet sammen altid.
Jeg og min familie glæder os allerede til
næste år, når vi skal på Sommercamp hos jer.
Det var sjovt at se nogle af jeres ansigtsudtryk, da vi gav Jer en „ lille“ hånd som tak for
jeres store indsats. Men I skal vide, at I var
med til at give alle os FLP`er en rigtig dejlig
oplevelse i Poulstrup. Så I fortjente hver en
klapsalve.
Eksempler: Spurgte man efter et ekstra
toilet på teltpladsen, blev man mødt med stor
interesse for at løse problemet. Løsning: Ekstra toiletvogn stod på pladsen efter ganske
kort tid. SUPER.
Der manglede lidt strøm på samme plads.
Løsning: Om muligt gik det lige så hurtigt
som toiletvognen. Imponerende.
Og alt blev løst med en indstilling som
er til mindst 5 stjerner. GODT GÅET ALLE
SAMMEN.
Til slut kommer det store spørgsmål: Kan
det så svare sig med alle de anstrengelser?
Ja, selv om kassen og de sidste regninger ikke er gjort op, så er vi ret sikre på et
pænt overskud, så mon ikke vi arrangerer
sommercamp i Poulstrup i 2009?

Tekst & foto: Inger Hansen
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Nyt fra
Aktivitetshuset

4H på Hjørring Dyrskue
I år var børnene fra Poulstrup 4H igen på dyrskue. Vi var 19, der havde vores dyr med, og de
skulle både til mønstring, agility og ind i den store
ring. Det meste af fredagen gik med at gøre kaniner, heste, kalve og hamstere klar. Alle spiltovene
og burene skulle være flot pyntet og klar til om
eftermiddagen, hvor dommerne kom. Om lørdagen
skulle hestene og kalvene til mønstring, senere
var der agility og kaninhop og sidst men ikke
mindst skulle alle 4H’erne ind i den store ring.
Skrevet af Helle Jess
Annonce:

Lørdag den 15. nov. kl. 18.30-02.00:
Julefokost i Vrejlev-Hæstrup Hallen.
Billet inkl. julefrokost-menu: 220 kr.
Billetsalget
foregår mandag den 29. september 2008
fra kl. 19 i hallen.
Billetter kan kun købes ved personligt
fremmøde på denne dato. Der uddeles
kø-numre. Man skal her oplyse antal
ønskede billetter.
Mød op i god tid!
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Sæson 07-08
Motionspillerne har i den forgangne sæson haft fuld udlejning
af vore baner i hallen. Super. Det
giver os mulighed for at bibeholde
vores ungdomsafdeling som desværre ikke var stor denne sæson.
Så er der børn i lokalområdet der
har lyst til at prøve en sjov ketsjersport som badminton. Så kom. Vi
har hal, trænere, stævner evt. turneringer.
Bestyrelsen har efter generalforsamlinger været på slankekur.
Den består nu af ny kasserer Karl
G. Nielsen, Søren Risager, Vagn Jensen. Bestyrelsen sender en stor tak
til Jytte Nielsen for flerårig hjælp
til klubben.
Klubben sluttede sæsonen
med et klubmesterskab her blev
resultatet således:
Ungdom Nr.1. Bjørn, nr.2. Stine,
nr.3. Mikkel
Motion Kai og Thomas over
Bjarne og Ejner i finalen.
Motion havde en flot tilslutning, hvilket gav en masse gode
og humørfyldte kampe. I den efterfølgende sammenkomst blev der
udtrykt ønske om et lignende arrangement til juleafslutning, så det
gør vi. Med tak for en god sæson
ser vi frem til en ny.
Bestyrelsen
Ps. Vi samler stadig Karat kaffemærker.
Opstart 2008-2009
Ungdom 25-8 kl.17.oo
Senior 3-9 kl.19.oo
Henv. Bane til Vagn 98988439

Tekst & foto: Aktivitetshuset i Poulstrup
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Juli måned, så hedder det sommerferie. Aktivitetshuset har været
lukket, men alt har ikke ligget stille.
Cykelfolket har sat hinanden
stævne hver mandag aften hvor det
er gået ud af små hyggelige veje.
Og onsdag aften er der spillet
Petanque på banen på Gl. Rønnebjergvej.
Men foråret har også været
besat med andre gode aktiviteter. I
maj var der spissammen, et arrangement som altid har god tilslutning. Først startes der med spisning og så var der underholdning
og fælles sang med Henning og
Calle fra Lønstrup som havde taget
deres harmonikaer med, alle tiders
aften. Maj bød også på kørselvtur,
hvor seks biler blev fyldt op og så
gik turen til Tverstedsøerne hvor
der efter kaffen blev travet en tur
rundt i den skønne natur omkring
søerne, en dejlig forårstur.
6. juni stod den på stavgangstur til Kærsgård og Liver Å. Vi
havde inviteret stavgængere fra
Forsamlingsbygningen med. 22
personer satte hinanden stævne på
P pladsen i Nørlev hvor vi startede
med kaffe og rundstykker, derefter
kørte vi et stykke ud af stranden og
parkerede. Herfra startede vores gå
tur. Nogle deltagere var med et
stykke ad vejen, et par stykker
skulle ABSULUT ud og soppe på
dyb vand og det blev de våde af,
men ingen medfølelse fra vi andre.
Og en gruppe nåede udløbet, hvor
det blev til en lille slapper mens vi
nød den særprægede natur.
Vejrmæssig kunne vi ikke ønske os
det bedre, stille vej og høj solskin
det var bare perfekt.
Anderledes så det ud den 10.
juni da turen gik til Skanserne i Hals,
nu blæste det og var kølig, så den
planlagte gåtur på havnen blev ikke
til noget, men derimod et længere
besøg på det spændende museum,
før turen fortsatte til Hov og af natur skønne veje hjemover.

Ærø
Fra 26. til 29. maj var der 4 dags
tur til Fyn, fælles med Lønstrup og
Forsamlingsbygningen. Afgang fra
Poulstrup kl. 7,00 i solskinsvejr, Kl.
9,30 ankom vi til Hedensted hvor
vi fik morgenkomplet og da begyndte det at regne. Efter ankomst
til Fyn blev det til en rundtur på
Tåsinge bla. til Troense og Valdemar Slot, hvor vi fik lidt spiseligt
og et besøg på kirkegården hvor
Sixten Sparre og Elvira Madigan
ligger begravet.
Vi boede på Hotel Ærø, som
ligger ud mod havnen i Svendborg.
Om tirsdagen gik turen til Ærø, vi
kørte over broen og dæmningen til
Rudkøbing på Langeland og sejlede derfra til Marstal hvor vi gik
op til kirken og så de smukke gamle
huse i smalle gader. Videre herfra
og hen til det store solfangeranlæg
som ligger på Ærø før turen gik til
Ærøskøbing med de toppede brosten i gaderne, gamle huse med
mange forskellige farvede døre i
husene. Et besøg hos Flaske Peters flaskeskibssamling, ganske
enestående hvad den mand havde
lavet. Derfra videre til Søby hvor
vi kom forbi et lille bitte hus hvor
der blev lavet og solgt Ærø Nisser.

På hjemturen sejlede vi fra Ærøkøbing til Svendborg. En dejlig dag
med solskin. Onsdag var der heldagstur til Egeskov slot hvor der
var meget at se, mange forskellige
museer og udstillinger. Nu var det
først på sæsonen så blomster var
ikke i fuld flor, men der var meget
at se på. Hjemad kørte vi lidt rundt
på Fyn, kom omkring Lindø værftet og Amanda i Kerteminde og
kaffe ved Storebæltsbroen, en god
dag.
Torsdag sagde vi farvel til
Svendborg og kørte til den Fynske Landsbys frilandsmuseum i
Odense, hvor vi gik rundt og så de
gamle gårde og huse. Derfra og til
Hedensted hvor der var frokost og
kaffe og så var det hjem til Poulstrup efter fire dejlige dage.
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Årets sommerspil i kilden
Onsdag d. 25. juni mødtes vi alle i Kilden i Hjørring for at se årets
sommerspil EMIL FRA LØNNEBERG. Bæverne og ulvene havde snittet
træmænd til forestillingen og i bytte fået en gratis billet. Det blev en meget
hyggelig aften. Forældre og søskende var med, og vejret viste sig fra sin
smukkeste side.

Træmænd
Hvad er „Emil
fra Lønne-berg“
uden en anselig
samling træmænd.
KFUM spejderne blev derfor
inden præmieren
sat på opgaven.
Med stor intensitet blev de
manglende figurer snittet.
Som belønning for anstrengelserne blev der
uddelt fribiletter
til de arbejdsvillige medarbejdere.
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Spejderne
på sporet
Sidste weekend i april var
Poulstrups ulve på spionlejr sammen
med Saltumspejderne på Thorup
Hede Spejder Center ved Dronninglund.
Spejderne skulle alle tage „Det
store spionkort“. Der var omkring 25
spejdere, store som små, i alderen 5
til 17 år, som rigtig levede sig ind i
det, at være AGENT.
Vi mødte ind fredag aften. Inden
længe lavede vi lejrbål som vi hyggede omkring med sang og sjov.
Der var rigtig koldt i huset da vi
ankom, så radiatorerne blev bare
skruet op på fuld drøn, det resulterede i at Ulvene måtte forlade deres
sovesal, pga. varmen, og sove ude i
gangen.
Lørdag blev spejderne inddelt i
3 hold på tværs af alder og skulle så
ud på en masse opgaver, der havde
med spion og agenter at gøre. Alle
lederne var klædt ud som agenter.
Efter løbet og kaffe/saftevand og
kage, skulle alle spejderne så på den
vilde jagt efter Ledernes Super Hemmelige Piller (M & M’s), som nogle
spioner havde spredt ud over hele
spejderhuset.
Vi fik Efterretningsgryde med ris
Under Cover til aftensmad. Lavede
et fantastisk lejrbål med „kyllingelår“
og menneskevendespil, spion historie, sang og meget andet.bl.a. sang
vi så højt at vi kom op på 111 DB,
ikke så sært at vi var hæse dagen der
på.
Inden alle spejderne skulle sove,
skulle de lige ud på en lille opgave
mere, og der skulle de bruge deres
lommelygter, for da var det altså blevet mørkt.
AGENT AU 2, var kørt tør for
benzin, men havde altså nogle vigtige papirer i sin bil, som spejderne
skulle redde. De skulle finde bilen og
passe på de hemmelige papirer, men
der var altså nogle fjendtlige spioner, der ville tage papirerne og fange
spejderne, de skød også efter spejderne, så de skulle passe rigtig meget på.
fortsættes side 19
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Mus-lejr
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...fortsat fra side 17
Spejderne var rigtige seje, de fangede
nemlig de 2 spioner, som senere viste sig
bare at være 2 af spejderlederne, så var der
lige pludselig ingen der var bange mere.
Søndag morgen efter vi havde hejst flaget og lavet morgen gymnastik, skulle spejderne lige på en opgave der gik ud på, at
lave en fiskestang med en magnet, hvorpå
de skulle fange hver deres morgenmad billet, men der var altså også NITTERE iblandt,
men så måtte de bare prøve igen. Alle fik en
billet, så alle fik morgenmad.
Vi holdt en lille andagt og så gik spejderne ellers i gang med den „STORE
SPOON“ turnering. Dvs. kortspil med teskeer.
Derefter gik vi en rigtig lang tur i området, tilbage ved spejderhuset fik vi kage og
saftevand. Så gik turen ellers hjemad.
En rigtig „U“ hyggelig weekend, med
så meget spænding, at vi nok aldrig mere
kan lukke vores øjne.

Bæverne og ulvene var igen i år på Muslejr
på Thorup hede, og temaet var denne gang
Brødrene Grimms eventyr. Vi var ca. 800 eventyrlystne spejdere, og med ledere, tanter og hjælpere var vi oppe på godt 1100 mennesker. Vi
havde en travl weekend, hvor vi både nåede at
deltage i lørdagens eventyr-løb og kaos-løb, og
samtidig også lige nåede at bage pandekager i
samtlige underlejre lørdag eftermiddag. Det blev
til næsten 3500 pandekager i alt. Lørdag aften
hyggede vi med lejrbål i egen lejr.
Søndagen startede med gudstjeneste i silende regn. Så vi måtte hjem i lejren for at komme
i noget tørt og varmt tøj, inden vi var klar til
ludoløbet. Omkring middagstid begyndte de første forældre at dukke op og mens spejderne var
til den fælles afslutning, hjalp forældrene med
at tage lejren ned igen. Det var nogle trætte børn
de fik med hjem, alle var fyldt op af gode og
sjove oplevelser, så mange sov allerede i bilen
inden de nåede ud på asfaltvejen!

Tak for denne sæson
Vi ledere vil gerne sige tusind tak for lån af
jeres dejlige børn. Vi føler os meget privilegerede over at have dem til låns og håber at se
alle igen efter en dejlig lang sommerferie. Nye
spejdere er altid velkomne.
Lone, Hans og Anne Marie.
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Et liv med lastbiler
af Jytte Schneider & Hanne Saksager

Anne-Marie og Ove Bech Clausen købte i 1967, et mælkeudsalg, på hjørnet af Ålborgvej og Arsenalvej i Hjørring. Samme
år købte Ove en lastbil af sin onkel, og overtog kørslen med
blod fra slagterierne i Hjørring, Vrå og Sæby til N.A.F.A. i
Nørresundby. Blodet blev her lavet til blodmel og anvendt til
dyrefoder. Når Ove kørte retur til Hjørring, havde han cement
med til støberierne.
Mælkeudsalget på hjørnet af Ålborgvej og Arsenalvej. Billedet er fra ca. 1967
Der blev efterhånden for lidt plads i huset på Ålborgvej
da de 3 sønner Brian, Carsten og Preben var kommet til verden i 1967, 1969 og i 1972. I mellemtiden var vognmandsforretningen også udvidet. Der blev gennem årene ansat flere
chauffører, og mange af disse var i familie med hinanden,
brødre, fætre, svogre osv. Ove har siden 1969 kørt og kører
stadig med betonvarer for I.B.F. i Hjørring. I foråret 1972
købte Anne-Marie og Ove det nedlagte teglværk i Hæstrup,
og byggede nyt stuehus. Den første garage til lastbilerne blev
bygget i 1974, bl.a. af materiale fra det gamle teglværk, og det
blev nødvendigt at bygge en garage mere i 1996.
Anne-Marie og de 3 sønner har hjulpet til og har kørt
lastbil i firmaet gennem alle årene frem til år 2005, hvor firmaet stoppede med at køre olie for Metax efter 23 år. Herefter har Ove, der i dag er 66 år, været ene chauffør i firmaet, og
han har ikke planer om at stoppe, så længe lysten driver
værket.
Sønnerne kører stadig lastbil. Brian og Preben kører for
Vennelyst og Carsten for Skagerak.
Familiebilled: Her er
Anne-Marie og Ove
med alle deres dejlige
børnebørn, som de
nyder at tilbringe meget
tid sammen med.

2

1

8

3

Vognparken i 1976-77, hvor Ove står ved lastbilen med de 3 tanke på, der
blev anvendt til kørsel med blod fra slagterierne. Hver tank indeholdt 3000 l.
blod. På billedet er der også 2 chauffører og sønnen Brian.

Den første lastbil med anhænger Anne-Marie og Ove investerede i, i 1967
kostede ca. 67.000 kr, Der er sket en stor prisstigning på lastbiler siden de
købte den, da den sidste lastbil med anhænger de har købt i 1998, kostede
ca. 3.000.000 kr.

4

7

Lastbil med sneplov fra da der var sne om vinteren. Billedet er fra 1978.

5

Vognparken fra ca. 1988 bestod af 3 lastbiler med kran og 2 olie tankbiler. I
midten af 8oerne kørte de bl.a. med mursten for Fuglsig Teglværk. Da Ove
startede med at køre lastbil i 1967, kostede 1 l. olie ca. 25 øre, i dag er det jo
en helt anden pris på 1 l. olie.
I vinteren 1983 blev det
nødvendigt at Anne-Marie satte
sig bag rattet i lastbilen, og kørte
ud og strøede salt. Det var
dengang usædvanligt at der sad
en kvinde bag rattet.

Anne-Marie var i årene
fra 1977-1981 dagplejer,
på billedet ses et af
dagplejebørnene sammen
LOKAL
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Den overvejende del af den danske befolkning er fra fødslen medlem af den folkekirke, der
igennem århundreder har dannet sammenhængskraften lokalt i sognene. Og som livsvarigt medlem af den evangelisk-lutherske kirke bør alle
derfor have en interesse i og forpligtelse for, at
der er trivsel og grokraft i foreningen „Den danske Folkekirke“. Derfor er kirken ikke bare for
sjov!
I november skal der dannes en ny bestyrelse, et såkaldt menighedsråd, for Vrejlev og
Hæstrup sogne. Et menighedsråd er et multiforetagende med utrolig mange jobs, der omhandler både mennesker og mursten: Personaleadministration, bygningsvedligeholdelse,
kirkegårdsdrift, økonomistyring, omsorgsarbejde, foreningsaktiviteter, ungdomsarbejde, tilrettelæggelse af arrangementer, møder, koncerter og gudstjenester. Alle kan finde netop den
niche, der er ens interesseområde, hvis man altså
vil.
Folkekirken er i dag et af de sidste fællesskaber, der er tilbage i landsbysamfundet, en
kulturbærer, der ud over at „være kirke“ også
danner base for et socialt og kulturelt fællesskab, som vi ikke kan undvære. Men det er ikke
en selvfølgelighed, at vi i fremtiden har en kirke
i de fleste landsbyer, som vi kender det i dag.
Man vil fra mange sider i fremtiden gennem centralisering have mere kirke for pengene.

De fleste danskere benytter kirken mindst 4 gange
i deres levetid: Dåb, konfirmation, bryllup og
begravelse. Og så måske lidt ind imellem. Det
valg er ens eget og derfor ok. Kirken er et tilbud,
men der er ingen pligt til at benytte den.
Men er du herudover interesseret i at vide mere
om det kirkelige arbejde og det at „sidde“ i et
menighedsråd, kan du på de følgende sider læse
mere om sognearbejdet og om kirkens puls i
lokalsamfundet.
Venlig hilsen,
på menighedsrådenes vegne
Niels Christian Lassen
Erik Kristensen
Knud Birch Andersen

Derfor er det væsentligt, at du overvejer,
hvorledes netop du kan levere en indsats for at
få den lokale afdeling af den danske folkekirke
til at gro både som kirke og som kulturbærer i de
næste 4 år. Gør en forskel og meld dig som ansøger til et spændende og mangesidet job i det
lokale menighedsråd. Der står 7 pladser åbne for
dig. Vi glæder os til at høre fra dig.
Posterne besættes i efteråret, men du er velkommen til allerede nu at søge referencer om
arbejdet gennem mail til vrejlev.kirke@mail.dk.
Du finder i øvrigt meget mere information om
menighedsrådsarbejdet og valget i Lokalbladet
eller fremover på www.poulstrup.net og husk så,
at glæden ved arbejdet et løn nok i sig selv!
PS: Ved du, at en af vore kirker altid er åben
om søndagen? Der er gratis adgang.
Knud Birch Andersen
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To sogne - ét menighedsråd
Vrejlev og Hæstrup menighedsråd har gennem efteråret
2007 udarbejdet en betænkning
til en ny struktur for sognene.
Denne blev vedtaget på et
menighedsmøde på skolen den
13. december 2007 og sendt ind til
Kirkeministeriet til godkendelse.
Dette har nu godkendt, at der
i perioden 2008-2012 kan oprettes
ét fælles menighedsråd med 7
valgte medlemmer og sognepræsten som fast medlem.
Der vælges 5 medlemmer fra
Vrejlev og 2 medlemmer fra Hæstrup sogn.
Selv om der fremover bliver
ét fælles menighedsråd, bevares
de to sogne hver for sig med deres egen kirke.

Liv og vækst
Temaet for menighedsrådsvalget 2004 var „Liv og vækst“.
I de 4 år, der er gået i denne
valgperiode har de to menighedsråd prøvet at leve op til
den målsætning.
Om det er lykkedes, må andre
bedømme. Vi synes selv, vi er
nået langt.
Temaet for valget 2008, „Er kirken bare for sjov?“, må opfattes således, at medlemmerne af folkekirken skal tage deres opgave alvorligt og skabe den folkekirke, der
fremover kan markere sig i det kommende multietniske samfund.
Menighedsrådene i Vrejlev og
Hæstrup har gennem nogle møder
prøvet at formulere et arbejdsgrundlag, som vi ser det i dag, for
den nye periode. Dette er samlet i
et lille hæfte „Målsætning og
handleplan for Vrejlev-Hæstrup
sogne“. Hæftet ligger på
www.poulstrup.net
under siden:
kirkerne/indlæg og debat.

22
BT2008-3.pmd

KORT

FORTALT

Vision og målsætning:
Kirken skal være et naturligt samlingspunkt og netværksdannende i lokalsamfundet
Kirken skal være til for de svage.
Vi vil være en kirke i bevægelse og fornyelse.
Vi ønsker at fastholde den klassiske gudstjeneste, dens liturgi
og salmesang, men med plads til fornyelse.
Gudstjenestens indhold og form skal indvirke positivt på kirkegangen og gudstjenestens form skal være forståelig.
Vi vil have et varieret tilbud af alternative gudstjenesteformer ca.
1 gang om måneden.
Vi vil samarbejde med lokale foreninger og grupper og gerne på
tværs med andre sogne.
Vi vil sætte fokus på arbejdet med børn og unge og gudstjenesteformen skal have relevans til de unges verden.
Vi vil arbejde for at få tilknyttet en sognemedhjælper.
Vi vil gerne gøre et diakonalt arbejde for ældregruppen, f.eks.
ved etablering af en besøgstjeneste og et godt socialt samvær.
Vi vil arbejde på at bringe søndagens gudstjeneste ud til alle.
Vi ønsker at synliggøre det kirkelige arbejde gennem debat, pressemeddelelser og annoncering.
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Som noget nyt vælges der 4
medlemmer til et aktivitetsråd fælles for sognene.
Alle, der er interesseret i det kirkelige arbejde, men ikke har tid eller
lyst til at sidde i et menighedsråd,
kan alligevel efter eget valg deltage
i arbejdet ved planlægning og medvirken ved aktiviteter i kirkerne, i
sognehuset eller andre steder, eventuelt i samarbejde med foreningerne
i området.
Mens der er faste regler for menighedsrådets sammensætning, kan
de 4 medlemmer af aktivitetsrådet frit
vælges på tværs af sognegrænserne.
Rådets medlemmer kommer til at
deltage i beslutningerne inden for
deres område på lige for med menighedsrådet.
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Så hatten passer
Hvorfor samarbejde?
Betænkning om folkekirkens lokale økonomi, som er et værk på godt 400 sider, kom i
postkassen august 2007. Regeringen havde
nedsat et udvalg, som skulle analysere årsagen
til de stadig stigende udgifter i folkekirken og
komme med forslag til ændring af denne tendens.
Hæstrup menighedsråd er enig i, at udgifterne skal holdes nede, og ser derfor også en
fordel ved at etablere et udvidet samarbejde.
Vrejlev menighedsråd kontaktedes, og der
blev nedsat et strukturudvalg, som skulle drøfte
de muligheder, der var for udvidet samarbejde.
Et udvidet samarbejde er selvfølgelig en
stor beslutning, men rådene er af den overbevisning, at det skal
gøres nu, inden man om få år vil blive det pålagt.
Menighedsrådet har selvfølgelig også hørt spørgsmålene, om
det nu var slut med indflydelse fra Hæstrup i det nye fælles menighedsråd og om Hæstrup kirke nu skulle nedlægges.? Tværtimod mener rådet, at vi sikrer kirken i fremtiden ved at tilpasse den til nutidens
udvikling.
Med hensyn til indflydelse i det nye fællesråd vil der jo som
bekendt skulle vælges 2 fra Hæstrup, så mød talstærkt op til
opstillingsmødet først i september og gør din indflydelse gældende
her.
Samarbejdet er på nuværende tidspunkt i fuld gang, og foregår
på en meget konstruktiv og positiv måde, og vi er nået langt.
Nogle af de ting der arbejdes med: Fælles kirkegårdsledelse og
økonomistyring, ens kirkegårdsvedtægter, fremadrettet målsætning
og handleplan for Vrejlev-Hæstrup sogne.

Samme kirkegård - nyt personale
Kirken og kirkegården viser sig som på billedet
altid veltrimmet. Måske netop nu med det nye dige og
de nyplantede træer er her rigtig flot, men uden en
flittig graver til at holde ukrudtet nede ville her hurtigt
se anderledes ud.
Vores graver, Jørgen Christensen, har valgt at fratræde den 1. oktober i år. Herefter vil kirketjeneste og
vedligeholdelse blive organiseret fra Vrejlev af kirkegårdsleder Jan Christensen. Det tilstræbes, at der bliver så lidt rotation som muligt for det personale, der
kommer til at betjene kirkegården i Hæstrup. Er der
spørgsmål om gravsteder, kan Hæstrup kirkes telefon
stadigvæk benyttes på nummer 41 26 75 04 eller Vrejlev
Kirkegårdskontor på nummer 98 98 83 60.

Klokken kan selv ringe solen op
Danmarks ældste kirkeklokke er fra Hæstrup. Den
hænger i dag på Nationalmuseet.
Arbejdstilsynet har været på alle kirkegårde og
har foretaget støjmålinger af klokker i hele provstiet.
Mange steder er der givet forbud mod at ringe manuelt.
Som led i den nye udvikling har vi kontaktet Dansk
Klokketeknik fra Løkken som går i gang med at montere automatisk ringeanlæg efter sommerferien.
Anlægget vil stå klar til brug midt i september og
vil være samme type anlæg, som er monteret i Vrejlev.
Vær derfor ganske rolig. Solen vil stadig blive ringet både op og ned over Hæstrup.
Venlig hilsen
Erik Kristensen
f.f. Hæstrup Menighedsråd
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Kirken som netværk
Om lidt er kaffen klar...
Året igennem er der livlig aktivitet i sognehuset ved Vrejlev kirke.
Menighedsrådene har haft huset i
brug i snart 7 år og her holdes
sognearrangementer, møder, minikonfirmandundervisning og huset
er i perioder også i brug for konfirmanderne.
Hvordan man har kunnet undvære et mødelokale ved kirken tidligere er vanskeligt at forklare.
Rammerne har længe været for
trange til mange af aktiviteterne.
Materialer må opbevares i køkken,
garage, kirkens kælder og i redskabsbygningerne på kirkegården.
Ved at få inddraget sognehusets
fyrrum til nyt fyrrum for kirken er
rammerne yderligere blevet begrænset.
Der er ikke plads til korarbejdet, konfirmandundervisningen
og mødeaktiviteter, som må henlægges til andre lokaliteter.
I den kommende periode står
derfor ønsket om en sognegård højest på menighedsrådets ønskeliste.
Herved kunne konfirmandundervisningen flyttes fra præstegården og bustransport af konfirmanderne kunne spares i vinterhalvåret
og vi kunne samle vore aktiviteter
omkring kirken.
Et præstekontor i forbindelse
med kirken var ligeledes ønskelig,
da mange henvender sig i den tro,
at sognehuset også er kirkekontor.

SOGNENE NETOP NU

FAKTA

Fællesskabseftermiddage
Vi har brug for fællesskaber og det er kirkens opgave
at finde noget at være fælles
om.
På vore fællesskabseftermiddage er vi fælles om at bidrage til nogle hyggelige timer
sammen og samtidig glædes vi
over at se, hvor flittigt og dygtigt der arbejdes med at fremstille brugbare ting til andre,
der har brug for det.
Vi ofrer ikke, vi giver af
vores overflod.

Gudstjeneste
KORT
FORTALT på nettet

Ikke alle er af helbredsmæssige årsager i stand til at
følge gudstjenesterne i vore
kirker.
I forbindelse med den
netop afsluttede indvendige
renovering af Vrejlev kirke er
der nu skabt mulighed for lokalt at downloade gudstjenesten hver søndag.
Det har igennem de seneste to år allerede været muligt
at høre gudstjenester fra
Vrejlev Kirke på Nordjyllands
Radios hjemmeside, men fra
efteråret 2008 bliver det i stedet fra www.aalborgstift.dk
Vi regner desuden med at
gemme prædikerne på CD til
udlån.

80+ og hvor er kirken så?
Er man op i årene kan det somme tider være vanskeligt at komme til
søndagens gudstjeneste i én af vore kirker. Menighedsrådet har derfor
besluttet, at ældre kirkegængere kan bestille transport til de gudstjenester, hvor der er annonceret kirkebil. Dette kan du se under annonceringen af gudstjenestene.
Det er et ønske, at der af det nye menighedsråd bliver oprettet en
besøgsordning og at der i det hele taget bliver sat mere fokus på kontakt
til ældregruppen.
Her er der mulighed for at gøre en forskel i det nye råd - også som en
opgave for det nyoprettede aktivitetsråd.
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Kirken er lukket om søndagen
Sådan stod der på et opslag på en kirkedør ved en dansk folkekirke.
Vi er gået en anden vej for Vrejlev kirke. Her er kirken åben alle ugens 7
dage for besøgende - også om søndagen.
Hæstrup kirke er åben i det omfang der er personale på kirkegården
eller der er kirkelige handlinger. Men naturligvis kan der herudover i god
tid træffes særlig aftale for besøgende ved henvendelse på Vrejlev
kirkegårdskontor, tlf. 98 98 83 60 på hverdage kl. 9-16

Vejkirke - hvad er det?
At være vejkirke vil sige, at kirken er med i et landsomfattende system af kirker, der holdes åbent på de af menighedsrådene fastsatte tidspunkter. D.v.s. at man kan besøge disse kirker, når man er på tur eller
ferie. Oversigten, over hvilke kirker der er med i ordningen, kan ses i en
folder, som ligger i disse åbne kirker, på bibliotekerne og på landets
turistkontorer. I folderen er den enkelte kirke beskrevet med dens særkende, historie, arkitektur og udsmykning.

Turister er velkomne
Vrejlev kirke har i forbindelse med den sidste kirkeistandsættelse
lavet et infohjørne, hvor besøgende kan søge oplysninger om kirke og
kirkeliv. Her kommer der fremover på kirkens PC til at ligge link om kirkebygningen og dens historie. Også aktuelt om kirkeåret kan søges her. De
fremlagte brochurer og lokalblade er gratis og må gerne medtages.
I tårnrummets overetage er der i sommerperioden planlagt udstillinger og information om kirkens historie. Dette kommer først på plads i
løbet af efteråret.
Oplysninger om Vrejlev og Hæstrup kirkes historie og inventar kan
ligeledes findes på kirkernes hjemmeside: www.vrejlev-haestrup-sogne.dk
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Søndagskirke eller hverdagskirke?
I fremtiden bliver det sådan, at det
er muligt at komme i kirke en hverdagsaften.
Der er planer om at holde Vrejlev Kirke
åben nogle timer en aften om ugen. Det er
hensigten, at man bl.a. kan lytte til musik,
bede en bøn eller meditere over et billede.
Der bliver i form tale om en individuel andagtsstund og ikke en gudstjeneste.

Meditativ gudstjeneste
Menighedsrådet har planlagt et forsøg
med meditativ gudstjeneste et par gange i
ferieperioden. Her vil der ikke være en prædiken men udelukkende musik sang og meditation.
Ligeledes planlægges det på bestemte
dage at holde Vrejlev kirke åben udelukkende
med musikarrangementer uden personale.
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Kirken i børnehøjde
Spaghetti i kirken
Menighedsrådet holder 4
gange årligt en spaghettigudstjeneste i Vrejlev kirke en hverdag kl. 17. For børn op til konfirmationsalderen.
Efter gudstjenesten er der
fællesspisning i kirken, hvor der
dækkes op på borde i midtergangen. Der kan dækkes op til ca. 75
børn og voksne, men der er alligevel plads til alle.
Der er til disse gudstjenester normalt mellem 60 og 100
deltagere.

Børnehjørnet
I Vrejlev kirke er der et nyindrettet børnehjørne med bøger
og legetøj til de mindste.
I begge kirker er der skoletasker med bøger til alderen 2-6
år. Taskerne kan medtages rundt
på kirkens bænkerækker.

Børn laver gudstjeneste
Et år kan det være krybbespil, et andet år dramatisering af
en af Jesu lignelser. Hvert år afslutter minikonfirmanderne undervisningen ved en festlig
..
gudstjeneste.
Minikonfirmanderne er fra
3. klasse og mødes i sognehuset sidst på skoledagen 1
gang om ugen i efterårssæsonen. Undervisningen ledes af
sognepræsten og organisten
og slutter med et arrangement i
adventtiden i én af kirkerne.

Kan babyer synge?
De kan i hvert fald lytte og
nyde musikken, når forældrene
synger med.
Babysang er et gratis tilbud
i Vrejlev kirke for forældre med
babyer i alderen fra 2-8 måneder.
Efter sangen, der foregår i
kirken på torsdag formiddage kl.
10, er der samvær i sognehuset.
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Hvis der skal være en
kirke om 10 år, så er det
vigtigste børnene og de
unge. De udgør morgendagens kirke. Derfor har vi
arbejdet målrettet på tilbud til børnene og deres
forældre.
Siden 2005 har alle børn
i dåbsgave fået et medlemskab af Folkekirkens Dåbsklub. Hvert halve år får forældrene tilsendt en hilsen
med idémateriale, som de kan
bruge til oplæring i den
kristne tro.
Der er blevet opstartet
babysang. Det har vist sig
at være en succes. Allerede
når børnene er få måneder
gamle, bliver de noget fortrolige med kirken og salmesang.
Det år børnene har tre
års dåbsjubilæum markerer
kirkerne det ved en særlig
gudstjeneste for dem.
Der bliver ca. en gang om
måneden holdt en børnegudstjeneste. De er meget
populære. Det er ikke ualmindeligt med et fremmøde på 75.
Der er tilbud om minikonfirmandundervisning for
3.klasserne. Det finder sted i
efteråret og afsluttes med en
børnegudstjeneste.
Konfirmandforberedelsen er det intensive år, hvor 7.
klasseeleeverne får uddybet
deres fortrolighed med kristendommen. Stort set alle på
en årgang konfirmeres.
Vi har et fint samarbejde
med Vrejlev – Hæstrup skole.
Kirkerne og skolen er med i
Skolekirketjenesten. Skolebørnene får jævnligt tilbud fra
kirken.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2008

TEMA

Kirken i lokalområdet
I kirke til hest
Flere af gudstjenesterne arrangeres i samarbejde med lokale foreninger. Palmesøndag 2007 startede vi en tradition med
at fejre Jesu indtog i Jerusalem ved et kirkeridt fra rideskolen til
Vrejlev Kirke. På vejen ind i kirken til gudstjeneste blev børnene mødt af viftende palmeblade.

Katten af tønden
I samarbejde med spejderne og Poulstrup Borgerforening
har vi holdt fastelavnsgudstjenester. Først gudstjeneste i
Forsamlingshuset og så slog vi katten af tønden.

Spejderlejr
Spejderne indgår naturligvis i kirkens liv. De kommer på
besøg i kirken og hører om et emne. De bakker op om mange
børnegudstjenester. Desuden kommer kirken ud til dem, når
de holder spejderlejr.

På kanotur
Årets konfirmander var på kanotur den 25. maj på en af
forårets varme solskinsdage.
Vi begyndte turen med gudstjeneste i Vrejlev Kirke og
kørte derpå ud til Sindal. Vi padlede fra Sindal til Mosbjerg
og havde en fin tur. Det var oprindelig meningen, at vi skulle
have sejlet helt til Bindslev, men for de fleste var det første
gang. Efterhånden blev konfirmanderne gode til at padle.
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REPLIK

Musik i kirkerne
FAKTA

Voksenkoret
Hvad laver en organist?
En organist ser man ikke, for denne
sidder bagest i kirken og spiller orgel.
Det gør hun til gudstjenester, bryllupper og begravelser og øvrige kirkelige
handlinger.
Og så øver hun sig – meget! Til
alle gudstjenester skal der nemlig spilles et stykke musik til start og til slut.
Denne musik skal helst passe til dagens tekster, eller dagens tema, om du
vil. Derfor skal musikken vælges med
omtanke.
Salmerne skal have et lille forspil og
et lille efterspil, og til hver gudstjeneste,
bryllup og begravelse er der 3–5 salmer.
Forspillene og efterspillene komponerer
organisten ofte selv.
Til særlige gudstjenester, f.eks
spaghettigudstjenester, spiller organisten ikke orgel. Da spiller hun på kirkens el-klaver.
Og så er organisten også korleder. Det kræver også forberedelse og
planlægning at finde ud af, hvad korene skal synge, hvornår de skal optræde, og om de skal optræde sammen.
Sangaftenerne skal også forberedes. Der skal vælges tema eller emne.
Når det er sket, skal der studeres og vælges sange, således at aftenen bliver så
interessant, som muligt.

I Vrejlev-Hæstrup sogne
er organisten med til at undervise minikonfirmanderne. Det
sker i et samarbejde med præsten. Som regel er det organisten, der står for det afsluttende skuespil. Organisten har
også et par konfirmandundervisningstimer. Her lærer hun
som regel konfirmanderne de
salmer, som er allermest brugte
i den danske folkekirke.
Sidst, men ikke mindst:
Når der er en koncert i kirkerne
er det som regel organisten,
der har lavet aftalerne med de
optrædende.
Selvfølgelig sker det alt
sammen i samarbejde med
organistens arbejdsgiver, som
er menighedsrådet.

Sangaftener
10 tirsdage pr. år, dvs. 1 tirsdag hver måned bortset fra feriesæsonen, er der sangaftener,
hvor alle sangglade mennesker
møder op i sognehuset.
Hver aften har sit tema. Det
kan være en digter, en komponist – eller begge dele – eller
det kan være årstiden eller et
specielt emne.

Syng-sammen
Et par gange om året er der
specielt festlige syng-sammenaftener i forsamlingshuset. Vi
inviterer et musikalsk menneske, der kan spille klaver og fortælle – der er som regel et tema
eller emne – og så synger vi
alle, så forsamlingshuset dirrer.
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Vrejlev-Hæstrup kirkers voksenkor består af frivillige sangere,
både mænd og kvinder.
Repertoiret består mest af 4stemmige satser, lige fra kortere
sange og salmer til større værker,
men sommetider kan der være flere
eller færre stemmer i værkerne.
Øvetiden er ca. hver anden tirsdag fra ca. 1. september til ca. 1. juni.
Koret medvirker især ved højtiderne i begge kirker og ved andre
gudstjenester og særlige arrangementer i lokalområdet.
Der er i øjeblikket ca. 20 kormedlemmer, men vi kan altid bruge
flere sangere, både damer og herrer.
Der kræves ikke særligt nodekendskab, men det er en fordel, hvis du
kan li’ at synge.

Ungdomsbanden
Er som navnet antyder et kor
for unge mennesker fra 11 – 16 år.
Koret øver i skolens musiklokale hver torsdag fra kl. 14 – 15.15.
I øjeblikket er der ca. 10 velsyngende kormedlemmer, men der
er plads til mange flere.
Koret synger mest rytmiske
sange med en – tre stemmer.
Koret medvirker alene eller
sammen med de øvrige 2 kor ved
særlige arrangementer.

Børnekoret
Koret ledes af skolens musiklærer og kirkernes organist i fællesskab. Koret består af sangglade
elever i skolens 2. – 5. klasse.
Øvetimerne ligger på skolen i
skoletiden, og der synges iørefaldende sange med 1 – 2 stemmer.
Koret medvirker sammen med
kirkernes andre kor ved særlige lejligheder.
Bodil Andersen
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Græs, grus og mursten
Fra graver
til kirkegårdsleder

Et godt miljø
for medarbejderne

Jeg hedder Jan Bjergene
Christensen, er 39 år og fra Flyvbjerg, sådan omkring 50 m fra
Vrejlev sogn. Jeg er døbt i Vrejlev
kirke, så det er sjovt at jeg skulle
komme til at arbejde her. Jeg bor
nu i Serritslev sammen med min
kone Anja og min søn Steffen.
Jeg startede som tolvårig med
at arbejde lidt efter skoletid i
Tollestrup. Derefter blev jeg murer
og var i denne periode også inde
ved Jydske Trænregiment i Hvorup, hvor jeg kørte ambulance. Efter murertiden blev jeg pedelmedhjælper på Handelsskolen i
Hjørring som jo blev til EUC-Nord.
Jeg kommer nu fra stillingen som
graver ved Serritslev kirke, hvor jeg
har haft 7 rigtig gode år. Så det var
bestemt ikke med i beregningerne
at jeg nogensinde skulle væk fra
Serritslev, men arbejdet i Vrejlev lød
for spændende til ikke at prøve at
søge. Jeg har også her fået et dejligt job, og er meget glad for skiftet.
Der er jo nu også ansat en
servicemedarbejder ved kirken.
Han er mest i kirken og på kontoret, så det er meningen at jeg skal
bruge en del af min arbejdstid ude
på kirkegården, hvilket passer mig
meget godt.
Oven på en meget tør start på
sæsonen, hvor vi vandede meget,
har vi nu fået vand for hele den
tørre periode. Nu er det igen ukrudtet vi jagter.
Vi har plantet nye hække og
renoveret nogle gravsteder. Det
arbejde vil vi fortsætte med til efteråret, når det er godt at plante
igen.
Til sidst: I skal endelig komme
og sige til os, hvis der er noget I
gerne vil have ændret eller ordnet
ved gravstederne. Kun gennem en
god dialog, kan vi få tingene til at
fungere til alles tilfredshed.

For at medarbejderne trives er
det vigtigt, at der er et godt arbejdsmiljø. Både det fysiske og det psykiske arbejdemiljø skal være bedst
muligt.
Derfor er der investeret i maskiner, der kan lette det fysiske for medarbejderne. Maskinerne indkøbes,
så de bedst muligt opfylder de betingelser, der er på en kirkegård.
Desuden bruges der eksterne
entreprenører til noget af arbejdet i
den daglige drift. Der er selvfølgelig
en hel del lovgivning og bestemmelse på området, der angiver retningslinierne for arbejdsmiljøet.
Arbejdstilsynet der kontollerer
og vejleder i arbejdsmiljøet gennemgår også arbejdsmiljøet på kirkegårdene.
Vi var en af de få kirker i Nordjylland, der fik en smilende smiley af
Arbejdstilsynet ved seneste besøg.
Det betyder ikke, at vi skal hvile på
laurbærrene, men fortsat arbejde på
at gøre arbejdsmiljøet bedre og
bedre.
Det psykiske arbejdsmiljø er
langt sværere. Men der er en god
omgangstone på kirkegården og det
er vigtigt for, at det gode psykiske
arbejdemiljø kan blomstre.
Lars Damsgaard

Jan Christensen
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Mursten
og kirkeliv

En del af et menighedsråds
arbejde handler naturligt om penge
og mursten. Det har fyldt meget,
men noget er selvforskyldt. Det er
dejlig konkret at snakke „ting“ og
alle har en mening herom.
Ved at behandle noget administrativt og henlægge andet til udvalg, kan menighedsrådet få mere
tid til det væsentlige.
Knud Birch Andersen

Sådan bruges pengene i 08
Løn og pensioner
1.885.000 kr.
Kirkelige aktiviteter
142.000 kr.
Administration
168.000 kr.
Bygninger
465.600 kr.
Kirkegården (uden lønudgifter) 297.400 kr.
Udgifter i alt til driften
2.957.700 kr.
Herover ser du kirkekassens udgifter til driften
af sognene. Hertil kommer anlægsudgifter og lån .
Menighedsrådet administrerer disse budgetter og
planlægger vedligeholdelse af kirkene og præstegården.
I 2008 er istandsættelsen af Vrejlev Kirke afsluttet. Dette kostede ca. 5 mill. kr. I Hæstrup skal kirkens
blytag repareres i 2009 og der skal i år installeres
automatisk ringeanlæg. Hæstrup kirkegård har endvidere netop fået kirkediget fornyet.
Et stort ønske er en udbygning af sognehuset i
Vrejlev. Der er således nye og spændende opgaver
også til det nye råd.
Knud Birch Andersen
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Samarbejde
FAKTA
Hvem laver hvad?
Meget af arbejdet i et menighedsråd bliver
lavet i udvalg eller af enkeltpersoner. Her er en
kort forklaring:

JOBS
Kirkeværge

Klostermarked
og åben kirke
I juni afholdes der
klostermarked og „Åben
kirke“. Kl. 10 er der festgudstjeneste og sidenhen arrangementer i kirke
og på kirkegården i løbet
af dagen

Helt ud i skoven
I løbet af sommeren
afholdes gudstjeneste i
præstegårdshaven. Der er
ligeledes ønske om fremtidige open air-gudstjenester andre steder.

Spillemænd
Ved særlige gudstjenester inddrages grupper, kor, spillemænd eller
folkedansere.
Menighedsrådet
prøver gennem mangfoldighed at styrke kirkens
liv i samarbejde med
ungdomsorganisationer
og sognenes foreninger.

Ude og hjemme
Der afholdes sammen med alle foreningerne i lokalområdet en
årlig udflugt, men også
hjemme i sognehus, forsamlingshus eller skole
er der aktiviteter, møder
eller studiekredse om
kirkelige emner.
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En person der fører tilsyn med bygningerne
og kirkegården. Kirkeværgen sørger også for,
at regler for gravstederne bliver overholdt.
Kontaktperson
Denne sørger for, at regler om løn og andet
for de ansatte er på plads, og at der er udarbejdet ferieplaner og afløsning for personalet.
Kasserer
Fra menighedsrådet vælges én kasserer,
der sørger for, at regnskaber og budgetter bliver udarbejdet

UDVALG
Med den nye strultur for styrelsen bliver
der også ændringer i udvalgene.
Aktivitetsudvalget:
Udvalget består af medlemmer fra menighedsrådet og aktivitetsrådet. Det laver oplæg
til årsplan og planlægger bl.a. arrangementer.
Aktivitetsrådet:
Dette består af 4 medlemmer valgt fælles
for sognene. Medlemmerne deltager på lige fod
i aktivitetsudvalgets arbejde.
Bygnings og kirkegårdsudvalget:
Udvalget består af medlemmer fra menighedsrådet, der sammen med kirkeværgerne har tilsynet med kirkernes bygninger og præstegården.
Økonomiudvalget:
Dette udarbejder sammen med kassereren
og kirkegårdslederen budgetter for bygningsvedligeholdelse, kirkegårdene og lønninger.
Menighedsrådet
Dette består af 5 medlemmer fra Vrejlev og 2
medlemmer fra Hæstrup samt sognepræsten.
Dette har det samlede ansvar. De fleste beslutninger fra udvalgene bliver behandlet og godkendt på menighedsrådsmøder, der er offentlige
og som normalt afholdes i sognehuset.
Dagsordnener og referater er fremlagt her.
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Fokusgudstjenester
En skabelon for kirkeåret 2008

Kors for en Hammer
Skole-Kirkesamarbejdet:
Emneuge på mellemtrinnet på Vrejlev Hæstrup skole.
„Kors for en Hammer“ om kristendommens indførelse i
Danmark har sin rod fra Skole-kirketjenesten i Hjørring Provsti. Herfra fik vi ved skoleårets start en vejledende læseplan.
Mappen havde følgende indhold:
Fortællehjørnet.
Religionernes dag.
Kors for en Hammer.
Salmesangsprojekt for 5.-6. kl.
Ser du det store i det små. Lignelser og eventyr.
Fordomme eller gensidig forståelse.
Sorrig og glæde, en kirketeaterforestilling.

Derudover kan man i samarbejde med den lokale præst
mødes omkring højtiderne m.m. Alt i alt en god samarbejdspartner/initiativtager for en skole, og vi er naturligvis flinke
brugere, også i tiden fremover.
Uge 27, den sidste uge inden sommerferien, har som tema
haft „Vikingetid og kristendommens indførelse“ for de 70
mellemtrinselever. De har lavet vikingemad hos Birgitte Knudsen, lavet læderting hos Per, klippet krucifikser hos Ove Kærsgård, og undertegnede fortalte om Ansgar, Popos Jernbyrd,
Jellingestenen og Harald Blåtand, og viste dias af Vrejlev kirke
og kloster. Det mundede ud i kirkebesøg, hvor eleverne lavede opgaver, ledsaget af dejlig sagte kirkemusik.
Torsdag den 26/6 slutter emneugen med en tur til Lindholm Høje og vikingegravpladsen der.
En god og lærerig uge føler jeg.
Ole Jensen.
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2008

Valget er dit
Menighedsrådet
Menighedsrådsvalget er et overset valg. De steder, hvor der er kampvalg, ligger valgdeltagelsen normalt meget lavt. Hvis der er ballade i et sogn, stiger
valgdeltagelsen eksplosivt. Vi har ikke ballade i sognene, og vi har heller ikke tradition for kampvalg. Men
vi har til gengæld fået tradition for et stort fremmøde
til det orienterende møde. Og det er dejligt, at så mange
møder op. Det håber vi også, at I vil gøre til dette valg.
For det er et vigtigt valg, som ikke må overses.
Det er nemlig vigtigt, at der vælges mennesker
ind, som er optaget af kirkens liv og vækst. Som menighedsrådsmedlem er man i høj grad med til at præge
kirkens udvikling. I menighedsrådet er der brug for
folk, der først og fremmest vil kirken det godt, og som
vil lade den vilje komme til udtryk i handling. Menighedsrådsmedlemmer træffer beslutninger om ansættelse af folk, hvilke aktiviteter, som der skal sættes i
værk. Selv om præsten som født medlem indgår i menighedsrådet, så er menighedsrådet også samtidig
præstens vigtigste sparringspartner. Som menighedsrådsmedlem får du indblik i budget og økonomi. Du er
med til at planlægge kirkegårdens fremtidige indretning. Ja, der er et hav af andre funktioner for et menighedsrådsmedlem. Der er derfor i et menighedsråd brug
for mange talenter.

Det nye aktivitetsråd
I år er valget yderligere vigtigt, fordi det bliver det
første år med en helt ny struktur. Vi får et fælles råd
bestående af syv valgte medlemmer. Fem valgt i Vrejlev
sogn og to i Hæstrup sogn, og desuden vælger vi for
første gang et aktivitetsråd bestående af fire medlemmer. Det er tanken med aktivitetsrådet, at det skal bestå af folk, der sammen med kirkens ansatte vil planlægge og være med til alt det praktiske i forbindelse
med de mange aktiviteter, der finder sted i kirkens regi.
Vel mødt til orienteringsmøde den 4.9 kl.19 i
præstegården
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Der er brug for dig!
Den 11.11. 2008 skal der være
valg til menighedsråd i Danmark. Det kan foregå på to måder: Ved aftalevalg eller ved
kampvalg. Aftalevalg er det
mest almindelige. Det finder sted
på den måde, at der kun kommer en liste til valget i sognet,
mens der til kampvalget kommer
flere lister.

Der er som omtalt mulighed
for sammen at lave en kandidatliste til orienteringsmødet. Men
man kan også indlevere en liste
senere. Det skal tidligst ske den
23.9 kl. 19 og senest den 30.9 kl.
19. For Vrejlev sogn til Poul Hansen, Guldagervej 276, 9760 Vrå og
for Hæstrup sogn til Inger Åris,
Hæstrupvej 70, 9800 Hjørring.

Vrejlev og Hæstrup danner et
fælles menighedsråd, men der finder valg sted til dette fælles råd i
begge sogne. Fra Hæstrup sogn
indgår der to medlemmer og fra
Vrejlev sogn fem medlemmer i det
fælles menighedsråd.

En kandidatliste skal indeholde mindst 1 og højest 11
navne for Vrejlev sogn og mindst
1 og højest 8 for Hæstrup sogn.
De skal være underskrevet af
mindst 5 og højest 15 stillere. Alle
formularer og regler for indlevering af kandidatlister kan fås hos
Poul Hansen.

Her er valgproceduren
Torsdag den 4.9 kl.19 er der
orienteringsmøde i Vrejlev Præstegård. De nuværende menighedsråd fortæller om, hvad menighedsrådsarbejdet går ud på.
Der bliver fortalt i store linier om
de sidste fire års arbejde og der
fortælles om ideer til de kommende års arbejde. I den forbindelse har menighedsrådene lavet
en betænkning.
Dernæst orienteres der om
reglerne for valget, og hvordan
der opstilles kandidater. Hvis det
ønskes, kan der efter mødet blive
opstillet kandidater til en liste. Der
laves ligeledes en liste for aktivitetsudvalg med 4 medlemmer.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at ringe eller
sende en mail om valget til:

Disse temasider er en
smagsprøve på, hvad et
menighedsråd beskæftiger
sig med.
Du kan finde siderne
på www.poulstrup.net eller på linket til kirkernes
egen hjemmeside. Her er
der mere information om
kirkerne og sognearbejdet.

Sognepræst Niels Christian Lassen
tlf. 98 98 60 43
mail: NCSL@km.dk
Hæstrup sogn: Erik Kristensen
tlf. 98 98 63 33
Mail: ge@pc.dk
Vrejlev sogn: Knud Birch Andersen
Tlf: 98 98 80 27
Mail: knud@birch-andersen.dk
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Er der i hvert af sognene den
14.10 ikke kommet anden liste ind
end den, som blev lavet til opstillingsmødet den 4. 9, så er de fem
øverste på Vrejlev sogns liste
valgt og de to øverste på Hæstrup sogns liste er valgt.

Kampvalg
Indkommer der flere lister i
hvert sogn end den ene liste, så
finder valg sted den 11.11. Valgsteder og reglerne for det vil blive
meddelt gennem Vrå og Omegns
Avis. Der vil herefter blive udsendt valgkort.

Det nye menighedsråd
Den 20.11. 2008 træder det
nyvalgte menighedsråd
sammen og konstituerer
sig.

Venlig hilsen og på gensyn,
Vrejlev-Hæstrup Menighedsråd

Kirkelige aktiviteter
i efteråret
Kirken lægger hus til når koret
„Papaya“ i forbindelse med Region Nords
store Go Global projekt, kommer til Vrejlev
den 29. august.
Koret består af 20 danske sangere
der med dans og show vil optræde med
afrikanske sange. De har optrådt for Nelson Mandela og Desmond Tutu, i Parken og på Roskilde Festival.
Følg dagspressen ang. tidspunktet
Borgerforeningen
og Kulturelt udvalg

Torsdag den 23. oktober
da må alle mand af huse!
Den kendte foredragsholder
Frede Brauner kan fortælle, så
du ikke glemmer det:
Hvilken sammenhæng er der mellem
den mad vi får og indlæringsevnen?
Du vil blive overrasket over hvad der
kommer frem.
Det er så vigtigt at vi alle må høre det.
Og så er det tillige morsomt og underholdende.
Det er for alle aldre.
Det sker på Vrejlev-Hæstrup Skole torsdag den 23. okt. kl.19
Mød op, alle som ønsker en aften ud
over det almindelige.
Entre 20 kroner inkl. et let traktement.
Kulturelt udvalg
og Menighedsrådene

Fællesskabseftermiddage i
efteråret:
den 5. september
den 3. oktober
den 7. november
den 5. december
Det er klokken 14 i sognehuset.
Vi hygger os, syr og strikker til
nødlidende i Rumænien
Alle kan være med.
Edith Jess

Sommerturen
Menighedsrådsmedlemmer og
ansatte fra hele det vestlige
Vendsyssel var mandag den 16.
juni på besøg i Vrejlev Kirke og
Kloster.

De nye salmer
Mens dette blad er ved at blive trykt, er
der blevet udtrukket en vinder i sidste blads
salmekonkurrence. En af de salmer, som sikker
ikke er en favorit hos nogle, fordi den er rimelig
ny og derfor ikke så kendt, er ikke desto mindre
meget fin. Den er klar og letforståelig.
Jeg tænker her på salmen At tro er at komme
(nr. 582 i Den Danske Salmebog). Den er skrevet af Jørgen Michaelsen i 1975. Du kan høre
melodien på internettet:
www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/582.
Vers 4 lyder:
„For troen er ikke
hvad andre kan veje
og måle med kløgtmen frygtløst at kaste
sig ind på den frelse,
som frit har os søgt“
Den tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet, Sven Ove Gade, sagde i et interview i forbindelse med, at han udgav en ny bog: „Jeg tror
på Gud. Det har jeg gjort siden, jeg var barn. Jeg
vælger at kalde det tro – det, jeg oplever, når
evangeliet ringer i mine ører. Min tro er en bekendelse – ikke erkendelse. Du kan ikke erkende
Gud. Jeg har også mine tvivl, men når det er
bedst, så ringer det. Troen og syndernes forladelse giver mig frihed til at se fremad“.
Det er meget præcist formuleret og oven i
købet smukt sagt, „når evangeliet ringer i mine
ører“. Og det er ikke ment, som når vi banker til
vækkeuret om morgenen og dovent vender os
om på den anden side. Det ringer af fryd og
glæde. Evangeliet ringer, fordi det giver mening,
fordi det fylder os med glæde. Det ringer ligesom, når det ringer på døren og en uventet gæst
står uden for og vil ind til os. Vi bliver glade fordi
han ville besøge os, at han vil os. Sådan ringer
evangeliet i os, vækker noget slumrende til live i
os. Det fortæller os, at Gud vil os og har vist det
ved selv at komme i skikkelse af Jesus. Evangeliet er selve den glæde, at vi kan regne med det:
med Guds tilgivelse og med vore synders forladelse. Det giver os mulighed for at se fremad,
siger Sven Ove Gade. Kan man ikke det uden
evangeliet? Egentlig ikke. For det sætter os fri af
fortiden, af alt det som vi ikke kan gøre om,
fordi gjort er gjort og ikke står til at ændre. Men
så er det, at syndernes forladelse kommer ind
igennem døren til os og frelser os, så vi kan være
dem vi er uden frygt. Det muliggør, at vi kan

Aftenen blev indledt med en salme,
derefter fortalte Niels Christian Lassen om
kirkens spændende historie. Knud Birch
Andersen fortalte om den store renovering af kirken. Efter at Anne Lindhardt
havde spillet et smuk stykke, blev de
mange fremmødte delt op i to hold. Kirke-

løfte øjnene op ad og holde op med at gå og
skumle som Kain over skylden og vreden. Et
kristen menneske er et frit menneske. Det er sat
fri til at leve som et Guds barn. I troen på Gud
og i kærligheden til næsten.
Når Gade siger, at man ikke kan erkende
Gud, skal det forstås ud fra sin sammenhæng.
Man finder ikke frem til Gud ved tankens hjælp,
men ved at høre evangeliet. I mødet med det
opstår troen, det kommer til at ringe i en. På
prædikestolen ovre i Hæstrup Kirke står der
bl.a.: troen kommer af det hørte ord. Det står på
latin, hvis I en dag satte jer for at undersøge det:
Fides ex auditu. Troen kommer af det hørte ord.
Det bliver levende for os, når det lyder og vi
tager det til os. Det er aldrig noget, som vi kan
sige os selv. Vi kan netop ikke tænke os frem til
det. Det er det samme, som Jørgen Michelsen
skrev i salmen At tro er at komme. Vi kan ikke
tænke os frem til Gud, men „det er frygtløst at
kaste sig ind den frelse som frit har os søgt“.
Frygtløst, fordi Gud er som han har vist sig i
Kristus. Og da er der intet at frygte, intet at
være bange for, men kun alt at være glad for.
Da jeg var barn legede jeg tit i den skov, der
hører til mit barndomshjem. Skoven ligger blot
ikke ved gården. Man skal gå over flere marker
og krydse en enkelt vej. Men som barn var det
ikke det værste. Lige inden man når skoven,
løber der en bæk, og den er dyb. Nede i bækken,
hvor den er smallest, men derfor også dybest,
plejer der at ligge en stor sten. Den skal man
træde på, og så springe over. Vi tog gerne tilløb.
Men der skete engang imellem, at jeg så på vandet eller tænkte, det kan jeg ikke, og så endte jeg
i bækken. Jeg kom ikke over ved at spekulere
over, om jeg nu kunne, men ved blot at gøre det.
Ved at fæstne blikket til modsatte side også lige
se, hvor jeg satte foden, så kom jeg over.
Med troen er det som at ville springe over
en bæk. Det fører ingen steder hen at gå og overveje frem og tilbage. Vejen over er blot at give sig
i kast med det: at regne med Gud, at regne med
evangeliets sandhed, at lade det ringe i os. For
som det hedder i vers 1 i salmen:
„At tro er at komme
til det, der er større,
end vi kan forstå:
Guds rige, som i Kristus
har åbnet i dagen
for os, som er små“.

gårdsleder Jan Bjergene Christensen fortalte om kirkegården og driften af den.
Kirsten Blichert fra Vrejlev Kloster viste
rundt i den smukke klosterhave. Aftenen sluttede med kaffebord i det nye
idrætscenter i Vrå.
Niels Chr. Lassen

LOKAL
bladet
BT2008-3.pmd

33

12-08-2008, 07:45

33

37 år og nye legeredskaber
Lørdag d. 21. juni, blev de mange nye legeredskaber, på legepladsen i Poulstrup, indviet på
festligste vis, og den officielle indvielse blev foretaget ved, at Edith Jess klippede et bånd over og
erklærede den nye legeplads for åbnet. Edith Jess
er i høj grad „medskyldig“ i, at Børnenes Jord i
Poulstrup blev titelindehaver af titlen “Årets Børneby“ i det tidligere Nordjyllands Amt, da det var
hende som indstillede foreningen til titlen gennem
en ansøgning. Sammen med titlen som Årets Børneby fulgte en check på 30.000,- kr. og bestyrelsen
har formået at skaffe yderligere midler fra bl.a. Sparekassen Vendsyssel, Hjørring kommune,
Grundlovsløbet med flere, så der er blevet råd til at
udskifte de mere end 30 år gamle legeredskaber
med nye godkendte legeredskaber i flot lærketræ.
Den nye flotte legeplads i Poulstrup er fremstillet
og monteret af Hjørring Produktionsskole, som har
arbejdet flittigt med at få legepladsen klar til indvielsen. samtidig med at Børnenes Jord fejrede sin
37 års fødselsdag. Allerførst var der velkomsttale
af Trine „Døgner“ Mortensen fra forældrebestyrelsen, som takkede de mange der på forskellig vis støtter arbejdet med børn og unge i
Poulstrup, der kan bl.a. nævnes Tom Bak og Klaus
Bonkegård som udlånte traktor, vogn og gravemaskine, Fin Thomsen som selv stillede op med
minigraver, Bjarne Berthelsen og P-Beton som leverede alt sandet til faldunderlag, de mange trofaste kagebagere og øvrige sponsorer. Årets fødselsdagsfest blev godt besøgt, selvom der var
sammenfald med dyrskue i Hjørring og spejderlejr
for de lokale spejdere. Bodil og Kalle Nielsen fik
udsolgt i tombolaen med de 500 gevinster og folk
slæbte flotte gevinster med hjem, fiskedammens
bestyrer Ralph Garcia fik tømt „søen“ på rekordtid, Morten Skovsgaard, Per Thomsen og Søren
Risager havde rigtig travlt i boden med kaffe, kage,
lagkage, pølser, slik og is. I underholdningsafdelingen havde „bestyreren af kasteskyts“ Rasmus Hansen, mange som forsøgte sig med pilekast og boldkast. Konkurrencerne på pladsen blev
afviklet af Henrik Hansen, som var dommer og tidtager i de forskellige discipliner: „Den ny legeplads
rundt på tid“, hvor Jannick Kristensen vandt med
tiden 35 sekunder, sækkevæddeløb, „Bind benene
sammen løb“, stylteløb og „Ministrup
mesterskabet“ i fodbold. Optællingen efter fødselsdagsfesten viste en rekordomsætning og
rekordindtjening for 5. år i træk, så opbakningen
fra byens borgere er helt i top.
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Sidste skoledag på VrejlevHæstrup Skole

Så blev det sidste skoledag for 9.a på Vrejlev-Hæstrup
Skole, og klassen havde planlagt en festlig formiddag, hvor
flere lærere skulle konkurrere i alternative discipliner. Der blev
blandt andet konkurreret i kridt-kast, fremstilling af „håndmadder“, vandstafet, kamp på balancebom, tøjkædestafet samt
i karaoke. Tilmed var eleverne - som man kan se på billederne
- flot klædt ud/på og efter rundboldkampen mod lærerne gik
turen, som traditionen efterhånden byder det, fra Poulstrup
til Hjørring i hestevogn.
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„Peter Betjent“
af Kirsten Mouritsen
Tårs Minidozer & Entreprenørforretning:
Firmaet er af mange her på egnen bedst
kendt under navnet „Peter Betjent“
Alias Peter Søndelev. Peter har en fortid som
betjent – deraf tilnavnet.
Peter var ansat i udrykningstjenesten i Hjørring
Politi og de tidspunkter, hvor Peter havde aftenvagt,
var der også turbo på om dagen, derfor gav han sig til
at dyrke kartofler på deres gård, som hedder Skythuset
og ligger på Svenstrupvej520. Det var i 1978, han satte
de første 6 rækker. Da jorden var perfekt til kartofler
blev det doblet op året efter for senere at blive til 30 tdl.
Kartoflerne skulle også transporteres, der blev
investeret i mini dozer og det blev starten til det firma,
det er i dag. For så var der lige en nabo, der skulle have
muget ud i en stald - så kom der en murer, der skulle
have brækket gulve op o.s.v. det blev efterhånden for
meget for en mand med fuldtidsarbejde ved siden af, så
han ansatte en mand - siden flere og der blev investeret i flere maskiner. Sidst i firserne og først i halvfemserne kom der rigtig fart på, da mange svinestalde skulle
have nyt inventar og de gamle gulve skulle brækkes op
og fornyes. Her passede Peters firma perfekt sammen
med landmand og murer. Landmanden kunne tømme
stalden fredag morgen, hvorefter Peter rykkede ind med
sine maskiner og bunden var ryddet og klar til mureren
kunne starte mandag morgen.
Der var kul på, som Peter udtrykker det. Han var
glad for sit arbejde i politiet, forretningen gik strålende, så i 1992 lod han sig vælge ind i Hjørring Byråd,
hvor han bl.a. var med til at få Bålhøjcentret i Tårs op
at stå.
Det var en beslutning, der senere kom ham til gode
for pludselig en maj dag i 1995 - helt uden forvarsel slår lynet ned. Peter bliver ramt af en hjerneblødning.
16 dage på intensive afdeling i Ålborg blev det til
og derefter blev han dømt til et liv i kørestol resten af
sit liv.
Men Peter lever efter devisen: det er viljen til at
ville der skaber evnen til at kunne. Så da han endelig
kom så vidt at han skulle genoptrænes, kom han til
Hammel – fuldstændig hjælpeløs. Selvom de der rystede på hovedet, når han sagde, han skulle i gang
med at køre gummiged igen, så vandt han respekt med
sin ihærdige træning og da han efter nogle uger kom
hjem et par dage var det med det formål at komme op
og sidde i gummigeden igen. Selvom det tog ham 1½
time, så lykkedes det – og det var en kæmpe sejr at
kunne tage tilbage til Hammel og fortælle om sin bedrift. Efter tre måneder kunne han gå ved hjælp af stok
og så kom han til genoptræning på Bålhøjcentret i
Tårs. Det var en lettelse, for så kunne han bo hjemme.
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TÅRS MINIDOZER

PRO-

FIL

Herefter kom spørgsmålet – hvad så? Arbejdet
på udrykningsholdet i Politiet kunne han ikke længere magte og et stillesiddende kontorarbejde var
slet ikke ham. Derimod passede hans firma perfekt til
hans handicap.
I september 1996 blev han fuldtidsentreprenør.
Han fik bygget en bil op specielt til ham, så han
kunne køre rundt og se til om de forskellige arbejdsopgaver fungerede og af og til giv et nap
med.
Bilen kan ikke være røgfrit område, fordi man
ser ham sjældent uden sin pibe.
Firmaet kom sidst i halvfemserne til at arbejde
for Hjørring kommune med kloakering, det blev
årsag til at han tog kloakmestereksamen. Han ville
vide ligeså meget, som de arbejdere, han ansatte.
På det tidspunkt var der 13 ansatte. Det gik i 4 år,
men det arbejde var dog ikke lige ham – det blev
droppet og arbejdsstyrken reduceret til 8, hvad
der også er i dag.
Firmaet driver i dag en meget alsidig entreprenørforretning, som spænder fra blokvognstransport, vognmandskørsel, kloakering, stenanlæg i haver og gårdsplads meget mere, bl.a. graver firmaet alle grave på både Vrejlev og Hæstrup
kirkegårde.
Peters største interesse ligger i nedbrydning
af beton og knusning, noget der især de sidste tre
år har vundet indpas. Hvor man for år tilbage kørte
brokker og lign. ud i markveje, sendes materialet
nu igennem et knusningsanlæg, og sælges som
stabilgrus. Der er investeret i et anlæg, der kan
knuse 350 t på en dag.
Sten er Peters helt store passion. Han mener
selv at interessen stammer fra han var barn og
hjalp sin bedstefar hvert år med at reparere brolægningen på gårdspladsen i hjemmet. Peter fortæller, at han og broderen skulle køre sten hen til
bedstefaderen, som sorterede de sten fra der ikke
havde de rigtige rundinger. Arbejdet var lidt trivielt, så det måtte krydres med skarnsstreger. Når
bedstefaderen var taget hjem og brødrene forberedte til næste dag blandede de frasorterede sten
sammen med andre og kørte dem hen til ham igen.
Da det havde stået på i et par dage, sagde bedstefaderen til dem, at han syntes, at det var spildt
arbejde, at han skulle sortere de samme sten flere
gange. På den måde fik jeg respekt for hans arbejde og nu ser på hvilke muligheder der er i de
forskellige sten. Derfor er jeg også glad for når vi
får opgaver med sten anlæg i haver, siger han.
For to år siden tog Peter og broderen til Bornholm for at tage et certifikat i stensprængning –
(samarbejdet skulle hedde „Krudtcompagniet“).
Peter blev så fascineret af granitbruddet derovre,
at han sendte en bil derover efter 25 t granit til
brug i finere haveanlæg. Der bliver også brugt kinesisk og portugisisk, som er en del billigere.
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På stenpladsen hjemme ved Skythuset på
Svenstrupvej bliver alle marksten, han får ind, sorteret
efter størrelse og egnethed – og egnethed menes om
de har de rundinger der skal til for at lave et flot dige
eller til omkransning af havebede, hvis stenene er for
kantede ryger de i stenknuseren.
Karen er et navn, der går som en rød tråd igennem
vores samtale om firmaet og Peters sygdomsforløb.
Karen er fruen i huset og Peters base – at familien har
været samlet om arbejdet i firmaet vidner næste generation om idet sønnen Rasmus nu også arbejder med.
Og Peter beretter med glød i øjnene at de første ord at
barnebarnet på nu to år sagde, var bobcat og lastbil –
en tredje generation på vej??
Da vi skulle snakke indhold til artiklen til Lokalbladet foregik det på 108 stue 13 Hjørring Sygehus –
Peter havde pådraget sig et brækket lårben. Ikke noget
der huer en travl mand.
På spørgsmålet: Hvad nu med ferie? Svaret: vi skal
til Frankrig om to uger. Jamen kan du godt tage så
langt hen nu. Hurtigt og kontant svar: JA
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Ny belægning foran Vrejlev Kirke
af Kirsten Mouritsen

. De store sten stammer fra Tørholmsvej i Hjørring, de
har ligget hos Tårs Minidozer de sidste 15 år. Gammel Estrup
ville gerne have haft dem, men Peter syntes, de tilhørte egnen.
De små sten har været anvendt i Vrå.
Da der blev udgravet til den nye belægning stødte man på
en kampestens sokkel, til højre for indgangen i kirken. Soklen
gik ca. tre meter ud fra kirken mod vest og ligger der stadig.

LOKAL
bladet
38

12-08-2008, 07:46

Tur til
Hurlumhej-huset.
For at fejre Børnehavens
12 års fødselsdag, tog vi alle i
Hurlumhej-huset, torsdag d.
10. april.
Vi blev alle hentet af en
stor bus og ankom til Hurlumhej-huset kl. 9.30. Der
startede vi med rundstykker
og kakao. Derefter gik det
løs med husets aktiviteter:
Sumobrydning i sjove kostumer, rutsjebaner, boldrum, biler og ikke mindst de
forskellige spillemaskiner.
Alle var i fuld aktivitet indtil
de medbragte madpakker
skulle nydes. Efter madpakkerne fik vi en is og kunne
igen nå at lege lidt inden
bussen hentede os. En del
af børnene fik en velfortjent
lur på vej hjem i bussen. Vi
havde en dejlig tur og glæder os allerede igen til
Børnehavens næste fødselsdag.

Afslutningfest.

Sct. Hans fest uden bål

Torsdag d. 26. juni afholdt vi
den årlige afslutningsfest for
Børnehavens kommende skolebørn. Forældre og børn ankom kl.
17.00 og vi fik en velkomstdrink
på terrassen. Børnene var i festtøj og håret var sat! Derefter gik
vi indenfor til den mere officielle
del af arrangementet. Her blev
børnene kaldt frem én efter én og
fik overrakt deres mapper, imens
alle klappede. Derefter sendte vi
forældrene hjem igen. Så var det
tid til en overdådig festmiddag
bestående af fiskefiletter,
nuggets, røde pølser og pommes
frites. Under middagen var der
flere af børnene, som bankede på
glasset og holdt taler, så ikke et
øje var tørt. Efter middagen fik vi
MASSER af slik, dansede og
hyggede os sammen. Kl. 20.00
blev børnene hentet igen.
Tak til alle de kommende skolebørn for en dejlig fest! – vi ønsker jer og jeres familier held og
lykke fremover.
fra Børnehaven Skovager

På grund af storm og tørke aflyste man selve bålet
ved årets Sct. Hans fest i Poulstrup. Dog blev der tændt
op i grillen og godt 30 valgte at spise sammen i teltene på
Børnenes Jord, hvor vi havde en hyggelig aften.

På den kolde og stormende Sct. Hans aften var der mange, som varmede
sig ved grillen på Børnenes Jord.
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Kiramik:

Et værksted for menneskelig,
faglig og kunstnerisk udvikling!

Som de fleste af jer sikkert ved, har vi
vores værksted og butik i den tidligere
købmand Langthjems ejendom, og
mange af jer har besøgt os ved vores
søndagsåbninger, hvor vi har kunnet
byde på kaffe og kage, arbejdende
værksteder og udstillinger af alle de
mange spændende ting, vi går og laver
herovre.
Indtil for et års tid siden har
der været et bofællesskab i den ene
halvdel af huset. De elever, der
boede herude er imidlertid flyttet
til andre bofællesskaber indenfor
P.M.U i henholdsvis Hjørring og
Frederikshavn.
Dette har været til stor tilfredshed for alle, ikke mindst for os her i
Kiramik, da der de sidste år har
været stor tilgang af nye elever, så
det blev lidt trangt med pladsen.
Efter sommerferien starter vi
som regel op med 12-14 unge mennesker, både nye og „gamle“.
Formålet er at lære og at øve
sig i at blive i stand til at klare alle
de ting, der skal til for at kunne fungere på en arbejdsplads.
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I perioden lige efter sommerferien udviser de „gamle“ elever
en velvilje og omsorg overfor de
nye, så vi ansatte får både røde
næser og våde øjne. Virkelig en lektion i næstekærlighed! Det, som
dagens Danmark desværre har alt
for lidt af. Det, som vi mennesker
ikke kan leve foruden.
I løbet af tiden i Kiramik får man
tilbudt praktikophold efter en fælles snak om ønsker og muligheder.
Derfor tynder det hen ad vejen lidt
ud i elevtallet. Tidspunkterne for
praktik varierer alt efter, hvor lang
tid man har brug for at øve sig
først.
Dagen i Kiramik starter med en
gåtur, en lille runde i Hæstrup
Mølleby i godt trav på ca. 20 minutter.
Derefter samles vi i vores dejlige, store spisestue og snakker om
dagens program. Hvem skal lave
hvad, hvordan og hvorfor. Om
mandagen bliver vi lige nødt til at
fortælle hinanden om de oplevelser, vi har haft i weekenden. Så går
vi ellers i gang med arbejdet.
Vi skærer, maler og klipper og
limer, smelter og „slumper“ glas til
fade og skåle, billeder, fugle og fisk,
mennesker og blomster. Nogle
gange bestemmer vi selv, hvordan
tingene skal se ud, andre gange er
det ovnen.
Det samme gælder også på
keramikværkstedet. Selv leret har
sin egen vilje. Tager du for hårdt,
knækker det, tager du for blidt, vil
det ikke forme sig. Men her såvel
som på glasværkstedet gælder det
samme, et uheld er lig med en udfordring. Det, som skulle have været et kaffekrus, blev til en fyrfadslysestage – „godt så“…
Butikken skal også passes,
udstillingen skal være pæn og indbydende, der skal være rent og
pænt, både i butik og kantine, køkken og på toiletter.
Det sker ind imellem at nogen
bryder ud i sang, som oftest falder
et par stykker ind og synger med.
Eller man kommer i tanke om en vits,

Tekst & foto: Kiramik
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som bliver til flere… og man kan
blive helt fjollet, så man til sidst
bliver spurgt, om man er „lisså god
til at arbejde, som man er til at
snakke ?“
Udover glas- og keramikværkstedet har vi også en smykkeproduktion, hvor der bliver lavet
mange smukke, anderledes og
spændende kombinationer i ægte
sølv, perler og sten.
I Kiramik arbejder for tiden ni
ung otte piger og en ung mand. De
bor i bofællesskaber både i Frederikshavn, Lyngså, Sindal og Hjørring.
Helene, som er i bofællesskab
i Sindal fortæller: „Jeg står selv op
kl. 6.00, spiser morgenmad, børster
tænder osv. Nogle af de andre skal
lige hjælpes med at komme ud af
fjerene. Før var der en botræner om
morgenen, men nu klarer vi det
selv, for det er jo sådan, det bliver
når vi kommer ud at bo alene. Jeg
kigger mange gange på mit ur for
ikke at komme for sent til toget. Så
med toget til Hjørring, og bussen
til Hæstrup Mølleby. Jeg synes faktisk det er rigtig godt at være her.
Jeg kan godt li opgaverne og tingene bliver forklaret godt og grundigt og gerne flere gange .Jeg er
blevet god til at se det positive i
tingene og god til at lave glashuse
og billeder; nogle på bestilling og
nogle til min familie – og så er jeg
god til fantasidyr. Jeg synes, vi er
meget gode til at samarbejde og jeg
fik god hjælp af de andre, da jeg
startede herude. Jeg er blevet bedre
til at se det positive i tingene, og
så har jeg fået mere selvtillid, jeg
synes det er noget af det vigtigste,
selvtillid.“
Så er der vores unge mand ,
Steffen, der som den eneste bor
alene for sig selv: „Der kommer en
vis ro over èn, når man bor i egen
lejlighed. Jeg klarer selv indkøb og
madlavning, selvom det kan være
svært at få pengene til at slå til. Jeg
opsøger selv venner i min fritid, og
jeg har lært, at tage hensyn til mine
naboer. F.eks. bor der en ældre

KIRAMIK

dame nedenunder mig; så kan jeg
jo ikke tillade mig at spille høj musik osv. Så jeg skruer altid ned for
musik og TV ved 22-tiden.Min tid i
Kiramik har lært mig, at tage ansvar
for mine handlinger og lære af mine
fejl.“
Derudover skal nævnes, at
Steffen har lavet rigtig mange smykker, specielt fingerringe, som er utroligt smukke og egenartede!
Og en dag for et stykke tid siden gik der „hyggeonkel“ i ham.
Da kom han anstigende med et helt
læs pandekager, som han havde
stået og bagt til os derhjemme aftenen før! Uhm!
Ind imellem kan det ske, at vi
tager på inspirationsture. Vi har
bl.a. været på pilefestival i Århus,
besøgt keramiker Aksel Krogh,
som har lavet verdens største lerkrukke. Derudover har vi besøgt
rigtig mange glas-, smykke- og
keramikværksteder.
Lige for tiden er vi så heldige,
at have Dorte Visby som gæstelærer. Sammen med hende er vi i gang
med at skabe en stor skulptur, som
skal stå ude på græsplænen foran
butikken.
Kiramik er kun èt værksted ud
af mange i en stor velfungerende
organisation, som hedder PMU. (se
mere på www.pmu.dk) Alle, som går
i PMU, får en gang om året tilbud
om en studietur, og der kan vælges
mellem skiferie, udenlandstur eller
Danmarkstur.
Suzie har været på Danmarkstur: „Vi spiste morgenmad på „Kuben“, PMU´s hovedkvarter og så
kørte vi til…jeg ka` ik` lige huske,
hvad det hed, men et sted tæt ved
Ebeltoft, og vi blev delt op med tre
på hvert værelse, og så tog vi ud at
spise. Det gjorde vi faktisk hver
dag, på nær morgenmaden. Den
lavede vi selv.
Vi var i Ebeltoft på bytur, ude
at se Fregatten Jylland, den har
dronningen sejlet i, og der var også
nogle af hendes malerier derinde.
Der blev også affyret en kanon.
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Vi var også i Ebeltoft Safaripark, Bruns Galleri, Tivoli Friheden
og Djurs Sommerland.
Karina var med i Prag. De var
en 35 stykker og kørte i to bussen,
Ruth, PMU´s egen bus og så
havde de lånt Tolne Efterskoles
bus. De havde spist aftensmad på
„Kuben“, og kørte så hele natten.
Efter ankomsten til Prag blev
alle indlogeret, og så fulgte masser af spændende oplevelser. Vi
var på „det gule marked“, hvor man
kan få lov til at prutte om prisen.
Det er det bedste! Vi gik på „Karlsbroen“, og vi kørt med sporvogn.
Det var bare om at komme hurtigt ud
og ind. Vi var ude at spise…faktisk
hele tiden, og så var vi i „sort teater“. Pludselig begyndte det at støvregne ned på os, og der fløj lysende
bolde hen over hovedet på os. Vi
var også inde at se en kirke… jamen
der var så meget, jeg ka´ ik´ huske
halvdelen af det. Det var en sjov tur
– rigtig god !
Fredag d. 4. juli samles vi alle
lærere og elever med familie til
sommerafslutning.
Vi er ca. 250 mennesker, som
samles til tre retter mad, kaffe og
underholdning. Og de elever, som
holder op i PMU får udleveret
afgangsbeviser på behørig vis,
Conrad giver hver af dem nogle ord
med på vejen. Kys og roser er der
skam også! En rigtig dejlig dag er
det!
Det er godt at være i PMU! Det
er også godt at komme videre!
Til slut skal lige nævnes, at vi er
skam „halvfine folk“ her i Kiramik. Vi
har haft besøg af bl.a. Marianne
Jelved, og vi har lavet et fad på bestilling fra Thorkil Simonsen. Derudover har vi sendt produkter til både
Frankrig, Ungarn og Norge…….jow
jow!
I skal selvfølgelig være velkomne alligevel, vi ka‘også godt
snakke med almindelige folk!
Vi giver også en kop kaffe.
Med venlig hilsen fra os alle
sammen her i Kiramik!

Tekst & foto: Kiramik
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Ny annonce?
ring
98988063

Velkommen til oledissing.dk
Ole Dissing - Rakkebyholmvej 331
9800 Hjørring
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Voerhøj
Maskinstation A/S
Terpetvej 490, 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99
98 98 85 99
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ØSTERMARKEN 61

Bøjholmvej 4, Sæsing, 9830 Tårs

DKs bedst betalte fritidsjob

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

BT2008-3.pmd

Neuromedia Aps
søger omgående positive og seriøse,
fritidsforhandlere og teamledere
til at styrke vores salg i Nordjylland
Der er ingen økonomisk risiko, du må
have adgang til bil og internet, være
initiativrig og kreativ.
Mere info på www.mulighed.dk
Henvendelse:
Kim Madsen - tlf. 60202070 eller
kim@flp.dk
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v/Sonja Larsen, Engager 1,
Poulstrup, 9760 Vrå
www.salonklip.dk

Telefon

Tømrermester

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

IMPORT
Plastvinduer og døre
Lev. i alle mål med og uden montering
Danske og tyske profiler
Kvalitet til lavpris med garanti
Klaus Bonkegaard
Mobil-tlf. 28181333
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Hele egnens
samlingssted
Sport og
fritid
Henvendelse: Elmer Madsen
Tlf. 98 98 62 89 - MOBIL 41 60 62 89
Harken UGF

POULSTRUP OG OMEGNS VENSTRE
TLF. 98 98 84 22

Poulstrup Skolevej 5 - Poulstrup

VREJLEV-HÆSTRUP
HALLEN

ÅBNINGSTIDER DAGLIGT 7-22

BT2008-3.pmd
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Du kan frit downloade folderen til eget brug

Badeværelser

Bispensgade 90

SALG AF
HVIDEVARER

48
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KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM
KONTAKT:
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FRI

KVARTER

Gug Rope Skipping Team
besøger Vrejlev-Hæstrup Skole

Tirsdag den 27. maj havde Vrejlev-Hæstrup Skole besøg
af Gug Rope Skipping Team fra Aalborg, der gav en flot og
professionel opvisning for skolens elever. Samtidig gav de ni
rope-skippere sig tid til at undervise eleverne, samt give tips
og ideer til hvordan rope-skipping kan bruges i undervisningen samt som frikvartersaktivitet.
Gug Rope Skipping Team har eksisteret siden 1998 og
holdet består af fjorten udvalgte piger i alderen 13-26 år, der
har høstet medaljer ved både DM, EM og senest ved et internationalt stævne i Ungarn. Næste udfordring for skippingteamet fra Gug bliver VM i Sydafrika senere på året, hvor
konkurrencen bliver virkelig hård, idet holdet fra rope-skippingens hjemland USA stiller til start.
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VEJVISER

LOKALbladet

REDAKTION

Bladets formål er at formidle
nyhedsstof fra området, at støtte
og synliggøre foreningslivet og
lokalsamfundet udadtil og
anskueliggøre lokalhistorien.

LOKALSTOF

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

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

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

SIDSTE FRIST FOR
INDLEVERING ER:
5. JANUAR
1. APRIL
1. JULI
1. OKTOBER

BLADET UDKOMMER
4 GANGE ÅRLIGT CA.
1. MARTS
1. JUNI
1. SEPTEMBER
1. DECEMBER
Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

poulstrup.net
www.poulstrup.net
er en internetportal for VrejlevHæstrupområdet.
Portalen drives med frivillig
arbejdskraft ligesom Lokalbladet under Multinetværket
med en selvstændig redak-tion.
Portalen støttes af en række
lokale virksomheder og med
Sparekassen Vendsyssel som
hovedsponsor.
Stof til nyhedsdelen og
aktivitetskalenderen kan løbende
indsendes til

ih@hansen.tdcadsl.dk

Ansvarshavende
Foreningsstof og annoncer
Redigering
Korrektur

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

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

98986043
98988063
98988027

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

98988422
98986166
98986495

Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
Aase Hvidberg Henriksen,Ålborgvej 603, 9760 Vrå
Annette Jess, Høgstedvej 160, 97+60 Vrå
Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Vagn Jensen, Høgsted Kærvej 35, 9760 Vrå
Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå
Lone Hedstrøm, Gl. Rønnebjergvej 359, 9760 Vrå
Kate Nygaard, Mynderupvej 75, 9760 Vrå
Børnehaven Skovager, Skovager 7, 9760 Vrå
Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå
Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
ingen
Helle Sørensen, Lindager 9, Poulstrup, 9760 Vrå
Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå

98988394
98986446
98988267
98986333
98986346
98988439
98988688
98988659
96259811
98988327
98988688
98988394
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Børnenes jord
HUGF
4H
Hæstrup menighedsråd
Møllehaven
Poulstrup Badmintonklub
Poulstrup Borgerforening
Poulstrup Rideklub
Skolebestyrelsen, V-H skole
Skovager
KFUM-Spejderne
Sport 81
Støttef. f. Aktivitetshuset
V-H. folkedansere
Vrejlev menighedsråd

Multinetværket

- en paraplyorganisation
for initiativer, der har en kulturel
eller social målsætning,
- et netværk for kommunikation
og samarbejde,
- støtter foreninger med
almennyttige formål,
og udvikler by og land som et
dynamisk og godt bosted.
- fungerer som landsbyråd og
varetager kontakten med
myndighederne og andre råd
og organisationer.
Formand forMultinetværket:
Kristian Kjær: 98 98 14 06
Næstformand
Lillian Toft Jensen: 98 98 84 22

98988169
98988027

Styrelsen 2006-2007:
For menighedsrådene
Niels Christian Lassen
For skolebestyrelsen
Merete Pilgaard
For børn- og ungegruppen
Lilian Toft Jensen
For foreningerne
Palle Kokholm
For aktivitetscenterets støttegruppe
Tove Mortensen
Kunstudstillingen
John Lund
For Vrejlev Hæstrup Hallens fond
Kristian Kjær
Kulturgruppen i Poulstrup
Edith Jess
For Lokalbladet
Kirsten Mouritsen
For Poulstrup.net
Knud Birch Andersen
Formand for landsbyrådet i Poulstrup
Kristian Kjær
Formand for Landsbyrådet i Harken
Kaj Nielsen
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98986289
98988029
98988593
98988161

FORENINGSSTOF

Sekretær:
Knud Birch Andersen: 98 98 80 27
mail: knud@birch-andersen.dk
web: www.poulstrup.net
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FORENINGS

VEJVISER

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

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

98988125
98998059
98982127
96231581
96231588
98988308
96231586
41223988
23412946
96231583
96231585
96231587
96231587
98988367
96239708
98963421

DAGINSTITUTIONER
Møllemarken
Rundmarken
Skovager

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

98986346
98986347
98988327

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

PLEJEHJEM
Poulstruplund
Skovgården

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

96234711
96234711

WEB-GUIDE

KIRKERNE
Sognepræsten

98986043

Kirkesanger
Organist

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

Vrejlev Kirke:
Kirkegårdsleder
Servicemedarbejder
Menighedsrådet

Kirkegårdskontoret (bedst mandag-fredag kl. 12-13)
Jan Bjergene Christensen, Lavndelvej 7, 9700 Brsl.
Søren Simonsen, Beatesmindevej 62, 9210 Ålborg SØ
Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå

98988360
23831450
23232083
98988027

Hæstrup kirke:
Menighedsrådet
Graver

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

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord
HUGF
4H
Lokalhistorisk Forening
Poulstrup Badmintonklub
Poulstrup Borgerforening
Poulstrup Rideklub
KFUM-Spejderne
Sport 81
Støttef. for aktivitetset
V-H. Folkedansere

Bodil Nielsen, Gl. Rønnebjergvej 4, 9760 Vrå
98988362
Åse Hvidberg Henriksen, Ålborgvej 603,9760 Vrå
98986446
Annette Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå
98988267
Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9800 Hj. 98986063
Vagn Jensen, Høgsted Kærvej 35, 9760 Vrå
98988439
Palle Kokholm, Gønderupvej 65
98988632
Martin Pouilsen, Hovedgaden 36, 9760 Vrå
98986534
Poul Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå
98988267
Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå
98988777
Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå
98988271
Annette Risom Christensen, Snaphedevej 27, 9700 Br. 98811214

HALLER OG MØDELOKALER
Harken-hallen
Harken Idrætsforening
Lokalhistorisk Arkiv
Aktivitetshuset i Poulstrup
Poulstrup Forsamlingshus
Poulstrup Ridehal
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Sognehuset ved Vrejlev kirke

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

98986801
21754440

98986390
98986244
98988063
98988011
98988449
98988491
98988088
98988360

TID OG STED
LOKALHISTORISK ARKIV:
Åbent: Mandag
16.00-18.00
AKTIVITETSCENTRET:
Åbent: Tirsdage
11.30-16.00
Torsdage
8.30-16.00
Fredage
8.30-13.00
Fodterapeut:
Bestil tid på
tlf. 98988011
BOGBUSSEN:
Høgsted: Mandag 15.45-16.15
Poulstrup:Mandag16.25-17.25

SPORT81:
www.pv81.dk
BØRNENESJORD:
www.ministrup.dk
KIRKERNE:
www.vrejlev-haestrup-sogne.dk
POULSTRUP.NET:
www.poulstrup.net

MAIL-GUIDE
SOGNEPRÆSTEN:
NCSL@km.dk
VREJLEVKIRKE:
Vrejlev.kirke@mail.dk
MENIGHEDSRÅDENE
knud@birch-andersen.dk
ge@pc.dk
LOKALBLADET:
e-jess@mail.tele.dk
POULSTRUP.NET
poulstrup.net@gmail.com
NORDJYSKE:
lindager@vip.cybercity.dk
SKOLEN:
vrejlevskole@hjoerringkom.dk
SPAREKASSEN Vendsyssel:
mail@sparV.dk.

MAIL-GUIDE
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