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Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke
KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE

Gudstjenester
Fødsel:
Forældre med bopæl i
Vrejlev og Hæstrup sogne
skal anmelde fødsel til
sognepræsten inden 14
dage efter fødslen, uanset
tilhørsforhold til folkekirken.
Man skal medbringe/
medsende:
Fødselsanmeldelse
(udleveres af
jordemoderen eller kan fås
af sognepræsten),
forældrenes dåbsattester
eller navneattester samt
vielsesattest (gerne
kopier).

Dåb:
Man henvender sig til
sognepræsten og træffer
aftale.

Bryllup:
Man henvender sig til
sognepræsten, helst i god
tid. Husk at medbringe
dåbsattester samt gyldig
prøvelsesattest (fås på
rådhuset) samt navne på to
vidner ved vielsen.

Begravelse
Man henvender sig til
sognepræsten og træffer
aftale om begravelsen og
besøg. Dernæst henvender
man sig til bedemanden,
han ordner det praktiske.
Og endelig  kontaktes
kirkegårdslederen
angående gravsted og pynt
i kirken.

Praktiske oplysninger

På grund af præsteskiftet (om-
talt på side 4-5) sker der i den kom-
mende tid en del ændringer i det
kirkelige arbejde og hermed også
gudstjenestetiderne i vore 2 kirker.

Jeg har af provstiet fået at vide,
at vi indtil vi får genbesat stillin-
gen som sognepræst ved Vrejlev
og Hæstrup kirker bliver kirkeligt
betjent af præsterne ved Sct. Hans
og Sct. Olai kirker i Hjørring:

Sognepræst
Hanne Nøhr Krüger
Kirkegårdsvej 20
9800 Hjørring
Telefon: 98 92 06 29

Sognepræst
Ingeborg Asschenfeldt
Krogensgade 22
9700 Brønderslev
Telefon: 98 90 92 66

og Kirsten Stagholt Sinding
som er nyansat medio nov.

De gudstjenester, der allerede
nu kommer til at ligge fast er an-
nonceret på denne side. Guds-
tjenesterne på de øvrige søndage
og helligdage må indpasses med
de 3 præsters øvrige tjenester.

Det er menighedsrådets øn-
ske, at sognene og kirkegængerne
berøres mindst muligt i overgangs-
perioden.

Knud Birch Andersen

Børnegudstjeneste i Hæstrup kirke
søndag den 7. dec. kl. 10.30 (Niels Chr. Lassen)

Afslutning på minikonfirmandernes undervisning.
Minikonfirmanderne medvirker.

Afskedsgudstjeneste med Niels Chr. Lassen
Vrejlev kirke den 7. dec. kl. 14.

Kirkekoret medvirker.
Efter gudstjenesten er der samvær  i Poulstrup
Forsamlingshus, hvor menighedsrådet er vært ved
fælles kaffebord.

Alle er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig

De ni læsninger
Vrejlev kirke søndag den 14. dec. kl 19

Konfirmander, menighedsråd og kirkekor medvirker.

Julens gudstjenester

Vrejlev kirke den 24. dec. Børnegudstjeneste
Gudstjenesten bliver om formiddagen. Se tidspunkt i
dagspressen.

Juleaften den 24. dec.
Der bliver eftermiddagsgudstjenester i begge kirker.

Se tidspunkterne i dagspressen.
De øvrige juledage annonceres ligeledes senere.

Børnegudstjeneste i Vrejlev kirke
søndag den 11. januar kl 10.30

Fastelavnsgudstjeneste i Harken-Hallen
Søndag den 22. februar kl. 14

Efter børnegudstjenesten slår vi katten af tønden. Der er
præmier til de bedst udklædte børn. Kaffebord for alle.

Spaghettigudstjeneste
Vrejlev kirke torsdag den 5. febr. kl 17.30

Efter gudstjenesten serveres spaghetti med kødsovs.
Pris 25 kr pr voksen. Tilmelding ikke nødvendigGudstjenester annonceres i

Vrå Avis og gennem opslag
i  kirkernes udhængsskabe.

Se endvidere gudstjeneste-
listerne for den følgende
søndag i dagspressen

Konfirmanderne
medvirker den 14. dec.
kl. 19 i Vrejlev Kirke.
Se omtalen på side 28.

Bodil overtager undervis-
ningen den 10.12.
Mødested: Sognehuset.

Senest denne dato gives
besked om, hvem der
foretager  den videre
undervisning. Menigheds-
rådet forventer, at der er
ansat en ny sognepræst til
konfirmationen

 Telefonnumre for henvendelser vedrørende kirkelige handlinger oplyses ved annoncering senere.
 Se evt. kirkesiderne på www. poulstrup.net eller benyt kirkegårdskontorets telefon mandag- fredag kl.  8-15
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LOKALBLADET

Igennem de sidste 8 år har Knud Birch Ander-
sen været primusmotor i Lokalbladet. Det var
Knud, der sørgede for at omlægge opsætningen
af bladet fra en mere traditionel måde til en mo-
derne computerbaseret metode. Før blev artiklerne
skåret ud med en skarp kniv og sat op på et ark
papir, nu foregår arbejdet på computeren. Men
netop på denne tid for 8 år siden ville den gamle
redaktion ikke længere lave blad. De havde sam-
men med Arne Mumgaard opstartet bladet i sin
tid.

En tid frygtede vi, at det gik ind, men da meldte
Knud sig på banen. Jeg husker, at vi havde et møde
i konfirmandstuen, hvor rigtig mange var mødt op.
Vi fik lokale meddelere og det medførte mange
spændende artikler. Det var Knud, der stod i spid-
sen for det omfattende arbejde.

Han påtog sig også at lave layoutarbejdet og
har også skrevet en hel del artikler. Jeg mindes
særligt de mange artikler om den gamle kongevej.
Vi vil gerne sige dig tusind tak for det store og
flotte stykke arbejde, som du har ydet.

I sensommeren meddelte Knud mig, at han ville
holde op med at lave layout. Gode råd var dyre.
Ville bladet lukke? Da fandt en anden af de store
arbejdsheste i redaktionen, nemlig Erik Jess frem
til  Else Marie Nielsen. Hun har sagt ja til at påtage
sig at lave layout. Bladets fremtid er sikret.

Else Marie er fra Høgsted og har gået i skole i
Poulstrup. Hun bor nu i Rønnebjerg med sin fami-
lie på et nedlagt landbrug. Jeg vil på vegne af re-
daktionen gerne sige tak til dig, at du vil arbejde
med på bladet. Jeg håber, at du bliver glad for det.

Niels Christian Scheel Lassen

Ny layouter

Vrejlev-Hæstrups 3.-klasser til Go Global dag i
Ålborg. Se side 36
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Tiden er fløjet af sted. Når tiden går hurtigt, så er det normalt,
fordi den går godt. Jeg har været meget glad for at være præst her.
Vi fik en varm modtagelse og følte os med det samme velkomne.
Det gjorde det let for os at falde til.  Da vi kom til sognene, var vi
to, men nu er vi fem, der flytter. Stig, Jens og Emil er kommet til.
Ikke kun på det familiemæssige område er vi blevet beriget ved at
bo her. Da jeg begyndte som præst var det med en ren teoretisk 6-
årig universitetsuddannelse i baghånden. Selv om jeg siden barns-
ben  har været vant til at komme i kirke om søndagen, så vidste jeg
reelt meget lidt om at være præst. Jeg skulle først lære det. Og det
har været meget spændende, nogle gange hårdt, men mest glæ-
deligt og rart. Jeg er ikke længere helt den samme, som da jeg kom.
Mange indtryk og erfaringer står prentet i mig. Noget som jeg er
meget taknemmelig for. Især de samtaler, jeg har haft med folk,
hvad enten det var i anledning af stor glæde eller dyb sorg, bety-
der rigtig meget for mig. Tak for den tillid, som I har vist mig!
Noget af det, som jeg har været gladest for, er arbejdet med
konfirmanderne og minikonfirmanderne. Jeg synes, at vi har haft
nogle rigtig gode samtaler.

Tak til menighedsrådene, som altid har været med på nye
ideer, lige fra friluftsgudstjeneste til ipod og som ofte er kommet
med gode ideer selv. På det seneste har vi gennemført en omfat-
tende omstrukturering af især menighedsrådsarbejdet. Tak til me-
nighedsrådsmedlemmer og medarbejdere for fællesskabet omkring
arbejdet.

Sidst, men ikke mindst vil jeg gerne udtrykke min tak til jer,
som har deltaget i gudstjenesterne om søndagen! Jeg har altid
følt, at vi stod sammen om at holde gudstjeneste. Selv om det var
mig som læste højt, bad og prædikede, så har jeg altid under selve
gudstjenesten følt et stort fællesskab med menigheden. Det vil
jeg gerne sige jer tak for.

Jeg vil ønske jer alt godt!

Hjertelig hilsen
Sognepræst Niels Christian Scheel Lassen

Tak
For godt ti år siden kom
Trine og jeg til Vrejlev og
Hæstrup sogne. Jeg blev
ansat som sognepræst fra
den 15. april 1998. Den 7.
december 2008 holder jeg
afskedsgudstjeneste i
kirkerne. Jeg har fået ny
stilling som sognepræst i
Storvorde-Sejlflod pastorat
tæt ved Aalborg.

Ungdomsarbejdet har fyldt meget i Niels Christians dagligdag.
Øverst: Fastelavnsgudstjeneste i Forsamlingshuset , herunder på kanotur
med konfirmanderne på Uggerby Å.

Ved præsteskiftet:

af sognepræst
Niels Christian Sceel Lassen
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Skift i præstegården
Vores sognepræst gennem de sidste 10 år, Niels

Christian Lassen, har søgt nye udfordringer
søndenfjords og fratræder sit embede ved Vrejlev og
Hæstrup kirker den 7. december.

Der bliver derfor noget stille i den store gamle
præstebolig, når Niels Christian, Trine og drengene
drager sydover til det nye job.

Vi har gennem den periode, Niels Christian har
været sognepræst fået gennemført rigtig mange for-
andringer i sognelivet. Den største er nok, at menig-
hedsrådet har fået et samlingssted for de kirkelige
aktiviteter i den tidligere graverbolig. Her er der ble-
vet startet minikonfirmander, sangaftener, kirkekor,
fællesskabseftermiddage og i kirken babysalmesang
og spaghettigudstjenester.

Niels Christian har intereseret sig for sammen
med menighedsrådet og kirkernes personale at mo-
dernisere det kirkelige arbejde og gøre liturgien og
forkyndelsen tidssvarende og der har derfor aldrig
været sværdslag om fortolkningen af de kirkelige mål.
Niels Christian har formået i gudstjenesten at tale
direkte og livsnært til kirkegængerne og Niels Chri-
stians tale ved begravelser har altid haft nære rela-
tioner til den afdøde. Det ser menighedsrådet tilbage
på med glæde.

Menighedsrådet siger hermed tak for de 10 år i
Vrejlev-Hæstrup og ønsker dig mange gode år i dit
nye embede med nye udfordringer. Vi  håber samti-
digt, at hele familien vil komme til at befinde sig godt
i de nye omgivelser søndenfjords selv om det jo trods
alt  ikke er Vendsyssel! God vind fremover dernede i
Storvorde-Sejlflod.

På menighedsrådenes
og personalets vegne,
Knud Birch Andersen

Vrejlev præstegård

Skift på Lokalblad og MR
Efter 8 års arbejde  med Lokalbladet og 32 numre

gennem min computer føler jeg, at det må være tid til at
gå på pension. Lokalbladet har sammen med
menigheds-rådsarbejdet taget utroligt meget tid. Jeg
har derfor besluttet at trappe ned begge steder.  Jeg
går fra årsskiftet af som formand for menighedsrådet
og reducerer ligeledes min indsats indenfor Lokal-
bladet.

Dette nummer er derfor det sidste, hvor jeg står
for layout og billedredigering. Det har været 8 gode
og interessante år siden opstarten af det nye blad i
2001, da vi gik over til digital redigering. Efter de første
begyndervanskeligheder føler jeg, at vi har præsteret
et godt og læseværdigt blad med et alsidigt indhold,
som mange har sat pris på.

Det har givet mange dages arbejde bag skærmen
med hvert eneste nummer, og jeg føler, at andre nu står
for tur til at træde til. Skal bladet fortsat udvikle sig er
det nødvendigt med nye øjne og nye vinkler.

Else Marie Nielsen, Ny Rønnebjergvej har lovet
at overtage det grafiske arbejde fra 2009 og jeg ved, at
Else Marie har den faglige baggrund til dette job. Jeg
byder derfor Else Marie velkommen til arbejdet.

På grund af skiftet i præsteembedet ophører sog-
nepræst Niels Christian Lassen med at være ansvars-
havende for bladet med dette nummer. Det vil senere
fremgå af bladet, hvem der påtager sig dette arbejde.

Indtil der er en nybesættelse af præsteembedet vil
jeg i 2009 dog stadigvæk hjælpe med at redigere de 8
kirkesider midt i bladet indtil det nye menighedsråd
har fundet en ordning. Ligeledes er der en ny
poulstrup.net med nye kirkesider på vej, men herom
mere senere.

Venlig hilsen
Knud Birch Andersen

Else Marie Nielsen Knud Birch Andersen

REDAKTIONELT
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Fra 1. november 1927 til 1. no-
vember 1930 tjente mine forældre
på Mynderupgård i Tollestrup og
det blev det første sted i verden
jeg husker.

Tjenestekarlen Kaj spillede på
harmonika, der groede følfod ved
møddingsmuren. Den første jule-
aften jeg husker var i 1929,  den
blev fejret hos gårdens ejer.

Der var ikke indlagt elektrisk
lys på gården og det var med i
fæstemålet,  at mine  forældre selv
skulle betale petroleum  til
 flagermuslygten, når de arbejdede
i kostalden..

Mine forældre har fortalt at
manden på gården  havde bil, men
ingen kørekort, så startede han bi-
len og kørte til Hjørring, gik ind på
politistationen og fik et kørekort og
kørte hjem igen, men var ikke bedre
til at køre end at han lod bilen stå
ved indkørslen til gården og gik ind
og fik en af sine sønner til at køre
bilen i garage.

Danmarks Radio begyndte
sine udsendelser i 1924 og det var
en sensation når man havde været
i Hjørring og der hørt radio.

Vestergaard i Nr. Vrå hvortil
mine forældre flyttede 1. novem-
ber1930 var omgivet af store træer
og der var tre damme ved gården.
Jeg fangede ål i bækken ved at
1ægge en spand ned og rejse den
op, når ålen var i spanden. En dag
kravlede jeg op i et stort træ uden-
for gården og kunne derfra se ned
i gården. Mine forældre og gårdens
folk blev lidt forskrækket ved at se
den 5 årige  dreng sidde deroppe.

Det var fattige tider  dengang,
hver dag når mælkekusken kom
hjem fra mejeriet kom en enlig mor
med en lille dreng og en enlig dame

og fik hver et par liter skummet mælk
i en lille spand.

Engang kom min farmor med
en lille krukke med syltetoj, hvor
smagte det godt på brødet og hvor
smagte det godt chokoladen som
tjenestepigen gav mig.

Mine forældre havde så hårdt
og slidsomt arbejde, at det lyder
utroligt i dag.

0m morgenen begyndte de
ved fire - fem tiden at malke ca. 30
køer med hånden. Derefter skulle
der i den upraktiske kostald uden
fodergang, gives kraftfoder, roer,
hø og halm til besætningen, muges
ud og gange fejes. Vand til den
store besætning skulle pumpes op
med håndpumpe.

Når mælkekusken kom hjem fra
mejeriet skulle spande tømmes og
rengøres. Dengang skulle der også
malkes til middag.

I middagspausen på ca. 2 ti-
mer, blev der tid til middagsmad og
en lille middagssøvn.

Om eftermiddage skulle der
fodres igen, pumpes vand op og
malkes. Ind imellem malkede de med
hånden over 500 kg. mælk på en
dag. Ved godt otte tiden om afte-
nen var de færdige.

Dette var arbejdsdagen for
fodermesterfolk dengang. Ferie var
på den tid et ukendt begreb på lan-
det. Et år havde mine forældre tre
halve fridage. Den ene var til min
farfars begravelse.

Mine forældre arbejdede me-
get målbevist på at få et hus-
mandssted: „Vi må have vort eget,“
husker jeg de sagde. Lønnen var
ikke stor. Det sidste år fik de 1900
kr. og det var det meste de fik for et
år.

Ved at spinke og spare havde
de efterhånden opsparet så meget,
at de kunne købe deres eget.

I efteråret 1932 købte de så et
husmandssted i Skibsby nord for
Hjørring. Ejendommen var på otte
tønder land med en besætning på
seks køer, tre kalve, en hest to søer
nogle grise og ca.50 høns. Prisen
var 13.300 kr. med 6000 kr. i udbeta-
ling, et lån på 4000 kr. og den for-
rige ejer havde et pantebrev på
3300 kr. som skulle betales efter 5
år.

Vi må have vort eget

„Vi må have vort eget“ sagde mine
forældre og herover er et billede af
mit hjem i Skibsby med en af de få
stokmøller, der var tilbage. I dag er
der en på Hjerl Hede og en i Øster-
klit i Tversted

Jeg er født d. 17.
februar 1926 i
Tollestrup i Vrejlev
sogn og det første jeg
husker er fra
Mynderupgaard, hvor
mine forældre var
fodermesterfolk fra 1/
11 1927 til 1/11 1930

Mynderupgaard omkr. 1910
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Om morgenen den 1. novem-
ber 1932 blev mine forældres be-
skedne bohave læsset på en last-
bil og vi kørte fra Vrå til Skibsby.
Bohavet blev læsset af og båret
ind. Om eftermiddagen skulle mine
forældre til Hjørring for at under-
skrive skødet. Far cyklede i forve-
jen og mor spadserede med mig
ved hånden. Efter at skødet var un-
derskrevet, gik vi tilbage til Skibsby
igen. Jeg var 6 år gammel, havde
været tidlig oppe og den 1ange
spadsere tur gjorde mig træt: “Mor,
mor er vi der ikke snart“.

Nu begyndte hverdagen for
mine forældre, i en tid, hvor priserne
under depressionen først i tred-
verne var helt i bund.

En handelsmand bød 20 kr. for
en stor kalv, men far forlangte 22
kr., kalven kom på slagteriet og blev
afregnet til 24 kr.. Den lovpligtige
ansvarsforsikring kostede 1 kr. og
70 øre halvårligt. Min mor købte
kaffe til 39 øre for et halvt pund.

Fars forsøg på at få arbejde
mislykkedes tildels, der var 200.000
arbejdsløse på den tid i trediverne.

En dag blev en af køerne syg
og kunne ikke rejse sig. Da koen
efter nogle dages forløb rejste sig,
udbrød mor glad og lettet, „ Nu har
koen rejst sig“ – et næsten ubær-
ligt tab at miste en ko. Dengang
kunne tabet af en hest få en hus-
mand til at gå falit – i dag er hesten
et legedyr for mange børn.

Hvorledes skal vi få sparet
3300 kr. op, så vi kan få pantebre-
vet betalt i 1937, talte mine foræl-
dre ofte om, det lykkedes at få pan-
tebrevet betalt ved et lån.

Mine forældre fik bedre greb
om landbruget og tiden blev øko-
nomisk bedre, for eksempel kunne
salget af æg fra 50 høns give
husholdningspengene.

Da stilheden om morgenen d.
9. april 1940 blev brudt af motor-
larm, var det ikke fra en lastbil, som
vi troede, men fra tyske flyvema-
skiner i en uafbrudt strøm på vej til
Norge. Efter som dagen skred frem,
kunne en chokeret befolkning næ-
sten ikke tro, at landet var besat af
tyskerne, „Det kan ikke være
sandt“.

Allerede de første dage i maj
1940 begyndte tyskerne nogle få
hundrede meter fra mit hjem, at op-
føre Skibsylejren. De havde pla-
nerne med hjemmefra og kendskab
til, at området egnede sig til radio-
sending. Kom tyskerne efter en
hemmelig aftale med Stauning –
Munch regeringen? I løbet af fem
års besættelse forvandlede egnen
til en byggeplads for værnemag-
ten.

Vi var bange, da der en dag
stod tre ung tyske soldater og pres-
sede mine forældre til at sælge dem
nogle æg – hvor har jeg tit tænkt
på den situtation, disse unge men-
nesker var i – udsigt til at komme
til fronten og blive dræbt.

Vintrene 39/40, 40/41 og 41/42
var meget hårde, den 25. januar
1942 var temperaturen minus 31
grader og det blæste hårdt. Høsten
var dårlig i de tre somre og dertil
kom, at tyskerne skulle have no-
get af jorden til landminer.

Besætningen var i vinteren 41/
42 nede på fire køer i en kold ko-
stald med is på væggene. Min fars
nerver var ikke altid for gode og
min mor blev så alvorligt syg, at
det var et spørgsmål om liv eller
død, - Gud ske tak og lov – mor
blev rask og levede til hun blev
101 år gammel.

Efter krigen blev  jorden ren-
set for landminer og mine forældre
kunne leje fire tønder land og det
hjalp vældigt på økonomien. Efter-
hånden kom der nye møbler og
landbrugsredskaber, så de ikke

skulle låne eller være fælles med na-
boerne. Elektromotor, kværn,
tærskeværk,enspænder slåmaskine
og en lille såmaskine. Det blev til
en række gode arbejdsår, men ef-
terhånden meldte aIderen sig, le-
jen på jorden blev opsagt, hesten
so1gt. Den ene ko efter den anden
blev solgt, grisene, hønsene og til
aller sidst forsvandt kattene.
Husmandsstedet var som
titusindvis af andre nedlagt. Min
far kom på plejehjem 1974 om som-
meren og den 30. december gik min
gangbesværede mor grædende ud
til vejen for sammen med far at
komme på Taars alderdomshjem. —
Drømmen om, glæden ved og kam-
pen for „VORT EGET“ var slut.

Af: Alfred Johannnsen
Lundtoftevej 45

4293 Dianalund

Mine forældre
Johannes Johannesen
22/2 1902 til 22/7 1975
og Inger Johannesen
26/4 1899 til 7/5 2000
ved deres lille
husmandssted i
Skibsby.
Inger Johannesen var
født i Årup

Fra 1/11 1930 til 1/11
1932 var mine for-ældre
fodermester-folk i
Vestergaard i Nr. Vrå

LOKALHISTORIE TEMA

tekst: Alfred Johannesen
foto:Alfred Johannesen m. fl.
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Først på året blev vi kontaktet af Det regionale
udvalg for Åbent Landbrug , der spurgte om vi ville
være med som deltager i Åbent Landbrug 2008. Vi
blev enige om, at det kunne være meget spændende
at prøve, så vi sagde ja tak til deltagelse.

Det første der skete var, at der kom en fra det
regionale udvalg for Åbent Landbrug rundt og hørte
lidt om bedriften og tog nogle billeder. Det skulle de
bruge til reklame om arrangementet. I april var vi
sammen med de øvrige deltagere i arrangementet til
et fællesmøde, hvor der blev snakket om, hvad der
kunne laves af aktiviteter på de forskellige gårde,
der skulle deltage.   Hos os blev vi enige om, at der
skulle være guided rundvisning i kostalden, at man
kunne se aftenmalkning,  mulighed for at klappe de
små kalve, lave sjove aktiviteter med 4H og Land-
boungdom,  der skulle serveres grillet oksekød ,
uddeles smagsprøver fra Arla,  mulighed for at køre
på små pedaltraktorer, der skulle laves halmlege-
land og at man kunne køre med traktor og vogn op
på Højvang for at se maskinudstilling. Så nu var det
så bare lige at få det hele sat i værk , men med fælles
hjælp  skulle det vise sig, at det bare kom til at fun-
gere.

Når vi nu sådan skulle have gæster  og forhå-
bentlig mange gæster,  ville vi gerne at vores bedrift
skulle se godt ud, så der blev ryddet op i hjørnerne
og vasket en del  med hedvandsrenser.  Vi tror nok
Henrik var ved at få nok til sidst, men der blev et fint
resultat og Henrik var vist også selv tilpas med det,
da han var færdig.

Der ville jo være en del hjælpere på selve dagen
og de skulle bespises.  Andreas og nogle kammera-
ter lavede lige en  „gildesal“ i en nedlagt kalvestald,
det blev et rigtig godt rum og der blev bestilt mad
og drikke til hjælperne.

 Torben, Lasse, Jeppe og Jens skulle stå for at
klargøre maskinerne til maskinudstillingen. Så fre-
dag da de kom hjem fra skole,  blev der vasket og
pudset på traktorerne, rendegraver osv. De hyggede
sig med det og fik „ sparket lidt dæk“.  Resultatet
blev godt og der blev lavet en fin maskinudstilling i
foderladen.  Gårdspladsen blev brugt til udstilling
af gamle maskiner. Vi havde fået en aftale med Palle
Kokholm om at komme og vise landbrugsmaskiner
fra bedstefar tid og der var rigtig mange fine kleno-
dier.

Selve dagen havde vi delt opgaverne imellem
os. Frank, Carsten og Henrik skulle stå for rundvis-
ningen i stalden.  Folk blev sendt af sted i grupper
på ca 10 og fik fortalt om bedriften.  Kristian skulle
stå for de små kalve og det var et stort hit for de små
børn at man kunne komme ind i boksen og klappe
en kalv og prøve at lade den sutte på sine fingre.
Torben, Lasse, Jeppe og Jens skulle stå oppe ved

Åbent Landbrug på

tekst & foto: Høgsted Kvægbrug

Hvor den sød!

Frank fortæller om fodermidler
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maskinerne og svare på evt.
spørgsmål og vi er ret sikre på at
folk fik et kvalificeret svar. Der var
lagt en række høballer op på halm-
vognen som folk kunne sidde på
og den skulle Andreas og Jesper
skiftes til at køre med, så folk kunne
få en køretur og komme op og se
maskinudstillingen.  Der var til ti-
der trængsel  ved vognen,  men der
var en god stemning  og alt foregik
stille og roligt.  Laura havde til op-
gave at prøve at holde lidt styr på
kattekillingerne , men når de fik nok
af at blive nusset,  gik de nu ind og
lagde sig i halmen ved goldkøerne
for at få lidt ro en tid. Nicoline skulle
stå til rådighed for Arla folkene og
hente evt flere smagsprøver når det
blev nødvendigt. Semi , Finn og
Andre‘ havde taget morgen-
malkningen  og Finn og Henrik tog
aftenmalkningen. Der var rigtig
mange mennesker til stede til aften-
malkningen og køerne var lidt uro-
lige, da de ikke er vant til så meget
besøg, så aftenmalkningen tog lidt
længere tid end vanlig. Andre‘og
Michael havde til opgave at få bi-
lerne på plads på parkeringsplad-
sen.  Dorthe og Karen skulle sørge
for bespisningen af hjælperne og
ellers gå til hånde med diverse.
Ganske som vi plejer.

Et af formålene med Åbent
Landbrug er bl.a. at folk fra byerne
kan komme ud på gårdbesøg og se
og høre om,  hvordan der så egent-
lig er derude på landet. Vi syntes
det er en rigtig god ide og har væ-
ret glade for at deltage. Der kom
ca. 650 gæster, der var rigtig mange
børnefamilier eller bedsteforældre
med børnebørn og vi håber alle fik
en god oplevelse. Et er sikkert der
var mange børn der kom hjem med
halm i træskoene og godt trætte .
Vi havde et sjovt eksempel på en
ordveksling imellem Frank og en
lille dreng. Frank spørger om ikke
han vil ind og klappe kalvene og
drengen svare Nej, det vil jeg ikke,
for så kommer jeg til at lugte af gris.
Mon ikke han skal til Åbent Land-
brug næste år?

Høgsted Kvægbrug I/S

TEMA
EN VIRKSOMHED

tekst & foto: Høgsted Kvægbrug

Køer, og gæster, venter på malkning

En traktortur er altid populær

Dansk Landbrug
serverede
specialiteter
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Starten som selvstændig
vognmand var ikke let og det ko-
stede også af og til nogle lære-
penge for Verner havde  ikke no-
gen erfaring i  vognmandskørsel,
da han startede i Guldager. Fordi
hele sin ungdom havde han arbej-
det i landbruget. Den sidste plads
han havde før han blev gift med
Else var på Bjørnstrup i Tårs. Der
ligger en kontrakt, som lyder så-
dan:

 For fæsteåret nov. 1948 til nov.
1949.
Fast løn 2300,- kr.
Hvis du kan holde roerne friske
og frostfrie 50,- kr.
Kartoflerne friske og frostfrie 50,-
kr.
For akkord i roerne efter tarif.
For hver tdr. korn du kan spare til
hestene under 75 tdr. 2,- kr.
For hvert føl 3 mdr. gammelt 25,-
kr. Der garanteres 3 hopper med
føl.
Hvis du er til stede når hopperne
foler, så 10,- kr. pr. stk.
Hvis du undgår hestene løber
løbsk 50,- kr.
Hvis hestene render én gang, og
der ingenting sker, så kun 25,- kr.

Underskrevet Laurids Dissing og
Verner Christensen.

Efter udregning på kontrakten
ser det ud til at Verner har klaret
både roer, kartofler, føl og løbsk-
kørsel og endda har tjent lidt på
kornet til hestene, men han var ikke
til stede ved hoppernes foling. Det
har sikkert foregået om natten.

Lokal Historisk Arkiv i Pouls-
trup har fået foræret dagbøger,
regnskabsbøger, kontrakter og
meget andet fra et liv som selv-
stændig vognmand i årene 1950 –
1969 . Det har tilhørt nu afdøde Else
og Verner Christensen, hvis  børn
Jørn og Tove har overgivet mate-
rialet til Arkivet.  Lokalbladet har af
Jørn og Tove fået lov til at kigge i
materialet. Det har inspireret til et
par artikler om datiden.

 Else og Verner Christensen  le-
jede sommeren 1950 en lejlighed
hos Anna og Børge Hansen på
Rimmensholm i Guldager, hvor de
flyttede ind sammen med deres lille
søn Jørn. De kom fra Hugdrup i
Dybvad, hvor de havde boet i kort
tid. Verner havde købte en  gammel
lastbil, hvor der hørte en lille mælke-
tur  til. Målet var at oparbejde en
vognmandsforretning, der kunne
give til et levebrød for  familien.
Verner og Else havde ingen tele-
fon, så det var Anna og Børge, der
skulle tage imod den meget spar-
somme bestilling, der var i begyn-
delsen. Endelig en dag kom der en
tur. Den gik til sandgraven i Vrå  -
her gik bilen i stå og det kostede
117 kr. i  reparation, fragten på et
læs var kun 15 kr.

Manden Verner købte lastbi-
len af  var ungkarl og boede sam-
men med sin mor. Verner skriver, at
manden i starten var med rundt for
at lære mig om mælketuren og også
var med på den første tur til Ål-
borg efter kul til fyret på Harken
Andelsmejeri Mejeri.

Da de havde fået læsset de 4
tons på bilen, som den måtte laste
og de begyndte at rasle hjem op-
over Vestbjerg bakke (som var me-
get stejl dengang) i første gear,
sagde manden: Nu er det mor og
mig plejer at stå ud på trinbrættet
resten af vejen op, „for dej user
såen“  -  op kom de dog og holdt
ind i siden af vejen, mens den hvæ-
sende  motor  hvilede sig og den
værste røg i førerhuset fortog sig
og vi hvilede os lidt, så sagde man-
den: nu havde det været skønt at
have haft mor med, for hun plejer
at køre herfra og hjem, så får jeg en
lille lur – hun var 73 år havde aldrig
haft kørekort.

Når der blev skovet grantræer
i skovene dengang kunne folk gra-
tis få kvas – de afhuggede grene.
De skulle selv samle og hente det.
Verner havde en del af den kørsel,
som han betegner som træls kørsel
med megen venten – men dog
også med megen morskab.

 En typisk tur foregik på den
måde, at manden der skulle have
risene spænede rundt i skoven for
at samle grenene sammen og række
dem op til mig i lastbilen, næsten
altid med en følgebemærkning: det
her det er no gue noen te å tej op
me,  eller de her det er no gue noen
det er  noen mæ møj varm i – og jeg
svarede altid: ja sørme er de
gue.Når vi så kom hjem med læs-
set, så kom konen ud for at sige, at
der var kaffe og så blev der læsset
af, mens konen kommenterede ris-
enes før omtalte fortræffeligheder
og manden svarede: ja det er e
sørme – og bagefter fik vi kaffe.  Jeg
fik min betaling– og så var den ef-
termiddag gået.

Mange tjenestefolk havde
dengang „flyttedag“ 1. november
og der blev kørt en del flyttelæs.
Nogle gange kunne det godt være
lidt træls når det regnede og der

Pluk fra et vognmandsliv
omkring år1950

tekst: Kirsten Mouritsen
tegninger: Verner Christensen
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skulle lægges presenning på, for
der var næsten altid et stoleben el-
ler andet, der ragede op  - når det
hele så endelig var læsset, og der
var propfyldt og vi  var færdig til at
køre, var der tit nogen der sagde:
åh for søren vi hår da også lieg tre
cykler u bagve, der ska me – og så
en rul hønstro og ?. Det hele kom
altid med –  tit bundet bagpå med
reb.  Familien skulle jo også med,
så tit var vi 4-5 personer i førerhu-
set.

Lidt kørsel med sand og grus
for kommunen var der også. Det
blev hentet i Hellum grusgrav og
læsset af i små dynger i siden af
vejen, hvorefter vejmanden, som
han blev kaldt, fordelte dyngerne
ud i hullerne i vejen. Alle vejene
undtagen hovedvejen var på det
tidspunkt grusveje. Først i 1958
blev vejen gennem Guldager asfal-
teret og vejmanden blev overflø-
dig.

Verner har fra starten af 1951
lavet et udførligt regnskab  i alle
årene og ud fra det kan man læse at
den første måneds kørsel i 1951 i
Guldager området har givet en ind-
tægt på 241,10 kr.

Det var i januar måned og den
største indtægtspost i den måned
stammer fra snekastning og var på
hele 58,50 kr. ellers er der for eks.
en ko fra Hjørring 15,00 kr. og kørt
korn fra Peter Larsen 7,00 kr.

Det har nok været lidt svært
at „sætte“ Verner i skat i 1951 ud
fra at det først er i 1951der rigtig
er begyndt med regnskabsføring,
så i okt. måned får han brev fra
Vrejlev-Hæstrup Kæmnerkontor:
De er sat til at skulle betale 54,06
kr. i kommune- og kirkeskat i 1951
ud fra en indkomst på 3600, kr. i
1950. Er De misfornøjet med
denne ansættelse, så klag til Sog-
nerådet inden 14 dage – under-
skrevet Peter Thomsen (Odd-
ingen). Det vides ikke om der blev
klaget. Af kvittering kan man se
at der blev betalt 2,63 kr. pr. kvt.  i
statsskat.

Mere om de kommende år
i næste blad.

LOKALHISTORIE
TEMA

tekst: Kirsten Mouritsen
tegninger: Verner Christensen

BT_Lokalbladet 2008-4.pmd 10-11-2008, 09:3411



LOKAL
bladet12

Vores have er ikke kun en normal
dansk have, men også en have hvor der
eksperimenteres med „anderledes“ plan-
ter, som f.eks. frilandskaktus, bambus,
Yucca og senest også enkelte palmer.

Interessen for frilandskaktus, d.v.s.
kaktus, som kan vokse ude i haven året
rundt, har jeg haft siden barndommen, de
øvrige planter er sådan kommet til lidt ef-
ter lidt, specielt efter jeg overtog Aalborg-
vej 305 i August 1991, hvor der har været
god plads til at kunne udfolde mine inte-
resser, da grunden er på næsten 2600 kva-
dratmeter.

Frilandskaktus:
Disse kan dyrkes et solrigt sted, og

stortrives endnu mere op af f.eks. syd-
vendte husvægge, hvor det jo kan være
lidt svært at få noget til at trives. Det er
vigtigt at plantestedet er lidt hævet over
niveau, sådan at der ikke er risiko for, at
planterne kan komme til at soppe i vand,
og at „jorden“ er veldrænet og blandet
godt op med grus og småsten, hvis der er
lerjord i haven, vil det desuden være
bedst at lave et hævet bed med ekstra
dræn neden under „jorden“ i form af sten
eller lignende. Oven på „jorden“ skal der
lægges et lag småsten eller granitskæver,
sådan at rodhalsen på planterne holdes
rene og tørre. Frilandskaktus bør ikke
plantes i en have hvor der færdes børn
eller husdyr, da frilandskaktusserne for
de fleste arters vedkomne, har meget
spidse torne samt nogle små „hæslige“
minitorne kaldet Clokider, både de store
torne og clokiderne har mikroskopiske
modhager og dermed vanskelige at få ud
af små børns hud (og voksnes også!). På
dagen for vores bryllup var en af vore
gæsters ca. 2½ årige datter så uheldig, at
hun snublede og landede med begge
hænder i et kaktusbed. Der var vel ca. 4-
500 små clokider i hendes små hænder,
og det tog Elena og jeg 1½ time at få dem
alle ud. Vores søn Aleksander på godt 2
år, har også prøvet at få lidt torne i hæn-
derne et par gange, men har nu lært, at

man går ikke for tæt på og bevæger sig
kun gående og ikke løbende i den del af
haven, hvor der er kaktus.

Yucca:
Min interesse for Yucca tog sin be-

gyndelse i 1988, hvor jeg såede den før-
ste, og siden er det blevet til mange frø
som er puttet i jorden, og har vokset sig
op til flotte planter. Desværre bliver Yucca
planter ikke brugt særlig ofte i de Danske
haver, hvilket er en stor skam, da mange
arter og sorter er ganske hårdføre i Dan-
mark. En af de ting, som ud over deres
fantastiske blomster, gør dem fortrinlige
er, at Yucca er meget tørketålende og alene
af denne grund, burde de blive brugt me-
get mere danske haver - vand er efter-
hånden blevet meget kostbart!. Selv op
af en sydvendt mur kan Yucca klare sig
uden problemer, og det uden at det skulle
være nødvendigt, at vande planterne når
de er etableret. Dog har jeg observeret, at
der bliver færre blomster på en væsent-
ligt mindre blomsterstand, hvis planterne
står meget tørt om foråret og først på som-
meren. En af mine tyske plantevenner har
et hus i nærheden af Athen i Grækenland
og i hans have bliver der kun vandet når
han eller hans forældre er på ferie der 3-7
uger om året. Det meste af tiden får de
faktisk ikke vand, da nedbør er meget sjæl-
dent i dette område, mest som lidt sne om
vinteren.

Den mest kendte art i Danmark er den
tropiske Yucca elephantipes, der kommer
fra Mellemamerika, som KUN kan dyrkes
som stueplante her i landet. I varmere
lande kan Yucca elephantipes dyrkes i
haven og blive til et stort meget flot  træ,
med en karakteristisk flaskeformet
stamme, der ved jordoverfladen minder
meget om en foden på en elefant.

Tidligere var der i de danske plante-
skoler og plantecentre næsten kun en art
i sortimentet; Yucca flaccida, den bliver
dog næsten altid solgt som Yucca
filamentosa! Men i de seneste år har jeg
set, at der er flere og flere af den rigtige
Yucca filamentosa, de fleste ser ud til at
være den samme form, som bliver meget
flot og er blomsterrig. Enkelte gange har
jeg set Yucca gloriosa og den stribede
form Yucca gloriosa variegata, men det
var kun i sommeren 2001, siden har jeg

kun set Yucca flaccida, Yucca
filamentosa og enkelte gange de brogede
former (også kaldet variegate) Yucca
‘Bright Edge’ samt Yucca ‘Golden Sword.

Ud over udplantning i haven er Yucca
fantastiske til at dyrke i store potter og
krukker, dog bør potten eller krukken have
en størrelse på mindst 15 liter eller helst
endnu større, for at planterne trives og
vokser sig store nok til at blomstre. I de
senere år har det været muligt at købe
importerede stammedannende Yucca, som
Yucca rostrata, med flotte tykke stammer,
disse bør dyrkes i store potter eller baljer,
som kan bringes ind på et beskyttet sted
i den kolde og fugtige tid på året. Jeg
dyrker de fleste af alle mine Yucca i store
potter og baljer, disse bringes ind i det
uopvarmede drivhus om vinteren, hvor
de opbevares i perioden fra ca. midt i ok-
tober til først i april. I denne periode er
det normalt kun nødvendigt at vande en-
kelte gange, sådan at jorden ikke bliver
helt tør. Det er meget vigtigt, at når plan-
terne igen skal ud i det fri, at de tilvendes
langsomt, sådan at bladene ikke bliver
solskoldet.

De fleste Yucca som jeg dyrker er som
nævnt fra frø, indkøbt i USA eller i Tysk-
land. De arter jeg har sået er for de fleste
arter som der stort set ikke tidligere er
blevet dyrket i Danmark. Det er ofte arter
som har meget anderledes blade og blom-
sterstandene er også anderledes. De fle-
ste stammer fra det sydvestlige USA, som
er et meget tørt område, men med for-
holdsvis lave vintertemperaturer. En en-
kelt art Yucca glauca sop. albertana kan
findes helt oppe i det sydlige Alberta i
Canada, hvor vintertemperaturer ofte er
– 40 grader!!!

I sommeren 2003 begyndte jeg som
en af de første i næsten 100 år at forsøge
mig med forædling af Yucca, det vil sige
krydsning af arter og former. De første
frøplanter begynder nu at blive store, og
der er tydeligt forskel på dem og deres
„forældre“, det ser for de fleste ud til at
de har „arvet“ det bedste fra begge for-
ældre og dermed burde være endnu bedre
til brug i danske haver. Dette forædlings-
arbejde er langt fra afsluttet, og jeg prø-
ver hvert år på at lave „nye“ Yucca, og
håber på at med tiden kunne lave en mere
hårdfør stammeformet Yucca, da der stort
set kun er en som trives godt i de danske
haver nemlig Yucca recurvifolia.

Eksotiske planter i haven

Af  Benny M. Jensen,
Aalborgvej 305, Hæstrup.

www.bennyskaktus.dk

TEMA
EN HAVEBERETNING

tekst & foto: Benny Møller
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Echinocactus triglochidiatus var. gonacanthus

Yucca arkansanaYucca 'Karlsruhensis'

Yucca glauca

Opuntia polyacantha 'Gigant'

Yuccaer i haven

Blomstrende kaktus i det upovarmede drivhus i maj 2008

Kaktusbede med sne marts 2008
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Bambus:
Dyrkning af Bambus er forholdsvis

nyt for mig, da jeg købte vores hus i 1991,
var der i haven kun Fargesia nitida. I
1995 blomstrede min farfars Fargesia
murielae og jeg fik ca. 150 frøplanter fra
hans have i Sæby. I 1999 kom der lidt flere
til fra en kaktusven i England og i 2002 og
2004, købte jeg MANGE flere i Tyskland
og Holland! Heri 2008 hvor dette skrives
dyrker jeg mere end 45 forskellige bam-
bus i haven, dette selvfølgeligt uden at
tælle alle de forskellige frøplanter af
Fargesia murielae med i regnskabet! I
de sidste par år har Fargesia nitida blom-
stret, og jeg har nu en masse frøplanter af
den, som med tiden vil blive til nye flotte
bambus.

Hvor dyrker jeg mine bambus?
Først lavede jeg et, syntes jeg, stort

bed på ca. 5 x 12 meter et skyggefuldt
sted i haven, hvor jeg plantede mange af
mine nye bambus. Da jeg ind til da kun
havde dyrket Fargesia nitida, som er en

„klumpbambus“, der ikke spreder sig
væsentligt på 10 år, troede jeg at den hel-
lige grav var vel forvaret, men NEJ, det
var den ikke! Enkelte af de nye arter, som
jeg havde plantet spreder sig MEGET, og
det „store“ bed blev hurtigt for lille. Nu
har jeg bambus plantet mange forskellige
steder rundt om i haven, samt den gamle
frugttræshave er blevet „invaderet“ af
nyplantede bambus, og vil i løbet af de
næste ca. 3 år være forvandlet til en spæn-
dende bambusjungle. Jeg har også lært
at bambus ikke nødvendigvis er til skygge
eller halvskygge, som Fargesia foretræk-
ker, men at der faktisk er mange, som vok-
ser eller trives bedst i fuld sol eller delvis
skygge.

Plantning af bambus:
Den bedste tid for plantning er i fe-

bruar-marts eventuelt først i april, plan-
tes der senere har planterne brug for me-
get vanding resten af sommeren. Plante-
stedet kan forbedres ved at gennemgrave
et område på ca. 150 i diameter, eventuelt
iblandet gammel kompost. Hvis det er en
bambus som spreder sig meget, anbefa-
ler jeg at der nedgraves bambusbarriere
(kan købes i Tyskland og Holland, skulle

også kunne hjemmeskaffes fra
www.skovudstyr.dk). Eventuelt kan plan-
ten plantes i en stor nedgravet murerbalje
(HUSK AT LAVE DRÆNHULLER I BUN-
DEN), men det er selvfølgeligt begræn-
set hvor stor planten kan blive i sådan en
balje!. Bambus skal ALTID plantes i
samme højde som de voksede i potten,
eventuelt en ½ cm dybere. Inden plant-
ning kan man med fordel rive ca. 50-60 %
af bladene af planten, disse vil gro ud igen
og de manglende blade vil hjælpe plan-
ten med at blive etableret hurtigere, da
der ikke er så mange blade som skal for-
synes med vand. Man kan også klippe de
tyndeste skud af, dette hjælper også plan-
ten til hurtigere, at kunne blive etableret.
Efter plantning er det vigtigt at den bliver
gennemvandet, og at den ikke får lov til
at udtørre den første vækstsæson. For alle
bambusarter gælder det at de generelt er
ca. 7-10 år om at nå maksimum højde og
„drøjde“.

Pasning af bambus:
Bambus kræver ikke meget pasning

efter det først år, hvor de IKKE må tørre
ud. Herefter er det „ned af bakken, og med
vinden i ryggen“, om foråret kan eventu-
elt visne blade rives af (de falder dog af
selv senere på vækstsæsonen), visne og
tynde skud kan klippes af ved jordover-
fladen, dette giver oftest et „pænere“
udseende til planten. Lidt plænegødning
når græsplænen gødes, og eventuelt van-
ding i en tør periode. Bambus som er plan-
tet i store baljer, skal have lidt ekstra gød-
ning og selvfølgeligt også vandes, da de
jo kun kan finde vand og „mad“ i baljen!

Palmer:

Palmer er det „sidste nye“ i vores
have, jeg købte den først i Holland 2004,
en Trachycarpus fortunei (Kinesisk
Hørpalme) det var en mindre plante,
som var begyndt at danne lidt stamme.
I de først år blev den dyrket i en stor
potte som blev flyttet ind i drivhuset om
vinteren (ingen varme). Og sidste år tog
jeg mig endelig „mod“ til at plante den
ud i haven, på et varmt og forholdsvis

beskyttet sted. Det var en god ide at
plante den ud nu har den vokset sig me-
get større og har meget flottere blade.
Hørpalmer skulle kunne tåle tempera-
turer ned til ca. -17 grader, men bladene
kan godt tage skade allerede ved –12
grader, og rødderne er endnu mere føl-
somme, så det er bedst at vinterdække
roden godt og eventuelt „pakke“ top-
pen med bladene ind i meget kolde pe-
rioder (ikke for tæt, så kommer der
svampesygdomme på bladene!). Hør-
palmer og andre palmer kan nu let kø-
bes i forskellige plantecentre også her i
området, så nu er det ikke nødvendigt
at rejse til Holland for at anskaffe dem.

I kan se flere fotos af mine planter
på www.bennyskaktus.dk, og man
er også velkommen til at komme
forbi og se dem ved forudgående
aftale, da haven er aflåst, når der
ikke er nogen hjemme.

TEMA EN HAVEBERETNING

Yucca angustissima ssp. kanabensis

tekst & foto: Benny Møller
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Oldboysfodbold
nåede målsætning
Så spillede oldboys deres sidste
kamp for i år. Målsætningen var,
at vi ikke skulle rykke op.
Og den blev indfriet. Tak for i år.
Vi ses igen næste år.
 

Poulstrup havde trofaste fans til at heppe fra tribunen.

Som rigtige stjerner vinkes der til publikum før kampen.

Indmarch på det store Ålborg Stadion.

Kampen mod Tylstrup er igang. Kampen endte 8-4 til Tylstrup.

Sport 81

(Til venstre)
Stemnings-
billeder fra
sommerfesten

(Til højre) Poulstrup
spillede fodbold på
Ålborg Stadion

BT_Lokalbladet 2008-4.pmd 10-11-2008, 09:3415



LOKAL
bladet16

M
øll

eh
av

en

tekst & foto: Møllehaven

BT_Lokalbladet 2008-4.pmd 10-11-2008, 09:3516



LOKAL
bladet 17

En maddag i Møllehaven.
MENU: Svensk pølseret

Morgenen står på at få forbe-
redt alle de ting man skal bruge for
at lave den fælles mad. Der er altid
mange hjælpere der melder sig.
Melika og Anton hjalp med at få
skåret pølser. Katrine var lige med
for at få en lille smagsprøve. UHM.
Vi får gjort tingene i fællesskab.

Denne maddag har vi valgt at
lave mad over bål. Amalie og Louise
har meldt sig frivillig til at hjælpe
med at få startet vores bål. De har
lige været på koloni, her aflurede
de fidusen med at lave bål. De har
øvet sig meget hjemme i børneha-
ven, dog med vores klodser inde
på stuen. De klarede det rigtigt flot,
men det med ilden klarede pæda-
gogen.

Anton kom lige og hjalp med
at få lagt løg på den store pande.
Så blev der eller kokkereret. Da
maden endelig var færdig, kom alle
børnene og satte sig for at spise
rundt om bålet.

Møllehavens fødselsdag

Tirsdag den 2. september fej-
rede vi Møllehavens fødselsdag
ovre i hallen. Der var opstillet for-
skellige boder, hvor man kunne
vinde flotte gaver, og endvidere
kunne der købes mad og drikke.

Hele arrangementet startede
med at børnene skulle optræde for
deres forældre. Både børn og
voksne var meget spændte, og hel-
digvis endte det hele med at blive
et rigtig flot show! Der blev sun-
get og optrådt til „Jens Hansen har
en bondegård“, „I en skov en hytte
lå“ og „Langt ude i skoven“. Des-
uden var der dansepiger og stærke
mænd på scenen også! Vi havde
en rigtig hyggelig eftermiddag/af-
ten

Velkommen til følgende nye børn som er startet i Møllehaven
august – september 2008:

På Møllemarken startede:
 Mathias, Adam, Mads, Bendix, Thien og Yannick

På Rundmarken startede Lisbet

Forældrekaffe i
vuggestuen
Møllehaven
d. 22 – 9 2008.

Sikke en dejlig solskinsdag,
hvor duften af kaffe og nybagte
boller spredte sig ud til legeplad-
sen. Alle børn var lækkersultne, så
det blev lige til en lille bolle inden
mor og far kom.

Det blev en rigtig hyggelig ef-
termiddag hvor børn og forældre
fik sig en snak mens der blev spist
boller på liv og løs. Desuden var
der også hyggeleg i sandkassen
og i skoven.

En rigtig dejlig dag.

Kaffe på kanden…..

Mandag d. 22 september
havde de store børn fra Mølle-
marken forældre kaffe i koloniha-
ven.

Vejret var dejligt da hele bør-
negruppen tog bussen mod Hjør-
ring for at komme til Kolonihaven.

Efter en lang gåtur kom vi en-
delig frem. For nogle af børnene
var det første gang de var der. For
deres vedkommende, skulle det
hele undersøges og for de andre
som havde været der før, var det
glædelig gensyn.

Nogle af børnene gik straks i
gang med at lege, andre plukkede
æbler og  nogle var med til at stille
frem med saft, kaffe/the og kage til
at forældrene skulle komme.

Så begyndte forældrene at
komme og nogle fik kaffe og kage
med det samme, mens andre lige
skulle lege lidt med først.

Det var en rigtig hyggelig dag
med dejligt solskinsvejr og hygge
på den lille terrasse ved kolonihave
huset.

Tak til alle jer forældre der kom
og var med til at gøre denne efter-
middag i solskinnet til en dejlig op-
levelse.

Når mor eller far dør har børn en tendens til at
skjule deres sorg og dermed risikerer de let at
blive overset.

Sygeplejerske Dorte Buchwald følger hvert
år godt 20 børn der mister en forælder og prøver
gennem samtaler at hjælpe børnene til at bringe
lidt orden i det kaos af følelser, de ofte slås med.

Den 19. januar kl. 19 kommer Dorthe
Buchwald til Vrejlev-Hæstrup Skole og fortæller
os om, hvordan vi kan hjælpe, hvis det skulle
ramme os.

Se nærmere i dagspressen.
 Kulturelt Udvalg

KORT
FORTALT

Den maskerede sorg

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

tekst & foto: Møllehaven
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I Skovager har vi i uge 38
og 39 arbejdet med høst.

Den pædagogiske baggrund
for at lave høstuger er tænkt som
en del af vore læreplaner. Lære-
planerne siger at  der i en daginsti-
tution skal arbejdes med 6 forskel-
lige temaer. Vi har til høstugerne
valgt det tema som hedder „Natu-
ren og naturfænomener“. Samtidig
med dette ene tema får vi også til-
godeset øvrige temaer som findes i
læreplanerne.

Høst-ugerne går ud på at vi la-
ver mad og bager, sylter og koger
saft af og med frugt og grønt som
børnene kommer med. Børnene ar-
bejder på tværs af alder og stue-
opdeling.

Børnehaven har selv avlet to-
mater og grøn peber så børnene har
kunnet følge planterne  „ vokse op“
og hjælpe med at passe og pleje.
Børnene har plukket solbær fra vo-
res egen store busk og pærer fra
egne træer.

Den sidste fredag i høstugerne
laver vi suppe over bål. Suppen er
ligeledes kogt på indkomne grønt-
sager. Dertil et hjemmebagt flutes
igen med grøntsager i. Suppen skal
indtages på halmballerne som vi har
fået og stillet op i en rundkreds ude
på legepladsen. Halmballerne blev
hurtigt indtaget og der blev øvet
balancegang derpå og nogle af bør-
nene fandt hurtigt  på at vende bal-
lerne på højkant, så blev de til en
hest.

I høstugerne byder vi børnene
på forskellige retter til
eftermiddagsmad. Æblegrød,
hyldebærsuppe, rødbedeboller,
majskolbe-stykker mm.

Mandag gik vi en lang tur i sko-
ven omkring børnehaven. Her pluk-
kede vi hyldebær til vores saft og
suppe, fik set hvordan skoven for-
andrer sig her i efteråret. Fandt
flotte blade og græsser som vi har
brugt til at dekorere med i børneha-
ven. Vi så på svampe og fik en snak
om giftige og ikke-giftige svampe.
Det gav så lejlighed til igen at un-
derstrege hvor vigtigt det er at va-

ske hænder når man har været på
opdagelse i naturen.

Vi har været på besøg på
Vrejlev-kloster og set på køer og
traktorer. Inde i stalden stak køerne
hovederne ud gennem tremmerne,
når de skulle spise af maden som lå
i midtergangen. Emilia 3 år - syn-
tes“ godt nok at det var synd at
køerne var i fængsel“.

Der kørte traktorer i pendulfart
med store vogne fyldt med kartof-
ler, så det fik vi en snak om også.
Tak til Troels og Kirsten for at vi
måtte besøge dem.

Fredag formiddag  i uge 38 kom
Olivias forældre i børnehaven og
lavede smoothies til os, lækre
drinks i flere forskellige farver la-
vet af dejlig frugt, både frisk og
frossen. Der blev også lavet en
omgang „smoothies-is“ til hele flok-
ken Det var bare så skønt at de gad
komme igen i år , det var en hygge-
lig formiddag , hvor de dejlige
drinks fik børnene til at drikke/
smage forskelligt frugt og grønt.
Tak til Kristina og Dan for det.

Vi øver os på sangen „Marken
er mejet“. Den skal synges for for-
ældrene, den sidste fredag i vores
høstuge, hvor vi byder forældrene
på kaffe og kage som vi har bagt af
de indkomne produkter.

Under skrivelsen af dette ind-
læg er vi kommet 1 1/2 uge ind i
høstugerne og det har indtil nu
været rigtige gode dage, hvor vi
har haft  mange gode oplevelser
såvel ude som inde i børnehaven.

Brug af legepladsen når bør-
nehaven er lukket.

Legepladsen må gerne bruges
når børnehaven er lukket, MEN lad
venligst være med at ødelægge
vores ting. Og smide affald på le-
gepladsen, vi finder tit tomme fla-
sker og cigaretskodder, ikke lige
noget børnene skal lege med.

Det er børnenes legeplads det
går ud over og  børnene bliver me-
get kede af det når tingene bliver
ødelagt.

Børnehaven Skovager
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Vores tema for årets gruppelejr var middelalder,
og i år ville vi prøve noget „nyt“, så vi var en glad flok
på 15 spejdere, plus ledere og hjælpere, der drog til
Bondegården på Thorup Hede. Vejret viste sig fra sin
smukkeste side og var med os hele weekenden. Dej-
ligt, for det betød, at vi kunne være udendørs hele
dagen. Samtlige måltider blev fortæret under blå him-
mel, og aftensmaden blev tilberedt over bålet.

I løbet af lørdag eftermiddag blev der bygget m.
rafter. Bl.a. byggede spejderne en stor blide (katapult).
Herefter gik konkurrencerne i gang. Der blev dystet
på livet løs i discipliner som ringridning og sid på bom
og slå din modstander af.

Efter aftensmaden og lejrbålshygge var nogle af
bæverne og ulvene på aftenløb. Det var en lille smule
skræmmende, for det bliver meget mørkt ude på Thorup
Hede efter mørkets frembrud.

Da bæverne og ulvene var kommet ned under
dynerne, var det de stores tur til at komme på natløb.
De sov i telte udenfor, og var ikke alt for hurtige til at
komme op og komme i tøjet igen. Af sted kom de dog,
men fy og føj, hvor det pludselig vrimlede med trolde
og hekse ude i natten!

Søndag sluttede vi af med gudstjeneste sammen
med forældre og søskende. Herefter var det tid for et
glas saftevand og et stykke kage, inden forældrene
kunne køre hjem med nogle trætte børn!

Gruppelejr

I år havde vi valgt at holde dagen umiddelbart
efter skoletid en onsdag eftermiddag. Vi allierede os
med pædagogerne i SFO og tog børnene med ned til
bålhytten v. hallen. Her havde vi arrangeret forskel-
lige lege og små konkurrencer for dem. Det var en stor
succes med deltagelse af godt 40 børn og selv om det
regnede lidt ind imellem, havde vi en rigtig hyggelig
eftermiddag. Husk: Nye spejdere er til enhver tid vel-
komne i spejderhuset. Vi mødes hver torsdag fra klok-
ken 18.30 til 20.00

Spejder for en dag

Natløb
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Så blev det alvor igen efter en lang sommerlukning. Cykel
holdet har trådt i pedalerne sommeren igennem og på Pe‘tanque
banen har der ligeledes været gang i den. Men ellers har der været
stille på Gl. Rønnebjergvej nr.9.

Første arrangement i august var et bankospil, og 27. august
stod der  kør selv tur til Feriebyen Skallerup Klit på programmet.
Her besøgte vi „Museumshuset“ og John Kilden fra Feriecentret
gav os en spændende beretning om livet i Feriebyen, da det var
flygtningelejr fra 1946 – 1947 og senere, da der i 1948 åbnedes op
for udlejning af de første ferieboliger og til i dag, hvor Skallerup
Klit er et moderne feriecenter. Derefter gik turen til Dyregården,
hvor teknisk chef,  Henrik Nielsen fra Feriecentret, fortalte om
arbejdet med at drive et stort feriecenter. En rigtig god tur.

6. september var der i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv,
Folkedanserne Menighedsrådene og HUGF fælles udflugt til den
Jyske Alhede. En tur, som udsprang af det foredrag, vi i januar
havde her på Aktivitetshuset, om „Kartoffeltyskerne“. Vi kørte
først til Frederiks kirke, hvor vi mødtes med Elsa Sten Ølgaard,
som fortalte om kirkens spændende historie og om en tur rundt på
kirkegården med mindesmærker over de slægter der kom til Alhe-
den fra Tyskland. Derefter gik turen til den gamle Kgl. priviligerede
Grønhøj Kro med et besøg i museumshuset, hvor historien om
„Kartoffeltyskerne“ blev fortalt gennem billeder, genstande, plan-
cher m.m..Efterfølgende spiste vi middag på kroen hvor krom-
anden Gregers Laigaard fortalte om kroens historie og sang et par
Blicher sange. Efter spisning gik turen videre gennem de smukke
Dollerup bakker, hvor vi drak medbragt kaffe i flot solskinsvejr, før
turen igen gik hjem over.

September bød også på spis sammen, et arrangement som
altid er godt besøgt. Og 17. september stod der igen tur på pro-
grammet, denne gang gik turen til Vildmose Museet i Brønderslev,
hvor museumsleder Helga Sivesgaard guidede os på en to timers
tur gennem Vildmosen, med gode beretninger om mosens historie
og vi fik oplevelsen med at stå på den oprindelige og uberørte
højmose. Tilbage på museet var der kaffe på gårdspladsen i fint
solskinsvejr, før det blev tid til en tur gennem museets mange
udstillinger.

Sen sommeren har budt på mange ture ud af huset, men inden
for i Aktivitetshuset har der også været gang i den. EDB er startet
op. Og fire hold er kommet i gang, de første starter kl.12,45 og det
sidste hold stopper kl. 21,00 så Ole har travlt, men der er også tid
til hygge ind imellem. Litteraturholdet er godt i gang, for tiden er
det Magtens Folk af Erik Ålbæk der læses. Kniplerne torsdag
formiddag har haft travlt med at kniple tørklæder og til dette har vi
haft hjælp af Lene fra Hæstrup. Torsdag eftermiddag har vi fået
godt gang i Patchwork, så dominostrik som vi også har annonce-
ret med har vi besluttet at vente et par måneder med. Træværk-
stedet som arbejder fredag eftermiddag, har de sidste måneder
haft travlt med at lave knipleborde, borde med, hæve / sænke
funktion, de er meget flot lavet.

Vi tager nu fat på vintermånederne og flest indendørs aktivi-
teter, men fredag formiddag kl. 10,00 vil der stadigvæk være gå tur
fra Aktivitetshuset.

Nyt fra Aktivitetshuset

 I foråret 2008 havde vi Henning Bender fra Udvandrer-
arkivet  i Ålborg til at fortælle om dem der drog vest på for
at finde lykken.

Med udgangspunkt i bogen „Jeg kommer snart hjem“
vil forfatteren, foredragsholderen og folketingsmedlem Ole
Sohn komme og fortælle om de danskere der i starten af
1900 tallet udvandrede til Rusland for at finde lykken der.
Den del af den danske udvandrersaga er kun kendt af
meget få, men den er derfor ikke mindre spændende.

Ole Sohn er en fremragende fortæller, der kan trylle-
binde sine tilhørere. Han er også godt inde i materialet om
de danskere der udvandrede til Rusland, idet han i mange
år har beskæftiget sig med historien om dem, og har haft
adgang til de russiske arkiver hvor oplysningerne findes.

Foredraget holdes i „Aktivitetshuset“ i Poulstrup man-
dag d. 23. februar 2009 kl. 19.30.

Læs nærmere i dagspressen til februar.

Vrejlev-Hæstrup
Lokalhistoriske
 Forening

KORT FORTALT
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Kartoffeltyskerne

SOGNEUDFLUGT
KORT
FORTALT

tekst: Aktivitetshuset
foto: Erik Jess
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Ja så er vi på banen igen, som mest vindende
klub i sammenslutningen. Super flot.

Hvad gå de og laver der nede på rideskolen. Ja
det kan godt være vi holder til lidt uden for centrum,
men der er fuld gang i aktiviteterne.

En stor del af vores unge ryttere er medlem af 4H
og udstiller på dyrskue på 4H’s stand. Så det var
indlysende at samles på rideklubbens arealer til lidt
fælles oplysning og træning, og for første gang tror
jeg at der var både kanin hop og mønstring/agility
med kalv, den klarede det til ug hvilken vores heste
også gjorde med lidt træning så vi var godt forberedt
til årets dyrskue, hvor der blev høstet mange fine
præmier.

Vi har afholdt 3 stævner, et internt klubstævne,
kun for vores egne ryttere, samt 2 med deltagelse af
de 5 andre klubber i sammenslutningen. Desværre
måtte vi aflyse spring til det sidst stævne, grundet
voldsom regn, alt sejlede, så vi valgte af sikkerheds-
mæssige årsager at aflyse spring, lidt øv, men hellere
det end skadede børn og heste. Alle tog det nu også
pænt.

Vi vil gerne takke alle dem som har sponseret
rosetter, præmier, gaver og andet til vores stævner.

Sommerferien kom jo og så var der pause fra un-
dervisningen, men ikke fra ridning og aktiviteter, en
gruppe børn og forældre besluttede at lave overnat-
ning med tilhørende spøgelsehistorier, det var
råhygge.

Så var der jo også lige vores årlige ridelejr, den
trak som altid fuldt hus, det minder mest om en cam-
pingplads, med mange glade rytter. Vi var som altid
på bytur/skovtur lørdag formiddag, og kunne hilse
på Poulstrup borgere, der kom ud og så vores vidun-
dere skridte forbi.

Om eftermiddagen var der ponygames, hvor både
børn og voksne deltog, vores formand Martin var
dog ikke meget for at ride, men vi andre bildte ham
ind at det skulle formanden iflg. nogle gamle vedtæg-
ter som desværre lige var bortkommet, så op kom
han, og lidt senere kom han ned, lidt ufrivilligt, men
til megen morskab for os andre. Om aftenen var det
tid til festmiddag. Vi sluttede næste dag kl. 12, alle var
lidt trætte men havde endnu et godt minde med hjem.

Næste arrangement er jagten, som er den 1. no-
vember, sidste tilmelding den 19. oktober, se Sindal
rideklub.dk.

Vi møder en stor og værdifuld opbakning blandt
lokale erhvervsdrivende. Dette er både gaver, udlån
af maskiner, samt hjælp til div. opgaver. Også en tak
til en god forældre gruppe der gerne giver en hånd
med.

Der er stadigt mange opgaver som skal løses, og
ønsker der håbes indfriet, men vi er godt på vej.

Internet adresse: www.poulstrup rideklub.dk

Poulstrup Rideklub
cup vindere 2008
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Den 29. Oktober kan Gerda
og Marius Christiansen
Rundmarken 5b i Harken
fejre Krondiamamtbryllup.
65 år er mange år, vi prøver
at tage et tilbagenlik.

Marius er født på Stevns og
døbt i Højerup kirke. Han kom tidligt
ud at tjene på landet.

På grund af krigen var det småt
med arbejdstilbud og han rejste
derfor til Vendsyssel sammen med
en kammerat for at prøve noget
andet. I novemver 1941 kom de med
toget til Hjørring efter mange timers
rejse, både fordi det var under be-
sættelsen, men også fordi hele lan-
det var ramt af snestorm.

Marius fik arbejde på St.
Vestergaard i Bagterp og sammen
med ejerens jævnaldrende søn be-
gyndte han at danse folkedans i
forsamlingshuset.

En aften kom en af lærerne fra
Halvorsminde Ungdomsskole og
gav ham en pakke – en julegave –
som først måtte åbnes hjemme på
gården. Det viste sig at være en
bog, han var udtaget til at spille
dilettant, et stykke der hed „Kloge
Ellen“.

Samtidig var der en kokkepige
på Halvorsminde som også skulle
spille med i stykket, hun hed Gerda.

Hun var fra Hæstrup Hede nu
Præstevej 36, også hun var tidligt
ude at tjene, første plads var hos
smed Thiel i Hæstrup. Dernæst var
det på Kommunegaarden, som
dengang var både alderdomshjem
og fattiggård, der tjente hun til et
ophold på Halvorsminde Ung-
domsskole. De næste pladser var
på Vejgaard i Hæstrup, Kommune-
gaarden og retur til Halvorsminde,
som kokkepige, hvor hun spillede
dilettant  sammen med Marius. Når
der skulle øves kørte man med hest
og slæde, som de forskellige gårde
stillede til rådighed.

Gerda og Marius blev viet i
Vrejlev kirke af pastor Dissing i
1943. Deres første hjem var på
Hedebovej, derefter flyttede de til
Ålborgvej på 1. Sal i et lille hus
ved siden af slagteren.

Marius blev tilbudt arbejde på
Hæstrupgaard til en dagløn på 6
kr., men det var for lidt. Fagforenin-
gen sendte ham derfor til Hirtshals
for at bygge bunkers for tyskerne,
somme tider kom der sukker i be-
tonen, det sinkede tørringen.

Efterhånden var familien vok-
set med 2 børn. Fra stuevinduet
kunne de følge den sidste del af
besættelsen og befrielsen, da de
tyske soldater drog sydpå med
deres ting, nogle af dem var så
heldige at de havde en barnevogn
til at køre tingene i.

PÅ grund af lidt arbejde rejste
familien til Stevns. Marius fik hur-
tigt arbejde på et frørenseri og han
var senere med til at bygge
Boesdal kalkværk. til sidst fik han
plads på en gård med tilhørende
fodermesterhus og det gav bedre
plads da familien nu var vokset til
7 børn.

Efter en sommerferie i Vend-
syssel i 1954 valgte familien at
bygge hus i Bagterp, børnene kom
i Bagterp skole der var næsten
nabo.

Marius fik hurtigt arbejde ved
kloak- og vejarbejde, i mange år
kørte han med mælk fra omegnens
mejerier til Nestle‘, det at slå sten,
som Jens Vejmand, gav også en
god ugeløn 500 kr. hvilket var

Krondiamant-
bryllup

mange penge dengang. Marius slut-
tede sit arbejdsliv på Eskofot.

Gerda var rengøringsassistent på
Hjørring Sygehus og Halvorsminde Ef-
terskole indtil eleverne selv skulle gøre
rent som et led i opdragelsen.

De har nu begge været på efterløn
og pension i mange år.

Folkedans har været til stor glæde
for hele familien, og campinglivet har
også været en del af tilværelse, f.eks.
kørte de til Nordkap da  de fejrede Guld-
bryllup. Nu er det familiecamping på
Svalereden camping man glæder sig til.

Efter 9 år på Sjællend og 54 år på
Annasvej er kredsen sluttet i Harken
hvor det hele begyndte for 65 år siden.
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SOGNENE NETOP NU

Den 29. september måned er podcast af
søndagens prædiken igen mulig. Tidligere
bragte DR-NORD prædikerne fra Vrejlev eller
Hæstrup kirke. Nu kommer det til at foregå via
www.aalborg.stift.dk.

Podcast er sikkert for mange fagre ny ver-
den. Podcast  er det, at man kan gå på
internettet og der finde noget, som man vil
lagre på en lille musikafspiller, en såkaldt MP3-
afspiller. Man kan dog også høre nøjes med at
høre udsendelsen, prædikenen eller musikken
direkte på computeren.

Podcast er ligesom alle andre computer-
ord et engelsk fagudtryk. Jeg ved det ikke,
men jeg tror ikke, at der er ret mange der ved,
hvad det står for. Jeg vidste det i hvert fald
ikke før jeg aktivt gik ind og søgte betydnin-
gen af ordene på internettet. Det står ikke an-
ført i min engelsk-danskordbog, som jeg fik
konfirmationsgave. Internettet vidste det: Det
står for Personal On Demand Casting. På
dansk må det blive noget i retning af: Person-
lige udvælgelser på forlangende. På jysk, at
man selv kan bestemme, hvad man vil høre.

Podcast og Jesus
Ej andet fra dit rige
har draget dig herned
end din den uden lige
grundløse kærlighed.
Da jeg i mørkheds sæde
og Satans rige sad,
da kom du selv, min glæde,
og gjorde mig så glad.

( vers 4 og 5 i salmen DDS 86 , Hvorledes skal jeg møde)

Man kan selv sammensætte sit radioprogram og høre udsen-
delserne, når man har lyst og tid til det. Og så var det at jeg
kom til at tænke på julen og dermed Jesus. Tænk, hvis det var
sådan med Jesus, at han kun lod høre fra sig på forlangende,
så var det aldrig blevet jul. Det var af ren og skær guddomme-
lig godhed, at Gud lod Jesus føde i Betlehem. Det var ikke
fordi folk forlangte det. Det var heller ikke fordi de havde krav
på det. Tværtimod mødte Jesus modstand fra første færd: der
var ikke plads i noget herberg og Herodes sendte sine solda-
ter ud for at dræbe ham. Modstanden og uviljen mod Jesus
blev ikke mindre med tiden.

Det var ikke on demand, det var ikke på forlangende, at
Gud lod høre fra sig, da han sendte Jesus til verden med
evangeliet. Det var fordi Gud ikke kunne lade være. For så-
dan er det med enhver, som elsker, kærligheden tvinger ham.
Gud kunne og ville ikke se igennem fingre med den menne-
skelige ondskab og elendighed, det som vi i kristen sammen-
hæng kalder for synd. Derfor kom han for at sætte os fri af
syndens absolutte herredømme. Det står poetisk og stærk i
følgende vers fra en adventens gode salmer

Kom, bange sjæl, at skrive
dig det i hjertet ind,
lad denne glæde drive
igennem sjæl og sind:
at hjælpen er til stede,
at Jesus selv er her,
han vil dig trøste, glæde
og altid have kær.

Sådan hører du
en prædiken:
1. Når computeren er der startet,
så luk internettet op.

2. Skriv www.aalborgstift.dk

3. Du er nu inde på Aalborg Stifts hjemmeside.
I venstre kolonne står der nordjyske prædikener,
det dobbeltklikker du på med musen
og trykker derefter på hør en prædiken
og prædikenen høres nogle få sekunder efter.
(Husk at tænde for højtalerne på din PC!)

Vi forsøger at gennemføre podcast som annonce-
ret i den kommende periode uden fast sognepræst

fra sognepræsten
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 Ens liturgi begge kirker

1. Fra den 1. søndag i advent
indfører vi ens liturgi i begge kir-
ker. Det er blevet besluttet på et
menighedsrådsmøde. Vi har væ-
ret vant til at have to forskellige
måder at fejre nadver på. Det bli-
ver nu i Hæstrup Kirke, som det
er i Vrejlev Kirke. Det er det så-
kaldte ritual b, som man kan se
bagerst i salmebogen under af-
snittet højmesseordning (side
799 i den udgave af Den Danske
Salmebog, som vi bruger i kir-
kerne). Det er for at gøre det let-
tere for gudstjenestedeltagerne
og undgå for megen forvirring.

Forandringer i
gudstjenesten Vær med i kampen

for en verden uden sult

Den 1. marts 2009 sender Vrejlev og Hæstrup sogne frivillige indsam-
lere på gaden for at hjælpe verdens fattigste i kampen mod sult.

Det sker i en tid, hvor verdens fattigste presses hårdt af stigende fødevare-
priser.

Bekæmpelse af sult har været en kernesag for Folkekirkens Nødhjælp i næsten
100 år. Derfor har Sogneindsamling 2009 fokus på sult.

Daglig, udmarvende sult er en livsbetingelse for 850 millioner mennesker klo-
den over. Sulten påvirker mennesker fysisk, mentalt og åndeligt. Sulten gør det
umuligt at leve et aktivt liv. Et underernæret barn kan hverken lege eller lære. Er
barnet underernæret gennem længere tid, tager både hjernen og immunforsvaret
skade.

Vær med i kampen for en verden uden sult! Meld dig allerede nu som indsamler
den 1. marts på telefon 98988360 eller e-mail: vrejlev.kirke@mail.dk

Ved sogneindsamlingen i 2008 blev der på landsplan samlet15 millioner kroner
ind til kampen mod aids.

Ny reguleringsplan for
Vrejlev og Hæstrup kirkegård

I forbindelse med samdriften
af sognenes 2 kirkegårde fra den
1. oktober 2008 har menighedsrå-
det fået laves fælles kirkegårds-
vedtægt, som netop er blevet god-
kendt af provstiet.

Taksterne er som tidligere
omtalt blevet ens i hele kommunen,

Mange gravsteder er ikke korrekt
optegnede på de gamle kort ligesom man
ønsker en registrerimg af større træer på kir-
kegårdene.

Landinspektørfirmaet Birk og Boe vil
her i efteråret få indmålt alle områder på det
digitale net, så man for eftertiden kan pejle
sig frem til alle gravsteder.

Der vil endvidere blive udarbejdet
opdaterede kort med angivelse af udløbsti-
der for alle gravsteder og hvilke gravste-
der, der er bevaringsværdige.

Alle oplysninger lægges til slut ind på
kirkegårdenes nye administrationsprogram.
Det er et arbejde, der først vil være afsluttet
engang til næste år.

For kirkegårdenes brugere vil der
komme en beskrivelse af materialevalg for
de forskellige områder, så kirkegårdenes
helhedspræg vil blive bevaret for eftertiden.

Men herom vil der komme mere senere
i processen.

hvilket betyder, at der er
en del forhøjelser af pri-
serne, især for gran-
dækningen.

Fredningstiden er
endvidere ændret fra 20
år for alle gravsteder til
25 år for kistegravsteder
men nedsat til 10 år for
urnebegravelser.

Kirkegårdsvedtæg-
ten med de  nye takster
kan fås ved henvendelse
på kirkegårdskontoret.

Nye administrationskort
Menighedsrådet har anmodet

Landskabskonsulenterne A/S i
Nørresundby om at foretage en
registrering af de 2 kirkegårde med
henblik på udarbejdelse af en ny
reguleringsplan

KIRKESIDE

af  Niels Chr. Lassen &
Knud Birch Andersen
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Sognearbejdet

REPLIK

I sommeren 2008 er der i den
nyistandsatte Vrejlev Kirke afholdt
2 koncerter.

Søndag den 20. juli var der med
Vendsyssel Festival som arrangør
koncert med trompetisten Gorm
Hovaldt sammen med sit ensamble
på 10 medlemmer.

Fredag den 8. august var der
koncert med gospelsangeren Ma-
rie Carmen Koppel, der blev akkom-
pagneret af Sten Rasmussen på
klaver (Billedet herover).

Det blev en meget intens kon-
cert med den store gospelfortolker.

Sommerkoncerter

Med nogen forsinkelse er
Dansk Kirkeklokketeknik i Løkken
den 20. oktober startet på installa-
tionen af det nye automatiske
ringeanlæg.

Allerede nu planlægger sog-
nepræsten og det nye aktivitets-
råd aktiviteter i vores 2 kirker.

Det er tanken at åbne Vrejlev
Kirke nogle hverdagsaftener i
sommerperioden, så lokale og tu-
rister kan have en stille stund el-
ler andre gange lytte til musik.

Meget mere herom senere.

KORT
FORTALT

Automatisk  ringeanlæg i Hæstrup Ringetiderne vil fremover være
ens for de 2 kirker. I sommertiden
vil der ringes kl. 7 og 18, forår og
efterår kl. 8 og 17 og i vintertiden
kl. 9 og 16.

Det er med de nye automati-
ske anlæg muligt at tilpasse ringe-

tiderne lidt mere til solens gang end
til personalet.

Ved højtiderne ringes der med
begge klokker i Vrejlev Kirke.

tekst: Knud Birch Andersen
foto: Knud B. A. og Lise-Lotte Chr.
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Aqualand i Vrejlev Kirke
Efter kirkeistandsættelsen

har det desvære vist sig, at vand-
problemerne i kirkens kælder ikke
er løst. Menighedsrådet udarbej-
dede allerede sidste år en plan
for en kontrolleret dræning om-
kring tårnet, men planen blev for-
kastet af den kgl. bygnings-
inspektør.

Efterfølgende har der i som-
mer været 3 oversvømmelser med
op til 1 m vand i kælderen.

Grundvand trænger ind fra
vest og syd og en løsning på pro-
blemet er absolut nødvendigt. Der-
for har der været ekstraordinært syn
i september med deltagelse af alle
implicerede myndigheder,

Menighedsrådet afventer
en endelig rapport fra ingeniør-
firmaet Lønborg med forslag til,
hvorledes man kan standse mi-
seren.

Om tilladelser til den prakti-
ske udførelse herefter vil blive
givet, ved kun Kirkeministeriet
og Nationalmuseet. Indtil videre
afventer menighedsrådet derfor
indkøb af eventuelle guldfisk.

Vrejlev Kirke lagde den 29.
august hus til koret „Papaya“ i for-
bindelse med Region Nords
GoGlobal projekt.

Koret, der består af 20 danske
sangere har tidligere optrådt for
Nelson Mandela og Desmond
Tutu.

Desværre faldt koncerten sam-
men med Sport 81´s sommrefest  i
Poulstrup, hvilket resulterede i et
meget skuffende fremmøde. De ca.
25, der var mødt op til koncerten,
fik en stor oplevelse.

Forhåbentlig bliver man lokalt
bedre til at koordinere aktiviteter,
men det kræver, at de forskellige
foreninger bliver bedre til at be-
nytte aktivitetskalenderen på
poulstrup.net.
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REPLIK

Apropos julen… og englene
Der findes to slags engle: almindelige engle og skytsengle, som der er
mere fart i (Anne Sophie, 6 år)

Engle er modige. De hopper fra den ene stjerne til den anden. Når de er
uvenner, skyder de stjerneskud og hekseskud med hinanden (Martin, 6 år)

Juleaften
Juleaften har vi en særlig børnegudstjeneste for hele familien  i Vrejlev Kirke.

Vi synger julesalmer og høre en juleprædiken til børnene. Derudover har vi de
traditionelle julegudstjenester om eftermiddagen i begge kirker. Se tidspunkt se-
nere.

Nytårsparade
Søndag den 11. januar kl. 10.30 er der børnegudstjeneste i Vrejlev Kirke. Det er

samtidig nytårsparade for spejderne. Efter gudstjenesten er alle velkomne til hot-
dogs i Sognehuset. Det er gratis!

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 22. februar holder vi sammen med HUGF fastelavn. Som optakt til

festen er der kort småbørnsgudstjeneste i Harken-Hallen kl. 14.

Spaghettigudstjeneste i Vrejlev Kirke
Torsdag den 5. februar kl.17.30
Kom til en festlig gudstjeneste.
Det koster 25 kr. pr. voksen og er gratis for børnene. Du behøver ikke tilmelde

dig, men møder blot op.

Sogneindsamlingsgudstjeneste
Søndag den 1. marts er der gudstjeneste i Hæstrup Kirke. Klokkeslet senere.

Denne søndag forsøger vi at lade konfirmanderne medvirke. Efter gudstjenesten
er der sogneindsamling. Se nærmere beskrivelse på side 23.

Børnegudstjenester

Du er meget velkommen til at
synge med i Kirkernes voksenkor. Vi
optager nye glade medlemmer de to
første øveaftener i januar, nemlig tirs-
dag den 13. og tirsdag den 20. januar.
Vi medvirker ved koncerter og guds-
tjenester i kirkerne og somme tider an-
dre steder. Velkommen til en livsglad
fritidsbeskæftigelse.

Babysalmesang

er for babyer på ca. 2 – 9 mdr og
deres mor/far. I forårssæson’en finder
babysalmesang sted på følgende tors-
dage kl. 10.00 i Vrejlev Kirke:

Den 22. og 29. januar
Den 5., 12. og 26. februar
Den 5., 12., 19. og 26. marts
Den 2. april

Velkommen til lærerige og hygge-
lige stunder for mor/far og baby. Kaf-
fen/teen bagefter i sognehuset koster
en 10’er.

Forårets sangaftener
finder sted

den 27. januar
den 24. februar
den 24. marts
den 28. april
den 26. maj

Emnerne for aftenerne vil blive
offentliggjort senere.

Voksenkoret

Til gudstjenesten søndag den 14. december
medvirker konfirmanderne, Skolens Børnekor, Ungdomsbanden og
Kirkernes Voksenkor. Kom og nyd en dejlig gudstjeneste med fokus
på oplæsning og musik.

Fællesskabseftermiddage
Vi strikker, syr og hygger os ved at fremstille brugbare ting til Rumænien. Da-

toer  i den kommende periode:
5. december
2. januar
6. februar
6. marts

Alle dage kl. 14 i sognehuset Alle kan være med og er velkomne
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Nyt fælles
menighedsråd

Vrejlev og Hæstrup sogne dan-
ner i den næste 4-års periode et
fælles menighedsråd.

Rådet fungerer fra 2008-12 og
består af følgende medlemmer:

Som noget nyt er der også
valgt et aktivitetsråd, der skal
hjælpe med at arrangere de mange
kirkelige aktiviteter i sognehuset
og i kirkerne. Dette består af:

Den 20. november konstituerer
det nyvalgte menighedsråd sig. Her
vælges formand, næstformand,
kasserer, kontaktperson og kirke-
værger.

Hvem der bliver valgt til de
forskellige poster vil senere blive
oplyst på kirkernes hjemmeside.

Præstegårdsjord eller sognegård?

Det afgående menighedsråd
har besluttet at indlede forhand-
linger om salg af størstedelen af
præstegårdsjorden, en del af
udbygningerne og den tidligere
forpagterbolig.

Projektet er så langt fremme,
at udbudsmaterialet, der er udar-
bejdet af LandboGruppen Nord, er
klar til godkendelse.

Materialet vil blive sendt i ud-
bud snarest med efterfølgende til-
budsgivning.

Før et frasalg kan foretages,
skal projektet godkendes af Kirke-
ministeriet. Endvidere skal det op-
lyses, til hvilket formål salgssum-
men skal anvendes.

Såfremt det skønnes, at der
bliver afgivet utilstrækkelige tilbud
kan menighedsrådet undlade at
antage nogen af disse.

Salget vil blive annonceret i
dagspressen.

Sognegård ved Vrejlev kirke?
Såfremt salget af Vrejlev Kirkevej 26

gennemføres, bliver en af de første op-
gaver for det nye menighedsråd af få til-
ladelse af provstiet til et projekt for ud-
bygning af sognehuset ved Vrejlev
Kirke.

Her har der i flere år været alt for
små rammer for de mange aktiviteter
omkring kirken. Menighedsrådet ønsker
endvidere at spare transportudgifter for
konfir-manderne til undervisningen i
præstegården og et præstekontor i en
ny sognegård er ligeledes et ønske.

Med den stramme økonomiske si-
tuation er det dog en forudsætning, at
der opnås en salgspris på forpagter-
gården, der dækker størstedelen af
anlægsudgifterne til en udbygning af
sognehuset til en egentlig sognegård.

Knud Birch Andersen,
Nedre Byvej 7F, Poulstrup 9760 Vrå
Karen Margrethe Bruun,
Ny Rønnebjergvej 114, 9760 Vrå
Margit Christensen,
Bastholm Møllevej 175, 9760 Vrå
Poul Hansen,
Guldagervej 276, 9800 Hjørring
Bjarne Jensen,
Hæstrupvej 95, 9800 Hjørring
Erik Kristensen,
Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
Birgith Pedersen,
Vrejlev Møllevej 87, 9760 Vrå

Stedfortrædere
Vr. 1. Jon Frederiksen,
Vrejlev Kirkevej 90, 9760 Vrå
Vr. 2. Jens Ole Frederiksen,
Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå
Hæ. Jytte Schneider Jacobsen
Hæstrupvej 42, 9800 Hjørring

Jon Frederiksen,
Vrejlev Kirkevej 90, 9760 Vrå
Jens Ole Frederiksen
Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå
Inger Hansen
Gl Rønnebjergvej 1895, 9760 Vrå
Charlotte Kristiansen
Høstvej 4, 9800 Hjørring

Vinkelbygningen mod præsteboligens gårdsplads beholdes som
udhus og garage for præsteboligen

Forpagterboligen med ladebygning og stald følger med salget af
præstegårdsjorden

Den nuværende sognehus som ønskes udbygget

KORT
FORTALT

FRA
MENIGHEDSRÅDET

tekst & foto:
Knud Birch Andersen
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På Gammel Rønnebjergvej 264 er der liv i huset.
Udenfor bliver jeg mødt af en meget livlig schæfer-
hvalp på et halvt år. Indenfor er der babygråd, men
det tog hurtigt af, da de fik noget at spise. Sille og
Sabina er kun 3mdr., men er godt i gang med at op-
drage mor og far til at komme med maden når de kal-
der. De har også en storesøster, hun hedder Helena
og er lige blevet 8 år.

Forældrene er Annette og Henning de har boet
på Gammel Rønnebjergvej i nogle år, og er snart fær-
dig med at renovere huset, det bliver rigtig hygge-
ligt.

Henning er lige blevet danmarksmester for 2. Gang
i fejlfinding og reparation af Hyundai biler. I oktober
skal han til Frankfurt for at konkurrere om Europa
mesterskabet. Sidste år var han i Korea til VM, hvor
han blev nr. 3, og dermed bedst i Europa.

Vi ønsker held og lykke, både med tvillingerne
og konkurrencen.

Laurits er født 10-10-07, og dermed kun et år
gammel, men han har allerede gået længe. Det er
han også nød til hvis han vil følge med sin storesø-
ster Lærke, der er et par år ældre, for der skal ske
noget.

Laurits er søn af Anette og Kurt i Gammel
Rønnebjerg. Det er barn nummer 10 i rækken af børn,
hvis navne alle begynder med L. Han har 6 søstre
og 3 brødre, men de 3 ældste er flyttet hjemmefra,
og bor nu i Hjørring.

Det er ikke bare en stor familie, de har også
mange heste, børnene og Anette kan ikke lige blive
enige om, hvor mange der er, men enes til sidst om
at der er 23. Det er dog meningen, at nogle af dem
skal sælges.

Jeg har besøgt en meget aktiv
familie på Svenstrupvej 180.

Her bor Anette og Nils med
børnene Anders der går i 7. Klasse
på Vrejlev Hæstrup skole, Katrine
der går i 5. Klasse i Øster Vrå og
Amalie der lige er begyndt i børne-
haveklasse på Vrejlev Hæstrup
skole.

Nils arbejder hos Danhatch i
Vrå og Anette er it konsulent hos
Skat i Ålborg.

Deres store fælles interesse er
motorcykler, de er bl.a. i bestyrel-
sen af Vrå MC. De kører Honda
Touring, hvilket, fik jeg oplyst, be-
tyder at de er beregnet til at køre
lange ture. Hele familien har f.eks.
været på ferie i Norge på motor-
cyklerne.

Til ejendommen hører der 6
tdl., de er udlagt med græs, og der
går nogle meget smukke heste.
Anette opdrætter Dansk Varmblod,
og der kommer snart et nyt føl, som
de har meget store forventninger
til. Desuden er de ved at indkøbe
nogle køer og en tyr af racen
Skotsk Højlandskvæg.

Anders spiller fodbold i Har-
ken, og har fået nogle gode kam-
merater. Han er også meget glad for
at svømme, det samme er pigerne,
de svømmer i Øster Vrå. Pigerne går
også til gymnastik, og Katrine syn-
ger i Torslev kirkekor.

Alle giver udtryk for at være
glade over at være flyttet til Ny
Rønnebjerg. Især gjorde det et
stort indtryk, at de blev inviteret til
fødselsdag hos en nabo, næsten
inden de var flyttet ind. Anette og
Niels har også haft naboerne på be-
søg til en pandekageaften, det skal
vist nok være en tradition hvert år.

Velkommen til.

GADESPEJLET

nyt fra meddelerne

BT_Lokalbladet 2008-4.pmd 10-11-2008, 09:3530



LOKAL
bladet 31

Bryllup i Vrejlev
Lørdag d. 26. juli blev Heidi og Benny Andersen,

Birkager 4 gift i Vrejlev Kirke. Benny Andersen er med-
lem af Politihjemmeværnet, som mødte op og dannede
espalier da brudeparret forlod kirken.

I Østergård Gl. Rønnebjerg, måske
bedre kendt som Ny Rønnebjergvej 141,
bor Helle og Henrik. De stammer fra Horne
og Hirtshals, men da Henrik er uddannet
som landmand ved Frank i Høgsted, var
det naturligt at flytte her til egnen.

De flyttede ind i foråret 2006, og alle-
rede den 1.juni blev Mark født. Han var så
nem og dejlig, at de selvfølge skulle prøve
igen, og den 10.marts 2008 fik de Ida. Hun
er også et glad og meget smilende barn.

Helle og Henrik har nok at se til. Hen-
rik arbejder stadig på kvægbruget, men
derudover passer de også minkene på ejen-
dommen hvor de bor.

De bor i et meget stort stuehus, der
kræver meget varme, og det får Henrik så
1.gang når han står ude og kløver og sa-
ver. Han sørger for alt træ til opvarmnin-
gen.

Helles store interesse er heste, hun har
altid redet meget, nu låner hun en hest hos
naboen, men det er meningen, at hun snart
skal have sin egen.

Helle har arbejdet i butik og hos
hjemmeplejen, men hun har en drøm om at
uddanne sig til pædagog, når børnene bli-
ver lidt større.

Vi ønsker velkommen til egnen.

PÅ Rundmarken 20 har Ditte Nielsen og Martin Uffe Pedersen købt
hus.

Ditte arbejder som mødebooker hos Telemarketing i Svendstrup og
tager busser og tog hver dag, hun håber at finde arbejde i omegnen. Friti-
den bliver brugt til transport og resten af tiden bruges på det nye hus.

.Martin er indkøber hos Man Diesel i Frederikshavn og bruger bilen. I
Fritiden spiller han kamp i HUGF dog uden at træne.

Storken ventes på besøg i marts.
At de netop valgte Rundmarken var prisen, men området skulle også

lige undersøges, når de havde boet i en lille lejlighed i Ålborg, nu er de ved
at falde til.

Vi håber I bliver glade for at bo her tæt ved børnehaven og hallen.

På Rundmarken 6b kan
vi byde velkommen til
Annalise Kjøge og Niels
Peter Hjermitslev Kjøge.

Parret kommer fra Bjer-
ringbro, hvor Annalise var
kommunalt ansat som job-
konsulent, men er stået af
ræset for at få mere tid til
fritidsinteresser, cykle til
Hjørring 3 gange om ugen
til den nye svømnehal, gå
stavgang og male billeder,
som pt. er udstillet i Odder,
hvor hun håber at få solgt
nogle stykker.

Niels Peter er afde-
lingsleder på Grundfoss i
Bjerringbro og han er ikke
ked af køreturen hver dag.

Fritiden bruges til bad-
minton, tennis og synge i
Vendsyssel Folkekor og
som det sidste prøver han
at dyrke vin her
nordenfjords. I Bjerringbro
gav det ca. 60 flasker sid-
ste år.

I familien er der to
voksne piger som bor i
Holstebro og København.

At valget faldt på
Rundmarken var  ikke
svært, da parret blev forlo-
vet for 42 år siden bestemte
de at den tredie alder skulle
være i Vendsyssel, ikke for
langt fra Lønstrup og Ve-
sterhavet.

GADESPEJLET
KORT
FORTALT

nyt fra meddelerne
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Der åbnede sig en ny verden for eleverne i 6.a
da de for første gang skulle have hjemkundskab.

SFO

Se flere billeder fra skolens temauge på de
næste sider...
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Nu må det vist være på tide at der
kommer lidt nyt fra os i Skovhuset. Efter en
lidt Speciel periode uden fast base og nogle
gode omgivelser er vi nu tilbage i vante
omgivelser. Vi har netop lige fået nyt inventar
og er ved at få os indrettet. Vi har haft hjælp
fra en indretnings arkitekt og vi synes det er
blevet rigtig flot vi mangler nu at få vores
eget præg sat på alt det nye. Børnene har
klaret perioden rigtig flot men har glædet sig
voldsomt til alle de nye ting, nu mangler vi
bare at få alle vores nye skabe og skuffet
fuldt op med en masse nye dejlige ting.Fra os
alle i Skovhuset

Kostpolitik på Vrejlev-
Hæstrup og Vrå skole
Baggrund for politikken

Skolecenteret vægter elevernes sundhed og trivsel højt. Vi ved, at
mad har stor betydning for elevernes koncentrationsevne og indlærings-
muligheder. Men det endelige ansvar for børnenes ernæring og for de
vaner barnet udvikler, er forældrenes. Men da børnene tilbringer meget
tid i skolen, får den automatisk medindflydelse på børnenes madvaner.
Derfor vil skolecenteret tilbyde eleverne sunde og varierede måltider,
som supplement el. alternativ til madpakken.

Overordnende mål med kostpolitikken

Via vores kostpolitik vil skolen bl.a. medvirke til
· At eleverne bliver beviste om betydningen af sunde kostvaner,

således at
de bliver i stand til at træffe sunde valg.
· At forebygge overvægt.
· At samarbejde med forældrene, således at sund livsstil bliver en

fælles opgave.

Delmål

· At skolen arbejder på en fælles forståelse af sund/usund mad
blandt eleverne,

lærere, pædagoger og forældre.
· At skolens rammer inviterer til, at eleverne spiser deres mad og

forbinder måltidet
            med noget rart dvs. at eleverne skal have rimelig tid til at

spise. Og der skal være
            ro til det.

Kantines opgaver

· At eleverne kan få dækket deres energibehov i skoletiden.
· At eleverne har mulighed for at kunne købe sunde spise- og

drikkevarer til rimelige
priser.
· At eleverne oplever, at der bydes på sundt og varieret mad,

som samtidigt er spændende
            og tiltrækkende.
· At slik, sodavand og andre sukkerholdige ting ikke sælges i

kantinen
· At eleverne har mulighed for dagligt at købe brød, frisk frugt

og grønt.

Bestyrelsesmedlem, Lise Bisgaard

Syng julen ind

Vær med til at skabe en god
juletradition!

Julen er fuld af traditioner både i og
uden for hjemmet. I Poulstrup har vi
tradition for at synge julen ind på
skolen. med skolens kor og Vest
Vendsyssel Folkekor. vi håber, det
bliver en både hyggelig og fornøjelig
aften.
Det starter på Vrejlev-Hæstrup skole
onsdag d. 10. dec. kl. 19.00, hvor
korene vil underholde, og der vil
blive fælles sang med julens kendte
melodier. Undervejs vil der blive
mulighed for at købe sodavand og
kaffe med brød, og skolens kor vil
slutter aftenen af med Lucia optog.
Vi håber at se rigtig mange til denne
aften siger repræsentanter for skolen
og korene.

 Nyt fra Skovhuset

SKOVHUSET OG
SKOLEN
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Eventyrløb, dansk-golf, kost-
vejledning, kaloriematematik og
læsehuler. Det var blot nogle af
overskrifterne i den temauge, der
løb af stablen i uge 41 på Vrejlev-
Hæstrup Skole.

I overbygningen blev der, gen-
nem temaet „Sundhed og Trivsel“,
sat fokus på det brede sundheds-
begreb, og i samarbejde med Sund
By Butikken i Hjørring skulle der
arbejdes med kostvejledning og
spisevaner. Der skulle også tælles
kalorier og laves fysiske tests, li-
gesom eleverne skulle undersøge
forhold omkring motion og spise-
vaner i et skolefagligt og sam-
fundsmæssigt perspektiv.

Skolens mellemtrin arbejdede
under temaet „Læs og Løb“. Her
skulle eleverne blandt andet læse,
lytte og gyse i læsehuler, løbe
eventyrløb, spille dansk-golf og
trave Klosterruten.

Indskolingen startede dagen
med morgensang og løbeture. Her-
efter skulle de yngste elever bruge
energi i forskellige fagværksteder i
dansk, matematik, natur/teknik og
billedkunst.

Skolernes Motionsdag afslut-
tede på traditionel vis en uge, hvor
kombinationen mellem praktisk og
teoretisk undervisning har været i
fokus, og hvor det har været mu-
ligt at „varme op“ til selve motions-
dagen.

Alt i alt en efterårsuge med
masser af god motion og hjerne-
gymnastik

– temauge på
Vrejlev-Hæstrup Skole

Sund og Stærk

På Skolernes Motionsdag skulle 1.-3.
klasse gennem redskabsbaner, O-løb og kilo-
meter-fræs, mens mellemtrinnet skulle på hi-
storisk vandretur i lokalområdet.

I 6.-9. klasse var der mulighed for at ud-
fordre sig selv med en 10 kilometers løberute
eller med en ægte „Jernmand“. Den benhårde
triathlon-rute – „Jernmand 2008“ - startede
med 3 kilometers løb på vejene omkring Pouls-
trup. Herefter skulle de 25 hårdføre elever op
på cyklen og køre en kuperet rute til Tårs (tur/
retur) – i alt 24 kilometer. I Tårs Svømmehal
skulle der svømmes 400 meter, inden turen
igen gik tilbage til Poulstrup, hvor udfordrin-
gen sluttede og vinderne i henholdsvis
drenge– og pigerækken blev kåret. Det er værd
at nævne, at alle tilmeldte „jernmænd/piger“
gennemførte den hårde rute i typisk dansk
efterårsvejr og efterfølgende høstede et vel-
fortjent bifald for deres indsats.

Motionsdag på
Vrejlev-Hæstrup Skole

tekst & foto: Vrejlev-Hæstrup Skole
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Torsdag den 14. august var vi 3 læ-
rere (Belle, Pia og Sanne) der spændte tog
af sted til workshop på Nordjysk Musik-
konservatorium i Aalborg. Vi skulle have
instruktioner i, hvordan vi skulle lære de
100 elever fra skolen (4., 5., 6. og 7. klasse)
at spille stomp på murerbaljer/sorte pla-
stik spande. Målet var, at vi sammen med
1100 andre skoleelever fra Region Nord
skulle deltage i Rhytm Go Global i
Karolinelund fredag den 5. september, så
tiden var knap og vi var ved punkt 0.

Efter 4 timers workshop, hvor vi gik
til den med køller på murerbaljer, (så me-
get at vi havde ondt i armene – ja Pia
havde faktisk vabler på fingrene og vi
havde alle 3 blå mærker på lårene), tog vi
trætte men rigtig glade hjem fra en skøn
og sjov eftermiddag, hvor der virkelig var
blevet frigivet energier der ville noget. Det
skyldtes ikke mindst vores dygtige in-
struktør Linette Riber, der virkelig var et
energibundt og bare brændte så meget
for det her projekt.

Da vi kom i skole næste dag skulle vi
finde midler til:

100 murerbaljer – alternativt en mini-
mum 20 ltr’s sort plastikspand

200 køller á 40 cm
Lagner/grydesvampe til at vikle om

de 100 køller + gaffatape til at gøre det
fast på køllen med –

– og – sidst men ikke mindst penge
til bustransporten af de 100 elever vi
havde kalkuleret med – skulle deltage.

Efter en rundspørge i de berørte team
– og efter et kig på musikfagkontoen stod
det hurtigt klart, at vi ikke kunne deltage
i Rhytm Go Global med de elever vi havde
regnet med. Det endte med, at vi beslut-
tede at 4. klasserne skulle deltage (28 ele-
ver i alt). Herefter gik det stærkt – (vi
havde jo tiden imod os) – Erling (pedel-
len) blev bedt om at købe spande, reb,
grydesvampe, rundstokke og gaffatape.
Derefter spurgte vi ham pænt om han ville
save rundstokkene ud (60 stk á 40 cm) og
– om han ville bore 2 huller i de 30 sorte
plastikspande og sætte 1 meter reb i. Er-
ling er bare super – i løbet af to dage stod
hele udstyret klar, og så var det bare om
at komme i gang.

Musiktimerne (og her er der tale om
en dobbeltlektion i hver af 4.klasserne)

Rhytm Go Global
var blevet brugt til at stampe + klappe
forskellige rytmer – kort sagt – lære ele-
verne at holde pulsen, hvilket jo er meget
vigtigt, hvis det skal komme til at lyde
godt. Da spandene og køllerne var klar
var der 2 x 2 dobbeltlektioner (musiktimer)
tilbage at øve i. Og der blev gået til den
vil jeg hilse at sige. De to 4. klasser gik på
med krum hals – de havde i mellemtiden
fået at vide, hvad alt dette her gik ud på,
at de sammen med 1170 andre børn fra
Region Nord skulle medvirke i en rytme-
session i Karolinelund i Aalborg - og de
syntes det var ret spændende. De var
meget selvkritiske mht dels at huske hvil-
ken rytme der skulle spilles – men også
dét at holde pulsen. Så der blev virkelig
øvet. Jeg har siden hørt fra forældre, at
der også blev øvet rundt omkring i de små
hjem – det være sig ved spisebordet, på
badeværelset, på værelset – ja overalt i
hjemmet, hvor der var noget at slå på (de
brugte simpelthen bare deres hænder).

Endelig oprandt dagen - Belle og jeg
havde snakket om, hvordan vi nu lige
kunne holde styr på den flok af elever
som vi havde ansvaret for mellem 1100
andre elever, og Belle fik den gode idé at
vi kunne bruge de Vrejlev-Hæstrup Skole
T-shirt som koret også bruger, når de op-
træder. Som sagt så gjort.

Kl. 8.50 var alle børn iklædt trøjer, alle
havde medbragt en lille taske til mad- og
drikkevarer – og nogle friske drenge
havde sørget for at pakke spande og køl-
ler og stille det ud til bussen. Af sted gik
det så med bus til Aalborg Karolinelund.
Vi meldte vores ankomst og fik anvist
vores plads og gjorde så småt klar til, ge-
neralprøven der var indlagt. Nu skulle vi
for første gang prøve at spille sammen
med 1100 andre elever der hver især havde
øvet hjemme på deres skoler. Vi skulle
spille sammen med trommeslagerne Hen-
rik Engqvist og Søren Kepler. Det gik ret
godt – Linette Riber roste børnene for stor
engagement – hun sagde faktisk at hun
sagtens kunne høre, at de havde øvet sig
godt til denne dag. Der var lige et par små-
ting der skulle indøves – fx dét med at
stoppe på samme tid (det er altså noget
af et kunststykke at få 1100 børn til at
stoppe lige akkurat på samme tid) – men
det lykkedes efter nogle gange ret godt.

Herefter var der pause (man kunne nå at
gå på wc – og man kunne spise lidt mad,
hvis man trængte til det). Man kunne også
bare vælge at slappe af indtil man skulle
„på“ – det valgte i hvert fald én af vores
elever at gøre. Kl. 11.45 skulle vi være
klar igen til koncerten, der skulle starte kl.
12.00.

Den del af koncerten som vi medvir-
kede i gik bare helt fantastisk godt. For
mit vedkommende var det i hvert fald en
kæmpeoplevelse. Jeg er SÅ imponeret af,
at de børn i løbet af 4 x 45 minutter har
lært alle de rytmer og breaks som de skulle
spille til koncerten – de var bare SÅ gode.
Eleverne var virkelig koncentrerede og
gjorde alt hvad de kunne for at spille det
hele rigtigt og på samme tid (ja jeg syntes
nærmest at vores var nogle af de bedste
– især til nogle af de breaks der var). Det
var også dejligt at se, at nogle forældre
havde efterkommet vores opfordring til
at tage med ud og se børnene optræde.
Efter ca. 15 minutters optræden var den
del af koncerten hvor vi aktivt skulle med-
virke slut. Da vi havde fået afmonteret
spande og samlet dem og køllerne sam-
men, var der servering af juice og frugt til
alle de 1272 medvirkende børn – og her
bemærkede BM og jeg stolte, at vores ele-
ver sagtens kunne finde ud af at smide
det tomme juicekarton i en skraldespand,
hvilket ikke var tilfældet med alle eleverne
kunne vi se (det vidnede pladsen om bag-
efter)

Herefter var der koncert med Trash.dk
– et stompband som spillede rigtig godt på
og med alt muligt – tekopper, teskeer, feje-
koste, plastcontainere, aviser m.m. De var
rigtig gode til at få publikum med – og nogle
af børnene var også på scenen som aktive
deltagere i deres koncert (dog ingen af dem
var VHS). Derefter så vi starten af en kon-
cert med et orkester fra Skt. Petersborg som
hed Reelroad. De spillede bl.a. på en del
forskellige strengeinstrumenter, tværfløjte
og sækkepibe. (Vil du se mere, så klik ind på
www.goglobalnord.dk, hvor der også lig-
ger billeder fra selve dagen).

Da klokken var 14 holdt bussen uden-
for og det var tid at tage tilbage til Pouls-
trup efter en rigtig god dag i Karolinelund i
Aalborg.

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

tekst & foto: Sanne Harpsø
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„Hvorfor braser skidtet ikke
sammen?“ - var titlen på årets
Universitarium, som 6. og 7.
klasse har besøgt på Utzon cen-
teret i Aalborg. Her så de forsøg
og eksperimenter, der viste no-
get om naturens kræfter.  Der
blev bl.a. set på jordskælvs på-
virkninger af høje huse, og hvor-
dan man kan udligne disse kræf-
ter.

Eleverne fik også indsigt i,
hvordan vinde kan påvirke broer,
og hvordan de skal konstrueres
for at kunne holde i stormvejr.

Studerende fra Aalborg uni-
versitet viste os rundt,

og eleverne havde rig mu-
lighed for at lære noget på en

ny og spændende måde.

Utzon-centret
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På Fuglsangvej i det østligste af
Vrejlev sogn tæt ved Helligkilden i læ af
den Jyske Ås´ bakker ligger et landhus.
Der bor Hanne Buus Storm og Juan Car-
los Stresino. Hanne har sagt ja til et inter-
view, Juan er ikke så meget for det. Så det
bliver Hanne, der fortæller. Da jeg spør-
ger Hanne, hvor Juan kommer fra, får jeg
svaret: „mange steder“.

Juan er født i Argentina. Hans far var
amerikansk videnskabsmand, der opholdt
sig i Argentina. Der blev Juan født og var
de første 5 år af sit liv. Hans far hentede
ham så til New York, men det fungerede
ikke godt at have ham i hans fars ameri-
kanske familie. Juan blev derpå sendt til
Italien, hvor hans farmor boede. Efter
nogen tid blev han bortadopteret til Tysk-
land. Juan voksede op i München. I Bru-
xelles og Wien fik han sin uddannelse i
direktion og musik. Juan er kun interes-
seret i klassisk musik. Det har han beskæf-
tiget sig med hele sit liv. Han har under-
vist i musik på Nr. Nissum Seminarium og
inden for de kommunale musikskoler. Han
har startet Struer Musikskole op. Juan
mener, at der kun er melodi i den klassi-
ske musik. Hanne siger: „Vi hører aldrig
tæppebankmusik (pop, red.). Det hører
folk på vej til arbejde og det er med til at
sætte tempoet op. Så bliver de skruet op
til at yde mere“.

Solgte sort
Hanne er selv jyde. Hun er opvokset

syd for Århus på landet i Ravnholt. Efter
gymnasiet fortsatte hun en beskyttet til-
værelse som au pair-pige, men derpå kom
Hanne til Sverige.

„Jeg solgte malerier sort. Det var i det
mellemste af Sverige. I den forbindelse
fandt jeg min første mand, Lars. Han var
med i ejerskabet af maleriforretningen. Vi
giftede og flyttede til Fyn. Lars var fynbo
og fynboer vil altså hjem. Vi fik to piger
Benedikte og Charlotte. Jeg gik hjemme,
men jeg blev skilt, da pigerne  var små og

Interview med Hanne Bruus Storm:

For enden af en blind vej

jeg blev hjemmehjælper. I de ti år jeg var
hjemmehjælper blev forholdene forringet
og forringet. Det blev skåret ned og der
var omstruktureringer hele tiden. Min tid-
ligere mand spurgte om det ikke var ke-
deligt at blive i det samme arbejde så
mange år. Jeg svarede, at det forandrede
sig hele tiden“.

På cykel til Gudbjerg
Hanne fortæller, at hun på et tids-

punkt søgte en stilling som kirkesanger i
Gudbjerg ved siden af arbejdet som hjem-
mehjælper. „Da jeg talte med præsten,
spurgte han om jeg ikke hellere ville være
organist, for sådan en manglede de. Det
tog jeg imod. Jeg cyklede de 11 km. på
arbejde, for som enlig mor havde jeg ikke
råd til en bil“.

Siden tog Hanne en egentlig uddan-
nelse som organist og fik fast stilling i
Egense og Øster Skærninge pastorat
nordvest for Svendborg.

Hvad et sommerhusophold
kan bevirke

Jeg spørger til, hvad der har bragt
Juan og Hanne op til Vendsyssel. Det er
jo noget af et skift fra det pæne Fyn med
de velfriserede haver. „Jeg fik trang til at
komme tilbage til Jylland. Jeg var i som-
merhus med nogle kolleger og fik sådan
en lyst til at komme til at bo i Jylland igen.
Juan sagde: kig i fagbladet. Jeg har altid
været glad for at arbejde med børnekor,
men faktisk opdagede jeg til min overra-
skelse, at jeg søgte efter en stilling uden
børnekor“.

Hanne kom til Lønstrup og Venne-
bjerg. Og de fandt huset på Fuglsangvej.
„Juan ville bo for enden af en blind vej.
Da vi var ude at se, kunne jeg lige med
det samme mærke, at det skulle være her.
Man kan trække vejret på landet. Her er
fred og ro. Vi ville væk fra trafikstøj. Her
er der ingen anden lyd end når naboen
kører ud med sin gyllevogn. Og selvføl-

gelig skal han det, det hører med til det at
bo på landet“.

Hanne fortæller om sit arbejde. Hun
er leder af et stort kor på 35 medlemmer.
De kan ikke noder og derfor nødt til at
bruge ørerne. Det gør dem mere lydhøre,
når de skal lære nyt end hvis de kunne
noder, forklarer Hanne. Efter sommerfe-
rien skal Hanne desuden overtage ledel-
sen af Sindal mandskor.

Så hjælper det også at tro på Gud.
Jeg spørger indtil, hvorfor Hanne er

organist. Hanne siger: „Det er musikken
og så hjælper det også noget, at jeg tror
på Gud, ellers ville det være trivielt. Juan
er katolik, men han er først og fremmeste
et åndeligt menneske. Han er interesse-
ret i mange religioner og ved meget om
dem. Han kan citere fra biblen bedre end
mig. Vi læser sammen i biblen. Vi har også
købt koranen og læser den sammen. Juan
mener ikke al den kritik af islam har noget
på sig. Det er derimod nogle som har for-
tolket den forkert. Vi vil se, hvad islam
egentlig er.“

Hanne og Juan læser ikke kun sam-
men. De har sammen med et hold naboer
lavet en lille læseklub. De mødes jævnligt
og læser højt for hinanden. De har bl.a.
læst Stieg Larsons tre krimier. „Man får
mere ud af  at læse sammen end ved selv
at læse. På et tidspunkt var der flere afte-
ner, hvor naboerne ikke havde tid til at
læse højt, men Juan og jeg vi kunne ikke
vente. Hver eneste aften læste vi de sid-
ste to krimier“.

Til september venter det første bar-
nebarn, så det glæder Hanne og Juan sig
meget til.

tekst & foto: Niels Chr. Lassen
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Det er nu endelig ved at lysne lidt
vedrørende det grønne projektet ved
Rundmarken i Harken.

Børnehaven, Idrætsforeningen,
Andelsboligforeningen og lokale bor-
gere har et stort ønske om, at få jorden
mellem Rundmarken og Ålborgvej til-
plantet, så man kan få noget pænt at
se på og færdes i . Det er kommunens
jord, og da der for mange år siden var
udstykning til Rundmarken, var det
også kommunens plan, at der skulle
tilplantes på området, men det er al-
drig blevet til noget. Kommunen har i
stedet for lejet jorden ud, og det har
ligget som brakmark siden.

Vi prøvede at fastholde den gamle
Hjørring Kommune i hvad der var lo-
vet om tilplantning. Vi havde næsten
en aftale i hus, og kommunen havde
pengene, men noget gik galt ved over-
gangen til den Ny Hjørring Kommune.
Ingen kunne finde et papir med bevil-
lingen på, og pengene var væk.

Vi kunne nu starte forfra, og me-
gen tid gik med at sagen blev smidt fra
det ene udvalg til det andet, ingen
mente det var deres område, men nu er
det endelig ved at lykkedes.

Vi har fået tilsagn om støtte fra Den
Lokale Aktionsgruppe, Hjørring kom-
munes udvalg for Landdistrikt, Erhverv
og Turisme samt fra Friluftsrådet. Vi
mangler endnu ca. 100.000 kr., men vi
håber det lykkedes at finde dem.

Vi har udarbejdet en plan i samar-
bejde med HedeDanmark, som vi sy-
nes bliver god. Der skal plantes for-
skellige træer, gamle æblesorter og
blomstrende buske. På en åben plads
laves bålplads med en bålhytte. Ind
imellem det hele laves et stisystem til
motions og oplevelsesrute i naturen.
Endvidere bliver der sat handicap-
venlige borde og bænke op. – Vi håber
alt dette bliver til virkelighed.

På Borgergruppens vegne
Hanne-Lise

Grønt område
i Harken

Vintersæsonnen er allerede godt
igang,. Vores trofaste spillemand gen-
nem mange år, Erling
Østergård , ønskede at stoppe,da vi slut-
tede sæsonen i foråret.

Efter en del søgning fandt vi  Edel
og Aksel Andersen,som gerne vil spille
for vores lille folkerdanserforening. For-
eningen håber virkelig på at der kom-
mer flere medlemmer, da det er absolut
minimum vi kører på. Det skal hænge
sammen økonomisk,og jo flere vi er  —
jo sjovere er det at gå til folkedans.I de
sidste år har medlemstallet
været dalende i vores forening, såvel
som i mange andre folkedanser-
foreninger.

I somrens løb  har vi haft nogle sam-
menkomster - bl. a. en tur til Gedebjerget,
som startede i solskin, men inden vi
nåede op på Gedebjerget ,begyndte det
at regne , og det fortsatte i flere timer—
så alle blev mere eller mindre våde .Me-
ningen var ,at vi skulle spise
på Jensens Fiskerestaurant efter turen.
I stedet kørte vi til vores sommerhus i
Sæby ,hvor vi heldigvis havde tørt tøj
til dem der trængte hårdest.Vi bestilte
stjerneskud på Nicolines - cafeteria,og
fik et par hyggelige timer sammen  .So-
len kom så vi kunne komme på havnen
og høre flaget blive spillet/sunget
ned ,som  forøvrigt er meget stemnings-
fyldt !!!!

Turen til Fredriks i september, som
var arrangeret af de lokale
foreninger,startede ligeledes i
regnvejr,men da vi kom frem til Frede-
riks var der tørvejr og sol som varede
ved hele dagen, på de egne- det var
dejligt.En rigtig spændende tur. Vi var i
Frederiks kirke ,hvor Elsa Ølgård for-
talte  mere om kartoffeltyskerne ,som
byggede kirken i 1766 med økonomisk
hjælp fra Frederik d.femte.

Derefter spiste vi middag på den lille
hyggelige Grønhøj kro, hvor kroværten
fortalte om kroens historie,spillede og
sang for os — vældig hyggeligt.Der blev
tid til en lille gåtur i de naturskønne
Dollerup Bakker.Eftermiddagskaffen
nød vi i omgivelserne ved Hald Hoved-
gård før turen atter gik til Poulstrup.

 
Bestyrelsen

Vrejlev - Hæstrup
 Folkedanserforening

Poulstrup-vin med Vrejlev
Kloster motiv

Flere har efterlyst „Poulstrup-vi-
nen“ som tidligere kunne købes hos
købmanden. Via „Høkeren“ i Åbyen
er det lykkedes af skaffe et nyt parti
vin, hvor etiketten prydes af det
smukke Vrejlev Kloster. Den gode
Cabernet Sauvignon vin, i varianterne
rød og hvid, kan købes i Vrejlev-Hæ-
strup hallens cafeteria i Poulstrup i
cafeteriets åbningstider og større par-
tier kan bestilles. Prisen er stadig 3 fla-
sker for kun 100,- kr. eller 39,95 kr. pr.
flaske. Cafeteriets åbningstider kan
ses på www.poulstrup.net

Henrik Hansen, Poulstrup

KORT
FORTALT

HARKEN OG
POULSTRUP

tekst & foto: Foreningerne
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New Zealand er et impone-
rende land at besøge. Det ligger så
langt væk, som man næsten kan
komme, og så møder vi en befolk-
ning, som er veluddannede og vel-
havende, går i pænt tøj, bor i egne
huse, kører i store biler og med en
levestandard som vor egen. De er
meget kulturelle, går i teater og til
koncerter og læser mange bøger.

Naturen er dog meget anderle-
des. Her findes næsten hele ver-
dens forskellige landskaber samlet
i et land. Det er lidt fantastisk.

New Zealand er seks en halv
gange så stor som Danmark og be-
står af Nordøen og Sydøen. Der er
4 mio. indbyggere.

Nordøen har en meget varm
undergrund. Her findes vulkaner,
varme kilder og der springer gejsere
op af jorden ligesom på Island. Der
er luksus badestrande med bred
sandstrand, men også områder med
en hel del landbrug og gartneri.

Sydøen har en meget storslået
natur med store øde regnskove,
gletsjer, høje bjerge og vandfald.
Det er her de unge mennesker rej-

ser til for at prøve alt det „vilde“,
som elastikspring, rafting, vandret-
ure i øde bjergområder m.m.,  men
der findes også meget flade områ-
der med god landbrugsjord.

Ved indrejse føres meget
streng kontrol for at undgå at ind-
føre sygdomme, skoene skal være
rene, og et æble fra flyveren kan
blive dyrt. Kriminelle bliver afvist.

Vi rejste d. 31. januar, det sva-
rer til august måned herhjemme.
Gennemsnitstemperaturen var 20
gr. på turen. Tidsforskellen er 12
timer. Med på turen var 44 delta-
gere, som kom fra hele Danmark,
samt en dansk rejseleder. Efter 24
timers rejse med mellemlanding i
Singapore, landede vi i Auckland
på Nordøen. Alle var godt trætte,
da det var begrænset, hvad vi
havde sovet på turen. Klokken var
2.15 New Zealandsk tid, så vi måtte
skynde os at få ladet op til en ny
dag med nye oplevelser.

Selve turen fortalt i korte træk
gik rundt i bus på både Nord og
Sydøen. Vi besøgte  landbrug, få-
reavl, hjortefarm, kiwiavler, frugt-

 Øverst t.v. :Auckland,  Øverst t.h.: Gejser
 Herunder: Kiwiplantage,  Maori dans
 Røde korthorns-køer på den sydlige del af Nordøen.
 Modsatte side: New Zealand kort, nederst badestrand ved Stillehavet

1: Auckland
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Med Rød Dansk Malkerace
på New Zealand
31. jan. – 16. feb. 2008

avler og et vinslot samt så den forskellig-
artede natur og mødte befolkningen. For
at komme til sydøen sejlede vi fra hoved-
staden Wellington. Det tog 3 timer, men
det var en utrolig flot tur, nogle steder
med bjerge som i Norge. Vi prøvede også
at køre i togbane tværs over sydøen, hvor
vi kom ind til den storslåede øde natur
med bjergområder og regnskov. Bussen
hentede os i det øde område. Turen gik
videre rundt på øen inden vi fløj hjem fra
Christchurch på Sydøen.

 Auckland, som vi landede i, er en
meget moderne by, som fortsat er i rivende
udvikling. En tredjedel af New Zealands
befolkning bor her. Der er højhuse, sky-
skrabere og New Zealands højeste tårn,
som er 4 m. højere end Eiffeltårnet i Paris.
Højhusene bruges fortrinsvis til konto-
rer, forretningsliv, hoteller, skoler m.m., for
befolkningen bor helst i eget hus med
have. Det betyder, at byen breder sig ud
over et kæmpe område. Byen trækker unge
mennesker til fra hele verden. Der er bl.a.
mange kinesere, japanere og koreanere,
som kommer for at få en uddannelse, men
vi møder også mange rygsæksturister.

Da vi kom uden for byen var noget af
det første vi lagde mærke til, den vold-
somme tørke de havde. Det var den vær-
ste i 100 år sagde de. Det var meget alvor-
ligt for de landmænd, som ikke kunne
vande, og det kunne de især ikke på Nord-
øen. Køerne på New Zealand lever ho-
vedsagelig af frisk græs året rundt, og de
marker , som normalt var friske og grønne,
var gule og totalt visne. Her gik i tusind-
vis af kreaturer, får og hjorte, som ingen
foder havde – et trist syn. (der kom vand
den sidste dag vi var på øen)

Da klimaet normalt er mildt og der fal-
der tilpas med regn hen over året, er New
Zealands mælkeproduktion baseret på
absolut lave omkostninger, d.v.s. køerne
går ude dag og nat hele året. Der er etab-
leret faste skiftefolde med 20 dages rota-
tion. Driftsbygningerne består af en
malkestald og tankrum placeret i marken.

En typisk maskinpark til en bedrift
med 500 – 600 køer består af en gammel
Ford 5000 med frontlæsser samt en A.T.V.
til at drive køerne hen til malkning. Ingen
gyllebeholder og vogne, ingen ensilage-
omkostninger, ingen tildeling af kraftfo-
der og slet ingen malkerobotter.

På Sydøen var der enkelte, som var
begyndt med lidt majs og græsensilage
til vinterfoder.

NewZealand er kendt som et
landbrugsland, og der er da heller ikke
andre lande med så mange husdyr pr. ind-
bygger.

Der er 5,5 mio. stk. malkekvæg – Dan-
mark har 500.000 stk – 2 mio. hjorte inden
for hegn, gevirer saves af en gang om
året og bruges til medicinindustrien i
Østen. Kødet sælges i Tyskland. -  3 mio.
stk.kødkvæg, og 30 mio. får – førhen var
der 80 mio., men dårlige priser på især uld
gør, at der omlægges til mælkeproduktion,
vin og frugtplantager.

Svineproduktion og korndyrkning er
meget ubetydelig.

I 1980‘erne fjernede regeringen al
landbrugsstøtte. Det var hårdt for mange,
men har siden skabt dynamik i landbru-
get, så produktionen nu foregår, hvor der
tjenes penge mod tidligere, hvor der
kunne opnås støtte – som i E.U. Samtidig
blev antallet af kontrollører, embedsmænd
m.m. i landbrugsministeriet reduceret fra
5000 til 500 mand. Fagforeningerne mi-
stede deres ret til at forhandle løn, mange
sociale ydelser blev fjernet, så meget, at
fattigdom enkelte steder er blevet tyde-
lig.

Efter landbrugsreformen havde
mange landbrug opdaget at der også
kunne tjenes penge på landboturisme. De
steder vi besøgte serverede alle frokost
for os. Det var meget forskelligt hvad vi
fik, men alle steder meget spændende og
lækker mad. Man havde samlet familie el-
ler gode venner til hjælp, 45 mennesker er
mange i et privat hjem. En enkelt nat over-
nattede vi privat. I et lille område ude på
landet, blev vi fordelt  i små grupper til
hvert sted. Det var meget spændende at
komme ind i et privat hjem.

Ikke alle landbrug har lige gode for-
hold. Vi besøgte f. eks. en fårefarm på
Sydøen med 50.000 får. Gården og jorden
lå mellem to bjergkæder. Vi kørte ad en
øde grusvej ca. 15 km. før vi kom til går-
den. Jorden var en smal streg som gik 50
km. længere ind mellem bjergene. De av-
lede turnips til fårene op af bjergsiderne.
Jorden blev sprøjtet med Roundop, sået
og gødet, alt foregik med helikopter.

På Nordøen besøgte vi en kiwiavler,
som boede tæt på kysten. Her var et mildt
klima og jordbunden var lava-aske. Her
trives kiwien godt. Træerne var overhæn-
gende fulde af frugt, og det tyngede gre-
nene ned, så man nærmest skulle kravle
ind under planten når de skulle plukkes.
Vi blev enige om, at det måtte være små
mennesker, der med kurv på maven skulle
ind og plukke dem ned. Der blev avlet
både grønne og gule kiwier. New Zealand
producerer to tredjedele af verdens pro-
duktion og kiwifrugten er den største
eksportvare inden for gartneri.

Efterkommere af den oprindelige poly-
nesiske befolkning hedder maorier. De er
mørke i huden og vil gerne optræde for tu-
rister. Der findes ikke så mange tilbage, som
ikke er blevet blandet med de hvide, men de
skal ikke have ret meget maorislægt i sig,
for at have lov til at kalde sig maori.

Vi var ude at se et maorishow en aften.
Først fik vi hangi-mad, det var mad som
blev tilberedt i en stenovn på gammeldags
måde, derefter vandrede vi ud i junglen og
så maorier komme sejlende op af floden og
gå i land. Til sidst gik alle tilbage og vi så
dem optræde med deres gamle danse. Alle
var udsmykket med maling i hovedet og på
kroppen og havde et lille bastskørt.

Det blev en tur som var rig på oplevel-
ser. I dette indlæg fylder landbruget meget,
men vi oplevede også mange andre ting,
bl.a. så vi gejsere springe op af jorden, be-
søgte en øde lavaø, badede i Stillehavet, en
strand som lignede Californiens strande,
sejlede i jetbåd, så elastikspring (3 fra vores
selskab sprang), så bjerge, gletsjer og regn-
skove, så byer, hvor bygninger og parker
var så engelsk inspireret, at man kunne tro
vi var i England og meget mere, men vi må
heller slutte her.

tekst & foto:
Hanne-Lise  og Poul Hansen
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Velkommen til oledissing.dk
Ole Dissing - Rakkebyholmvej 331

9800 Hjørring

Ny annonce?
ring

98988063
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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

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

Neuromedia Aps
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Bøjholmvej 4, Sæsing, 9830 Tårs

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

Telefon

v/Sonja Larsen, Engager 1,
Poulstrup, 9760 Vrå
www.salonklip.dk
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VR
EJ

LE
V-

H
Æ

ST
R

U
P

H
A

LL
EN

Po
ul

st
ru

p 
Sk

ol
ev

ej 
5 

- P
ou

lst
ru

p

Hele egnens
samlingssted
Sport og
fritid

PO
UL

ST
RU

P 
OG

 O
ME

GN
S 

VE
NS

TR
E

TL
F. 

98
 9

8 
84

 2
2

Henvendelse: Elmer Madsen
Tlf. 98 98 62 89 - MOBIL 41 60 62 89

Harken UGF
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SALG AF
HVIDEVARER

Bispensgade 90

  Badeværelser

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

   KONTAKT:
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KVARTER

FRI

I vores have står Danmarks højeste solsikke, og tirs-
dag den 26. august fik vi besøg af både 24-Nordjyske, TV-
Nord og den lokale avis, der alle ville se vores kæmpe-
blomst.

Der var også besøg fra Børnenes Rekordbog. De skulle
måle vores kæmpe solsikke. Vi vidste at den var over fire
en halv meter, og at det var nok til at slå den gamle rekord.
Men: DEN BLEV MÅLT TIL 4,67 METER. Det var ny dan-
marksrekord. Det er sejt at vide at man er i Børnenes Rekord-
bog, og at man har slået den gamle rekord med mere end 70
centimeter.

Det var underligt at skulle tale med journalisterne og
at blive filmet. Det er jeg jo slet ikke vant til. Og nogle af
optagelserne af min lillebror og mig skulle tages om mange
gange. Men det var rigtig sjovt at se sig selv i fjernsynet
om aftenen og i avisen næste dag. Næste dag i skolen var
jeg også lidt af en kendis, for der var mange der havde set
indslaget. Det var meget sjovt at prøve.

Vores kæmpe solsikke står stadig flot, og har nu fået
en kæmpe blomst. Jeg glæder mig til, at Børnenes Rekord-
bog udkommer, og det hele har været en sjov oplevelse,
som jeg slet ikke havde regnet med, da vi kom det lille frø
i jorden.

Skrevet af
Viktor Hougaard

Hovedgaden 77, Poulstrup

KFUM
SPEJDERNE:

Vi bygger
en blide

(katapult)

KFUM-SPEJDERNE
Indledende
pionerarbejde

Bliden afprøves
med en træklods

Så er det Mathias
tur til at prøve

foto. KFUM spejderne
tekst & foto Viktor Hougaard
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VEJVISER

 REDAKTION
Ansvarshavende Sognepræsten indtil ultimo 2008 98986043
Foreningsstof og annoncer Erik Jess, Hovedgaden, 78, 9760 Vrå 98988063

           Redigering Else Marie Nielsen, Ny Rønnebjergvej 72, 9760 Vrå 98988199
Korrektur Kirsten Blichert

     LOKALSTOF
Bastholm/Tollestrup Lillian Toft Jensen,Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå 98988422
Guldager Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå 98986166
Gunderup Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå 98986495
Harken Ingen meddeler
Hæstrup Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring 98986467
Hæstrup Jytte Schneider Jacobsen, Hæstrupvej 42, 9800 Hj. 98986413
Høgsted Ingen meddeler
Hæstrup Mølleby Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring 98986289
Rønnebjerg Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå 98988029
Poulstrup Hanne Weirum, Hovedgaden 106,9760 Vrå 98988593
Poulstrup Lone Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå 98988161

     FORENINGSSTOF
Børnenes jord Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
HUGF Aase Hvidberg Henriksen,Ålborgvej 603, 9760 Vrå 98986446
4H Annette Jess, Høgstedvej 160, 97+60 Vrå 98988267
Hæstrup menighedsråd Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333
Møllehaven Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring 98986346
Poulstrup Badmintonklub Vagn Jensen, Høgsted Kærvej 35, 9760 Vrå 98988439
Poulstrup Borgerforening Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå 98988688
Poulstrup Rideklub Lone Hedstrøm, Gl. Rønnebjergvej 359, 9760 Vrå 98988659
Skolebestyrelsen, V-H skole Kate Nygaard, Mynderupvej 75, 9760 Vrå 96259811
Skovager Børnehaven Skovager, Skovager 7, 9760 Vrå 98988327
KFUM-Spejderne Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå 98988688
Sport 81 Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
Støttef. f. Aktivitetshuset ingen

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

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

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

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: 1250 eksemplarer

LOKALbladet

- 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.

For menighedsrådene
Niels Christian Lassen (fraflyttet)

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

Styrelsen

Formand forMultinetværket:
Kristian Kjær: 98 98 14 06

Næstformand
Lillian Toft Jensen: 98 98 84 22

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

Multi-
netværket

poulstrup.net
www.poulstrup.net
er en internetportal for Vrejlev-
Hæstrupområdet.

Portalen drives med frivillig
arbejdskraft ligesom Lokal-
bladet 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
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 MAIL-GUIDE

FORENINGS
VEJVISER

SKOLEN
Vrejlev-Hæstrup  skole Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå 98988125
Skoleinspektør, privat Hanne Thorup, Harkenvej 3, 9760 Vrå 98998059
Viceskoleinspektør, privat Arne Larsen-Ledet, Irisvej 1, 9760 Vrå 98982127
Viceskoleinspektøren kontoret......................................................................... 96231581
Lærerværelset ....................................................................................... 96231588
Skolens telefax ...................................................................................... 98988308
Skoletandplejen ...................................................................................... 96231586
Teknisk serviceleder ...................................................................................... 41223988
Teknisk serviceleder privat Erling Petersen, Præstebakken 23, 9830 Tårs 23412946
Skolevejlederen ..................................................................................... 96231583
Skolebiblioteket ..................................................................................... 96231585
Skolefritidsordningen ..................................................................................... 96231587
Juniorklubben ..................................................................................... 96231587
Ungdomsklubben ..................................................................................... 98988367
Ungdomsskolen Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå  ......................... 96239708
Skolebestyrelsen Flemming Jensen, Søndervej 130, 9800 Hjørring 98963421

DAGINSTITUTIONER
Møllemarken Møllemarken 2, 9800 Hjørring 98986346
Rundmarken Græshedevej 26, Harken, 9800 Hjørring 98986347
Skovager Skovager 7, 9760 Vrå 98988327

PLEJEHJEM
Skovgården Ålborgvej 49, 9800 Hjørring 96234711

KIRKERNE
Sognepræsten (vakant) Viderestilling af telefon vedr. kirkelige handlinger 98986043
Kirkesanger Anders Boelt Kristensen, Fredensvej 25, 9760 Vrå 98986801
Organist Bodil Andersen, Nedre Byvej 6, 9760 Vrå 21754440

            Vrejlev Kirke: Kirkegårdskontoret (mandag-fredag kl. 8-15) 98988360
Kirkegårdsleder Jan Bjergene Christensen, Lavndelvej 7, 9700 Brsl. 23831450
Menighedsrådet Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå 98988027

Hæstrup kirke: Kirkegårdskontoret: 98988360. Direkte mobilnummer 41267504
Menighedsrådet Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333
Kirkegården Direkte nummer til kirkegårdens mobiltelefon 41267504

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord Bodil Nielsen, Gl. Rønnebjergvej 4, 9760 Vrå 98988362
HUGF Åse Hvidberg Henriksen, Ålborgvej 603,9760 Vrå 98986446
4H Annette Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå 98988267
Lokalhistorisk Forening Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9800 Hj. 98986063
Poulstrup Badmintonklub Vagn Jensen, Høgsted Kærvej 35, 9760 Vrå 98988439
Poulstrup Borgerforening Palle Kokholm, Gønderupvej 65 98988632
Poulstrup Rideklub Martin Pouilsen, Hovedgaden 36, 9760 Vrå 98986534
KFUM-Spejderne Poul Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå 98988267
Sport 81 Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå 98988777
Støttef. for  aktivitetset Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå 98988271
V-H. Folkedansere Annette Risom Christensen, Snaphedevej 27, 9700 Br. 98811214

HALLER OG MØDELOKALER
Harken-hallen Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98986390
Harken Idrætsforening Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98986244
Lokalhistorisk Arkiv Hovedgaden 8, 9760 Vrå, v/ Erik Jess 98988063

        Aktivitetshuset i Poulstrup Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå 98988011
Poulstrup Forsamlingshus Birkager 6, 9760 Vrå 98988449
Poulstrup Ridehal Munkholmvej, 9760 Vrå 98988491
Vrejlev-Hæstrup Hallen Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå 98988088
Sognehuset ved Vrejlev kirke Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98988360

 MAIL-GUIDE

TID OG STED

SOGNEPRÆSTEN:
NCSL@km.dk
VREJLEV KIRKE:
Vrejlev.kirke@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

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

 WEB-GUIDE
SPORT81:
www.pv81.dk

LOKALHISTORISK ARKIV:
Åbent: Mandag     16.00-18.00

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

BOGBUSSEN:
Høgsted: Mandag 15.45-16.15
Poulstrup:Mandag16.25-17.25

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