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Arrangementskalender - 2012
2. juni
Loppemarked
Præstegården
Arr. KFUM spejderne i Poulstrup

5. – 8. juli
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Sommer camp Flp

21. – 29. juli
Holstebro
Spejder lejr 2012
Arr. Spejderne

Uge 33
Sportspladsen
Poulstrup Sommerfest
Arr. Sport 81

26. maj
Ministævne
Arr. Poulstrup rideklub

Uge 27- 31
Sommerferie
 Poulstrup rideklub

3 - 5. august
Ridelejr
Arr. Poulstrup rideklub

22. august kl. 17
Lindholmhøje
Kør selv
 Arr. Lokalhistorisk Forening

OBS!  OBS!  OBS!
Har du husket at betale til Lokalbladet?

Nyt konto nr. til Sparekassen Vendsyssel

Kort tid efter at sidste nr. af Lokalbladet udkom d. 29 feb. 2012  meddelte Sparekassen
Vendsyssel at voret konto nr. var ændret til 90704340152889.

Vi beklager meget hvis der er nogle der har prøvet at sende penge til bladet og ikke har
kunnet betale ad den vej. Med det nye konto nr. skulle det være muligt igen at betale til
bladet

10. september
Sæsonstart gymnastik
Arr: HUGF

15. september
Stævne
Arr. Poulstrup rideklub

2. december
Juleoptog
Juleferie efter juleoptoget
Arr. Poulstrup rideklub
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Borgmester Arne Boelt klipper snoren til
den nye børnehave i Poulstrup
                                                 Foto: Henrik Hansen

At gå ind i en butik, hvor der ingen kunder er, kan sammenlig-
nes lidt med en  landsby uden aktivitet  -  et  trist sted, hvor der ikke
sker noget – mange huse til salg og folk flytter væk.

 Hvorfor er der landsbyer, hvor der altid sker noget? – og andre
der bare visner. Hvad er det for kræfter, der er i gang i de aktive
landsbyer? - nok mest sandsynligt et netværk af ildsjæle, som har
ideer og formår at skabe begejstring om deres projekter, så de kan
blive fuldført. Begejstring hos ildsjæle har det med at „smitte“ -
heldigvis for det - for ingen kan noget alene - sammen kan man
meget – alle kan et eller andet.

Det handler om at få indbyggerne i en Landsby til at føle ejer-
skab i de projekter, der arbejdes med. Det er med til at skabe sam-
menhold. I små landsbyer kan man heller ikke undgå at komme til at
kende hinanden og være tæt på. Her gælder det om, at man respek-
terer hinandens forskellighed – i stedet for at være fjender, fordi
man bare er lidt anderledes.

I gamle dage foregik alt arbejdet i Landsbyen i fællesskab. Det
var man nødt til for at få tingene til at fungere. Det skabte sammen-
hold, at man var fælles og følte ejerskab og ansvar.

Vi er i en anden tid nu og meget er ændret, men det er stadig i
landsbyer, hvor mange yder et stykke frivilligt arbejde, at der sker
en udvikling. Frivilligt arbejde i et fællesskab føles sjældent som
arbejde, men noget man er fælles om og skaber selvværd, samtidig
med at det er til gavn for alle i landsbyen.

En vigtig del er også samarbejde mellem foreninger som for
eks. at koordinere arrangementer i landsbyen, så nogle ikke falder
på samme dato eller endnu bedre at gå sammen og skabe et  vellyk-
ket arrangement med mange deltagere.

Igen -  man kan mere når man løfter i flok.

Kirsten Mouritsen

Landsbyfællesskab
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Kør selv tur til museet og gravpladsen ved
Lindholm Høje

Et af Danmarks flottest beliggende museer i en helt fanta-
stisk natur, giver vi dig mulighed for at besøge sammen med
hele familien.

På museet, der har en meget spændende udstillingsform,
kan man opleve en udstilling om vikingernes liv på Lindholm
Høje og en helt nyåbnet udstilling om oldtiden i Limfjordslandet.

På gravpladsen, der er  fra yngre jernalder og vikingetiden,
kan man se flere hundrede stensætninger, der markerer brand-
gravene. Gravpladsen, der var dækket af et lag flyvesand,  blev
frilagt i 1950‘erne

Alt det kan man se og opleve på en kør selv tur med Vrejlev-
Hæstrup Lokalhistoriske Forening onsdag d. 22. august 2012.

Vi mødes på Vrejlev- Hæstrup skole kl. 17 og fylder bilerne
op, inden vi kører til Lindholm Høje, hvor vi får en rundvisning
på museet kl. 18, Den varer ca. 1 time og derefter kan man gå en
tur på gravpladsen med de mange gravsteder der er markeret af
de gamle stensætninger.

Hvem kan hjælpe os med nav-
nene på nedenstående billede af
et hold konfirmander. Billedet
stammer fra 1944 – 1945, det er et
af pastor Dissings første konfir-
mand hold.

Henvendelse til Vrejlev-Hæ-
strup  Lokalhistoriske Arkiv Ho-
vedgaden 8, mandag kl. 16 til 18
eller til Erik Jess, Hovedgaden 78
tlf. 98988063

 Lokalhistorisk Forening

Hjælp-hjælp!

Hvis vejret tillader det, vil vi foreslå, at man tager aftensma-
den med, og så finder vi et sted, hvor vi kan spise i fred og ro.

Alle er velkommen til at deltage i turen uanset om man er
medlem eller ej.

Turen koster 50 kr.

LOKALHISTORISK
FORENING

KORT
FORTALT
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       Vingemarken 6
Jane Sørup, Tobias, Oliver, lille Lærke på 8 mdr. og schæfe-

ren Isa.
Familien kommer fra Smidstrup.
Jane har arbejdet i Foderland og senest på Exponet, hvor

hun fik skadet sin ryg. Pt. er Jane på barsel. Den sparsomme tid
bliver brugt på børn, hus, have og hundetræning.

Tobias er 15 år og går på Lundergårdsskolen. Han spiller
fodbold i HI, er sammen med venner og bruger sin PC.

Oliver er 10 år og går på samme skole som sin storebror.
Han spiller på klarinet i orkesteret Young Care, og skal snart til
Møn og spille. Han bruger sin PC og hygger ellers med de andre
børn på vejen.

De har valgt Møllebyen på grund af god plads til både børn
og hund og de er faldet godt til med naboerne.

       Vingemarken 7
Ida Jensen og hendes 6 børn, hvoraf de 2 ældste Sabrina

og Lisbeth er fløjet fra reden.
Trine, Marie, Zophie og lille Benjamin på 3 år. De har også

en hund der hedder Mama Duo.
Mor Ida er sygemeldt og venter på et nyt knæ. Hendes

fritid er sparsom med børnene, der skal køres frem og tilbage.
Derudover er der hus og have der skal passes.

Trine er 15 år og går i skole i Vrå, hun spiller PC og vil også
gerne spille bold.

Marie på 13 år går også på Vrå Skole. Da hun var ca. 1 år
gammel faldt hun ned af en trappe og pådrog sig en skade, der
har slemme følger. Hun har fået epilepsi og det har ødelagt hen-
des indlæring, men hun vil alligevel gerne lære at ride.

Zophie er 7 år og går i skole i Tårs. Hun har her fået en
skade efter boldspil og er også epileptiker som sin søster. I sin
fritid leger hun og tror, at hun også vil noget med heste.

Benjamin som er en lille frisk gut, begynder i børnehave på
Rundmarken den 1. maj.

Familien valgte huset her, for som pigerne siger. „her er
dejligt varmt“. De har fået mere plads og til vinter vil alle mand
gå til gymnastik henne i hallen.

Lokalbladet ønsker alle vores tilflyttere velkommen og hå-
ber at I vil falde godt til.

       Ålborgvej 468
Nina og Johannes Jeppesen og deres puddel Pepsi er til-

flyttere fra Hjørring.
Nina arbejder på Sygehus Vendsyssel. I fritiden passer hun

hus og mand og vil meget gerne i haven. Derudover deltager
hun, sammen med Johannes i ture med Amerikanerklubben. Den
største af hendes interesser er julenisser og dem glæder vi os til
at hilse på i december.

Johannes arbejder ved Brdr. Hosbond og hans store liden-
skab er amerikanske biler, som han har 2 af.

Familien består også af 3 udeboende voksne børn,
2 bor i Hjørring og 1 bor i Aalborg, hvor også deres 2 børne-

børn bor.

Gadespejlet

Tekst & foto: Henny Madsen
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Februar startede med foredrag med diætist Anna-Louise
Hyttel Nedergård fra Sundhedscentret i Hjørring. Hun kom med
et oplæg til gode kostvaner, hvordan kan vi ændre på maden,
hvad gør maden for vores velvære. En formiddag hvor vi kom
ind over diabetes – diætkost – motion, alle fik noget godt med

fra mødet.
Efterfølgende startede vi et madhold op hvor grøntsagerne

fik en stor plads. Menuen stod på flere forskellige supper og
der kom også spændene opskrifter frem, til godt brød med mange
forskellige kornsorter. Alle var enige om, at madhold var en
godt fælles projekt og der bliver startet op igen til efteråret.

Huset har faciliteterne, så er der flere, som har lyst til at
starte et hold op, har vi pladsen.

Så havde vi et godt bankospil med fint fremmøde.
7. marts afholdtes den årlige generalforsamling, som tradi-

tionen tro startede med gule ærter og efterfølgende generalfor-
samling og den nye bestyrelse blev valgt.

Formand blev Tove Mortensen, næstformand Bent Niel-
sen, kasserer Lene Thomsen, og Birthe Bjerre og Poul Thom-
sen.

I marts kom et foredrag med fængselsbetjent Lene Larsen
fra Kragskovhede Statsfængsel. Hun fortale om kriminalforsor-
gen og det at arbejde med kriminelle. Med sig havde Lene Lar-
sen også en indsat, som fortalte om, hvorledes livet er når man
er indsat og hvilke muligheder, der tilbydes når man er lukket
inde. En meget interessant eftermiddag.

Fredag d. 13. april drog 14 kreative piger sydpå til Års hvor
vi først besøgte „Hønsestrik“ i Hvorvarp, og fik en orientering
om de forskellige garner og der blev investeret i garn til flere
trøjer og hentet megen inspiration. Derefter gik turen til
„Kræmmerhuset“ i Års og nu var det patchworkstoffer, der blev
kigget på.

Så var det blevet middag og sulten meldte sig og så gik
turen til „Gilleleje“, en restaurant hvor den stod på stjerneskud
m.m.

Men Års kunne byde på mere, så kursen blev sat mod den
„Røde Tråd“ også en butik med spændende garner. Men vi var
ikke helt færdige med at kigge på spændende butikker, så før
hjemturen var vi omkring Haverslev og på besøg i „Gavlhuset“
og nu var det papir, perler, snore og meget andet og så en kop

Aktivitetshuset
kaffe, før turen atter gik hjemover.

Så har vi forårsbesøg af Senior Shoppen som kommer og
viser det nye sommertøj frem, et arrangement hvor alle er vel-
kommen.

I skrivende stund ser vi frem til vores Åben hus d. 21. april
hvor vi selvfølgelig håber på mange kigger indenfor, for at se
hvad vi laver og hvordan vores hus kan bruges.

AKTIVITETSHUSET

Tekst & foto: Brugerrådet
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Ålborgvej 464
Vi fortsætter her rundturen i Hæstrup Mølleby.
I 1921 købte det unge par Ingeborg og Marius Pedersen

huset. Marius arbejdede i mange år på Hæstrup Teglværk, dog
ikke i 1940 til 1945. Under krigsårene havde han, som så mange
andre, arbejde I Hirtshals under tyskerne. Det var kun om som-
meren han var på teglværket, og om vinteren drænende han.
Marius arbejdede på teglværket helt frem til 1963, hvor han
omkom ved en arbejdsulykke.

Ingeborg & Marius Pedersen

Ingeborg passede deres hus, samt syede og strikkede. Hun
og Marius havde en stor børneflok og et par af deres børn blev
boende i Møllebyen. Der er deres søn og svigerdatter Poul og
Betty Bakurowitz på Rønnovsholmsvej, samt datter og sviger-
søn Ruth og Knud Jensen der boede på Diget og senere Vinge-
marken, hvor Ingeborg var i den sidste tid.

Ingeborg og Marius købte huset af Laurits Jensen, og mens
han boede der, lejede han et værelse ud med egen indgang.
Lejeren var snedker, og han havde adgang til et skur/hobbyrum
i haven.

I 1984 blev ejendommen solgt til Kurt Nielsen af arvingerne.
I dag bor Bent Nielsen og Kirsten Jensen i huset. Bent er pen-
sionist og Kirsten arbejder på SSH området i Sindal. Fritiden
bruger de på camping, så snart der er vejr til det.

Hæstrup Mølleby

TEMAHÆSTRUP
MØLLEBY

Tekst & foto:Henny Madsen

Kirsten Jensen & Bent Nielsen

Ålborgvej 464
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Ålborgvej 468
Ejere:
1898 Niels Johansen
1902 Niels Chr. Mikkelsen
1904 Chr. Martinsen
1911 Chr. Clausen
1914 Chr. Alfred Madsen
1920 Niels Andreas Jensen
1921 Poul Møller Jørgensen, han havde også en smedje
1931 Jørgen Jensen

Ålborgvej 466
I huset var der tre lejligheder. Den ene havde Anna og Knud

Kølby. Knud arbejdede for tyskerne, sammen med naboen Ma-
rius og Marius Christiansen, med at støbe på havnen i Hirts-
hals. Senere blev han graver ved Serritslev Kirke og Anna star-
tede en trikotageforretning.

Karl Thøgersen boede ovenpå, og han var og blev ungkarl.
Hans forældre boede i 469.

Grete og Poul Hansen havde en lillebil forretning i Hæstrup
(Pouls Taxa) og udlejning af Simca og små busser. Mine foræl-
dre lejede ofte biler hos Poul, men senere flyttede de til Brøn-
derslev.

I 1932 købte karetmager Oluf Nielsen huset. Han lavede
møbler og ting til lastbiler, det havde han lært i Poulstrup. Hans
kone Manna passede ishuset ved vejen. De havde sovevæ-
relse ovenpå og når Manna, der sad i kørestol skulle i seng,
foregik det på den måde, at Oluf havde sat en talje i loftet, et reb
rundt om stolen og derefter hejste hende op.  Jens Chr. Jensen
Hæstrup Savværk købte senere huset og solgte det senere til
køkkensælger Kaj Sørensen, der boede der, da beboelsen
brændte ned og et nyt hus blev bygget.

Aase og Kurt Pedersen, Hjørring Stilladsudlejning kommer
til i 1995.

 I huset kom deres søn Peter og hans kone til at bo.
Kort fortalt om Aase og Kurt:  Kurt begyndte med at tjene

på landet, og senere blev han postbud. I 1966 blev Aase og
Kurt gift og i 1968 startede han og hans bror firmaet med udlej-
ning af stilladser. Det foregik i Hjørring med lagerpladser for-
skellige steder. I 1971 flyttede familien til Harkenvej i Rakkeby
og byggede den første lagerhal, der i 1984 blev udvidet med
endnu en hal. I 1995 – 1996 flyttede firmaet til Ålborgvej i Hæ-
strup Mølleby, hvor der var mere plads og tillige et kontor. Lager-
pladsen til Hæstrup Savværk og lidt ekstra jord blev købt til og
bruges i dag til lager og garageanlæg. Sønnerne Jens og Peter
kom med i firmaet, da Aase blev alene i 1999. Omkring 1. august
flytter Aase i andelsbolig på Kornpladsen i Hjørring og det
glæder hun sig meget til.

Huset på matriklen blev solgt fra i 1996 til Kirsten og Knud
Schumacher som har solgt det videre i 2012 til Nina og Johan-
nes Jeppesen.

Oluf Nielsen i haven

Tekst & foto:Henny Madsen
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Ålborgvej 469 A
Her boede familien Thøgersen og det var deres

søn der havde lejlighed i 466, hvor han boede i mange
år. De solgte ejendommen til Frederik og Marie (Mie)
Christensen. Frederik var snedker og når man på den
tid snittede i træ, hed det at „tælle“, så selvfølgelig
blev han kaldt „Tælle-Frederik“

Hæstrup Mølleby

Ålborgvej 480
Stine og Søren Klemmesen ejede denne ejendom og Sti-

nes navn blev til „Klemmestine“. På den tid var der ikke noget
der hed husnumre, men så vidste man hvor hun kom fra. Søren
var meget dygtig med sine krogede fingre. Han kunne kniple
meget fine ting, f.eks. til pudevår (mellemværk) og strikke strøm-
per og fingervanter. Hans yndlingsplads var ude ved gavlen
af huset og imens gik Stine en tur og fik byttet nyheder. De
havde ingen bil, men kom rundt på en sofacykel.

En dag havde Søren været henne på Rønnovsholmsvej,
for at hjælpe en dame med et eller andet problem hun havde
med taget. Han stod på loftet, men var så uheldig at falde
igennem og lande midt på spisebordet. Lige der hvor den lag-
kage stod, som han skulle have smagt som tak for hjælpen.

Ejendommen ejes i dag af Tove og Jens Madsen.

TEMAHÆSTRUP
MØLLEBY

Tekst & foto:Henny Madsen
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Gården Guldagergaard har været i Thomsen slægtens eje i
tre generationer. Det er den nuværende ejer, Thomas Thomsens
bedstemor og bedstefar, Ane Kathrine og Thomas Thomsen,
der købte gården efter først at have været etableret i Vejby.
Bedstefar Thomas døde i 1946 kun 57 år gammel. Efter hans død
hjalp sønnen Børge sin mor med at passe gården indtil han
giftede sig med Else og overtog gården, der igennem hele deres
tid blev drevet med alsidig produktion plus maskinstation. Det
var her Thomas, som den ældste af de fem søskende tidligt fik
sin debut som traktorfører. Han var kun omkring seks år, da han
lærte at køre traktor. Man tog det ikke så nøje med alderen den-
gang, bare man kunne nå fra koblingen og op til rattet og gjorde
hvad der blev sagt.

Navnet Guldagergaard, siger Thomas, at den navnløse gård
fik, da Else og Børge holdt sølvbryllup. Thomas‘s søskende
Jette og Lars Bo syntes, at deres barndomshjem skulle have et
navn og så døbte de gården Guldagergaard.

Børge var kun 62 år, da han i 1983 døde. Else, som pludselig
stod alene med det hele fik i starten hjælp af Thomas, der nu var
gift med Henny og boede på Krustrupgaarden i Guldager - en
gård, som Børge havde tilkøbt og som oprindelig hed
Søndergaard, men her i lokalområdet mest omtalt som Krus-
trupgården – opkald efter forrige ejer Niels Krustrup.

 Efter nogen tid flyttede Henny og Thomas hjem og over-
tog gården..

Mens Thomas boede i Guldager arbejdede han med lidt
forskelligt bl.a. hos maskinstationen Højvang, men det ophørte,
da han overtog hjemmet og udvidede til flere malkekøer.

 I 1998 hvor arbejdet med motorvejen nedenfor gården var
i gang gik Thomas tit dernede for følge med i arbejdet med de
store maskiner og en dag sagde en af lederne: jeg har hørt, at du
er så god til at lægge rør. Har du ikke lyst til at arbejde for os? Du
skal få 165,00 kr. i timen. Thomas grundede lidt - kørte hjem til
Henny og spurgte, hvad synes du? . Svaret var: du er alligevel
så meget dernede, så du kan ligeså godt få penge for det. Det
blev starten på Guldagergaard Entreprenør virksomhed.

Hennys mor bor i Norge og på et besøg der, så Thomas i en
avis, at der var demonstration af en stenknuser et par dage
efter, at de var rejst hjem. Den annonce blev siddende i bagho-
vedet, så da Henny og Thomas tog hjem efter at have lovet
moderen, at næste gang de kom derop skulle de medbringe
nogle hynder til hendes stole. De var knap hjemkommen, før
Thomas siger: Jeg kan da godt lige tage den næste færge op til
bedstemor med de hynder ——! Sådan kan en undskyldning
også lyde for at få et påskud til at komme op og se den omtalte
stenknuserdemonstration. Thomas kom derop og blev meget
fascineret, men maskinen var vildt dyr.

Nu var det sådan at med Thomas‘s omsiggribende arbejde
ved motorvejen, skulle der ske en arbejdsbesparelse i husdyr-
produktionen. Køerne blev sat ud og staldene blev lavet om og
p.t. produceres der et hold på 44.000 slagtekyllinger hver 37.
dag – en produktion, der passer bedre sammen med entreprenør-
virksomheden.

Guldagergaard

Stenknuseren i gang med at knuse asfaltbelægning.

Grenknuseren i arbejde

Guldagergaard Entreprenørvirksomhed

GULDAGERGAARD

Tekst & foto: Kirsten Mouritsen
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Interessen for mere arbejde med maskinerne var blevet vakt
og helst maskiner, som andre ikke arbejdede med. Her kom sten-
knuseren igen ind i billedet - gennem Præstbro Maskiner købte
han sin første stenknuser. Den var ikke stærk nok og var be-
standig i stykker. Derefter købte han en ny - en PTH 2000 Crusher.
Den arbejder perfekt med knusning af murbrokker, beton, asfalt
og grubning af asfalt.

Thomas har fra starten gået efter maskiner der kan udføre
arbejder andre ikke laver, så han ikke går i andres fodspor. Det
giver større sikkerhed for vedvarende arbejde.

 Først købte han en grenknuser, men han manglede hurtigt
en maskine der kunne gå i jorden og knuse rod og stub.

  Thomas havde en ide om hvordan den skulle bygges og
via Præstbro Maskiner  fik han  kontakt til Seppi i Italien. Han
kom med sine ideer og fik tilsendt 2 tegninger og efter et par
møder og justeringer var maskinen så færdig, at Thomas tog til
Italien og var med til at prøvekøre rodfræseren - det tog ca. 1½
år fra Thomas fik tegningerne og til den perfekte rodfræser var
færdigudviklet og fungerede efter Thomas‘s ønske. I den mellem-
ligende tid var italienerne også heroppe et par gange. Rod-
fræseren  Seppi Maxisoil vejer 7 ton.  Den knuser rødder og
stubbe ned til en jorddybde af 35 cm. og der kan sås i jorden
direkte efter fræseren. Den har indtil nu været i arbejde både på
Djursland, Østerild Klitplantage og senest Tversted – Tuen –
Jerup. Han passer selvfølgelig også de nære kunder. I Danmark
kører der kun to  rodfræsere af den størrelse.

I løbet af de 12 år virksomheden har eksisteret er der udført
mange forskellige opgaver som for eks. havneanlæg og bolig-
byggeri i Frederikshavn samt parkeringspladser og lejligheds-
komplekser i Aalborg. Derfor er der også investeret i en del
maskiner som udover de før nævnte består bl. a. rendegraver,
bæltemaskine, minigraver og selvfølgelig de mange hestekræf-
ter, der skal til for at trække de store maskiner.

I dag kan virksomheden tilbyde Stenknusning, rodfræsning,
drænarbejde, anlæg af søer, nedrivning/sanering, belægning,
snerydning med slynge.

Her på det seneste er sønnen Jesper, som bor i Guldager,
blevet ansat i virksomheden. Jesper er uddannet landbrugs-
mekaniker. Det er en stor fordel, siger Thomas. Det kan tydeligt
ses på reparationskontoen.

Henny tager sig af en del af regnskabet m.m.
Thomas har fra helt lille været vant til at arbejde med i foræl-

drenes bedrift -  med en uklar fornemmelse af hvornår det var
arbejde, leg eller hobby. Man lavede altid et eller andet.  Så ved
spørgsmålet om: hvordan er det med at holde fri? Jo, jo det jør a
da, her bryder Henny ind – at det er svært, men, hvis jeg kan få
ham med hjemmefra for eks. til Norge eller på busture, som indtil
nu har gået til Nordkap og baltiske lande, så går det godt, men
hjemme, så er der altid lige noget …….!

Fremtiden for virksomheden er svær at spå om,
sigerThomas,  for ligesom Henny og jeg er nervøse for, at der er
ved at være lavvande i bestillinger, så vælter det ind og det
bliver til lange dage og der skal mere mandskab på.

Læs mere om virksomheden på www.guldagergaard-
entreprenoer.dk

Hvad graver man efter langs med
motorvejen?

Det spørgsmål har flere stillet til Lokalbladet, og derfor
har vi sat os for at finde ud af, hvad det der er gang i.

Først henvendte vi os til Energinord, da vi gættede på
at det havde noget med el at gøre. Det viste sig også at være
rigtigt, men de henviste til N1 et ingeniørfirma der står for
sikker og robust el-transmission.

Her kunne projektleder Henrik Røge Lund fortælle at
man var i gang med at udskifte højspændingsledningen øst
for motorvejen med et jordkabel fra Bredkær i Hjørring til
Klæstrup.

Inden man går i gang med selve arbejdet, skal museet i
Hjørring gennemgå hele strækningen, hvor der skal graves
for at se efter eventuelle fortidslevninger. Malene Hauge fra
Vendsyssel Historiske Museum fortæller at man har  fundet
genstande fra en boplads fra ældre romersk jernalder, år 0 til
år 400 e.k.der hvor gården Store Plet lå indtil for 10  år siden.

En af gravemaskinernemaskinerne

I færd med at svejse rørene sammen

&
NU

H  ER

Langs med motorvejen?

GULDAGERGAARD

Tekst : Erik Jess
Foto: Kirsten Mouritsen & Erik Jess
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Hos Poulstrups købmand, Lya Kokholm, kan man nemlig
bestille og købe flotte håndbundne buketter, samt kranse og
dekorationer til kirkegården og lignende. Kranse til begravelser
kan også leveres med bånd med påtrykt tekst. Lya Kokholm er
ikke bare købmand, hun er også en rigtig dygtig og kreativ
blomsterbinder, med mange års erfaring fra blomsterbranchen,

Købmanden i Poulstrup er endvidere forhandler af den
populære Ingstrup ost, der i øvrigt udelukkende fremstilles af
mælk fra køerne på Vrejlev Kloster.

Vrejlev Kloster er også motivet på den gode Poulstrup vin,
der kun kan købes hos købmanden i Poulstrup. I butikken er der

endvidere salg af frisk bagerbrød fra Østervrå Bageri, hånd-
købsudsalg af medicin fra Vrå Apotek, Tips og Lotto samt ind-
levering til Hirtshals Renseri.

Byens borgere ejer købmandsbutikken
Bygningen, der huser Kwik Spar i Poulstrup, ejes af byens

borgere og dette ejerforhold og det stærke sammenhold i lokal-
samfundet er også medvirkende til, at folk støtter flot op om den
lokale købmand. De forskellige institutioner og foreninger i
området har ligeledes lagt deres handel hos Poulstrups køb-
mand, så opbakningen til den dygtige købmand er rigtig god.
Den ihærdige købmand har på godt 1½ år oparbejdet en rigtig
flot omsætning, som har givet butikken en sund økonomi. Der
er altid kunder i butikken, som er særdeles velfungerende og
hele tiden fremstår flot, ryddelig og ren. Desuden får man, hos
købmanden i Poulstrup, personlig betjening og rigtig god ser-
vice, ligesom købmanden bringer varer ud.

Åbent 7 dage om ugen
Kwik Spar i Poulstrup har åbent alle ugens dage, mandag til

fredag fra klokken 7-30 – 18.00 samt lørdag og søndag fra kl.
7.30 – 17.00. Købmanden i Poulstrup bringer også varer ud og
kan kontaktes på tlf. 98 98 80 05. Se mere på www.spar.dk/pouls-
trup hvor du altid kan se den nyeste tilbudsavis, åbningstider,
kontaktmuligheder og den seneste rapport fra Fødevarestyrelsen,
som selvfølgelig belønnede med en glad smiley.

Kwik Spar

De sammensvajsede rør på den nyanlgte vej - lige syd for Rimmensholm i
Guldager 

Nærbillede af udgravningen med tegn på  tidligere tiders aktivitet

Et billede hvor vi er helt tæt på, der ses tydeligt en forandring i jorden, hvor
der har været arbejdet med den

Er har museet skrabet overjorden væk for at se efter spor fra fortiden

Flotte håndbundne buketter hos købmanden i
Poulstrup
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Lørdag d. 7. april havde medlemmer af Dansk Veterantraktor-
klub sat hinanden stævne på Tinghøjvej i Ny Rønnebjerg for
nu skulle der virkelig ske noget, årets store møgdag skulle løbe
af stabelen, og der blev virkelig gået til møget. Syv til otte trak-
torer med hver sin møgspreder var i aktion og endnu flere plø-
jede møget ned og der var mellem 300 og 500 ivrige tilskuere, der
nød duften og det gode vejr.

Efter succesen at dømme bliver det helt sikkert en årligt
tilbagevendende begivenhed.

Store
møjdag
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Atter engang er vi i fuld gang med planlægning af en
Sommercamp i Poulstrup. Det er 5.gang vi arrangerer Sommer-
camp i byen for Aloevera-forhandlere. Sidste år havde vi store
forventninger til deltagerantallet, men desværre var der andre
store arrangementer i forhandlerkredsene, der gjorde at vi „kun“
kom på knap 300 deltagere i alt. Heldigvis var vi i stand til at lave
ca. 100.000 i overskud, så det er anstrengelserne værd. Over-
skuddet deles ligeligt mellem hallen og Idrætsforeningen, og i
disse „sparetider“ er det et virkeligt kærkomment tilskud til drif-
ten i både idrætsforeningen og hallen.

Selv om alle ikke er tilmeldt endnu, er vi optimistiske og tror
på at vi i år kan komme over 400 deltagere.

Sommercampen arrangeres for de mange forhandlere af
Aloevera produkter og deltagerne kommer hovedsageligt fra
Danmark, Norge, Sverige, Finland.

Igen i år har skolen lovet at stille lokaler til rådighed, så en
del vil være indlogeret i klasseværelser.

Ellers regner vi med at det hele stort set skal afvikles efter
samme „skabelon“ som de foregående år: Hvor samarbejde og
sammenhold er i højsædet, derfor har vi igen i år

Hårdt brug for dig og din hjælp

Det er jo et meget stort arrangement, derfor skal der bruges
rigtig mange frivillige hjælpere, som vil medvirke til at idrætsfor-
eningen og hallen kan tjene penge til byens ungdom og alle de
sportslige aktiviteter vi har i byen.

Der skal bruges hjælpere til mange forskellige funktioner
og der kan bl.a. nævnes: hjælpere til „check-in“, kiosk og cafe-
teria, morgenmad, frokost og aftensmad (der bruges engangs-
service på nær knive og gafler, maden leveres udefra, men der
skal fyldes op og ryddes væk), rengøring, borddækning/afryd-
ning, opstilling og nedtagning af de store telt, opstilling af borde
og stole ved fester og underholdning, baren ved de forskellige
arrangementer og meget andet arbejde.

Kan du/I hjælpe én eller flere dage i uge 27, og har du/I lyst
til at få en rigtig god oplevelse fra d. 4. til d.8. juli, så kan I
tilmelde jer hos Rikke Christiansen tlf. 28 45 13 87 eller Marianne
Stokbro tlf. 98 98 81 07 Evt. mail til hallen@poulstrup.net.

Hjælp os med Dana Cup i uge 30
Hvert år i uge 30 afholder

Fodboldklubben Fortuna Hjørring ver-
dens 3. største ungdomsfodbold tur-
nering. Til denne begivenhed står
Poulstrups lokale idrætsforening PV
Sport 81, for indkvartering og morgen-
mad til 300-400 gæster samt et døgn-
åbent cafeteria/information.

De mange spillere og ledere ind-
kvarteres på skolen i Poulstrup.

Der er brug for rigtig mange frivillige hjælpere i denne uge,
hvor PV Sport 81 tjener en stor del af de penge, der skal til for at
drive en idrætsforening, nu hvor de kommunale driftstilskud
bliver mindre og mindre.

Det er i øvrigt en stor oplevelse at være hjælper i Dana Cup
ugen, hvor man møder andre kulturer, da spillere og ledere kom-
mer fra hele verden. Det er også en god måde at møde andre fra
lokalsamfundet og vi har det rigtig sjovt sammen.

Meld dig som Dana Cup hjælper i Poulstrup i uge 30. Ring,
sms eller mail til Rikke Christiansen på tlf. 28451387 eller
mosterrikke@10mb.dk og fortæl hvilke dage og tidspunkter, du
kan hjælpe. Hjælp byens idrætsforening og få dig en uforglem-
melig oplevelse i den internationale atmosfære, der er i og om-
kring hallen og skolen i hele uge 30.

www.pv81.dk

Sommercamp 2012

PV81

Selvom alle har travlt i Sommercamp-dagene, så er der sta-
dig plads til hygge og socialt samvær, så kom og vær med i
fællesskabet, hvor overskuddet er til glæde og gavn for alle i
lokalsamfundet.

Inger Hansen

PV SPORT 81

Tekst & foto: Inger Hansen
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Oldboys vandt knebent over U15 i Poulstrup
Mandag den 2. april blev der spillet en ganske speciel fod-

boldkamp i Poulstrup. U15 fodboldspillerne hos PV Sport 81
havde nemlig udfordret klubbens rutinerede Oldboys-fodbold-
spillere til et vaskeægte lokalopgør. Det blev en spændende
træningskamp, som bølgede frem og tilbage, men da kampen
var slut, måtte ungdomsspillerne tage til takke med et knebent
nederlag, idet Oldboysholdet vandt 3 - 2. Der var mødt rigtig
mange tilskuere op, som støttede U15 holdets bestræbelser på
at komme til en fodboldturnering i udlandet, ved at købe gril-
lede frankfurtere og drikkevarer, af forældre til U15 spillerne, på
sidelinjen. Begge holds spillere fik en god gang kamptræning
og efterfølgende var der social hygge på sidelinjen, da kampen
og duften fra grillen havde givet appetit hos spillerne på begge
hold. At Oldboysholdet „kun“ vandt 3 – 2 skyldtes ifølge flere
af Oldboysspillerne, at de ikke plejer at spille i røde trøjer og
desuden blev distraheret af duften fra de lækre frankfurtere – jo,
at spille Oldboys i Poulstrup foregår i høj grad med et glimt i
øjet. Overskuddet fra salget ved kampen gik ubeskåret til U15
holdets opsparing til deltagelse i en fodboldturnering i udlan-
det. Forældre og trænere for U15 glædede sig over den store
opbakning fra tilskuerne, som kom og støttede ungdommen i
PV Sport 81. www.pv81.dk

222 kom til fastelavnslegeaften i Poulstrup
Fastelavnslegeaftenen i Poulstrup, fredag d. 17. februar,

blev en kæmpesucces, idet der deltog 222 børn og voksne. Der
var 89 udklædte børn i mange fantasifulde udklædninger, som fx
en Lego mand, et kæmpe julehjerte, en pyramide, en slikautomat,
en bokser med boksering, en læge, Spiderman, Batman, Super-
man, smølfer, Turtless, Pippi Langstrømpe, Rasmus Klump, cow-
boys, sørøvere, spøgelser, riddere, klovne, soldater, konger og
prinsesser i mange flotte udgaver.

Efter kåring af de tre bedst udklædte, blev kattene slået af
de seks tønder, hvor kattene heldigvis var udskiftet med kara-
meller.

Herefter blev idrætsforeningens store røde hoppepude
pumpet så børnene kunne tumle i den, mens forældrene kunne
nyde kaffe og kage i cafeteriet.

Arrangørerne var idrætsforeningen PV Sport 81 i samar-
bejde med Børnenes Jord i Poulstrup.

Se mere om de to foreninger i Poulstrup på www.pv81.dk
og www.ministrup.dk

Henrik Hansen, Poulstrup

Tekst & foto: Henrik Hansen
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Oplev Poulstrup og omegn sammen på
tandem-cykel

I Poulstrup har man også bycykler og her tilbyder man fak-
tisk to-personers bycykler, idet byen har 10 flotte tandemcykler
der udlånes, via Multinetværket.

 Oplev Poulstrup og Omegn på tandem og gør det sammen
Mulighederne er mangfoldige – oplev for eksempel Jyske

Ås, Smørengen i Guldager, Tingstedet i Rønnebjerg, Tollestrup
Mose, Rønnebjerg Storgård, hvor „Søstrene“ boede, Vrejlev
Kloster, Boller Plantage, skoven Poulstruplund, Saksager, Årup-
gårde, Tårs og Vrå – og de viljefaste kan også godt nå Vildmo-
sen, Løkken, Børglum Kloster, Hjørring Bjerge og Rubjerg
Knude.

Poulstrups 10 tandemcykler giver muligheden for en social
tur med natur, kultur og oplevelser i højsædet, og det koster kun
20 kr. pr. tandem.

Lav en aftale med naboer, arbejdskolleger, venner og be-
kendte. To på en tandem, det er både romantisk, hyggeligt og
sjovt – men 20 på 10 tandemer… det er om muligt endnu bedre
og I glemmer det aldrig. Spring ud i det og ring allerede i dag for
en tid.

Find oplysninger om udlejning på www.poulstrup.net

Man har 10 tandemer i Poulstrup, der står parate til – med
Jeres hjælp – at bære Jer rundt.

REGLER FOR LÅN
Du skal cykle fra stedet. Cyklerne må ikke transporteres

med bil eller trailer.
Du kan max. låne cyklerne 1 dag ad gangen.
Udlånsperiode er fra påske til efterårsferien.
Bemærk: cyklerne er ikke monteret med lys.

Du benytter cyklerne på eget ansvar. Multinetværket har
intet ansvar for skade på genstande eller personer. Erstatning-
sansvar for forvoldte skader kan udelukkende gøres gældende
over for din egen forsikring. Hjælp med at holde cyklerne i god
stand - til glæde for de næste brugere

Se alt om at leje tandemcykler på www.poulstrup.net hvor
der er et link på forsiden.

Den sidste gittermast forsvinder fra
gadebilledet i Poulstrup

En af de første dage i april forsvandt de sidste gittermaster
fra gadebilledet i Poulstrup, og dermed var også det allersidste
arbejde vedrørende byforskønnelses projektet afsluttet.

Det var også et sidste farvel til luftledningerne, som har
præget gadebilledet i ca. 90 år. Den sydlige del af byen fik i
starten el fra BOE i Brønderslev, og den nordlige del fik el fra
Vrejlev Klosters private elværk, indtil det blev nedlagt.

Tandem-cykel

Den sidste mast læsses og byen er hermed mastefri

Den sidste gittermast

SET OG SKET
POULSTRUPS   ET&SKET

Tekst: Henrik Hansen & Erik Jess
Foto: henrik Hansen & Erik Jess
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Musik i vuggestuen
Her i vuggestuen elsker børnene sang og musik. Når de

voksne finder guitaren frem og begynder at spille en sang, flok-
kes børnene omkring guitaren. Noget andet, som også fanger
børnenes interesse er, når musikinstrumenterne findes frem. De
er nysgerrige og undersøger alle instrumenterne for at finde
frem til hvordan de siger lyde og hvilke forskellige lyde der kan
laves.

Både børn og voksne synger, spiller på instrumenter, dan-
ser og laver fagter til nogle af sangene. Det store hit er „Lille
Peter edderkop“, hvor de ældste af vuggestuebørnene kan lave
fagterne dertil. De yngste i gruppen elsker når der synges, som
de viser ved at klappe og grine.

Sang og musik giver lyst til at bevæge sig og man bliver
glad, så derfor bruger vi musikken i det pædagogiske arbejde i
hverdagen.

Oplevelser med en snegl…

En dag alle Kornblomster (de mellemste børnehavebørn)
var på skovtur, samlede børnene en masse snegle. Vi kiggede
om sneglene var levende eller sneglehuset var tomt.

De mange levende snegle kom med tilbage i børnehaven i
et glas. Næste dag kiggede vi på sneglene til samling. Vi talte
om, hvordan sneglen finder rundt med følehornene. Vi talte om
at sneglens øjne sidder på de øverste følehorn og de nederste
følehorn bruger den til at lugte og smage med.

Til sidst fik de børn der havde lyst, lov til at holde en snegl
i hånden og de modigste fik en snegl på næsenJ

Dagen efter lavede vi en lille vogn af en tændstikæske, som
blev tapet fast til sneglehuset med en sytråd. Vi undersøgte,
hvor mange sten sneglen kunne trække. Tænk, sneglen var
superstærk, og kunne trække et læs sten, der næsten var større
end den selv.

Fantastisk alt det vi lærte om snegle i løbet af et par dage.

Naturen er blevet renere.
Børnehavebørnene i Møllehaven har været på

deres årlige oprydningsture rundt om i nærområdet.
Forskellige hold har gjort deres til, at det er ble-

vet lidt renere langs veje og grøfter og ruterne er nøje
planlagt efter hvor børnene færdes i hverdagen. Vo-
res tur til busstoppestedet, stien til hallen, småvejene
lige omkring børnehaven og vores egen parkerings-
plads bl.a.

Børnene blev udstyret med engangshandsker og
poser og så gik det ellers løs. Vi samlede det hele i
store affaldssække og de blev så tunge at vi måtte
hjælpes ad med at slæbe dem hjem til børnehaven.

Der blev gjort mange fund og børnene har kom-
menteret deres fund og snakket om hvem der smider
tingene. De blev enige om at det måtte være nogle
„vejsvin“ der havde været på spil.

Det er blevet til masser af slikposer / dåser / em-
ballage fra grillmad / cigaretskod , cigaretpakker /
større plastikrør / kapsler o.s.v.

Børnenes bevidsthed omkring naturen og hvad
den kan „omsætte“ har været i fokus og bliver fulgt
op med snakke når vi færdes ude omkring , både på
børnenes og de voksnes initiativ.

M
øllehaven

Så meget kan en snegl trække

Vi vil gerne se allesammen

Sækken er næsten fuld
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Mine Rumpebumpe venner

I børnehuset Møllehaven er vi ved at få nye venner. Nogle
er heldige at de allerede møder dem i vuggestuen. Men lige
meget hvor gamle børnene er bliver de dejlige figurer mødt med
glæde og begejstring Men der kommer også børn i børnehaven
som kommer fra dagplejen som gerne vil have nye venner.

Projektet omhandler de 6 figurer som hver især elsker at
lege og lave sjov med børnene.

Der bliver både leget med rim og remser, bevægelseslege,
selvfølelse, smage- lugte- følelege og ikke mindst musik og na-
tur.

Vi er nu i gang med at møde alle de dejlige figurer fra
Rumpebumperne. Først mødte vi Hurlumhej. Han er rigtig god
til at lave fiduser med sin krop. Og lige nu er vi i gang med at
lære Mulius at kende. Han er god til at se alle de ting som han er

god til. Og det vil han gerne lære
videre til børnene. Så vi har været
ved at se på hvilke ting børnene er
gode til. De har været i gang med at
bruge deres krop og med at være
kreative. Og efter vi har lært Mulius
at kende har vi også lært en sejrs
råb som vi bruger når der er noget
vi er gode til. Det lyder sådan her –
Muuuliiituuut.

I vuggestuen har de mødt
Gøjser som byder ind med musik
og sang samt lyden af de mange
instrumenter, og Hurlumhej har
også været og sætte vuggestue-

børnene i gang med at bruge deres kroppe.
Disse dejlige figurer kendetegner alle et tema fra vores

læringsplan. Dette er med til at skabe et helhedsbillede for bør-
nenes udvikling.

Borgmesteren indviede Børnehaven
Skovager i Poulstrup

Den 1. marts 2012 var der officiel indvielse af den nye flotte
børnehave på Vrejlev-Hæstrup Skole. Kl. 12.30 kom Hjørring
kommunes borgmester Arne Boelt og åbnede børnehaven offi-
cielt, hvorefter der var åbningstale ved skoleleder Pernille
Daarbak og børnehaveleder Mette Pedersen. Inden der blev
serveret lækker kage, sang børnehavebørnene sangen I en skov
en hytte lå. Dernæst var der rundvisning i børnehave, SFO og
indskoling, som alle er flotte nye afdelinger på skolen i Pouls-
trup.

Tekst: Møllehaven & Henrik Hansen
Foto: Møllehaven & Henrik Hansen
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37 gik til ærterne
Der var mødt mange frem til den årlige generalforsamling i

Poulstrup og Omegns Borgerforening, som står for forsamlings-
huset i byen.  Traditionen tro startede vi med de gule ærter med
flæsk og pølse, en øl og en dram, efter ærterne gik man over til
generalforsamlingen.

Et rigtigt godt år for borgerforeningen „ måske det bedste
„, huset er blevet brugt 140 dage i 2011, 64 gange i weekends til
private fester, 26 gange til præmiewhist som  hver tirsdag træk-
ker en 35-40 personer som hygger sig med kortspil og 50 gange
til Bankospillet som hver torsdag trækker 140-170 som spiller
om kødkasser fra Tårs og Købmandsposer fra Lya KWIK Spar
i Poulstrup.

Det har givet godt i kassen, men vi har også haft udgifter
Vi har fået gulvet lakeret, det trænger igen. Vi fik nyt gasfyr

og varmtvandsbeholder, som vi dog forventer vil spare os for
mange penge fremover. Vi har også investeret i en gulvvaske
maskine, nye borde og stole. Lejligheden er også blevet sat i
stand med bla nye lofter, så den kunne være klar til den nye
lejer. Endelig er det blevet malet i både store og lille sal..

Uden for huset har vi støttet Multinetværket med morgen-
brød, da de plantede løg, serveret kaffe ved „åben awten“ ved
købmanden, vi har givet penge til Børnenes jords jubilæum.

Vi har igen i år fået spejderne til at dele girokortene ud, så
de også kan tjene en skilling.

En STOR tak til alle der hjælper i huset, både med banko,
præmiewhist, udlejning, regnskab mm.

Det omdelte regnskab og budget blev gennemgået af kas-
sereren det viser en balance på 306.241,00,- kr. og et resultat på
23.329,-

Formandens beretning og regnskabet blev godkendt.
Nyvalgt til Bestyrelsen blev: Anders Krogholm, og der var

genvalg til Arne Møller, Else Hurup og Jens-Ole Frederiksen. 1.
suppleant Bodil Hoven og Jørgen Pedersen 2. suppleant. revi-
sorer  blev Birgit Krøgholt (genvalg) og Inge Christensen.

Eventuelt
Forslag til mere grus på P-pladsen, (Tømreren vil give et

læs som tak for vej ret.)
Åbent hus i forsamlingshuset, folk på 30 - 50 ved ikke hvad

borgerforeningen står for.
Foredrag evt. med Arne Larsen Ledet.  Bal for de unge i

byen.
Det kan være svært at få betalt medlemskort, ( Vi laver en

aftale om at de kan betales ved Lya KWIK Spar)

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:
Formand: Per Christensen, Næstformand: Jette H Christen-

sen, Kasserer: Arne Møller, Sekretær & PR.: Jens-Ole Frederik-
sen, Øvrige medlemmer: Erik Møller, Else Hurup, Anders Krog-
holm

Har man ikke fået et girokort, eller vil man gerne betale
kontakt da Arne Møller Jensen, Markager 6,  tlf. 4219 3042 eller
en fra bestyrelsen, så kommer                                                                         vi

vi har også i samarbejde med Multinetværket, (landsbyrådet i
Poulstrup) betalt for en flagallé. Der er 16 flagstænger, som sæt-
tes op ved indkørsel til byen og ved bumpene, det er tanken at
de skal bruges ved konfirmation, åben awten og ellers når der er
noget at fejre, sølv / guld bryllup eller lign. Kontakt da Jens-Ole
40430 7982 for aftale…

Borgerforeningen har også investeret i en ny vand og el
besparende opvaskemaskine til glæde for de mange brugere af
huset

  Pbv. Jens-Ole Frederiksen

Borgerforeningen

BORGERFORENIN-
GEN POULSTRUP

Tekst & Foto Jens-Ole Frederiksen

Flag alle til byen...

Lagde du mærke
til de flotte påske-
liljer ved indkørs-
len til Poulstrup?

 Vi synes at de
stod flot, men vi er
også enige om, at de
200 løg som Hjørring
Kommune gav os i ef-
teråret godt kan sup-
pleres med 500 mere, så
vil det komme til at se
rigtig flot ud til næste
år. Vi må se om nogen
vil bevilge os flere løg
til næste år.
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Sognepræsten
Kirstine R. R. Rafn
Vrejlev Præstegård,
Vrejlev Kirkevej 28,
9760 Vrå
tlf. 98 98 60 43
Mandag-torsdag
Mail: krr@km.dk

Kirkegårdskontoret
Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå

Kirkegårdsleder
Jan Bjergene Christensen

Servicemedarbejder
Inger Hansen

Tlf 98 98 83 60
Mail: vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
Kontortid: Mandag-fredag kl 9-12

Menighedsrådet
Formand
Erik Kristensen
Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
Tlf. 98 98 63 33.
Mail: ge@bbnpost.dk

Kirkebil Bestilles til gudstjenester senest om lørdagen kl. 17 hos Charlotte
Kristiansen tlf. 98 99 83 62, Mobil: 61 76 49 76

Indre Mission

  18. juni
5. august

Møde i Sognehuset ved Henning Kristensen, Svenstrup
Sommerudflugt, vi mødes ved Sognehuset kl. 13.00 og
kører en tur ud i det blå

Sognearbejdet GUDSTJENESTER
OG MØDER

Dato
 3. juni
10. juni
13. juni
17. juni
23. juni
24. juni
  1. juli
  8. juli
15. juli
22. juli
29. juli
  5. august
12. august
19. august
23. august
26. august
  2. september

Kl.
10.30
10.30
19.00
14.00
19.00
10.30
09.00
10.30
10.30
10.30
14.00
14.00
14.00
10.30
17.30
10.30
09.00

Kirke
Vrejlev
Hæstrup
Hæstrup
Vrejlev
Præstegården
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Præstegården
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup

Prædikant
Lars-Erich Stephansen
Niels Kirketerp
Kirstine R.R.Rafn
Ole Holm

Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Viggo Noe
Viggo Noe
Ole Holm
Kirstine R.R:Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn

Bemærkninger

Præstegårdshaven

Friluftsgudstjeneste

Kom og vær med, vi glæder os til at se dig

Kontaktperson: Erik Christensen tlf. 23 47 86 92

I præstens fravær

Når jeres lokale sognepræst har fri er der afløsning af enten Ole Holm (Vrå-Em)
eller Viggo Noe (Vejby-Sejlstrup-Harritslev-Rakkeby), idet vores i alt 8 sogne har
indgået et samarbejde om afløsning ved fravær.
Jeg har fridag om fredagen, og det står jer frit for at kontakte enten Ole Holm eller
Viggo Noe, hvis det ikke kan eller skal vente til mandag. Men der ud over holder
jeg fri følgende dage:

Sygemeldt til og med søndag den 10. juni - afløsere fremgår af kirkernes
hjemmeside. Viggo Noe passer telefon og kirkebog under fraværet.

Friweekend den 16. - 17. juni - Ole Holm afløser
Sommerferie fra og med mandag den 22. juli til og med søndag den 12. august
(ugerne 30, 31 og 32) I uge 30 og 31 er Viggo Noe afløser og i uge 32 er Ole
Holm afløser.

Ole Holm kan kontaktes på tlf.: 98 98 10 40 eller mail: OHO@KM.DK og
Viggo Noe kan kontaktes på tlf.: 98 99 80 22 eller mail: VNO@KM.DK

70 120 110

Kirkeåret
Trinitatissøndag
1.s.e. trin.
Pilgrimsvandring
2.s.e.trin.
Sct. Hansbål
3.s.e. trin.
4.s.e. trin.
5.s.e. trin.
6.s.e. trin.
7.s.e. trin.
8.s.e. trin.
9.s.e. trin.
10.s.e. trin.
11.s.e. trin.
Gud og aftensmad
12.s.e. trin.
13.s.e. trin.
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Foto: Inger Hansen/Henrik Rafn

NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Sognearbejdet

Pilgrimsvandring
i Hæstrup

Onsdag den 13. juni, kl.
19.00 mødes vi ved Hæstrup
Kirke, hvor vi starter vores
pilgrimsvandring. Vi „går en
gudstjeneste“ så at sige. De
to foregående år har pilgrims-
vandringen fundet sted på
klosterruten – men i år skal vi
nyde naturen omkring Hæ-
strup.

Undervejs vil vi gøre
holdt og høre bibeltekster,
bede fadervor, holde altergang
og synge nogle velvalgte sal-
mer. Pilgrimsvandringen ender
igen i Hæstrup Kirke, hvor vi
afslutter turen med en velsig-
nelse og en aftensalme, hvor-
efter vi nyder et glas rødvin,
cider eller lign. – og ikke
mindst hinandens gode sel-
skab.

Pilgrimsvandringen er
ikke kun for borgere i Hæstrup,
det er et fælles arrangement
mellem Vrejlev og Hæstrup og
opfordringen skal derfor lyde
til at krydse Ålborgvej og
komme til Hæstrup og deltage
i denne skønne naturgudstje-
neste. Vi har naturligvis mu-

sikledsagelse med og ved fæl-
les indsats bliver det en an-
derledes og meget, meget hyg-
gelig gudstjeneste. Hvor ofte
kan man deltage i en gudstje-
neste, hvor man sludrer hyg-
geligt med hinanden under
vejs?

Hvis vejret ikke tillader en
pilgrimsvandring holder vi
aftengudstjenesten inde i
Hæstrup kirke – men mon ikke
vi igen i år har heldet med os?

Tag hele familien med, i
disse helsetider er det alle ti-
ders mulighed for at kombinere
lidt motion med Guds ord og
godt fællesskab.

Gudstjeneste og grillfrokost i Hæstrup Kirke

Søndag den 10. juni, kl. 10.30 var der planlagt guds-
tjeneste og grillfrokost i Hæstrup Kirke – det er desværre
aflyst pga. planlagt operation.

Gudstjenesten vil naturligvis stadig finde sted ved
Niels Kirketerp – men grillfrokosten må vi udskyde til en
anden gang – beklager meget.

Forventningens glæde er stor - især med udsigt til Sankt Hans aften i Præstegårds-
haven
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SOGNENE NETOP NU

Sognepræst
Kirstine R.R. Rafn

Sognearbejdet NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Konfirmandernes egen trosbekendelse
Alle konfirmanderne har i løbet af undervisningsforløbet

skrevet nye bønner, 10 bud - som var i sidste Lokalblad - og
meget andet. De skulle lære at formulere deres tro. Derfor har de
også hver især skrevet en ny og moderne trosbekendelse. Af
alle disse trosbekendelser har jeg stykket en helt ny og meget
moderne udgave sammen. De blev brugt ved deres konfirma-
tion - og så aldrig mere, for det er nemlig deres helt egen. Men
jeg synes alle læserne skulle have fornøjelsen, så her er den:

Vi hader den onde, rødglødende fanden
- og vi vil undgå alle hans opfindelser.
Og Gud kan heller ikke lide ham.

Vi tror på Gud, alles fader, ham den store, der kan alt.
Han er sej og elsker alle mennesker for hvem vi er hvad
vi end gør.
Ham kan vi altid bede til, for hans øre er åbne og klar
til at høre os.

Vi tror på Guds enebarn, Jesus, født af en fattig dame
og en mand, som man ikke kan se.
Han kom til jorden for at hjælpe os sølle mennesker.
Pisket til blods af Roms djævel, under en klam kejser,
buret inde bag en stor sten,
som han bare flyttede igen,
hvorefter han opstod på påskedag
og tre dage efter blev hentet op
til hans og vores elskede far i himlen.
Vi tror på, at Jesus altid vil være i vores sind og hjerte.
Han vil altid hjælpe os, selv om man ikke kan se ham
- men man kan altid føle ham, for han er altid hos os.

Vi tror på Helligånden og på det store hvide hus, den
antikke kirke, der altid vil være bag os.
Vi tror på livet i himlen efter døden.
Vi tror på, at når vi dør, så forsvinder vi ikke helt
- vi tror på genbrug af vores liv.
Vi tror på tilgivelse, håb og genopstandelse.
AMEN!

Som det fremgår med tydelighed, så har konfirmanderne
fattet interesse for kristendom, ikke så meget for gudstjenesterne
- bortset fra spaghettigudstjenesterne - for der er mad!!!, be-
kendelse, bøn og kirkens virke - med særlig vægt på maden!!!
Jeg er lidt stolt af jer - og det er med glæde, at jeg konfirmerer
jer…

Konfirmanderne 2012
I Vrejlev Kirke blev følgende konfirmeret søndag den 29.

april 2012 – et stort tillykke til alle.
Anders V. Bak

Daniel H. Jensen
Frederik N. Hansen

Frederik S. Saksager
Ida E. Christiansen
Jeppe G. Johansen
Julie D. Thomsen
Kasper M. Smith

Katrine Krogholm
Lisette Larsen

Martin M. Jensen
Mathias L. Hansen
Mathilde M. Frost

Mikkel A. Johansen
Natasha H. Nielsen
Natasha K. Jensen

Nikoline E. L. Pedersen
Oscar A. Mikkelsen
Sara C. Pedersen
Signe T. Jensen

Steffen S. Andersen
Thomas Garcia
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SognearbejdetNYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Gud og aftensmad
Torsdag den 23. august vil vi igen samles i Vrejlev kirke

kl. 17.30 til Gud og aftensmad. Denne gang handler det om
nadveren. Det blev vi jo snydt for i maj måned, hvor Gud og
aftensmad var aflyst.

Vi starter med en kort gudstjeneste i børnehøjde, altså
med masser af gode billeder, en god historie om Jesu sidste
aftensmad og efter en god forklaring på, hvorfor vi holder
nadver, altså altergang, skal vi alle sammen prøve det.

Vi slutter af med boller i karry, saftevand og gulerødder
i kirken ved det lange bord.

Tag forældre, bedsteforældre, venner og naboer med –
det er rigtig hyggeligt og sjovt at komme i kirke og spise
aftensmaden sammen.

Friluftsgudstjeneste
Søndag den 19. august, kl. 10.30 er der igen frilufts-

gudstjeneste i Præstegårdens have. Og igen i år vil vi op-
fordre alle til at tage frokostkurven med, så vi efter gudstje-
nesten kan samles om en hyggelig frokost i teltene i præ-
stegårdshaven – og forhåbentlig nyde det gode vejr…

Det er ikke så tit, at man får mulighed for at sidde og
kigge „ud af vinduet“ når man er til gudstjeneste… Men
ved friluftsgudstjenesten i præstegårdshaven er der frit
udsyn til haven, blomsterne og markerne – og hvor kan
man næsten finde bedre rammer om Guds ord – end i Guds
fri natur?

Kom og vær med – tag familien og madkurven med. Vi
sørger for øl og vand til meget rimelige penge – og også for
en god kop kaffe/te og lidt hjemmebag.
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Foto:  Inger Hansen

NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Sognearbejdet

Du kan altid finde de sidste nye billeder fra
arrangementer på
www.vh-kirker.dk  Links/ Billedgalleri 2012

Sankt Hans i Præstegårdshaven
Lørdag den 23. juni, fra kl. 19.00 er der igen Skt. Hans bål i

Præstegårdens have. Grillen er tændt fra kl. 19.00 og der er pøl-
ser og brød – øl og vand til meget fornuftige priser (5 – fem
kroner). Og ikke mindst er der hyggeligt samvær med familie,
venner og naboer.

Årets båltaler er i skrivende stund fortsat en hemmelighed,
dels har vi ikke fået endeligt tilsagn og dels vil vi ikke love mere
end vi kan holde! Men vi tør godt love, at alle, der ikke har andre
traditioner denne hyggelige sommeraften, er meget velkommen
i præstegårdens have.

Kommunegården lægger igen mark til bålet, vores dejlige
organist Lene kommer og spiller og den store grill er klar til at
modtage jer.

Vi opsætter telte og borde og stole, så der er alle mulighe-
der for en rigtig hyggelig aften. Tag familien og naboerne med
og kom og gør os selskab. Vi glæder os til at se jer.

Mange venlige hilsener
Henrik og Kirstine

Billeder fra sidste års Sankt Hans aften i Præstegårdshaven. Henning sørger
sikkert også for at pølserne er varme i år

Billeder fra  rockgudstjenesten fredag den 31. marts 2012.  Musikken var i
højsædet og der blev sunget med af fuld hals. Også årets konfirmander deltog og
„optrådte“

Fra billedarkivet:
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NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Sognearbejdet

Minikonfirmanderne 2012
Dette års minikonfirmander har virkelig lagt sig i selen –

og det fik vi alle at se til deres passionsspil Palmesøndag. De
opførte Jesu lidelseshistorie i stedet for dagens sædvanlige
prædiken, og de gjorde det så flot. Vi kunne slet ikke se, hvor
nervøse og forvirrede de var – inden de gik på scenen. Rigtig
professionelt og flot var det. Organist og præst er rigtig stolte
af jer – og de skal have et stort tillykke med vel gennemført
minikonfirmandundervisning. Tillykke til:

Amalie M. Worup
Helene M. Nielsen

Johannes R. Bækgaard
Kamilla M. Smith

Kristoffer B. Kristensen
Lasse Ammitzbøl

Laura D. Nielsen
Marcus D. Hansen
Marie D. Thomsen
Melanie M. Nielsen

Oliver B. Olsen
Sarah H. Antonsen

Sofie K. Jensen

2. påskedag mødtes vi med Vrå-Em og Vejby-Sejlstrup-Harritslev-Rakkeby
pastorater til musikgudstjeneste og efterfølgende kaffe i forsamlingshuset.

Konfirmation 2013

Der holdes konfirmation i Vrejlev-Hæstrup Pastorat
søndag den 28. april 2013, kl. 10.30 for alle de unge men-
nesker, der går i 7. klasse i skoleåret 2012/2013, og som
bor i Vrejlev eller Hæstrup sogne. Da ikke alle går på Tårs
skole, men måske på Bagterp eller i Vrå bedes forældre
kontakte mig snarest muligt for at aftale konfirmation.
Jeg får nemlig kun lister over de, der går på Tårs skole, og
ved derfor ikke, hvem der ellers ønsker konfirmation hér.

Det er muligt at følge konfirmandundervisningen en-
ten i præstegården i Vrejlev eller sammen med sin klasse,
det har ingen betydning for konfirmationen. Blot er det et
krav, at man følger reglerne om kirkegang dér, hvor man
følger undervisningen.

Konfirmandundervisningen starter i september må-
ned og alle fra Tårs skole vil da forinden have modtaget
besked fra mig. Så hvis dit barn går på en anden skole
end Tårs, og ønsker at blive konfirmeret hér, så kontakt
mig snarest muligt – og gerne inden sommerferien.

Mange venlige hilsener

Kirstine R. R. Rafn
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Sognearbejdet VREJLEV-HÆSTRUP
SOGNE

Husk - du kan altid aflevere garn og
stoffer i Sognehuset -

alt modtages med STOR TAK

                                   Babysalmesang
Babysalmesang starter igen til efteråret, hvor vi håber at
alle områdets mange babyer med deres mødre vil deltage.

                        Kirkernes voksenkor
Vrejlev Hæstrup kirkers voksenkor holder meget velfortjent
sommerferie og starter igen efter ferien den 21. august 2012
kl. 19.30, hvor der igen tages fat på at øve til efterårets og
vinterens arrangementer.
Nye medlemmer er altid velkommen og har du lyst til at være
med, eller høre mere er du velkommen til at kontakte organist
Lene Rom Frederiksen på tlf. 98 88 78 81 - 30 12 90 81

                         Fællesskabseftermiddage
Fællesskabseftermiddage holder også sommerferie, men  vi
mødes igen til efteråret, hvor vi håber at alle der har lyst og
tid vil deltage i fællesskabet, der er altid plads til en mere.

Menighesrådsarbejde: Valget står for døren...
Til efteråret skal der jo være menighedsrådsvalg i alle
landets sogne, Nogle steder foregår valget som et
fredsvalg, hvor der kun er opstillet en kandidatliste, som
så automatisk bliver valgt til den kommende 4-årige
valgperiode.
I Vrejlev Hæstrup Menighedsråd er der en eller flere af
rådsmedlemmerne der ønsker afløsning, dog har
hovedparten givet tilsagn om at virke i endnu en
periode.
Så hvis du sidder og har lyst og tid var det måske en
god ide at søge „jobbet“ som
menighedsrådsmedlem.Se annoncen her:

Arbejdet udøves i en lokal offentlig virksomhed, og det
forventes at du aktivt vil indgå i et moderne lederteam
med heraf følgende lederansvar.
Det forventes at du har de rigtige holdninger i forhold til
kirken, er aktiv, udviklingsparat og brænder for lokalt
engagement til fremme for udviklingen i lokalområdet.
For den rette ansøger spiller lønnen for arbejdet ikke
nogen rolle, da glæden over resultaterne for din indsats
er løn nok i sig selv.

Læs  mere om det kommende menighedsrådsvalg i
næste nummer af Lokalbladet, hvor der indkaldes til
menighedsmøde, hvor vi vil orientere mere om
menighedsrådets arbejde.
                                                       Erik Kristensen

VENDSYVENDSYVENDSYVENDSYVENDSYSSELSSELSSELSSELSSEL
FESTIVFESTIVFESTIVFESTIVFESTIVALALALALAL

Den 24. juli er der igen koncert i Vrejlev kirke i
forbindelse med Vendsyssel Festival.
Kammerphilharmonie EUROPA kommer og
giver en koncert, der bestemt er værd at gå
efter. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Læs mere om koncerten i den lokale presse
og på www.poulstrup.net i juli måned.
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Foto: Inger  Hansen

VREJLEV HÆSTRUP
SOGNE

Sognearbejdet

Så er arbejdet godt i gang
på kirkegårdene. Vi fortsætter
som vi slap sidste år med den
daglige renholdelse af gravste-
der og fællesarealer.

I år er vi blevet beskåret i
bemandingen, Det er desværre
gået ud over Per Christensen der
jo så ikke er at finde på kirkegår-
den i år. Det er vi meget kede af
for Per har altid udført sit arbejde
til fuld tilfredshed, men det er jo
økonomien der tit kommer til at
bestemme.

Vi er normeret til 10.004 ti-
mer årligt på kirkegården, og det
har vi ikke udnyttet fuldt ud i de
4 år jeg har arbejdet her, så nu er
vi så nede på knap 9.000 timer
årligt, men vi håber på at have
råd til at ansætte den manglende
sæsonarbejder igen til næste år.

Hvad betyder det så i det
daglige?

Vi vil  komme knap så tit
igennem gravstederne som sid-
ste år, så vi skal vænne os til at
ukrudtet måske bliver lidt større
inden det bliver fjernet.

Rydningen af gamle, ud-
løbne gravsteder vil også gå lidt
i stå, sidste år blev der ryddet
godt 30. Det bliver ikke til så
mange i år.

Udskiftning af hække vil
også gå lidt i stå, vi er jo nød til
at skifte der hvor vi har begra-
velser.

Men vi er jo positive men-
nesker, og har med frisk mod ta-
get udfordringen op.

Vi var midt i maj til den år-
lige anlægsdag for gravere og
medhjælpere under Hjørring
Kredsens Graverforening.
Denne gang var det på Løkken
kirkegård. Det var som sædvan-
ligt en god dag med masser af
inspiration og godt samvær.

Nu er det snart ferietid og
vi afvikler den over en 7-8 uger,
for at få det til at passe så der er
3 på arbejde hver dag.

Så må vi håbe det bliver en
god sommer. Det er jo sådan at

når vi har en våd sommer gror
ukrudtet meget, men vi skal til
gengæld ikke vande blom-
sterne, så tidsmæssigt går det
cirka lige op

Taksterne på kirkegårdene
har jo endnu engang fået en
stigning. Taksterne fastsættes
af Hjørring Søndre Provsti på
baggrund af retningslinjer de
får udstukket af Aalborg Stift,
der jo igen er under Kirkemini-
steriet.

For renholdelsen af et 2
pladsers gravsted betyder det
en stigning fra 933 kr. i 2011 til
1.185 kr. i år. Det er en stigning
på over 25 %. Men stigningen
er størst på 1 og 2 pladsers grav-
steder. Vores takstblad kan fin-
des på kirkernes hjemmeside
vh-kirker.dk. Den kan også fås
på kirkegårdskontoret.

Alle menighedsråd i Aal-
borg Stift er i den forbindelse
blevet sat til at beregne den fak-
tiske pris for ydelserne på kir-
kegårdene. Det er en meget
spændende proces, og det bli-
ver spændende at se om det kan
rokke ved priserne. Vores umid-
delbare beregninger viser ikke
en stigning i taksterne.

Midt i oktober starter  ned-
tællingen så til grandækning-
sæsonen. Vi fjerner blade og
rydder op i krogene. I ugen ef-
ter efterårsferien deltager vi i
graverforeningens grandæk-
ningskursus for at blive inspi-
reret til sæsonen. Derefter fjer-
ner vi alle sommerblomster på
kirkegårdene og går i gang med
grandækningen, så vi kan blive
færdige til første søndag i ad-
vent. Til sidst bliver der lagt
vinterkranse og mospuder på
gravstederne. Den 30. novem-
ber er sidste dag for sæson-
arbejderne, så kan vi forhåbent-
lig se frem til en fin vinter med
kun lidt sne.

Med håbet om en god som-
mer,

Jan Bjergene Christensen,
kirkegårdsleder.

Nyt fra kirkegårdslederen
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HoCo Fotografi Tårs
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Starten på Tårs Skole var hård, det hele var meget nyt, og vi
havde ikke så lang tid til at lære det at kende. Da vi først havde
været der en uge, blev det dog bedre, eleverne på Tårs Skole
var meget venlige, og det hjalp en del. Efter et par dage var vi på
introtur, det var virkelig fedt at være sammen i omgivelser der
var nye for os alle.

Turen gik til Lønstrup på cykel, i alt 25 km. Det var rigtig
godt sommervejr, og det gjorde turen lidt nemmere. Vi holdt et
par pauser undervejs, blandt andet i Hjørring hvor vi spiste lidt
formiddagsmad. Da vi kom frem var det tid til frokost, alle havde
medbragt madpakke, og så hyggede vi os ellers med mad og
snak.

Resten af dagen brugte vi på at spille fodbold, snakke og
en tur til stranden. Lærerne havde lagt stor vægt på , at vi skulle
have tid til at snakke uden at være bundet til diverse aktiviteter.
Det virkede rigtig godt , alle snakkede med alle, og vi havde det
virkelig hyggeligt.

Vi grillede selv vores aftensmad, og overnattede derefter
på en campingplads. Dagen efter sørgede vi selv for morgen-
mad fra den lokale købmand. Det var blevet regnvejr, så det var
heldigt at vi ikke også skulle cykle hjem. Vi blev hentet af foræl-
dre fra både Tårs og Poulstrup, vi var alle godt trætte og nogle
rimeligt våde.

Mange har nok været bekymrede for den daglige transport
til Tårs, det har vi i hvert fald selv været, men løsningen er
blevet utrolig god. Faktisk behøver vi ikke at sidde i bus i mere
end 10 minutter fra Poulstrup til Tårs, og det er jo langt mindre
end frygtet.

Nu hvor der er gået knap et år siden skole starten i Tårs ,
kan de fleste nok sige , at det alt i alt har været en positiv
oplevelse. Vi har alle mødt en masse mennesker, og fået en masse
nye venner.

Skolen i Tårs er rigtig hod, der er plads til alle store som
små, og så er kantinen rigtig god.

Tårs Skolecenter

TÅRSSKOLE-
CENTER

Tekst: Jacob Poulsen 9.a

Der har været holdt årsmøde i foreningen.
Man kan se beretningen på Poulstrup Net. Det
vigtigste der skete på mødet var nok at man
besluttede at bruge de 30.000 kroner der står på
kunstgruppens konto til at købe et kunstværk til
byen. Måske suppleret med penge søgt i en fond
eller lignende, da et udendørs kunstværk koster
mange penge. Hvad det skal være, ved vi ikke,
men  gode ideer modtages gerne.

I skrivende stund venter vi på at det bliver
konfirmations søndag, hvor de nye flagstænger skal
tages i brug. Flagene er blevet muliggjort i
samarbejde mellem borgerforeningen og
multinetværket og vi håber at de vil være med til
at smykke byen ved festlige lejligheder i årene
fremover.

Multinetværket/
landsbyrådet
siden sidst

Tekst & foto: Multinetværket

Der er velvillige beboere, som har indvilget i at
være flagholdere og som står for hejsning,  nedtag-
ning og opbevaring af  flag og flagstænger.

Der flages ved konfirmation, byens festligheder,
foreningajubilæer, hvis de markeres, 100års fødsels-
dag, hvis man ikke siger fra. Har man speecielle ønsker
om flagning, kan man henvende sig til Jens Ole
Frederiksen.

Udlejning af flag sker som tidligere ved henven-
delse til borgerforeningen.

Jacob
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Bolddag på skolen før vinterferien
Traditionen tro afviklede Vrejlev-Hæstrup skole, en stor

skolefodboldturnering, den sidste dag før vinterferien.
Alle klasser deltog i den populære „Bolddag“, hvor der

både blev dystet i bedste holdnavn og selvfølgelig i selve fod-
boldspillet.

Der var mange sjove holdnavne som fx The Street Kids, De
seje discoorme, Cillit Bang, Superhund, Disney-holdet, Super-
knuserne, De små fantasidyr, The Cool Pepsis, Familien fra Bryg-
gen og Goggadillerne.

De yngste klasser dystede i skolens gymnastiksal og de
ældste klasser spillede i Poulstrups idrætshal, som er beliggende
lige bag skolen.

Elevrådet og lærere stod for planlægning og sammen med
nogle forældre afviklede de „Bolddagen“ på flotteste vis. Primus-
motor for hele arrangementet var idrætslærer Karin Dalsgaard,
som på fornemste vis fik det hele til at hænge sammen fra start
til slut.

I skoleboden serverede lærere og forældre frikadeller med
gulerodssalat, æbleskiver og saftevand.

Der blev spillet meget godt fodbold, men der var også plads
til de hold der blot deltog for at have det sjovt - og så troede 6.
klasse, at de kunne vinde over os lærere, men de blev klogere
og det er jo også en af de væsentlige grunde til at gå i skoleJ.

Fuglekasser i sløjd
Nu er det snart ved at være tid til at hænge fuglekasser op

til småfuglene. Derfor har sløjdholdene fra 6. klasse på Vrejlev
Hæstrup Skole, været i gang med en opgave, hvor de skulle
følge en arbejdstegning med instruktioner og mål. Det er helt
modsat de andre opgaver de har lavet, hvor man skulle bruge
fantasien og tænke kreativt. Opgaven med fuglekasserne kræ-
ver mere disciplin og masser af opmålingsarbejde, idet eleverne
skulle følge en arbejdstegning, hvor der var en masse arbejds-
gange og mål, som skulle overholdes for at det færdige resultat
blev som det skulle være. Det har været en god øvelse, hvor
eleverne har hjulpet hinanden og lavet en masse samarbejde.
Fuglekasserne er nu klar til at blive hængt op, til glæde for
småfuglene og nu bliver det spændende, hvornår der flytter
beboere ind i de nye fuglehuse.

Bolddag på skolen

TÅRSSKOLE-
CENTER

Tekst & foto: Henrik Hansen
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Fredag den 23. marts var jeg på Oceanariet, sammen med 2.
klasse og 3. klasse. Vi skulle sove der, men vi kunne ikke sove
foran det store akvarium fordi, der var kommet to revner i glas-
set. Vi skulle i stedet for sove ved indgangen, hvor Moleakvariet
var.

Men før vi skulle sove, skulle vi prøve at lave foder til
fiskene. Vi skulle skære blæksprutter, muslinger og rejer i stum-
per. Jeg syntes, det var sjovt. Jeg prøvede at smage en musling,
den smagte lige som krabbe. Da alle havde prøvet at lave foder,
skulle vi fodre sælerne og forskellige fisk. Sælerne fik sild og de
andre fisk fik det vi havde lavet.

Da vi skulle spise aftensmad fik jeg lasagne og majs. Man
kunne også få fiskefrikadeller og flødekartofler, men det kunne
jeg ikke lide. Efter aftensmaden skulle vi på søstjerneløb, hvor
vi skulle løse opgaver om fiskene. Inden vi skulle sove, fik vi
kage og saftevand. Og legede mørkegemmeleg lige ind til de
voksne sagde, at vi skulle i seng. Jeg sov ved Moleakvariet
sammen med Laura.

Næste morgen blev vi vækket kl. 6, ved at lyset blev tændt
hos fiskene. Så skulle vi rydde op og spise morgenmad. Da vi
var færdig med at spise skulle vi ud til sælerne, hvor vi fik taget
billede og vi fik diplom.

Skrevet af Jeppe

2. og 3. klasse på Oceanariet

Tekst: Jeppe
Foto: 2. & 3. klasse
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6. kl. på Vrejlev-Hæstrup Skole lavede
samfundshjælper i sløjd

1. Når man skal lave sin egen samfundshjælper/oplukker,
skal man designe og forme sit eget „håndtag“. Først skal omrid-
set til oplukkeren saves ud, husk træet skal være tykt nok, til at
ringen som hører sammen med den indkøbte oplukker er inden
for træet.

2. Derefter skal håndtaget snittes i form, så det „ligger godt
i hånden“.

3. Dernæst skal der slibes i l a n g tid, så håndtaget føles
skønt og er flot at kigge på. Begynd med groft sandpapir og
skift gradvist til finere sandpapir.

4. Hullet til selve oplukkeren bores ud med et bor i samme
tykkelse som metal-
oplukkeren. Så limer
man metaloplukkeren
fast i hullet og fin-
sliber en sidste gang,
så håndtaget er per-
fekt og til slut giver
man håndtaget olie.

Hvad er en samfundshjælper?
Samfundshjælper, øloplukker, kapselåbner, slangudtryk for

en kapselåbner, dvs. et redskab til at fjerne kapslen på en øl-
eller sodavandsflaske.

En samfundshjælper/kapselåbner er et redskab til åbning
af flasker der er lukket med en kapsel. Standarden DS 53, der
fastsætter målene for glasflasker til øl, blev indført i 1967. Der-
ved blev diameteren på flaskehalsene ens og man kan derfor
bruge den samme kapselåbner til alle flasker.

I 1968 udkom DS 2068, standarden for sodavandsflasker.
Standarden er desuden grundlag for returflaskesystemet, den
fjerner de tekniske hindringer ved import og eksport, og den
gør det mere rationelt at fremstille kapsler, etiketter, kasser osv.

Kapselåbneren er ikke til nogen nytte, hvis den knækker
flaskehalsen eller beskadiger mundstykket. I 1998 indførtes der-
for standarden DS 2400, der løser problemet med skårede flaske-
mundinger og beskriver detaljerne ved en kapselåbner. Én kap-
selåbner er altså nok – uanset hvilket bryggeri øllene og soda-
vandene kommer fra, og uanset om det er sodavand, pilsnere
eller nisseøl man foretrækker. Kilde: www.denstoredanske.dk

Henrik Hansen, sløjdlærer

Samfundshjælper

TÅRSSKOLE-
CENTER

Tekst & foto: Henrik Hansen, sløjdlærer
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Arbejdslørdag hos
spejderne.....Hvorfor det?????

Vi er hos KFUMspejderne i Poulstrup rigtig stolte af vores
spejderhus. Centralt placeret lige midt i hjertet af vores by. Det
er et hus som mange passerer hver dag når de skal på arbejde, i
skole eller lufte hunden. Derfor vil vi også rigtig gerne, at det
ser indbydende og velholdt ud, og det kræver at der løbende
bliver lavet vedligeholdelse eller forbedringer. Sidste år fik vi
lavet et nyt og lækkert køkken med stor hjælp fra mange frivil-
lige, og det bliver brugt flittigt når spejderne samles. Det er så
fantastisk hvad man kan, når vi alle løfter i flok.

Ikke alle opgaver er af den størrelse ( heldigvis), men de
små ting som gør huset ser ordentligt ud, og gør, at det er et
indbydende og hyggeligt sted at være for alle vores ledere og
spejdere, skal jo også laves. Derfor arrangerer vi et par gange
om året en arbejdslørdag. Alle er velkommen til at komme og
yde det man har mulighed for. Opgaverne er mange og forskel-
lige, lige fra at tegne skilte, til flytning af tunge betonelementer
med store maskiner. „Jobbeskrivelsen“ kunne være som følger:

 Er du den vi mangler ??
Kan du lidt af hvert, inde eller ude.
Arbejdstiden er yderst fleksibel, man kommer når man kan

og tager hjem når man har lyst.
Der er en masse søde kolleger som sætter stor pris på hyg-

geligt samvær.
Din arbejdsindsats bliver værdsat, uanset hvad du vælger

at bidrage med.
Der bliver serveret god mad og der er kaffe ad libitum.
 Kig ind næste gang vi kalder til arbejdslørdag.... Det er

hyggeligere end du tror.
 Husk også vores store loppemarked og

traktorudstilling lørdag den 2 juni kl. 10-15. Her vil være noget
for en hver smag, og også en helt masse som du slet ikke vidste
du manglede :-) Bagefter kan du gå en tur og se på alle de flotte
traktorer som vil være stillet an ude foran.

Gå på opdagelse i et hav af spændende effekter, og gør en
god handel. Når du køber nogen af „lopperne“ støtter du spej-
derne så vi kan komme med på den store Spejdernes Lejr 2012.

KFUMspejderne
Spejdernes Lejr 2012 er den største spejderbegivenhed

nogensinde i Danmark. Fra den 21.-29. juli 2012 mødes 35.000
spejdere fra ind- og udland og vi deltager med 14 spejderbørn,
hvilket er super flot.

Det hele finder sted ved Præstegården, Vrejlev Kirkevej 28 
Så kom og vær med når dørene åbnes til vores store loppe-

marked og traktorudstilling, og støt vores spejdere.
LØRDAG DEN 2. JUNI kl. 10-15.

KFUM-
SPEJDERNE

Tekst & foto: KFUM Spejderne
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Meget nyt er sket siden jul. Børnehaven er kommet ind på
skolen og det er rigtig dejligt for alle. Både børn og voksne
nyder det og vi er ved at finde os tilrette i de nye omgivelser.

 Siden sidst har vi været oppe og hente vores præmie på
AVV. Vi vandt jo deres affaldskonkurece og var inviteret derop
for at hente præmien. Vi havde bestilt en bus og alle mand var
med det var en rigtig dejlig dag hvor vi var inviteret på kage
kaffe og juice og rundvisning . Vi var rundt at se det hele og det
var rigtig spændende at se hvad der bliver af vores allesam-
mens affald. Det var en rigtig god oplevelse for alle og ikke
mindst fik vi jo en check på 3000 kr med hjem. Efter hjemkom-
sten har vi holdt et par husmøder hvor alle har været med til at
finde ud af hvad pengene skulle bruges til. Vi blev til sidst enige
om at vi gerne ville have en banancykel. Vi fik et godt tilbud
hvis vi købte 3 så det blev der fundet penge til selv om gevin-
sten kun gav til en. Cyklerne er blevet godt brugt her i det flotte
forårsvejr.

 Nu hvor det gode vejr er på vej, er vi ude så tit det er muligt
og ikke mindst nyder vi når vi har et bål, som vi kan lave vores
mad på. Det står ofte på suppe, som bliver nydt i de fine kopper
børnene selv har malet. Kopperne er købt hos AVV og så ellers
malet på. Nu håber vi blot på en god sommer hvor vi rigtig får
muligheden for at være ude og nyde vores dejlige omgivelser.
Hilsen os alle i Skovhuset.

Skovhuset

Tekst & foto: SFO Skovhuset
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Poulstrup Rideklub i Dansk Rideforbund
Det håber vi i hvert fald. På den årlige generalforsamling

den 29. februar 2012 blev det vedtaget , Poulstrup Rideklub skal
søge om optagelse i Dansk Rideforbund.

Ansøgningen er nu sendt af sted, og vi venter på tilbage-
meldingen fra DRF.

En af fordelene ved at blive medlem af Dansk Rideforbund
er, at der åbner sig en masse muligheder for stævnedeltagelse,
hvilket efterhånden er en efterspørgsel hos flere af vore dyg-
tige ryttere. Stævnerne er for ryttere på alle niveauer.

For at rytterne kan komme ud og starte stævner kræver det,
at de har taget forskellige ryttermærker og opnår rytterlicens.

Det og en masse andre spændende tiltag er noget af det
som Poulstrup Rideklub kommer til at bruge kræfter på i den
kommende tid.

Siden sidste blad har der endvidere været afholdt 2 arran-
gementer i juniorudvalget, med stor tilslutning fra klubbens
medlemmer i alle aldre. Og der har været arbejdsdag i rideklub-
ben med en nærmest rekordstor opbakning fra forældre, tak for
det. Det er sammen vi kan udrette en masse.

Se mere på www.poulstruprideklub.dk

Poulstrup Rideklub
Fra generalforsamlingen 2012

Den 22. marts 2012 blev der holdt generalforsamling hos
Børnenes Jord og i formand Bodil Nielsens beretning for 2011,
kunne de mange fremmødte bl.a. høre om legepladsens flotte 40
års fødselsdagsfest, med optog af Nordsø Garden, optræden af
tryllekunstner, Joanna og De Taknæmlæ. Ved fødselsdagsfe-
sten var der også udstilling af flotte motorcykler fra byens
motorcykelklub, Kloster MC, samt udstilling af høns mm. Der
var endvidere en kæmpestor oppustelig rutsjebane, som var
sponseret af Sparekassen Vendsyssel. Den glade dag blev run-
det af med hyggelig spis-sammen i det store telt, som PV Sport
81 havde lånt Børnenes Jord i dagens anledning. Efter spisnin-
gen var der diskotek i teltet og det hele sluttede af med det
flotteste fyrværkeri, der nogensinde er set i Poulstrup.

Sommerens Skt. Hans fest blev også et stort tilløbsstykke
med deltagelse af ca. 200 gæster, som kunne høre en flot båltale
fra Arne Larsen-Ledet.

I 2011 afviklede Børnenes Jord også julelegeaften og
fastelavnslegeaften i samarbejde med PV Sport 81. I 2011 havde
foreningen endnu engang held med en ansøgning, der betyder
at stakittet omkring legepladsen er ved at blive skiftet ud, så det
er flot og fremtidssikret mange år frem. De 15.000 kr. til nyt stakit
kom fra Landsbyforums Vedligeholdelsespulje og arbejdet ud-
føres af Børnenes Jords forældrebestyrelse.

2011 blev desværre også året hvor man måtte tage afsked
med det mangeårige og meget afholdte bestyrelsesmedlem Sø-
ren Risager Pedersen, som desværre afgik ved døden efter lang
tids sygdom.

Foreningens revisorgodkendte regnskab blev herefter frem-
lagt for sidste gang af foreningens kasserer, Henrik Hansen,
som stopper i bestyrelsen efter 18 år. Regnskabet blev god-
kendt af forsamlingen.

Henrik kunne i øvrigt anbefale forældre i området, at være
med til at Børnenes Jord og Poulstrup forbliver et dejligt sted
for områdets børn. At være medlem af forældrebestyrelsen er en
fornøjelse og en god måde at møde andre forældre og børn på.
Der bliver ikke den store vedligeholdelse i årene fremover, da
legepladsen fremstår med nye legeredskaber og helt nyt flot
stakit, som er ved at blive udskiftet netop nu.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Jens Ole Frederiksen. General-
forsamlingen blev afholdt i mødelokalet i Vrejlev-Hæstrup hal-
len – mange tak for lån.

Lidt historie
„Ministrup“Børnenes Jord i Poulstrup opstod i 1971, hvor

en gruppe forældre fik en god idè om at der skulle være en fælles
legeplads midt i Poulstrup by og sikkert skævede lidt til Vrå,
som fik en Børnenes Jord et par år tidligere. Carl Scharnberg,
som var hovedmanden bag Børnenes Jord i Vrå, fungerede også
som „fødselshjælper“ for Børnenes Jord i Poulstrup, hvor det
store læs dog blev trukket af de fremsynede forældre, der er
direkte grund til vi har en dejlig legeplads for alle midt i Pouls-
trup.

Børnenes Jord

POULSTRUP
RIDEKLUB

Tekst & foto: Poulstrup Rideklub
Tekst: Børnenes Jord
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Børnenes Jord i Poulstrup er en åben forening uden regi-
strerede medlemmer, med legeplads beliggende på Gl. Rønne-
bjergvej i Poulstrup. Legepladsen ejes til stadighed af bør-
nene i Poulstrup og foreningens forældrebestyrelse tilrette-
lægger aktiviteter for områdets børn, og legepladsens vedli-
geholdelse.

I 2006 blev Børnenes Jord, Poulstrup valgt til Årets Bør-
neby i hele Nordjyllands Amt og for pengepræmien på 30.000,-
kr. der fulgte med titlen, har forældrebestyrelsen udskiftet de
fleste af legeredskaberne og lavet faldunderlag osv. så lege-
pladsen i dag fremstår rigtig flot og tidssvarende.

Børnenes Jord har til sommer eksisteret i 41 år, og glædet
børn i Poulstrup i ligeså mange år, og den skal selvfølgelig gerne
bevares i mange år endnu, idet den er børnenes fristed - en
dejlig grøn plet midt i Poulstrup by, som dagligt bliver brugt af
egnens og byens børn, skolen, børnehaven og dagplejerne.
Børnenes Jord er et stort aktiv for Poulstrup, og er med til at
gøre byen til et attraktivt sted at bo, også for børnefamilier. I 41
år har forældrebestyrelsen afviklet den store årlige fødselsdags-
fest på Børnenes Jord og i de senere år også Poulstrups Sankt
Hans fest – og til begge arrangementer er der stor opbakning
fra hele lokalområdet.

SÆT X I KALENDEREN: I 2012 afholdes både fødsels-
dagsfest og Skt. Hans fest på Børnenes Jord lørdag d. 23. juni.
Har du lyst til at hjælpe ved vores hyggelige arbejdsdage eller
ved vores sjove arrangementer, så kontakt Bodil på tlf. 98 98 83
62 eller Trine på tlf. 22 30 77 02.

Følg med på www.ministrup.dk og på www.poulstrup.net
Bestyrelsen, Ministrup, Børnenes Jord.

Børnenes Jord

BØRNENES JORD
POULSTRUP

Tekst & foto: Børnenes Jord
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HUGF Gymnastikopvisning 2012
Søndag den 25. marts 2012 løb årets forårsopvisning af

stablen i Vrejlev-Hæstrup Hallen. Det blev en hyggelig dag
med stort fremmøde, og flotte opvisninger fra alle vores hold.
Efter indmarch og fælles opvarmning, gik Skibsby-højenes 16+
hold på banen, og gav en rigtig flot opvisning, der var virkelig
noget for vores egne børnegymnaster at se op til, og mange
gjorde store øjne.

Efter gæsteholdet gik vores egne hold på gulvet, og viste
hvad de havde lavet i vinterens løb. Zumbapigerne bød på en
„prøvetur“ på gulvet, og en del tog udfordringen op.

Da de første hold havde lavet opvisning var der kaffe-
pause, hvor mange havde været søde at „sponsorere“ en kage
til kaffen. Mens de voksne drak kaffe tumlede børnene på
redskabsbane på gulvet.

Vi kunne konstatere, at alle vores hold, lige fra de helt små
på forældre-barn holdet, over de festlige Zubmatomic
børn,pige1, drenge1 og Mini-mix og til de helt „store“ på
juniormix, Zumba og Herretons havde trænet hårdt hele vinte-
ren, og gav nogle rigtig flotte opvisninger hver og en!

Alle gymnaster blev fotograferet af Team Photo efter endt
opvisning, og alle blev også belønnet med en is, som til stor
glæde var sponseret af Ejgils el-teknik.

Alt i alt en rigtig dejlig dag, som vi håber alle de fremmødte
nød.

Rigtig god sommer fra HUGF Gymnastik

HUGF

Lopper i Harkenhallen

HarkenUGF åbnede dørene for det årlige loppemarked lør-
dag d. 14 og søndag den 15. april. Der var en masse ting og
sager, som folk kunne byde på og der blev handlet i stor stil.

Arrangementet startede allerede onsdagen før, hvor en 20
stykker mødtes ved hallen og startede med indsamlingen. Der
var 7 lastbiler som kørte rundt i området og samlede effekter ind,
mens der var et hold, der sørgede for at sætte det hele på plads
i hallen. Alt skulle jo helst stå på de rigtige pladser, så dem der
plejer at komme og handle hurtigt kunne finde de ting de søgte
efter.

Som noget nyt havde vi åbent 2 dage, men det blev helt
klart første dagen der var den store salgsdag. Om søndagen
kom der mange, som havde været der om lørdagen og så skulle
der jo handles stort. Nogen fik det de kom efter, mens andre
måtte sande, at de skulle ha’ handlet om lørdagen!

Tusind tak til alle der bidragede til. at det kunne lykkedes:
Sælger, forplejning til hjælper, cafeteriasalg, alle bidragsydere
og indsamlere. Fint stykke arbejde, som vi sætter stort pris på i
foreningen!!!

HARKEN UGF

Tekst & foto Harken UGF
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Et godt nummer til land og by

Advokatfirmaet
Dyrberg  § Brinkmann

Brink Seidelins Gade 14-16
9800 Hjørring
tlf. 98900997
Østergade 16

9760 Vrå
tlf. 98980177

JK Auto
Hella Service Partner
Johnni Knudsen
Årupvej 122, 9760 Vrå
tlf.: 96 45 00 55

Træpiller til stokerfyr leveres billigt

Tømrermester

Klaus Bonkegaard
Hovedgaden 69 - Poulstrup

Vinduer og døre i træ og plast
Tagarbejde

Reparationer
Ombygning

Kørsel med rendegraver

IMPORT
Plastvinduer og døre

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

Kvalitet til lavpris med garanti

NYT
Mobil-tlf.  28 18 13 33

Din hjœlp i hverdagen
Alt i vedligeholdelse af
huset, indvendig og udvendig
ring og forhør
                     Erik Mogensbæk
                     tlf. 60941551
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Voerhøj
Maskinstation A/S

Terpetvej 490, 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99
 98 98 85 99

MS Staldmontage
Hovedgaden 75

Poulstrup

Tlf. 23 35 82 60 Ålborgvej 602, 9760 Vrå
tlf. 98 98 62 15

www.verasvine.dk

Vrå Optik ApS Tlf.: 98 98 12 24
v/ Nina Malkin mail@vraaoptik.dk
Strømgade 2 www.vraaoptik.dk
9760 Vrå
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Neuromedia Aps
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I 14 år har jeg nu hjulpet over 100.000
mennesker med at tjene flere penge i hele
verden,  og successen fortsætter, aldrig har
timingen været bedre, her i 2012 har vi nye
koncepter og produkter, som vil revolutionerer
og et aflønnings system, hvor der ingen grænse
er for hvor meget du kan tjene.

Ring 60202070 eller email kim@flp.dk  for
uforpligtigende informations møde og en god
kop kaffe.

Du kan også blive fadderfamilie i et unikt projekt
i Uganda, hvor et fattigt barn venter på din hjælp.

Se www.helpafrica.dk     www.kimmadsen.dk

Succes’en fortsætter

M.v.h. KIM MADSEN
Neuromedia Aps
Høgsted
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Vrejlev-Hæstrup Hallens
Motionscenter

Træning når du har
                              tid og lyst

   Kontakt: Inger Hansen
               Tlf. 98 98 82 84
                Mobil tlf: 51 20 8469

v/Sonja Larsen, Engager 1
Poulstrup, 9760 Vrå

98 98 80 20

ØRUM-SMEDEN
Vrejlev Klostervej 310

9830 TÅRS

Tlf. 98 98 82 32
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Hele egnens
samlingssted
Sport og
fritid

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

Harken UGF

Tlf. 23 11 65 49

ØSTERMARKEN 61

Ny annonce?
ring 98988325

Nygade 4 Tlf.: 98 98 13 75

dengamlebiograf-vraa.dk
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På tur til New York
New York er jo en stor by, så derfor gjalt det også hurtigt

om at få lavet et kendetegn til sit hold samt et kampråb, så man
lettere kunne finde hinanden, hvis man skulle være så uheldig
at blive væk i den store folkemængde. Herefter bød den på
Street Dance i bedste stil, hvor den seje attitude blev fundet
frem hos både store og små. Samtidigt blev der af New Yorks
flittigste parkour mand undervist i, hvordan man på bedst mulig
vis kunne komme gennem forhindringer fra et punkt til et andet,
når det også samtidigt skulle se lidt „cool“ ud. Herefter havde et
par flittige forældre meldt sin ankomst og hjulpet til med at lave

pizzasnegle og pølsehorn, så de
dansende og parkour lystige børn
og unge kunne få stillet den vær-
ste sult og lade op til det efterføl-
gende store løb. Her skulle der
både findes tabte ting, som var
faldet ud af New Yorkernes store
bukser og ned i gryder med mær-
kelige substanser. Der skulle sam-
arbejdes, gættes kendte, kastes
med støvler og nøglen til buret
skulle findes, så et par kidnappede
holdkammerater kunne komme
med på opgave igen.

Da det blev lørdag kunne den
sidste energi bruges på at vise de
seje Street dances frem for hinan-
den og den sidste konkurrence
blev gennemført. Da klokken blev
elleve var det en flok trætte gym-
naster og instruktører, der vendte
tilbage til Danmark igen og kom
hjem på påskeferie.!

Vi takker for et par hyggelige
dage.

Fredag eftermiddag d. 30. marts mødte 45 spændte
gymnaster og instruktører fra henholdsvis Drenge 1,
Pige 1, Mini Mix og Junior Mix op i Harken Hallen, for
sammen at „rejse“ til New York og tage en enkelt over-
natning samt opleve storbyens mange facetter. De for-
skellige hold startede op med at blive indkvarteret i ga-
derne Church Street, Center Street, Canal Street og….,
hvorefter turen kunne begynde.

HUGF – Gymnastik
Sæsonstart 2012/13

Vores sæson starter som altid i uge 37

Mandag d. 10. september

Vi byder igen på mange spændende hold,
der er noget for alle – også for dig

Følg med i udbuddet af hold på vores hjemmeside
under punktet gymnastik

www.harkenugf.dk

HARKEN UGF

Tekst & fot HarkenUGF
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LOKALBLADET
VEJVISER

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:
15. JANUAR
15.  APRIL
15. JULI
15. OKTOBER

ih@hansen.tdcadsl.dk

BLADET UDKOMMER
4 GANGE ÅRLIGT CA.
1. MARTS
1. JUNI
1. SEPTEMBER
1. DECEMBER

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

LOKALbladet

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

Portalen drives med frivillig
arbejdskraft ligesom Lokal-
bladet under Multinetværket
med en selvstændig redaktion.

Portalen støttes af en række
lokale virksomheder og med
Sparekassen Vendsyssel som
hovedsponsor.

Stof til nyhedsdelen og
aktivitetskalenderen kan løbende
indsendes til

     REDAKTION
Ansvarshavende Kirsten Mouritsen, Karen Margrethe Brun, Erik Jess

           Foreningsstof Erik Jess, Hovedgaden, 78, 9760 Vrå 98988063
Redigering Else Marie Nielsen, Ny Rønnebjergvej 72, 9760 Vrå 28456698
Annoncer Per Hansen, Engkærvej 8, 9760 Vrå 98988325

           Korrektur Kirsten Blichert

 LOKALSTOF
Tollestrup Ingen meddeler
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
Høgsted Ingen meddeler
Hæstrup Mølleby Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring 98986289
Rønnebjerg Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå 98988029
Poulstrup Ingen meddeler

 FORENINGSSTOF
Aktivitetshuset Lilly Buus Jørgensen, 98988011
Børnenes jord Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
HUGF Lisa Dissing Hansen Ålborgvej 841, 9760 Vrå 30261541
KFUM-Spejderne Line Thomsen, Hovedgaden 77, 9760 Vrå 51298026
Kloster MC Anette Worup, Svendstrupvej 180, 9760 Vrå 61363490
Møllehaven Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring 98986346
Poulstrup Borgerforening Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå 98988688
Poulstrup Rideklub Anette Worup, Svendstrupvej 180, 9760 Vrå 61363490
Skovager Børnehaven Skovager, Skolevej 3, 9760 Vrå 98988327
Sport 81 Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394

      Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå 98982231
Menighedsråd Servicemedarbejder Inger Hansen

Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98988360

- formålet er en projektorienteret
organisation 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.
og varetager kontakten med
myndighederne og andre råd
og organisationer.

Grupper under organisationen

Kulturgruppen i Poulstrup
Edith Jess

Lokalbladet
Kirsten Mouritsen

Poulstrup.net
Inger Hansen

Klosterruten
            Per Hansen
Kunstgruppen
             Peter Worm

Formand for Landsbyrådet i Harken
Niels Peter Kjøge

Multinetværket/Landsbyrådet

Projekter p.t.
Herfra min verden går
Byfornyelse
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 MAIL-GUIDE

FORENINGS
VEJVISER

 MAIL-GUIDE MAIL-GUIDE

 MAIL-GUIDE

 MAIL-GUIDE MAIL-GUIDE

SPORT81:
www.pv81.dk

 MAIL-GUIDE MAIL-GUIDE

SKOLEN
Vrejlev-Hæstrup  skole Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå 72333980
Skoleleder, privat Pernille Daarbak, Skovbovej 6, 9850 Hirtshals ........... 41224251
Skoleleder Kontoret ...................................................................... 72333982
Lærerværelset ...................................................................................... 96231588
Skoletandplejen ...................................................................................... 72333797
Teknisk serviceassistent. Jens Erik Mølbak Vidriksen  ........................................ 41223988
Teknisk serviceass. privat Bispensgade 11, 9800 Hjørring ........................................ 60657181
Skolevejlederen ..................................................................................... 72333987
Skolebiblioteket ..................................................................................... 72333986
Skolefritidsordningen ..................................................................................... 72333990
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 Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå 98988327

PLEJEHJEM
Skovgården Ålborgvej 49, 9800 Hjørring 96234711

KIRKERNE
Sognepræsten Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå 98986043
Kirkesanger Anders Boelt Kristensen, Fredensvej 25, 9760 Vrå 20630807
Organist Lene Frederiksen, Vingevej 17, Vrensted, 9480 Løkken 30129081
Kirkebil Charlotte Kristiansen 98998362

            Vrejlev-Hæstrup
        Kirker: Kirkegårdskontoret (bedst mandag-fredag kl. 12-13) 98988360

Kirkegårdsleder Jan Bjergene Christensen, Lavendelvej 7, 9700 Brsl. 23831450
Servicemedarbejder Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå 98988284
Menighedsrådet Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord Bodil Nielsen, Gl. Rønnebjergvej 4, 9760 Vrå 98988362
HUGF           Lisa Dissing Hansen, Ålborgvej 841, 9760 Vrå 28722797
Lokalhistorisk Forening Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå. 98986063
Poulstrup Borgerforening Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå 98986824
Poulstrup Rideklub Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå 23929437
KFUM-Spejderne Line Thomsen, Hovedgaden 77,  9760 Vrå 51298026
Kloster MC Niels Worup, Svenstrupvej 180, 9760 Vrå 40687368
Sport 81 Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå 98988777
Støttef. for  aktivitet Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå 98988271
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå 98982231
Vrejlev-Hæstrup Hallen Keld Jensen, Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå 98988422

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

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

 WEB-GUIDE

TID OG STED
LOKALHISTORISK ARKIV:
Hovedgaden 8
Åbent: Mandag     16.00-18.00

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

BOGBUSSEN:
Poulstrup:Mandag15.20-16.20

SPAREKASSEN
VENDSYSSEL:
Østergade 15, 9760 Vrå
Tlf. 82229000
Mandag  - fredag.. 10.00-16.00
Torsdag ............. 10.00-17.30

SOGNEPRÆSTEN:
krr@km.dk
VREJLEV-HÆSTRUP KIRKER:

vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
MENIGHEDSRÅDET:
ge@bbnpost.dk
LOKALBLADET:
e@jess-rantzau.dk
POULSTRUP.NET:
poulstrup.net@gmail.com
UGEAVISERNE:
samt www.kanalhjoerring.dk:
poulstrup@live.dk
SKOLEN:
vrejlevhaestrupskole@hjoerring.dk
SPAREKASSEN Vendsyssel:
vraa@sparv.dk.

 MAIL-GUIDE
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www.sparv.dk

Energi-

besparelsen i sig 

selv er med til at 

tilbagebetale din 

investering

”

Lad solens stråler 
lune dig og dine lommer

Brug energien fra 
solen og spar penge.

 Det er godt både 
for klimaet og for 
din økonomi.

Spar energi og penge ved at 
montere solceller på dit hus. 

Det er et godt supplement 
til den eksisterende energikilde.

Kig ind i en afdeling tæt på 
dig og hør mere om energilån.  

Vi har et godt blik på din økonomi
og en skarp pris på finansiering 

af alle former for grøn energi.
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