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Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke

Indre Missions samfund

Juni
Mandag d. 4. kl. 20 Vrejlev Sognehus. Taler: Villy Pedersen, Brønderslev
Lørdag d. 23. kl. 20 Sct.Hans fest hos Hanne og Per Møller, Smedievejen 95
Juli
Søndag d. 29. Sommermøde hos Anne Marie og Martin Grarup,
Elmegårdsvej 20, Vrå.Taler: Mogens Nørgaard, Åbybro.
Sang og musik: Aksel-band, Strandby
August
Mandag d. 20. kl. 20 i Vrejlev Sognehus. Taler: Bjarne Taulborg, Åbybro
Alle er velkomne, Kontaktperson: Erik Christensen, 98 98 84 92

Juni
Søndag den 3. Vrejlev kl. 10 Åben kirke og kloster
Søndag den 3. Hæstrup Ingen
Søndag den 10. Vrejlev kl. 9 Inge With Gudstjeneste
Søndag den 10. Hæstrup Ingen Gudstjeneste
Søndag den 17. Vrejlev kl. 9.30 Gudstjeneste, kaffe
Søndag den 17. Hæstrup kl. 10.45 Gudstjeneste
Søndag den 24. Vrejlev kl. 10.45 Gudstjeneste
Søndag den 24. Hæstrup kl. 9.30 Gudstjeneste, kaffe

Juli
Søndag den 1. Vrejlev kl. 9.30 Gudstjeneste, kaffe
Søndag den 1. Hæstrup kl. 10.45 Gudstjeneste
Søndag den 8. Vrejlev kl. 9  K.A. Jensen Gudstjeneste
Søndag den 8. Hæstrup Ingen
Søndag den 15. Vrejlev Ingen
Søndag den 15. Hæstrup kl. 9,  K.A. Jensen Gudstjeneste
Søndag den 22. Vrejlev kl. 9, Kirsten Munkholt Gudstjeneste
Søndag den 22. Hæstrup Ingen Gudstjeneste
Søndag den 29. Vrejlev kl. 9 Inge With
Søndag den 29. Hæstrup Ingen

August
Søndag den 5. Vrejlev kl. 9.30 Gudstjeneste, kaffe
Søndag den 5. Hæstrup kl. 10.45 Gudstjeneste
Søndag den 12. Vrejlev kl. 10.45 Gudstjeneste
Søndag den 12. Hæstrup kl. 9.30 Gudstjeneste
Søndag den 19. Præstegården kl. 14 Friluftsgudstjeneste
Søndag den 26. Vrejlev kl. 10.45 Gudstjeneste, kaffe
Søndag den 26. Hæstrup kl. 9.30 Gudstjeneste

September
Søndag den 2. Vrejlev kl. 9.30 Gudstjeneste, kaffe
Søndag den 2.. Hæstrup kl. 10.45 Gudstjeneste

Gudstjenester Aktivitetskalender

Kirkestof side 20-32

KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE

Juni
Torsdag   d.  7. Babysalmesang kl 10
Lørdag    d. 16  Grisefest i forsamlingshuset
Torsdag  d. 21  Babysalmesang kl 10
Lørdag   d. 23. Sct. Hansfest, Børnenes Jord

Juli
23.-28. juli Danacup

August
Torsdag  d.   9. BASIX i Vrejlev Kirke kl. 20
Torsdag  d. 14. Kirkekoret starter kl. 19.30
Søndag   d. 19. Friluftsgudstjeneste i præstegården
Torsdag  d. 23. Ungdomsbanden kl. 13.45, skolen
Torsdag  d. 23. Sommerfest, Sport 81
Fredag    d. 24. Sommerfest, Sport 81
Lørdag    d. 25. Sommerfest, Sport 81
Lørdag    d. 25. Udflugt til Himmerland
Søndag   d. 26. Sommerfest, Sport 81
Tirsdag   d. 28. Sangaften i Sognehuset kl. 19.30

September
Torsdag  d.13. Babysalmesang kl. 10
Tirsdag   d.18. Sangaften i Sognehuset kl 19.30
Torsdag  d.20. Babysalmesang kl. 10
Torsdag  d.27. Babysalmesang kl. 10
Søndag  d.30. Høstfest på Klosterruten

Oktober
Torsdag  d.  4. Babysalmesang kl. 10
Torsdag  d.11. Babysalmesang kl. 10
Tirsdag   d. 23.Sangaften i Sognehuset kl. 19.30
Torsdag  d.25. Babysalmesang kl. 10

November
Tirsdag  d. 13. Sangaften i Sognehuset kl. 19.30

December
Tirsdag d.    4. Sangaften i Sognehuset kl. 19.30
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Poulstruplund plantage har i denne vinter gen-
nemgået en forandring. Store dele af plantagen
er blevet fældet og nyplantning med nåletræer
er startet. Se billedreportagen side 16-17

Foto: Knud Birch Andersen
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LET - LAG
Nej, det et ikke en opfordring til at spare på smørret på morgen-

krydderen men nye forkortelser, der i forbindelse med kommunesam-
menlægningen popper op, når vi læser aviser eller mødereferater.

LET er forkortelsen på det nyoprettede kommunale udvalg for
Landdistrikter, Erhverv og Turisme med den tidligere borgmester i Løk-
ken-Vrå, Knud Rødbro, som fomand. Hvor landsbyernes direkte linie
til kommunen tidligere gik til udvalget for Teknik og Miljø er det nu
LET-udvalget der er kontaktleddet. Knud Rødbro, der selv bor i et
landdistrikt, er meget opmærksom på, at landdistrikternes fremtidige
indflydelse skal styrkes.

LAG er Landdistrikternes Aktionsgruppe, der sandsynligvis bli-
ver fælles for Hjørring og Frederikshavns kommuner. Denne gruppe
består af folkvalgte, erhvervsfolk og repræsentanter valgt ind af
landdistrikternes foreninger.

LAG kommer til at administrere de EU midler, der tidligere blev
uddelt gennem Leader+ og ad andre kanaler.  Midlerne til fordeling
blandt projekterne i landdistrikterne bliver på ca. 4 mill. årligt i hver
kommune og skal søges gennem et nyt sekretariat, som i øjeblikket har
adresse på den tidligere Landbogård i Hjørring. Forhåbentlig får Multi-
netværket 1 medlem ind i dette udvalg.

LANDSBYRÅDENE (ca. 30) i Hjørring kommune er bedt om at gå
sammen i grupper, 4 fra Gl. Hjørring, 3 fra Sindal, 3 fra Hirtshals og 3 fra
Løkken- Vrå. Disse 13 medlemmer skal være kontakt mellem borgere,
foreninger og kommunen og repræsentere alle kommunens landsbyer.
Landsbyrådenes bagland er meget forskelligt organiseret i de forskel-
lige distrikter. Hos os er Kristian Kjær landsbyrådets repræsentant i -

LANDSBYFORUM, som er et nyt udvalg nedsat med de 13 med-
lemmer fra  Landsbyrådene og LET udvalget. Multinetværket for Vrejlev-
Hæstrup har kun 1 medlem i Landsbyforum, hvor kommunen indkalder
til møder. Der bliver endvidere 1 stormøde, hvor også de landsbyer,
der ikke har valgte medlemmer kan deltage, f.eks. Harken-Hæstrup.

Blev du forvirret? Ja - vi er kommet i storkommune med nye kana-
ler for kommunikation. Der er et forkortet referat fra det første møde i
landsbyforum på side 45 og fuldtud på poulstrup.net.

Men fortvivl ikke! Kontakten til kommunen er ikke længere væk
end Multinetværket i Vrejlev-Hæstrup. På et møde efter sommerferien
vil vi tage aktuelle emner op, så bliver det hele mere konkret.

Venlig hilsen

Knud Birch Andersen
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Tak til 6.a for en god praktik
Hvert år under den 4 årige læreruddannelse, er vi ude i praktik på

forskellige skoler. I foråret 2007 havde jeg valgt Vrejlev-Hæstrup Skole
som praktikskole og det fortrød jeg ikke. Jeg fik fortrinlig vejledning af
praktiklærerne Birgitte Knudsen og Bo Jensen. Birgittes klasse, 6.a.
havde jeg i de fleste timer og fungerede som klasselærer og dansk-
lærer i 6 uger, og så havde jeg desuden alle Bo´s sløjdhold. Tak til
Birgitte og Bo, samt alt det øvrige personale på Vrejlev-Hæstrup Skole,
for en dejlig praktikperiode og tak til 6.b, I er en rigtig god klasse.

Mvh. Henrik Hansen, Poulstrup.

3. års lærerstuderende på Hjørring Seminarium.

Kirsten Mathiasen stoppede efter 41 år
Mandag d. 26. marts blev der afholdt et vemodigt klasse-

arrangement på Vrejlev-Hæstrup Skole. Denne dag havde klasse-
forældrerådet i 6.b inviteret alle elever og forældre til spissammen og
for at tage afsked med 6.b´s klasselærer Kirsten Mathiasen, der gik på
efterløn d. 1. april efter 41 år som folkeskolelærer. Kirsten har haft
klassen i hele dens skoletid, først til matematik fra 1. til 3. klasse og fra
4. klasse til og med 6. klasse var Kirsten deres klasselærer. 6.b gav
Kirsten en flot halskæde i afskedsgave.

. Her sidder Kirsten Mathiasen midt blandt 6.b som hun har haft siden 1. klasse.

 
Øverst: Her er vi allesammen og Loki

vi skal se på Kronevinduer. Vi er taget med
bus.

I midten: Her er vi på Cecilies mors
arbejde. Hun arbejder på Kronevinduer i
Harken.

Nederst: Her er Mathias og Karsten.
Karsten fortæller os noget

Med 1.a på virksomheds besøg

Tekst & foto: 1. a m.fl.

Vrejlev-Hæstrup skole
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Nyt  fra bestyrelsen for
skolen, sfo og børnehaven

  Siden sidst har der været for-
ældremøde i børnehaven. Karin
Pedersen var på valg, hun kunne
ikke genopstille, da hendes datter
skal i skole efter sommerferien.  Lise
Bisgård blev valgt for 2 år, og Tho-
mas Andersen som  supplant. Det
er dejligt at mærke at der er nogle
der lyst til at sidde i bestyrelsen
for børnehaven. Vi siger tak   for
godt samarbejde til Karin, og vel-
kommen til Lise og Thomas.

  Vi har i bestyrelsen taget hul
på vores kostpolitik. Der er flere
spørgsmål der trænger sig på, bl.a :
vil vi bevare vores tilskud til bo-
den i de næste skoleår efter kom-
munesammenlægningen?  Hvad
skal der være i boden?

  Er udbudet for bredt? Skal der
være færre og „mere grønne“ ret-
ter?  Hvad med prisen? 

  Det er bevist, at børn der får
sundt og næringsrigt mad har bedre
indlæring. De kan bedre koncen-
trere sig og de er mere rolige. Der-
for havde vi til et bestyrelsesmøde
inviteret vores nye sundhedsple-
jerske til at komme og give os en
lille peptalk. Conny har stor viden
indenfor kost og sundhed. Det var
meget inspirerende, noget af det
vidste man ikke, noget af det havde
man „lykkeligt“ fortrængt og no-
get af det var indlysende. Vi vil
fremover samarbejde med Conny
om dette.

  Til næste møde har vi konsti-
tuering, dvs vi skal have valgt for-
mand og næstformand. De er på
valg hver  år.

  Ellers er det jo ved at lakke
mod enden med dette skoleår. Det
er utroligt, hvor hurtigt det går. Det
er klart,  at der er ting som skal være
på plads inden det nye skoleår.
Time- og  fagfordelingen er på
plads. De små nye elever skal mø-
des for første gang her i maj, de
glæder sig garanteret. Dagen er ved
at være på plads, og repræsentan-
ter fra bestyrelsen vil også være
tilstede den dag.

  På bestyrelsens vegne

  Kate Nygaard

 

               

   
 

Desuden er der arbejdet med
grøn sløjd, hvor udgangspunktet
er frisk træ.

Sløjd er heldigvis ikke hvad det
har været. Hvor man før brugte 95 %
fyrretræ bruger vi idag alt muligt. Det
ses i de produkter eleverne her viser
frem. Der er foruden mahogni brugt
danske træsorter som birk, ask og
ahorn. I samlingerne har finer af mør-
kere sorter fundet sin plads. Det gi-
ver en meget høj finish på det fær-
dige resultat. Og det er noget der kan
få øjnene på enhver snedker, hobby-
træmand eller sløjdlærer til at løbe i
vand.

I en tid hvor alt købes færdigt
eller færdiggøres på ingen tid står
denne proces i en skærende kontrast.
Man starter med den rå planke og
med høvl, sav og sandpapir for-
vandles det til en silkeblank flot
brugsgenstand.

Emnet var opbevaring, og 6.-7.
klasse udformede A4 brevkasse, di-
verse kasser til krydderier, nips og
skrivebordsartikler mv.

Det blev til grill-gafler i alle afskygninger. Dertil
hører selvfølgelig en ordentlig grill- eller pølsetang som
blev fremstillet i fyr af tørt træ.                               Bo J

Vrejlev-Hæstrup skole:

Sløjd
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Lindager 24 i Poulstrup

Den 15/11 2005 kom der nye beboere på Lindager
nr. 24 i Poulstrup.

Britta Ammitzbøl besluttede efter ca. 2 års „prøve-
tid på bylivet i Hovedgaden 65“, at købe hus i byen.

Britta arbejder ved JRK service i Brønderslev.
Foruden Britta bor også Rikke, Simon og Lasse i

huset. Rikke på 12 år går i 6.b på Vrejlev-Hæstrup skole.
Simon på 10 år går i 3.a også på Vrejlev-Hæstrup skole
og Lasse på 5 år går i børnehaven Rundmarken i Har-
ken og er lige startet i Smørblomsten.

De to store børn spiller fodbold i fritiden, Rikke i
HUGF og Simon i PV 81. Lasse hygger sig mest der
hjemme, sammen med mor.

Hovedgaden 10 i Poulstrup

Den 9/7 2006 fik May Britt og Peter Andersen Hovedgaden 10 i Poul-
strup en lille pige på 3450 g og 51 cm. Hun hedder Lærke. På billedet
sidder storesøster Helena på 3 år med Lærke.
Der er også to storebrødre til pigerne, Heino på 14 år og Rasmus på 9 år.

Så blev der liv i nr. 103 på Hæstrupvej igen

Den 15. februar flyttede Majbritt, Natasja og deres 4 katte ind.
Majbritt har købt huset af sin far, Poul Erik, der er flyttet til Thailand,
på grund af sit arbejde ved Georg Jensen.

Majbritt der er 40 år og Natasja på 16, har boet på Lophavevej i
Lønstrup de sidste 5 år, så de er rigtig glade for at flytte til „byen“.
Majbritt, der blev færdig med sin uddannelse i 1995 som social og
sundhedshjælper, arbejder på Risagerlund i Brønderslev. Hun arbejder
med demente, der er i dagtilbud, et job hun er rigtig glad for. Efter de er
flyttet hertil, syntes hun, det er dejligt, at hun kun skal bruge den halve
tid på at komme på arbejde. Natasja, der går i 9. kl. på Hjørring Private
Realskole, har nu kun et minut til bussen, før havde hun 1 km, det er
også rigtig dejligt, især på den her årstid, syntes hun. Både mor og
datter nyder at bo i morfars hus, alting er så kendt. Kattene ser også
ud til at trives, og de har fundet ud af, i hvilke haver de ikke skal
komme i, nemlig dem med de „ farlige“ hunde. Majbritt har også
dværghøns, som hun ønsker at udstille. Lige nu har hun kun en høne
og en hane, men håber på kyllinger. Sidst der var kyllinger, spiste måren
dem, så hun krydser fingre for, det går bedre denne gang.

Ud over hønsene som fritidsinteresse er hun også cafeteriabestyrer
i HBK. hvor hun står for indkøb, vagtplan osv.

Natasja bruger noget af sin fritid på at synge i kirkekoret i Sct.
Catharinæ Kirke og ellers er hun sammen med vennerne. Når tid og
lyst vil, nyder hun meget at lave mad, og efter mors udsagn er hun
rigtig god til det.

Til august skal hun begynde på Salling Ungdomsskole i Skive, det
glæder hun sig rigtig meget til.

Lokalbladet ønsker Jer velkommen til området, vi håber I bliver
glade for at bo her.

I hønsegården går hanen Cornelius, hans kone og en kalkun, rundt og hygger sig. Majbritt har
også en lille ælling der lige er kommet ud i hønsegården til de andre, efter at ha´ boet i kælderen,
til den var stor nok til at klare sig. Natasja sidder og hygger sig med en af de 4 katte.

GADESPEJLET

Tekst & foto: Meddelerne m. fl.
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Parret kommer fra Hjørring,
og har bosat sig på Vingemarken
nr.7

Annette er fra Ålborg, hun
har de sidste 7 måneder været
ansat i Løkken-Vrå kommune
vedrørende Havgården i Løkken.
Arbejdet sluttede d. 16. februar
2007. Hun søger nu et lignende
job indenfor bogholderi. Fritiden
går med at rydde op efter hånd-
værkerne samt badminton

Jørgen er fra Hjørring, han arbejder som virksomhedskonsulent i
Hjørring kommune. Fritiden går med at renovere huset, men han håber på
at der  også bliver tid til badminton.

I familien er der 2 døtre med hver deres familier, ikke mindst børne-
børnene, som der er tre af.

Parret blev gift d. 6. januar 2007, som det første par Finn Olesen
viede,  efter at han blev borgmester.

De er glade for at bo på Vingemarken, og glæder sig til at møde de
øvrige beboere i området.

Magnus, der blev født d. 28. juni 2006. Han
vejede ved fødslen 3500 gram og målte 52
cm. Som vi kan se, er Magnus blevet en
hel del tungere og længere.

Tirsdag d. 21. november 2006, kunne Susanne og Tom Jørgensen
Hæstrupvej 99, fejre sølvbryllup.
De havde en rigtig dejlig dag med masser af gæster til morgenkaffe, og
om aftenen holdt de fest i Tårs forsamlingshus.

Så ringede
bryllupsklokkerne igen i
Hæstrup

Velkommen til Annette
og Jørgen Lindberg

Lørdag d. 2. september sagde Mette og Jakob „ja“ til hinanden i Hæstrup Kirke og samtidig fik
de deres yngste skud på stammen døbt Magnus.
Om aftenen holdt de en dejlig fest for familie og venner, for dem alle 3, i et telt i haven. Herover
ses  Mette og Jakob uden for Hæstrup Kirke sammen med alle 4 børn Julie, Kathrine, Clara
og Magnus.

GADESPEJLET

Tekst & foto: Meddelerne m. fl.
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SIDSTE NYT!
På et bestyrelsesmøde d. 24. april

besluttede en enig bestyrelse i Børne-
nes Jord at indgå et samarbejde med
Produktionsskolen i Hjørring om leve-
ring og montering af nye legeredskaber
på legepladsen i Poulstrup.

 Produktionsskolen har vist sig at
være meget billigere end de firmaer, vi
først var i kontakt med vedrørende køb
af nye legeredskaber til Børnenes Jord.
De første budgetter fra legepladsfirmaer
lød på 300.000 kr., men ved at benytte
Produktionsskolen som leverandør kan
vi få udskiftet de gamle legeredskaber
for under 100.000, kr.

Børnenes Jord

Kommende arangementer i 2007:
INVITATION TIL ALLE: Lørdag d.  23. juni afhol-

der vi Børnenes Jords 36 års fødselsdagsfest fra kl.
13,00 - ca. 17,00 med byens flotteste og billigste tom-
bola, fiskedam med fangsgaranti, hoppepude, boder
med salg af mad og drikke, samt underholdning. Senere
samme dag afholder vi Sankt Hans fest på Børnenes
Jord, hvor der er mulighed for at grille medbragt mad
på en kæmpe grill. Til Sankt Hans festen bliver der
selvfølgelig båltale, sang og et stort Sankt Hans bål.
Tag hele familien med på vores allesammens legeplads,
lørdag d. 23. juni fra kl. 13 - ? Vi ses på Børnenes Jord,
„Årets Børneby i Nordjyllands Amt 2006“ midt i Pouls-
trup by.  Når programmerne for fødselsdagsfesten og
Sankt Hans festen er fastlagt, offentliggøres de på
opslag i Poulstrup og på www.poulstrup.net

I første omgang har vi bestilt nye
og godkendte legeredskaber for de
30.000,- kr. som vi vandt, da vi blev
Årets Børneby i 2006. Dermed går de
30.000 kr. til det formål, som vi har øre-
mærket dem til. De resterende penge,
som kan være med til at give en spæn-
dende og sikker legeplads til børnene i
Poulstrup, er vi igang med at ansøge
om forskellige steder. Der bliver endvi-
dere omdelt breve og girokort til bebo-
ere i Poulstrup og omegn, da vi håber
på stor lokal støtte til en „ny“ og sikker
legeplads til vores børn. Erhvervsdri-

vende i området får mulighed for at få
deres eget legeredskab på legepladsen
med sponsorskilt på, så alle kan se,
hvem der støtter arbejdet med børn og
unge i Poulstrup.

Vi i bestyrelsen håber på massiv
støtte fra alle i „Årets Børneby“ Pouls-
trup, så vi sammen kan fremtidssikre bør-
nenes egen legeplads, som er et stort
aktiv i vores by. På Produktionsskolens
hjemmeside http://www.hjps.dk/ under
Træværkstedet, kan man se en video med
nogle af legeredskaberne, som de laver.

Bestyrelsen i Børnenes Jord

Fra generalforsamlingen:

Året 2006 husker vi specielt for
kåringen som Årets børneby, efter
indstilling fra Edith Jess. Den flotte
titel og præmien på 30.000,- kr. tilfaldt
Ministrup. Vi fik lavet skilte med Årets
Børneby logo ved Poulstrups indfalds-
veje. Henrik fik Hjørring Kommune til
at betale skiltene, og vi fik samtidig
et brev med rosende ord af borgme-
ster Bent Brown. Vi fik desuden frem-
stillet 150 bagrudestreamere så vi alle
kan bryste os af den flotte titel ude i
trafikken.

Vi var også med ved indvielsen
af Klosterruten, hvor vi også havde
udstillet vores plan for fornyelsen af
legeredskaberne på legepladsen.

Vi undersøger i øjeblikket flere
ansøgningsmuligheder Vi skal også
ud og spørge om hjælp lokalt og der
er udarbejdet et brev til formålet. Vi
har en plan og et budget for hele pro-
jektet, vi mangler ”kun” pengene til
at gøre drømmen virkelig. I juni 2006

havde vi vores årlige fødselsdags
fest, som var godt besøgt. Vejret var
OK og tombolaen meldte hurtigt
udsolgt. I 2006 har vi repareret og
malet på skibet igen og vi har ind-
købt nye planker til udskiftning af
hele dækket. Skuret blev malet, vi fik
nye fodboldmål, rutchebanen og
karusselen blev lavet.

Bestyrelsen for 2007 ser således
ud: Formand Bodil Nielsen, næstfor-
mand Søren Risager Pedersen, se-
kretær Trine Mortensen, kasserer
Henrik Hansen og bestyrelsesmed-
lemmerne Ralph Garcia, Per Thom-
sen og Morten Skovsgaard. Revisor
er Karl Gunnar Nielsen og webmaster
for www.ministrup.dk er Allan C. An-
dersen.

Husk at Børnenes Jord er bør-
nenes egen legeplads, så vær med til
at passe på den - og har du endnu
ikke købt en Årets Børneby streamer,
så køb den hos købmanden i dag til
50 kr.

BØRNENES JORD
POULSTRUP

Tekst & foto: Henrik Hansen
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Arbejdssøndag den 2o. 5.

Vi skal have malet træværk udvendigt, hovedren-
gøring indvendig. Og en masse andre småting. Alle er
velkomne.

Vi starter kl 9,00 med kaffe og rundstykker
Præmiewhisten har haft en fin tilstrømning hele

vinteren, vi slutter tirsdag den 24. april, men starter
talstærkt op igen den 25. september.

Vi skal have slebet og lakeret gulvet, det er en
større proces, som tager en hel uge. Derfor aflyser vi
Bankospillet torsdag 17. maj 2007. Men så får vi også
et næsten nyt gulv, som vil virke lysere og være nem-
mere at holde til gavn og til  glæde for de mange, der
bruger huset. Det er vist også mere end 15 år siden, der
er blevet gjort noget ved det.

Traditionen tro holder vi Grisefest i forsamlings-
huset. I år er det den 16. juni, hvor vi vil starte med
lækker helstegt gris med flødekartofler og stort salat-
bord, hvorefter der er dans til Duo Palme, som leverer
underholdnings- og dansemusik i topklasse.

Billeder:

Borgerforeningen

BORGERFORENINGEN
POULSTRUP

Tekst: Borgerforeningen

Foto: Erik Jess

Referat
fra Generalforsamlingen i

Poulstrup og omegns borgerfor-
ening afholdt i Poulstrup Forsam-
lingshus den 26. feb. 2007.

Mona bød velkommen og
Troels Holst blev valgt som diri-
gent. Han konstaterede, at gene-
ralforsamlingen var lovligt ind-
varslet. Per Kristensen og Peter
Andersen blev valgt som stemme-
tællere.

Formandens beretning:
Mona nævnte de forskellige ting,
der var sket i året. I marts var der
teater, Svend, Knud og Valdemar
i hallen, det var en stor succes.
15. april deltog vi i møde i Harken
Hallen vedr. de små landsbysam-
fund, og den 21. april var der
syng-sammenaften i forsam-
lingshuset med 96 deltagere. Den
22. maj var arbejdsdag, hvor for-
samlingshuset fik den store tur.
23. maj valgte Palle Kokholm at
afgå som formand, han blev ef-
terfulgt af Mona som ny for-
mand. Den 17. juni holdt vi den
store årlige grisefest med ca. 80
deltagere, afholdes igen i år d. 16.
juni 2007, hvor Duo Palme vil
spille op.

I efteråret afgik Herluf Ole-
sen ved døden, hvilket har været
et stort tab for bestyrelsen. Der
var mange opgaver, Herluf bare
tog sig af og ordnede, selv om
han ikke sad i bestyrelsen.

28. oktober teateraften til
Vendsyssel Teater for at se
„Prinsesserne“ forinden mødtes
vi i forsamlingshuset, hvor Peter
Schrøder redegjorde for stykket.
Billetterne var væk på få minut-
ter. 2. december julefrokost for
bestyrelsen og de mange frivil-
lige hjælpere, Juletræsfesten var
fravalgt, da der sidste år var ringe
tilslutning. Men den 18. februar
var der fastelavnsfest i samar-
bejde med spejderne og menig-
hedsrådet, det blev en god dag
med 44 udklædte + forældre.

Linedanserne, som havde le-
jet huset hver onsdag har fundet
andre lokaler i Hjørring, men ud-
lejningen til private fester går
godt. Første halvdel af 2007 teg-
ner godt. Vi har i år valgt at lade
spejderne uddele giro/medlems-
kort og håber på en stor tilslut-
ning. Vi vil i bestyrelsen også
gerne takke de mange frivillige, vi
kan trække på - TAK for det.

Der blev spurgt, om det kun
var forsamlingshuset vi var invol-
veret i, men Mona oplyste, at vi
også havde været med i teateret i
hallen, Sti-projektet og teaterturen
til Hjørring.

Det omdelte regnskab og
budget blev gennemgået af kas-
sereren, det viser en balance på
202.160 kr og et resultat på 46.000.

Formandens beretning og
regnskabet blev godkendt.

Nyvalgte til Bestyrelsen blev:
Tove Mortensen (genvalg), Peter
Andersen og Jens-Ole Frederik-
sen. Lis Krogholm blev 1. supple-
ant og Per Kristensen 2. supple-
ant. Grethe Thomsen og Birgit
Krøgholt blev genvalgt som revi-
sorer. Inge Christensen og Palle
Kokholm ønskede ikke genvalg.

Eventuelt: Der blev spurgt til
huset i Hovedgaden, som jo ikke
pynter. Vi har rettet henvendelse
til både ejer og kommune, men så
længe huset ikke er til fare er der
ikke noget at gøre.

Bestyrelsen har efterfølgende
konstitueret sig således:
Formand
Ole Just
Næstformand
Mona Pedersen, som også vil
stå for udlejningen.
Kasserer: Arne Møller
Sekretær & PR.
Jens-Ole Frederiksen
Øvrige medlemmer:
Tove Mortensen
Kirsten Christensen
Peter Andersen

Pbv. Jens-Ole Frederiksen
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85 sweatere, 96 huer, 63 par
strømper, 20 indkøbsnet, 26 tæp-
per, 6 par vanter, 10 forklæder, 8 ha-
gesmækker, 20 par babysko og også
andre småting er der fremstillet i lø-
bet af det sidste år.

Hvor har de dog været flittige,
de damer, der mødes i Sognehuset
en gang om måneden.

Hver gang er det spændende
at se, hvad garn og stofrester nu er
forvandlet til. Hvad der er udviklet
af mønstre og striber i strikketøjet,
og hvordan ens gamle sommerkjole
tager sig ud i et patchwork tæppe.

 Alt kan bruges og bliver an-
vendt.

 Vi er taknemmelige for de ma-
terialer, vi har fået forskellige ste-
der fra, og skulle flere have lyst til
at være med i fællesskabet, er de
velkomne. Vi hygger os, drikker
kaffe, synger og evt. læser lidt op,
når vi samles.

 Det er den første fredag i hver
måned fra kl. 14 til 17 og vi starter
igen den 7. september.

Edith Jess

 Hør hvad børnene sagde om dåben:
· At præsten døber babyer
· At han bestemmer hvad vi skal hedde alle sammen
· At han læser navnet fra en bog
· At døbe er at putte børnenes hoveder ned i vasken
· At når præsten bestemmer, hvad vi skal hedde, vil

jeg have et nyt navn, når jeg bliver voksen
· At præsten døber dig i vandet, og det er ham, som

bestemmer om vi skal vaskes i kirken
· At præsten altid er på arbejde og døber hele tiden –

men han holder fri i weekenden!.

Oplevelser i kirken under dåben:

„Præsten puttede hans store fingre ned i vandet og
rystede hænderne - hvorefter han puttede dem ned
i mit hår!“ sagde Helene.
„Jeg skulle bare kikke på sammen med min mor og
så kastede jeg op, fordi jeg hader at komme i kirke
og så kom ambulancen efter mig“.

Hvad man dog hører

Alle har en mening om præsten.
Her er nogle udtalelser indleveret af
børnehaven MØLLEHAVEN.

KORT
FORTALT

MENIGHEDSRÅDET
OG MØLLEHAVEN

Milde Moses!

Tekst: Edith Jess & Møllehaven

Foto: Erik Jess & Møllehaven
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Her i foråret bliver AVVs gen-
brugsplads nr. 19 taget i brug på Saks-
agervej mellem Poulstrup og Vrå.
Den milde vinter har gjort, at plad-
sen kan indvies lidt før end oprin-
delig planlagt. Indvielse af den nye
genbrugsplads sker fredag 1. juni
kl. 14.00 ved AVVs bestyrelsesfor-
mand Birthe Andersen. I forbin-
delse med indvielsen serveres der
pølser og sodavand på pladsen.

I lighed med AVVs øvrige
genbrugspladser skal borgerne
sortere affaldet i op til 25 forskel-
lige affaldstyper. Er man i tvivl, kan
man spørge pladsmanden, der al-
tid vil være på pladsen i åbningsti-
den. Affaldet placeres i de opstil-
lede containere og bure. Der vil
dagligt blive kørt affald fra plad-
sen, når beholderne er fyldte.

Hele genbrugspladsen er på
næsten 7.800 m2 incl. hegn, beplant-
ning og volde. Selve det befæstede
areal er på 2.600 m2. Bygningen er
på 170 m2 og indeholder rum til far-

Efter planen åbner den nye
genbrugsplads den 1. juni. Når

Lokalbladet ligger i postkassen
skal alle containere og personalet

således være på plads.

Torben Nørgaard
Teknisk chef hos AVV

Sensommerudflugt til det nordlige Himmerland lør-
dag d. 25. august 2007

I samarbejde med Aktivitetshuset, Folkedanserne,
HUGF, Lokalhistorisk Forening og Menighedsrådene
arrangeres der en tur til det nordvestlige Himmerland.

Afgang fra HUGF´s klubhus kl. 9.15 og Poulstrup
skole kl. 9.30

Vi skal først besøge Frejlev kirke, der er kendt for
Per Kirkebys udsmykning og farvesætning. Derefter
går turen ad små og naturskønne veje forbi den geolo-
gisk kendte Vokslev kalkgrav og til Halkær kro, hvor vi
skal spise en økologisk middag.

Efter middagen går turen gennem de Vesthimmerland-
ske heder. På det tidspunkt skulle lyngen gerne står i fuldt
flor, og give en fantastisk naturoplevelse.

Derefter fortsætter vi til Vilsted, hvor vi vil høre
om det store projektet med at genskabe den gamle Vil-
sted sø, der i dag er Nordjyllands største ferskvandssø
på 450 ha omgivet af 400 ha våde enge.

Efter at have nydt den medbragte kaffe går turen
til Vitskøl Kloster, hvor vi skal se den kendte urtehave
og klosterruinerne. Haven blev anlagt af Cistercienser-
ordenens munke omkr. 1200, haven er i nyere tid gen-
skabt og kendt viden om. Derefter går turen atter nord
på til Poulstrup, vi satser på at være hjemme ved 18
tiden.

Hele turen koster 290 kr. og man skal selv med-
bringe eftermiddagskaffen.

Alle er velkommen til at deltage i turen, der kan
gennemføres af alle også gangbesværede.

Tilmelding til Aktivitetshuset tlf. 98988011 eller Erik
Jess tlf. 98 98 80 63 inden d. 20. august.

ligt affald, brugsting, elektronik-
affald o.lign. samt mandskabs-
faciliteter og kundetoilet.

Genbrugspladsen har følgende
åbningstider:

- mandag – fredag kl. 14-18
- lørdag kl. 10-17
- lukket søn- og helligdage

Siden efteråret 2006 har virk-
somheder og håndværkere med
mindre mængder affald også kun-
net bruge AVVs genbrugspladser.
Ved aflevering af en bon, der ko-
ster 150 kr. excl. moms, kan de afle-
vere op til 1 m3 affald. Ved afleve-
ring af farligt affald betales derud-
over et tillæg. Erfaringer har vist,
at højst 1-2% af de besøgende er
virksomheder – langt hovedparten
er borgere.

Sensommerudflugt

Så mangler vi bare nøglen!

Halkær kro (Erik Jess)

Foto: Knud Birch Andersen
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Børnehaven Skovager afholdt
„Spis sammen aften“ torsdag den
8. marts 2007 fra kl.17 til 20, for
nogle blev det dog kun til kl. 19.30
– det havde jo også været en lang
dag. Vi var ca. 43 børn og voksne.

Vi startede med to gode sange,
som jeg fra forældrerådet havde
fundet. Det var Rapanden Rasmus
og Mariehønen Evigblå. Derefter
gik vi alle ombord i det kæmpe ta’
selv bord, der var stillet op i køkke-
net. Der var alt!! Fra pølsehorn,
koteletter i fad med ris, hjerter i
sovs med kartoffelmos, pasta og
kødsovs, tærter, frikadeller til
mange forskellige slags salater. Alle
så ud til at kunne li’ maden. Bagef-
ter legede børnene inde og ude.
Forældrene hyggede sig med at
snakke og slappe af. Det var ikke
til at mærke, at vi var så mange
mennesker. Til sidst blev der lavet
kaffe og te, og der blev serveret
hjemmebagt kage m.m. til. Foræl-
drerådet vil gerne sige TAK for en
hyggelig „Spis sammen aften“ og
håber I alle hyggede jer. Vi håber
også, der vil møde flere op til lig-
nende arrangementer.                          

Lise Bisgaard, Forældrerå-

det i Børnehaven Skovager

 

Siden sidst har vi haft to store
ting på programmet i børnehaven.

Imens vi venter på foråret
havde forældrerådet arrangeret en
spis-sammen-aften.

Dette foregik torsdag d. 8
marts. Aftenen startede kl 17., hvor
vi ankom med vores medbragte
mad, der blev sat på et fælles ta‘selv
bord. Der var mange lækre retter,
og alle fik, hvad de kunne spise.
Der var fælles sang, kaffe og kage,
alt i alt en rigtig hyggelig aften.

Vi har også været på påskehare-
jagt, og jo minsanten om ikke nok
den søde påskehare havde været
forbi med lidt lækkerier til os. Vi har
holdt påskefrokost med sild og lune
retter. Vi sad alle sammen ude i fæl-
lesrummet og spiste og der var en
hel del snak om sild og karrysalat
eller om det i virkeligheden smager
bedre med sild oven på leverpo-
stej….. ja meningerne var delte,
men det var en super hyggelig fro-
kost.

Men som sagt venter vi på for-
året vi kan følge godt med i hvad
der sker med træerne ude på lege-
pladsen.

Forårshilsen

Børnehaven Skovager

Nyt fra Skovager

I flere år har vi manglet en meddeler i Poulstrup;
men nu har to meldt sig til jobbet. Det er Hanne Weirum
der bor på Hovedgaden 106 og har tlf. 98 98 85 93 og
Lone Smidth, der bor på Hovedgaden 63 og har tlf. 98
98 81 61, Lone og hendes familie er netop flyttet til
Poulstrup fra Høgsted.

Hvis du har noget, som du vil have i Lokalbladet,
så kan du kontakte en af disse meddelere, de vil også
opsøge nye tilflyttere og andre begivenheder, der kan
have interesse for byen.

May Britt Andersen på Hovedgaden 10 er også
blevet aktiv i Lokalbladet, idet hun har påtaget sig
ansvaret for, at foreningerne afleverer stof til bladet til
tiden.

Hvad er det?

„Spis sammen aften“ i Børnehaven Skovager

Nye meddelere

KORT
FORTALT

Hvem kan hjælpe!
Under udgravning i Aksel Mouritsens gamle

kostald fandt man disse teglstensrør ca. 50 cm un-
der gulvet, de lå på tværs af stalden. De var placeret
med den åbne rille nedad, som på „røret“ yderst til
højre. Hvad de har gjort gavn for vides ikke. Kan
nogen hjælpe høre vi gerne fra jer på tlf. 98986166

Hanne Weirum Lone Smidt

Tekst:Skovager

Foto: Skovager

Foto: Erik Jess
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Børnehavens fødselsdag d. 1. april blev i år fejret med en tur
i Hurlumhejhuset. Vi havde valgt at holde festen mandag d. 26
marts.

Vi blev hentet kl 8.30 af bussen og vi var alle meget spændte.
Da vi ankom til Hurlumhejhuset blev vi sluppet løs i alle aktivi-
teterne med det samme, og efterhånden som sulten meldte sig
gik vi ombord i rundstykker og juice, som vi havde med derop.

Formiddagen gik med at hoppe i diverse hoppeborge og
rutsje ned ad en mega lang rutsjebane. Inde ved spillemaskinerne
kunne vi bare spille igen og igen.

Pludselig var der gået 3 timer og vi var alle godt trætte og
meget varme, så det var nu godt, at vi sluttede af med en is.

Da vi kom hjem til børnehaven var der hotdogs – en rigtig
dejlig fødselsdag.

Børnehavens
fødselsdag:
Hurlumhej-
huset

Skovager:

Tekst:Skovager

Foto: Skovager
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Vi har her i marts og april måned
beskæftiget os med emnet sanser med
de 0 – 4 årige i Møllehaven. Målet var
fællesskabet på tværs af stuerne. San-
serne vi havde fokus på, var smags-,
høre- og følesansen. Sanserne var af-
billede meget simpelt (tegnet) og sat
fast på gulvet i vuggestuen.

Udover at lave en sansesang, har
vi valgt at arbejde med sanserne på
følgende måde:

Smagssansen: Børnene fik en for
en bind for øjnene og fik så noget i
munden. Aktiviteten gik ud på, at bør-
nene skulle smage sig frem til, hvad
de spiste.

Høresansen: En pædagog gik
væk fra børnene, så de ikke kunne se
hende. Pædagogen lavede forskel-
lige lyde og børnene skulle gætte
hvad det var de hørte.

Følesansen: Børnene skulle med
bind for øjnene mærke på hinanden
og gætte hvem de følte på.

Herudover har vi desuden lavet en sansevæg. Børnene skulle to og
to male på et lærred. Da lærredet var tørt, skulle de lime noget på det. De
kunne vælge mellem bløde, hårde, formede ting o.s.v. Fokuset var her
fællesskabet/samarbejde. Børnene skulle blive enige om, hvad de skulle
lime på og hjælpes ad med det.

Nye børn i Møllehaven

Vi siger velkommen til Julie Jensen 3 år, som er be-
gyndt på Klokkeklomsten og velkommen til Nikolaj Han-
sen 2½ år, Theodor Høgh 1½ år, Frederik Nyvang 1 år og
Kathrine Nyvang 2½ år, som alle går på Anemonen.

Vi arbejder med sanser i Møllehaven

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

Tekst & foto: Møllehaven
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De lyse og varme forårs - og sommermåneder er en dejlig tid, som er
fyldt med mange dejlige oplevelser.

Men i Møllehaven er det samtidigt også en tid med forandring og ve-
mod.

Det er nemlig den tid på året, hvor vi skal sige farvel med en stor flok
børn, som hen over sommeren stopper i børnehaven for at starte i skole efter
sommerferien.

Børnene er allerede godt på vej. Når vi tænker tilbage på hvordan de var
da de startede i børnehaven som 3-årige, - ja nogle startede endda i vugge-
stuen endnu før – så er der sandelig sket meget!

Vi har set dem lære  at gå, løbe, finde venner, blive uvenner, - og venner
igen…

Og for nyligt har vi også set nogle af dem tabe tænder!
At starte i skole er et helt nyt kapitel, som kræver en langsom udslus-

ning fra børnehaven og en langsom indslusning til skolen.
Størstedelen af vores børn i børnehaven starter efter ferien i Vrejlev

Hæstrup skole, og her har vi en del traditioner med henblik på skolestart.
Den 9. Juni er der Åbent hus på skolen for de kommende skolebørn med

forældre. I den anledning laver vi en udstilling med nogle af de ting børnene
har arbejdet med.

Det er rart at kunne genkende noget af det man selv har lavet , når
børnene kommer på besøg på skolen med mor og far.

I løbet af maj tager vi på besøg i børnehaveklassen. Her kan børnene
opleve en hel skoledag med både opgaver, leg, madpakker frikvarter, skole-
bus og hvad der ellers hører til.

Der er også gensyn med de børn, som vi sidste år sendte i skole. De
„store“ børn er rigtig gode til at vise de kommende skolebørn til rette og gør
meget ud af at vise, hvor på legepladsen man må være!

Da vi ved at rigtig mange børn også skal gå i fritidsordningen på skolen,
skal disse børn have mulighed for at opleve en eftermiddag i SFOen inden
de skal starte der.

Denne dag er vi klar på skolen, når skolebørnene får fri, og vi bliver der
lige til forældrene henter dem i SFOen, - så har forældrene også mulighed for
at se stedet.

Så er det ved at være tid til afsked. I Juli holder vi en afslutningsfest, for
alle de børn og forældre vi skal sige farvel.

Det er en lidt højtidelig dag, hvor vi bl.a. får besøg af „rektor“ (Ingelise,
leder), som overrækker hvert enkelt barn dets personlige mappe med minder
om dengang de lærte at gå, løbe, fandt venner, blev uvenner…

Og alt det andet som de har oplevet i deres børnehavetid.
Efterhånden som børn og personale går fra på sommerferie, bliver der

uddelt mange afskedsknus.
Det er vemodigt at sige farvel til så mange dejlige børn, men hvor er vi

heldige at have fulgt den kæmpe udvikling barnet har  været igennem i
Møllehaven.

Samarbejde børnehave / hjem

Vi kan rime

Vi kan remse

Vi er ikke til at bremse...

Det må vist være overskriften over Kornblomsternes
seneste lille tema.

Hvis det stod til børnene ville de blive ved med at
have „lektier“ for, baggrunden for det hele har været at
………

Vi i en periode har haft ekstra  fokus på rim og
remser og vi har arbejdet udfra at „sammen“ klarer vi
mindst dobbelt så meget. Vi har været så heldige at
forældrene har været friske på at lave „lektier“ sammen
med deres barn.

Der har været en fantastisk opbakning og det har
været nogle meget positive tilbagemeldinger, vi har fået,
det har været dejligt at høre forældrene fortælle om,
hvordan deres barn er gået op i det med liv og sjæl og
har følt at det var en meget betydningsfuld opgave,
der skulle løses.

På skift fik børnene en bog med hjem og de skulle
så sammen med deres mor og far vælge et rim til „op-
læsning“ for gruppen.

Mange af børnene øvede på flere rim og der har
flere gange været kamp om at blive den næste som
skulle have bog med hjem , så det har vi i nogle tilfælde
måttet løse ved lodtrækning.

Til samling har barnet siddet på en stol foran alle
kammeraterne og læst op af  bogen , og ikke en eneste
har været i tvivl om at de rent faktisk kunne læse .Vi har
alle fået kendskab til nye rim og „fået øvet lidt med“
når barnet har vist billederne til tilhørerne og sagt ri-
met i kor sammen med dagens oplæser.

Det har for mange været en stor sejr at kunne klare
det  og de er vokset flere centimeter, når tilhørerne er
brudt ud i klapsalver.

Nogle har næsten ikke været til at stoppe og der
har været mange forespørgsler om at komme på „li-
sten“ igen,

En stor tak til Kornblomstforældrene for jeres del-
tagelse og engagement i forbindelse med vores lille
rim/remse tema.

Så det bliver bestemt ikke sidste gang at vi sætter
„børnehave/hjem“ på en fælles opgave.

Afsked med skolebørn

Tekst & foto: Møllehaven
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Poulstruplund
under foranring

Tekst & foto:

Knud Birch Andersen
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Poulstruplund Plantage er i
øjeblikket under stor forandring, da
skovlauget har besluttet at fælde
alle grantræer i skoven.

Det skyldes dels de gunstige
priser på tømmer i øjeblikket, samt
det faktum, at de forskellige storme
har lavet en del ravage i skoven, så
de tilbagestående høje grantræer
let kan vælte ved en kommende
storm. Det er mindre omkostnings-
krævende at fælde træerne og save
dem op, når de står på rækker, end
når de senere er væltet i stormen.

Hele skoven er blevet fældet
af kun fire skovarbejdere, hvor de
to har gået på jorden med hver sin

motorsav, mens en har betjent den
lynhurtige „træfældningsmaskine“
som kan tage tre træer i minuttet,
hvor den fælder, afgrener og saver
træerne i passende længder - ef-
fektivt!

Den sidste skovarbejder har
kørt stammerne ud af skoven med
en slags traktor med kran og vogn.
Træstammerne ligger nu i store sta-
bler langs indfaldsvejen til Pouls-
trup, hvorefter de afhentes af last-
biler. Når der er ryddet op i skov-
bunden, skal der plantes nye træer,
så om nogle år har vi forhåbentlig
en tæt skov igen.

Henrik Hansen

FAKTA  Størstedelen af det fældede løvtræ er
elm, der enten var gået ud eller var ved at gå
ud. Desuden er der foretaget en udtynding
af bøg i nordsiden. Løvtræet er brugt til flis
og energitræ.

Med hensyn til grantræet er de største
dimensioner gået til tømmerproduktion i Kina,

de bedste kvaliteter er gået til dansk tømmer. Resten ender som
emballagetræ, og det simpleste gran bliver brugt til cellulose.

Tilplantningen startede omkring 20. april, og der plantes sit-
kagran på området, hvor der har været stormfald. De resterende
områder bliver tilplantet med en blanding af lærk og rødgran.

Troels Holst

Fotos:

Knud Birch Andersen
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Årets loppemarked i Harken foregik en dejlig forårssøndag, d. 15.
april. Mange fik gjort sig en god handel, for under indsamlingen onsda-
gen før, havde lokalbefolkningen - og tak skal I have for det! - skænket
mange fine effekter, der nu skiftede ejer – og indbragte HUGF en god
skilling til ungdomsarbejdet i foreningen. Som sædvanlig var der rigtig
mange frivillige i sving for at stable denne begivenhed på benene. De
fortjener en stor tak, fordi de skænkede en eller to dages arbejde til det
gode formål.

Sommeraktiviteterne er i fuld sving. Vil man være med til en rask tur
med stave, møder man ved hallen onsdag aften kl. 19. Petanquespillerne
tager hul på jubilæumssæsonen og byder også nye spillere velkomne til
et „slav“ petanque på banerne to gange om ugen. Annelise Jespersen
kan kontaktes på tlf. 98986181 for yderligere oplysninger.

Både senior- og ungdomsfodboldspillere er i gang med træning og
kampe, men det er stadig muligt at være med for nye spillere. De yngste
fodboldspillere mellem fire og otte år, dem man kalder Poder, er også
kommet godt i gang med den udendørs træning. 16 piger og drenge
mødte op allerede den første gang. Der trænes hver onsdag kl. 16.45 –
17.45 og nye er velkomne til at prøve at lege med. Drenge- og Piges-
pillerne fra årgang 93 og 94 kan se frem til at kunne deltage i en dejlig
fodboldtur til Holland i uge 42. Disse hold var også af sted på en lig-
nende tur sidste år med stor succes, så derfor tilbydes de også i år en
masse dejlige fodboldoplevelser, sjov og sammenhold.

Med start Sankt Hans Aftens dag vil der blive afholdt idrætsdage i
Harken. Nogle af ingredienserne bliver Firma Fag- turnering i fodbold,
hyggelig bål-fest på Sankt Hans Aften, gymnastikopvisning og familie-
idrætsaktiviteter. HUGFs fodboldafdeling står som arrangører, og de har
flere ting i støbeskeen for at skabe nogle festlige idrætsdage – så glæd jer
til programmet offentliggøres engang i juni.

Comelius

Lopper

Der var vældig gang i salget af „Lopper“ i Harken søndag d. 15. april,
alle både små og store hjalp til, og der blev gjort mange gode handler.

Poulstrup
Aktivitetshus.

I skrivende stund står der
forår på kalenderen, det bety-
der, vi på aktivitetshuset tager
hul på ud af huset aktiviteter.

Cykelfolket er ved at gøre
cyklerne forårsklar og hver
mandag fra 7. maj kører de fra
Aktivitetshuset på Gl. Rønne-
bjergvej nr. 9, kl.18.30.  Petanque
banen er gjort klar. Fredag for-
middag vil der være stavgang.
Den 20. april 9.30 holder vi et
informationsmøde, hvor interes-
serede stavgængere er velkom-

men og hvor vi aftaler det videre
forløb for sommerens ture. Og
for de morgenfriske starter fre-
dagen med gymnastik 8.30.

For tiden arbejder vi med at
tilrettelægge sommerens udflug-
ter, programmet vil ligge fremme
på Aktivitetshuset.

De ugentlige aktiviteter fort-
sætter, så der er stadigvæk mu-
lighed for kreative udfoldelser,
et slag kort og en go‘ snak.

KORT
FORTALT

HUGF OG
AKTIVITETSHUSET
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Hjælp din lokale
idrætsforening til Dana
Cup - 23. til den 28. juli,
2007

Igen i år skal vi indkvartere
ca. 400 spillere og ledere som
skal deltage i årets Dana Cup for-
boldturnering i Hjørring. De
mange unge mennesker fra flere
forskellige lande skal bo på sko-
len og i hallen. Vi skal sørge for
indkvartering, for at låse og åbne
klasseværelser, holde ro og or-
den, servere morgenmad, holde
cafeteriet åbent og ellers have
en god og travl uge, hvor vi er
sammen på en anderledes måde,
som gavner vores sociale fælles-
skab og klubbens økonomi. Sid-
ste år tjente vi ca. 72.000,- kr. til
PV Sport 81 i Dana Cup ugen.
Alle der har lyst til at møde unge
mennesker fra andre lande og
kulturer, samt hjælpe vores lo-
kale idrætsforening i uge 30, be-
des ringe til Tom Bak på. tlf.
98988777 eller Jane Abrahamsen
på tlf. 98988357 for at melde sig
til som Dana Cup hjælper. Hjælp
din lokale idrætsforening. Der
skal bruges vagter døgnet rundt,
så oplys venligst den eller de
dage og tidspunkter, som pas-
ser dig bedst.

Om Dana Cup.
Dana Cup er en sportslig

udfordring, en social oplevelse

og en kulturel berigelse.

Over en halv million delta-

gere fra 100 nationer har gen-

nem 25 år gjort Dana Cup kendt

verden over. Dana Cup har en

enestående international atmo-

sfære. Samtidig foregår den i

trygge og overskuelige rammer

i en af Danmarks smukkeste

landsdele.

Husk sommerfesten
Torsdag d. 23/8 til

søndag d. 26/8 i uge 34
       På gensyn, sommerfestudvalget

Standerhejsning for de mindste
Tirsdag d. 10/4 mødte mange fodboldglade drenge

og piger op til standerhejsning i Sport 81. De er i alde-
ren 3 – 7 år og trænes af Trine Mortensen og Rikke
Wennerwald. Første gang bestod af en let træning og
derefter blev der serveret pølser og sodavand i
cafeteriet. Trine og Rikke håber på mange flere spillere
til sjov leg og fodbold. Alle er velkommen.

Kom og støt fodbold-
spillernes hjemmekampe
Opbakningen fra et godt
hjemmepublikum betyder meget i
fodbold og samtidig er der en helt
speciel stemning blandt
publikum, som hygger og
snakker, mens der kæmpes på
banen. Vores program for de
kommende hjemmekampe er
således:

Serie 4:
Fredag d. 8. juni kl. 19,00 PV
Sport 81 - Ørsø If
Fredag d. 22. juni kl. 19,00 PV
Sport 81 - Asaa B.
Fredag d. 10. august kl. 19,00 PV
Sport 81 - Øster Brønderslev If
Fredag d. 24. august kl. 19,00 PV
Sport 81 - Flauenskjold
Fredag d. 31. august kl. 18,30 PV
Sport 81 - Klokkerholm/Ørum
 
Serie 5:
Lørdag d. 16. juni kl. 16,00 PV
Sport 81 - Tårs Ugilt If
 
Ungdomshold: U09 og U10:
Lørdag d. 9. juni fra kl. 10,00
Fodboldstævne med deltagelse
af 8 hold, så her er der mulighed
for at se mange kampe med PV
Sport 81s yngste fodboldspillere.

PV SPORT 81

Tekst & foto: Henrik Hansen
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Fastelavn i
forsamlingshuset

Menighedsrådet
KFUM Spejderne
Borgerforeningen

Hvordan opstår en tradition? Jo, det
sker helt enkelt, når det der arran-
geres er en rigtig god oplevelse. Det
var 2. år med fastelavnsgudstjeneste,
tøndeslagning, fine kostumer, glade
voksne og børn, blå, grønne, røde og
hvide fastelavnsboller.
Det var spejderne, borgerforeningen
og menighedsrådene, der arrange-
rede og bagte og serverede. Ung-
domsbanden, som denne dag kun
bestod af fire dygtige sangere med-
virkede.
                   Tekst: Bodil Andersen
          Fotos: Knud Brich Andersen
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Forår på
kirkegården

På Vrejlev Kirkegård er Mette Nielsen (bille-
der herover), som er nyansat med 20 ugl. timer, i
fuld gang med riven. Forårsarbejder er nu over-
stået og sommerblomsterne skal plantes ud.

Anne Marie Kjær Jørgensen og Lise-Lotte
Christensen er igang med perlegruset og neden-
for skal Lars Vad i gang med de mange gravsted-
sanlæggelser, som altid venter efter vinteren.

Langs syddiget blev der sidste efterår sat
krokusløg, der stod i fuldt flor i det tidlige forår og
også præstegårdens indkørsel lyste gult om kap
med forårssolen.

Menighedsrådet vil bringe artikler i de kom-
mende numre med planer for den kommende tid.

Vi har netop sendt ansøgning om en større
indvendig istandsættelse af kirken og der er også
planer om automatisk ringeanlæg.

Tekst og fotos:

Knud Birch ANdersen
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Konfirmation anno 2007
Hvor skal festen holdes?

Line og Nanny: Hjemme.
Kirsten: I forsamlingshuset, som blev booket for 4 år
siden.
Hvor mange skal I være til festen?

Line: ca. 60,
Nanny og Kirsten: Ca. 35.
Alle: det er familien, der kommer.
Hvem har syet jeres konfirmationskjole?

Alle: Hvad??!!??
Har I ikke fået syet en konfirmationskjole?

K: Nåhhh, du mener, hvem har designet den, ikk’?
Min er en Lilly.
N: Min er en Lucca.
L kan ikke lige huske navnet på designeren af sin
konfirmationskjole.
Kjolerne er købt i Ålborg, Sindal og Hjørring og har
kostet mellem knap 1000 og godt 2000 kr. Alle med små

Lokalbladets „udsendte“, som er nogle
generationer ældre end konfirmanderne,
snakkede tre dage før konfirmationen med tre
konfirmander, som blev konfirmeret den 29.
april. Det var Line, Nanny og Kirsten. De
glædede sig. Alle tre er døbt i Vrejlev Kirke

Eller er det gaverne?

Alle: Vi er heldigvis alle tre godt op-
dragede, så vi siger altså, at det er
festen med familien. Og det er fak-
tisk rigtig, rigtig dejligt – og det kan
da godt ske, at når man husker på
det senere, så var det familiefesten
frem for gaverne, der betød noget.
Hvad ønsker I jer i gave? Nu er I

jo piger, så I må jo ønske jer gaver,

så I kan begynde at samle sam-

men til, når I skal giftes?

Alle: Hvad??!!??
Hvad ønsker I jer i gave?

Alle: Penge – ja, og så måske også no-
get smart tøj og nogle „in“ smykker.

Tror I på Gud?

Alle, uden tøven: JA!
Tror I på Jesus?

Alle – næsten uden tøven: JA!
K: Men jeg har set „da Vinci“ fil-
men, og der fortæller de en histo-
rie, om at Jesus fik en datter sam-
men med Maria Magdalene. Hvor-
for er den historie ikke med i bibe-
len? Og så fortæller K sin teori om,
hvorfor den ikke er med, nemlig, at
det var en datter, Jesus fik. Hvis
det havde været en søn, ville
bibelshistorien måske have været
helt, helt anderledes, end den vi
kender.
(Det kan vi jo så tænke over)

Alle er enige om, at de tror på at
Jesus blev korsfæstet og stod op fra
de døde for at frelse os, selv om det
er meget svært egentligt at forstå.
Og så glæder de sig alle tre helt
vildt til på søndag!
Holder I 2. dags fest?

Alle: Hvad??!!??
Holder I 2. dags fest?

N: Mener du eftergilde? Ja, det gør
vi. K og L: Vi sender nok et takkekort
med billede og siger tak for opmærk-
somheden.

Konfirmation
Lokalbladet har i dette nummer sat fokus på konfirmatio-
nen før og nu, forberedelserne og tankerne omkring den
store dag.

Efter midtersiderne bringes et interview med Ebba Bruun,
der netop blev konfirmeret for 80 år siden.Herover er 7a ved at øve en af de mange detaljer - indmarchen i kirken

Kirsten Bækgaard, Line Larsen, Nanny Christensen og Bodil
Andersen fra Lokalbladet  diskuterer konfirmation.

stropper og bare skuldre, men helt
lange. Og alle tre har en slags sjal
over skulderen – i hvert fald i kirken.
Har I også købt 2.dags tøj?

Alle: Ja, og det er faktisk vigtigere
end konfirmationskjolen, for det
bruger vi jo til blå mandag. Og det
har kostet mere end konfirmations-
kjolen, mellem 2-3.500. Og det er
mærkevarer, som f.eks. Kawasaki,
Papfars og mange flere navne.
Hvor mange år regner I med at skulle

bruge 2. dags tøjet?

Alle: Hvad??!!??
Hvor mange år regner I med at skulle

bruge 2. dags tøjet?

Alle: Hvad??!!??
Den „udsendte“: Jeg opfatter, at mit

spørgsmål er noget, man skrev hjem

om i stenalderen, da man ikke kunne

skrive, så jeg forsøger at bruge

nogle andre formuleringer som fx:

Hvor længe skal I bruge 2. dags tøjet?

L: Nok her i sommer.
K og N og L: Altså, nogle af de penge
vi får, skal vi købe nyt tøj for på Blå
Mandag i Ålborg, så det kan godt
ske, vi ikke bruger det så mange
gange. Men i hvert fald i skole på
tirsdag.
Hvad er det vigtigste ved en konfir-

mation?

Alle bliver lidt røde i kinderne og
svarer ikke.
Er det konfirmationsundervis-

ningen og det, at I bekræfter jeres

dåb i kirken?

Alle, meget nølende: Ja!
Eller er det det, at I så bliver voksne?

K og L og N lynhurtigt: Ja, for de
siger allesammen, at vi er voksne i
taler og sange og sådan noget. Nogle
dage efter kan man så få at vide, at
man er for lille til dit og dat, og over-
hovedet ikke voksen – det er da selv-
modsigende!

Tekst  & foto:

Bodil Andersen
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FAKTA Fest og
„Blå Mandag“

Kilde: www.historie-online.dk

Oprindeligt var hverken
fest eller gaver tænkt som
en del af konfirmationen

Konfirmationen var oprindeligt tænkt udeluk-
kende som en kirkelig højtidelighed, og en bekræf-
telse på dåben. De elementer: fest, gaver, nyt tøj etc.
som i dag forbindes med dagen er alle ting, der først er
kommet til langt senere.

Et af de første vidnesbyrd om „konfirmationsfest“
stammer fra hoffet i slutningen af 1700-tallet hvor den
senere Frederik den Sjette blev konfirmeret i 1784.
Umiddelbart efter højtideligheden i kirken gik „gæ-
sterne“ ganske vist hjem, men dagen efter var der
budt til kur klokken 19. Kuren omfattede spisning, og
der blev desuden afholdt forskellig underholdning.
Efterhånden bredte tanken om konfirmationsfest sig
til alle samfundslag, selvom det langt fra var nogen
selvfølge. Mange konfirmander oplevede helt ind i
1920´erne og 1930´erne kun meget begrænset festivi-
tas. Måske blev der gjort ekstra ud af aftensmaden,
og måske var der ganske få, og små gaver - måske et
par lykønskningskort fra familie og venner.

Først i midten af 1900-årene har konfirmations-
festen fået den betydning og størrelse, som kendes i
dag. På samme måde er også antallet og størrelsen af
gaver taget til, op igennem 1900-tallet. Tidligere var
ting som ure, cykler og fotografiapparater populære
gaver til drengene, hvorimod pigerne ofte fik smykker
og udstyr - fx kunne den senere samling af sølvtøj
grundlægges i forbindelse med konfirmationen.

Dagen efter konfirmationen var på en måde den
første dag i voksenlivet. Til bytraditionerne omkring
konfirmation kom efterhånden den såkaldte „Blå Man-
dag“. På landet var det i reglen ikke muligt at „pjække“
en hel dag på denne måde.

I København begyndte man allerede i 1700-årene
at gå i Rosenborg have, som på forårets konfirmations-
søndag blev åbnet for de unge. Rundetårn og „Sommer-
lyst“ på Frederiksberg var yndede udflugtsmål for
borgerskabets nye voksne i 1800-tallet. I andre sam-
fundsklasser var det billigere og mere folkelig under-
holdning, fx værtshuse, der blev opsøgt. Men uanset
hvilke miljø man tilhørte, var den blå mandag mulighe-
den for at lufte det nye voksentøj sammen med ven-
nerne - og måske for første gang bruge nogle af de
ting, man havde fået dagen forinden, fx lommeur, pa-
raply...... eller cigaretetui.

Det er hundesvært at vente! Det er umuligt at finde det, man ska’ ha’ på!

Det er umuligt at få håret rigtigt stylet!
Men det gik vist - også med kjolen!

Og så op på hesten og klar til festent!

Hvordan klarer
man konfirmarions-
forberedelserne
uden en
frontlæsser?

Fra en konfirmands dagbog REPLIK



LOKAL
bladet24

REPLIK

„En kort tid, så ser I mig ikke læn-
gere“. Det kunne være sagt af alle jer
konfirmander og mig. For vi har nu
siden august måned sidste år mød-
tes til konfirmandundervisning om
tirsdagen eller torsdagen. Vi har i lø-
bet af året været omkring nogle af de
vigtigste emner inden for den kristne
tro og I har været vældig meget op-
taget af det. Men i dag er det så slut
med det at gå til præst. Konfirmand-
undervisningen er fuldført og vi fej-
rer det ved først at holde fest-
gudstjeneste i kirken og siden fami-
liefest. Vi ser ikke længere hinanden
til undervisning, alligevel håber jeg
ikke, at I siger: det var så det og vi
slet ikke ser hinanden mere. Jeg hå-
ber, at I må have oplevet, at der er
noget at leve på i den kristne tro. Jeg
håber for jer, at I må kunne bruge
det, vi har talt sammen om. Det afgø-
rende er ikke, hvor mange detaljer I
kan huske: Det afgørende er, at I er
blevet bekræftet i, at det, som skete
ved dåben, står ved magt: at I er Guds
børn og kan regne med Gud. Står det
fast for jer, så er alt opnået.

Et af de emner, som har fyldt
meget i undervisningen er påsken.
Hele tre gange har vi brugt på på-
sken. Og evangeliet til jeres konfir-
mation handler heldigt nok også om
påske. Det gør alt i kristendommen
på en eller anden måde, derfor er den
så vigtig. Påsken er forudsætningen
for, at vi har kirken, og uden den har
vi - som flere af jer har sagt - ingen
tro. Hvis ikke Jesus var opstået fra
de døde, var han en fiasko og ingen
ville i sin vildeste fantasi tro på ham.
Der ville ingen konfirmation, ingen
konfirmationsgaver og ingen blå
mandag være. Men nu har vi alle de
ting, for vi har påsken. Jesus er gået
i døden for vor skyld og ikke mindst
han er opstået. Rummet vi er samlet i
dag vidner om, at det er sandt, han
er opstået. Det, at vi holder gudstje-
neste vidner om, at han er opstået,
for var han ikke opstået, havde vi
ikke nogen gudstjeneste. I kan roligt
regne med at han er opstået. Vi har
kun grund til at være fyldt af håb og
glæde. Det er det Jesus vil have os

til at forstå. Det er det, han mener, når
han siger: „En kort tid, så ser I mig
ikke længere, og atter en kort tid, så
skal I se mig“. Det lød oprindelig til
disciplene. De havde på det tids-
punkt været sammen med Jesus i tre
år, siden han fandt dem rundt om-
kring i Galilæa og gjorde dem til sine
disciple. De havde hørt ham fortælle
om Guds Rige. De havde set ham
helbrede syge mennesker. Det havde
været så stort for dem at følge ham
og de ønskede, at det aldrig måtte
ophøre. De havde ikke lyst til at tage
afsked med Jesus. De kunne slet ikke
forstå, når han sagde, at han snart
skulle dø. De fattede ikke, at han, der
alene var god, skulle dø. Flere af dem
forsøgte at få ham fra det, især Peter
var ivrig på det felt. Men Jesus stod
fast.

 Inden sin død trøstede han dem.
Han trøstede dem på forhånd, netop
ved at sige, at de ganske rigtigt ville
komme i sorg, men sorgen skulle blive
vendt til glæde. Hans død ville føre
dem ud i sorgen, men hans død ville
ikke være forgæves. Med sin død
ville han skabe noget nyt i verden.

Jesus brugte et billede, når han for-
klarede, hvordan der kunne komme
noget godt og ligefrem glædeligt ud
af hans død. Han sagde, at det er som
med en fødsel. Det er for kvinden ufat-
telig hårdt og smertefuldt at føde et
barn. Men enhver mor vil kunne sige,
at glæden over et lille nyt menneske,
der er kommet til verden, overgår
fødselssmerten med mange hestehove-
der. Barnet kommer til verden gennem
smerten. Smerten er på den måde ikke
forgæves, den afføder noget godt.
På lignende måder er det med Jesu
død og opstandelse. Det gjorde ondt
på Jesus og det var ondt, at han døde,
men med sin død åbenbarede han sin
kærlighed. Det gjorde han ved, at han
blev ved med at vise kærlighed og
tilgive mennesker, også da han havde
chancen for at undgå døden. Han
stod fast. Hans kærlighed overvandt
al modstand. På den måde var hans
død ikke forgæves, der kom noget
godt ud af den. Den forfærdelige gru-
fulde død på korset blev forvandlet

Konfirmationen i Vrejlev Kirke
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til det stærkeste kærlighedstegn, der findes
i verden. Et torturinstrument blev forvand-
let til et billede på Guds kærlighed. Det er
udelukkende derfor, at man kan finde på at
bære et kors som et smykke på sin hals.
Som et tegn på, at der findes en kærlighed i
verden, som elsker os ubetinget. Hvis ikke
Jesus var gået i døden, så havde vi ikke
vidst det. På den måde var det for vor skyld,
at han gik i døden. Der kom noget godt ud
af hans lidelse og død. Det var ikke forgæ-
ves.

Og påskemorgen, da solen skinnede
på smukkeste vis som på en dejlig dag i
april, hvor bøgen er sprunget ud, da var
Kristus sprunget ud af døden. Den døde
var blevet levende igen. Denne fantastiske
hændelse, som vi ikke helt kan forstå, er
Guds store ja til, at Jesus havde ret i alt det,
som han sagde og gjorde. Påskemorgen
blev sorgen til glæde. Det blev som Jesus
havde sagt: „…og da skal jeres hjerte glæde
sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer“.
Det er i den glæde vi hver eneste gang hol-
der gudstjeneste også i dag på konfir-
mandernes store dag.

Det var kun nogle få øjeblikke, at
disciplene så Jesus efter hans død. Men
det var nok. Nu vidste de, at de kunne regne
med Jesus. Så gjorde det ikke så meget, at
de snart derefter ikke længere så ham. Han

ville stadig være hos dem ved sin og Gud-
faders Ånd. De blev ikke ladt i stikken, vi er
ikke ladt i stikken. Jeg fortalte jer for noget
tid siden en anekdote om det. En mand var
død og efter sin død, så han tilbage på sit
liv, han så alle de lykkelige øjeblikke, det
var som at gå på en strand. Der var afsat
fodaftryk i sandet, han kunne genkende
sine egne, men også sine mange venners
og familiemedlemmers fodaftryk, det var helt
tydeligt for ham. Det fik ham til at tænke på
nogle særlige lejligheder, hvor han i grun-
den havde haft det vanskeligt, han havde
mødt sorg og smerte, men så var andre kom-
met til og havde båret med og han var kom-
met igennem. Men jo længere han kom frem
i livet og vennerne faldt fra, blev fod-
aftrykkene færre og færre, til sidst var der
kun hans egne fodaftryk tilbage. Det be-
brejdede han Vorherre: „Hvor var du, da jeg
var alene og havde brug for dig?“, sagde
han. Hvortil Vorherre svarede: „Der bar jeg
dig på mine arme“ og han opdagede at de
fodaftryk, som han havde troet var hans
egne, i virkeligheden var en andens, de var
Vorherres. Det er en legende, men derfor er
budskabet, kernen i den alligevel sand. Vi
kan ligesom i anekdoten ikke se, at Gud er
hos os med sin gode hellige ånd. Men vi
kan tro det. Sådan er der meget i livet, som
vi ikke kan se med øjnene. Da vi i forrige

uge talte om det, som er usynligt for øj-
nene, remsede I en farlig masse op.: ilt, luft,
venskab, kærlighed og Gud. Tænker vi ef-
ter, så er det nogle af de mest livsvigtige
ting og forhold i livet. De har det til fælles,
at de alle er usynlige. Vi kan ikke se kærlig-
heden i sig selv, den er usynlig, men vi kan
mærke den, føle den. Vi kan ikke se vinden,
men mærke den i ansigtet og se dens virk-
ninger på træernes blade. Vi kan ikke se Gud,
for han er hos os ved sin ånd, men vi kan
tro ham, at han følger os med sin kærlighed.
Det ved vi fra Jesus, fordi han har fortalt os,
hvem Gud er. Alt det han sagde og gjorde
peger på, hvem Gud er. Jesus er Guds fod-
aftryk på jorden. Her på prædikestolen, vi-
ser et af billederne, det der er tættest på
døbefonten, Jesu himmelfart. Man ser
disciplene stå og tage afsked med Jesus.
De kan ikke se ham længere. En sky skjuler
ham. Men de er ikke overladt til selv at skulle
finde vej i livet. Kunstneren har nemlig skå-
ret et sæt fodaftryk. Det er Jesu fodaftryk.
De fortæller os, at intet menneske er ladt i
stikken, men at ethvert menneske kan regne
med, at Gud følger ham ved sin ånd. Det
ved vi fra Jesus. Det har han fortalt os. Jeg
håber for jer konfirmander, at I altid må leve
i den tro ud på jeres videre færd i livet.

Amen. Til lykke.

Prædiken: Niels Christian Lassen

Foto: Gurli Nielsen



LOKAL
bladet26

Nølende sagde Ebba ja, for
„det er som om vi gamle kun kan
berette om fortiden. Vi følger da
også med i, hvad der bevæger sig i
nutiden!“

Vi er glade for, at Ebba har vil-
let dele sin erindring om sin konfir-
mation i Vrejlev Kirke for 80 år si-
den med os. Det skal nævnes, at
Ebba også blev døbt i Vrejlev Kirke.

Ebba er født og opvokset på
Vestergård i Høgsted sammen med
en yngre bror og søster, og i dag
bor Ebba i Poulstrup efter et spæn-
dende liv med flere år borte fra
Vendsyssel, bl.a. på Samsø.

Forberedelserne
Når der skulle forberedes til

konfirmation, skulle familie, venner
og naboer inviteres i god tid. Også
dem, som man ikke lige mødte så
ofte, for en konfirmation var vig-
tig. Så blev det planlagt, hvad man
skulle spise. Ebba husker ikke nøj-
agtigt menuen, men det var nok
noget med suppe og steg og må-
ske fløderand til dessert. Til kaffen
blev der bagt mange forskellige
slags kager. Grisen skulle slagtes,
men ikke for lang tid før festen, for
dengang var der ikke noget, der
hed køleskabe og frysere. Noget
af grisen blev henkogt – det ken-
der vi ikke i dag, men kød blev kogt

Konfirmation
for 80 år siden

I 1927 blev Ebba Bruun konfirmeret i Vrejlev
Kirke. Det forgik lidt anderledes end i dag,
selv om glæden til festen og over festen nok
ligner hinanden i dag og for 80 år siden. Jeg
spurgte Ebba, om hun kunne fortælle os om,
hvordan en konfirmation foregik dengang.

Ebba Bruun en forårsdag 2007 ved familiegravstedet på Vrejlev Kirkegård

i henkogningsglas – vacuumlukket
blev de – og så kunne kødet holde
sig længe. En del af grisen blev lagt
i saltlage og stillet køligt i kælde-
ren . Salt er som bekendt også
konserverende. Og det var vigtigt,
at man fik en aftale med en god ko-
gekone, som så kom et par dage i
forvejen for at kokkerere og bage,
og i det hele taget forberede fest-
maden. Der var hjælpere, bl.a. Ebba
og hendes lillesøster og så et par
piger, som tjente på gården. Men
chef for planlægningen var mor, og
det var også hende, som havde det
store overblik over alt det, der
skulle forberedes.

Udenfor skulle alt gøres fint.
Det var fars job, og han havde lille-
bror og et par karle til at hjælpe sig.

Festtøjet
Dengang som nu var man

klædt i hvidt, hvis man var pige.
Drengene var i matrostøj, husker
Ebba. Man gik ikke i forretning for
at købe konfirmationstøj, nej, man
kontaktede en dygtig syerske, som
så designede og syede konfirma-
tionskjolen. Den skulle nok prøves
til nogle gange, inden den var per-
fekt. Dengang var der ikke noget
med bare skuldre. Det var tække-
ligt (slå ordet op i ordbogen!) –
helst med lange ærmer, og op om-
kring halsen. Der blev også syet
2.dags tøj. Det tøj skulle holde i
mange år, og være det fine tøj, man
gik i byen mange år frem.

At gå til præst
Da Ebba gik til præst, skulle

hun lære mange salmevers udenad.
Det var hun god til, for hendes bed-
stemor kunne mange salmer, og
hun hjalp gerne. Og Ebba kan sta-
digvæk huske mange af salmerne
udenad. Bedstemoderen gik ofte i
kirke. Over markerne ad en kirkesti
fra Høgsted til Vrejlev. Luthers lille
Katekismus skulle også kunnes
næsten udenad. Den lånte Ebba af
provsten – og så skulle kristen-
dommen sidenhen være lagret i

hovedet – og samfundet forven-
tede, at man efterlevede, hvad Lut-
her havde sagt. Der var ikke noget
med at man kunne diskutere med
præsten. Nej, præstens ord var lov,
og så skulle man forsøge at leve
op til det, man lærte.

Konfirmationsdagen
Håret blev vasket og sat op på

hovedet. Ikke noget med fletnin-
ger, som til daglig, og ikke noget
med frisør. Men man skulle være
fin og flot, og det klarede man selv.
Far beordrede karlen til at køre vog-
nen frem, og så satte hele familien
sig i vognen, der blev trukket af to
heste, som var striglede og flotte.
Vel ankommet til kirken gik familien
ind i kirken, mens karlen passede
på hestene, som fik hø i kirkens
hestestald. Til daglig kørte far selv
hestevognen, når familien skulle i
kirke, og så passede kirkens per-
sonale på hestene, mens familien
var til gudstjeneste.

Ebba kan ikke erindre, at
konfirmanderne til konfirmationen
blev hørt i „lektien“, dvs. Luthers
Katekismus og salmevers, men det
var ellers meget almindeligt på den
tid, for hvis man ikke kunne bevise,
at man forstod, hvordan man skulle
leve sit voksenliv rigtigt, ja, så

Bedstemor Mine Vestergaard (1860 – 1938)
som var god til salmevers.

Tekst og foto:

Bodil Andersen
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REPLIK

kunne man jo ikke blive konfirme-
ret og dermed være voksen. Men,
som nævnt, Ebba tror ikke, de blev
„hørt“ i lektien, og hun blev konfir-
meret, og det gjorde hendes ca. 35
medkonfirmander også.

Derhjemme ventede koge-
konen og pigerne med den gode
mad og det veldækkede bord, og
så blev der festet. Ebba tror ikke,
der var vin til festen. Det var ikke
almindeligt dengang. Ebba var da-
gens midtpunkt, men der var ikke
lejlighedssange og taler, som der
ofte er nu, og hun skulle hverken
holde tale eller lave en takkesang

Der er stor forskel på den måde,
man i dag og for 80 år siden fejrer
konfirmationen på, og så er der
alligevel mange ligheder.

I dag er konfirmanden mere i
centrum. For 80 år siden var det
familie, naboskab og venskab der
var vigtigere end konfirmanden

Hvad synes du, er det vigtigste?

Konfirmationsholdet forår 1927 foran Præstegården. Provst Rubak står i døren, og Ebba sidder
nr. 4 fra venstre på 2. række. Det er hende med de lange fletninger. Tv for Ebba sidder Edel
Petersen, som også var fra Høgsted. Ebba kan ikke huske navnene på de øvrige. Måske er
der nogle af læserne, der kan? Konfirmanderne var i deres 2.-dags tøj. Drengene i jakkesæt
eller matrostøj, og pigerne i fine kjoler. Ebba husker at hendes kjole var lysegrøn med
mørkegrønne striber.

Sådan ser Vestergaard i Høgsted ud i dag. Ebba kan kende stedet, men der er ændret meget –
også i takt med at landbrugsstrukturen har ændret sig. De fire længer er dog intakte, men især
stuehuset har ændret sig med nye skalmure.

til forældrene. Det var simpelthen
ikke opfundet dengang. Når man
sang – og det gjorde man – var det
salmebogen eller højskolesangbo-
gen, som kom frem.

Gaverne
Ebba husker, at det var smyk-

ker og praktiske ting, som f. eks.
sølvtøj, så man kunne starte på at
samle sammen til det senere ægte-
skab. Ebba blev nu aldrig gift, men
derfor kan man jo godt bruge sølv-
tøj, smykker og praktiske ting til
hjemmet. Hun fik en bibel og en

salmebog. Bibelen har hun stadig-
væk, men det er nok begrænset,
hvad hun læser i den i dag, for den
er med gotisk skrift, som dengang
var almindelig. Salmebogen blev
„skrottet“ i 1953, da der kom en ny.

Eftergilderne
Der var naboer, venner og be-

kendte, som havde vist opmærk-
somhed til Ebba i anledning af kon-
firmationen. Det var mest gaver.
Dengang var det ikke almindeligt
at give penge. Derfor var der flere
aftener eftergilde, hvor bl.a. præ-
sten og degnen (skolelæreren) var
med. Der blev disket op med det
fornemste, huset kunne præstere
af bagværk og så gik snakken om,
hvad der rørte sig i samfundet. Ebba
syntes ikke altid det var så spæn-
dende, men hun skulle være der.

Oprydningsdag
(Blå mandag)

Der var simpelthen ikke noget
der hed „Blå Mandag“ da Ebba
blev konfirmeret. Hun havde fri fra
skole om mandagen – for at hjælpe
med at rydde op efter festen, og så
var det skole igen tirsdag.

Foto: Bodil Andersen / Lokalarkivet
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„Indtoget i Vrejlev“
Så er foråret over os, det

er noget især vi hestetossede
personer, børn som voksne
nyder. Hestene også, vi kan nu
på gode dage ride udendørs.

Palmesøndag var der guds-
tjeneste, vi red fra rideklubben
på Munkholmvej til kirken.
Mette gjorde sig godt som
frontfigur med laurbærkrans.
Stanly som normalt er rensdyr,
sørgede for transporten af de
mindste og dem, som ikke
havde hest med.

Ved kirken var der sørget
for opbindingsmulighed, des-
værre kan man ikke bare stille
12 heste der og så regne med,
at de bliver stående som i we-
sternfilm, så mens vores ryttere
deltog i gudstjenesten, holdt
forældrene et vågent øje med
hestene, der dog alle opførte
sig pænt. Vi håber selvfølgelig
på en gentagelse, og gerne med
flere deltagere, jeg er i hvert
fald sikker på at de der deltog
gerne vil gøre det igen.

Mange skulle nå gymna-
stikopvisning i hallen, da mange
af vores ryttere også går til gym-
nastik, både drenge og piger.
Men alt blev nået.

Rideklubben og menighedsrådet:

Rideklubben orienterer:

Arbejdsweekend
Den 21-4-2007var der  igen

i år noget, der skulle repareres
og shines op efter vinteren, så
lørdag den 21. april, brugte
børn og forældre med tilknyt-
ning til rideklubben et par ti-
mer af deres tid med repara-
tionerne.

 Vores baner er nu blevet
gjort forårsklare, der er grubet,
fjernet sten og harvet, men der
er som altid 1000 andre ting der
skal gøres.

Husk, at alle er velkommen
til at komme forbi og se, hvad
vi laver, også til hverdag.

MENIGHEDSRÅDET
OG RIDEKLUBBEN

Tekst: Rideklubben

Fotos: Knud Birch Andersen
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Åbent hus og mini-
stævne

vil i år blive afholdt den 12-5-07,
så brug dagen til at se, hvor vi hol-
der til og oplev stemningen i en god
rideklub. Se vores ryttere vise deres
kunnen både i spring og dressur. Der
vil være tombola og salg af brugt
rideudstyr. Det færdige program vil
blive hængt op rundt om i byen, og
tiderne oplyst på Poulstrup net.

Vi håber selvfølgelig, at rigtig
mange vil benytte lejligheden til at
kigge forbi.

Stævnesæson
Ja, så er det tid til stævner. Der er

i alt 8 i år. Forhåbentlig vil mange af
vores ryttere deltage, så vi igen i år
kan snuppe pokalen som den mest
vindende klub. Gør vi det, beholder vi
den, da det så er tredje år i træk vi vinder
den.

Desværre har vi intet pokalskab,
det kunne ellers være rart, om vi
kunne blære os lidt med vores poka-
ler, men det må komme.

Fotos: Knud Birch Andersen

Tekst og foto:

Rideklubben
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baSix er en a capella gruppe bestå-
ende af seks musikere med sang i
verdensklasse. A capella vil sige.
flerstemmig sang uden instrument-
ledsagelse.
Gruppen har givet mange koncerter i
kirker, teatre og koncertsale. De slog
rigtigt igennem, da de blev nr. 2 i Dansk
Melodi Grand Prix i 2001.
Repertoiret er baseret på egne kompo-
sitioner samt klassikere i forskellige
genrer, som baSix sætter sit helt eget
præg på.
Musikudtrykket er funderet på jazz,
pop, soul, rock og blues. Vi vil nok
også høre nogle numre fra deres fjerde
CD „Star People“, der udkom den 23.
april. Entre: kr. 100.00

Konfirmandindskrivning

Søndag den 26. august er der
konfirmandindskrivning for de nye
konfirmander.  Indskrivningen fin-
der sted i forbindelse med guds-
tjenesterne i Vrejlev Kirke kl. 10.45
og i Hæstrup Kirke kl. 9.30

Der vil være en kort oriente-
ring om konfirmandundervisningen
-   især med henblik på de praktiske
forhold.

Konfirmanderne skal med-
bringe dåbsattest.

Undervisningen finder frem til
efterårsferien sted i konfirmand-
stuen i præstegården, derefter i
Sognehuset. Konfirmanderne cyk-
ler hver gang. Undervisningen be-
gynder i uge 35. Selve mødedagen
vil fremgå af skoleskemaet.

baSix i til Vrejlev Kirke Torsdag den 9. august kl. 20.00
vil der i Vrejlev Kirke lyde
spændende sang og rytmer i
forbindelse med Vendsysel
Festival.

Søndag den 19. august kl. 14 er
der gudstjeneste i haven ved
præstegården. Efter gudstjene-
sten er der kaffebord og senere
fællessang.

Døbte i Vrejlev Kirke

Mikkel Boel Beck blev døbt 1. på-
skedag, den 8. april. Her ses han
sammen med far Peter, mor Anja og
storesøster Amalie. Peter er kirke-
gårdsleder på Vrejlev Kirkegård og bor i
Dybvad sammen med sin familie.

Hjalte Nyman Bukholt blev
døbt den 15. april. Mor, Karina
Nymann Olsen og far, Karsten
Bukholt bor i Hjørring

Malthe Haugaard Rømer blev døbt
den 22. april. Mor, Charlotte
Haugaard og far, Tommy Rømer bor
Hovedgaden 125 i Poulsrup. Malthe
er vant til at komme i Vrejlev Kirke,
for han er med til babysalmesang
sammen med mor.

Sognearbejdet FRA
MENIGHEDSRÅDENE

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

I tilfælde af regnvejr flyttes gudstje-
nesten til Vrejlev Kirke, og efterfølgende
er der kaffe i præstegården.

Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven
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Babysalmesang
Vi fortsætter forårets succes og tilbyder også i efteråret forældre
med babyer på ca. 2 – 8 måneder at være med til
babysalmesang i Vrejlev Kirke.
Babysalmesang er et gratis tilbud til mor/far og baby. Sammen
synger og nynner vi enkle salmer og sange, mens mor/far
vugger og bevæger barnet og danser med det. Det gør ikke
noget, at mor og far ikke synger særlig godt, men det betyder
meget, at mor og far synger.
Kom og vær med i Vrejlev Kirke torsdag formiddag kl. 10.00
på følgende dage:
Den 13., 20. og 27. september. Den 4., 11. og 25. oktober. Den
1., 8., 15. og 22 november.
Efter babysalmesangen er der kaffe/te i sognehuset. Det koster
en 10’er.
Der kan max. være 10 babyer på holdet.
Tilmeld dig derfor hurtigt til: Organist Bodil Andersen,
tlf. 75 88 50 13/21 75 44 40 eller Bodil@lindecom.dk

Ungdomsbanden
Optager nye medlemmer efter sommerferien. Vi øver hver
torsdag kl. 13.45 – 15.15 i skolens musiklokale. Første gang
efter sommerferien er torsdag den 23. august.
Vi holder fri i skolens ferier. Kom evt. og hør os til skolens
forårskoncert den 30. maj, og til klostermarkedet den 3. juni.
Vil du vide mere, så kontakt Bodil på
75 88 50 13 eller 21 75 44 40.

Sangaftner
I efteråret finder de hyggelige og oplysende sangaftner sted den
28. august, 18. september, 23. oktober, 13. november og 4.
december. Temaerne er endnu ikke fastlagt, så se næste
lokalblad.

Spaghettigudstjenester
På grund af klostermarkedet og mange andre aktiviteter, sløjfer vi
den planlagte spaghettigudstjeneste den 6. juni. I må altså vente
til september - se næste lokalblad.
I efteråret inviterer vi til to spaghettigudstjenester. Begge vil blive
en hverdagsaften kl. 17.30.
Glæd jer til hyggelige og utraditionelle gudstjenester.

Børnegudstjeneste og dåbs-
jubilæumsgudstjeneste

2. pinsedag, mandag den 28. maj,
indbydes alle til børnegudstjeneste.
Det vil samtidig være en gudstjeneste,
hvor vi markerer, at det i år er fem år
siden, at dåben fandt sted for mange
børn i 2002.

I Vrejlev Kirke holder vi gudstje-
neste kl. 11 og i Hæstrup Kirke er det
kl. 10.

Kirken har en gave til børnene og
byder på kagemand efter gudstjene-
sten.

Kirkernes voksenkor
medvirker jævnligt til gudstjenester

i Vrejlev og Hæstrup Kirker. Vi øver ca.
hver anden tirsdag aften kl. 19.30 i sogne-
huset. Vi vil gerne indlemme flere i vores
livs- og sangglade fællesskab, så du/ I
er meget velkomne! Vi starter efter som-
merferien den 14. august. Øveaftnerne
i efteråret er: Den 14. og 28. august.
Den 11. og 25. september. Den 2., 9 og
30. oktober. Den 6., 20. og 27. novem-
ber. Den 11. og 18. december.

Har du lyst til at høre og se os, skal
du komme til skolens forårskoncert den
30. maj og til arrangementerne i forbin-
delse med klostermarkedet den 3. juni. Vi
du vide mere, så ring til Bodil.

EFTERÅRETS AKTIVITETER I KIRKERNE

SognearbejdetFRA
MENIGHEDSRÅDENE
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Fastelavnslegeaften og LionsbankoBabysalmesang i
Vrejlev Kirke

S   ET&
SKET

Her er et par billeder fra
forårets babysalmesang, som
fandt sted ni forskellige torsdag
formiddage. I alt 9 babyer og
deres fædre og – især – mødre
har vugget, sunget, nynnet og
danset. Menighedsrådet har
besluttet at babysalmesangen
skal fortsætte i efteråret – se
mere side 31.

Fotos:

Knud Birch Andersen / Henrih Hansen
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Årets gymnastik- og forårsopvisning i Vrejlev-
Hæstrup hallen var i år en nyskabelse med et samar-
bejde mellem gymnastikafdelingerne i Harken UGF og
PV Sport 81. Opvisningen blev en stor succes med
mere end 200 tilskuere. Gymnasterne gav prøver på
deres kunnen og efterfølgende var der saft, kaffe og
kage til alle fremmødte.

Henrik Hansen

Samarbejde om
gymnastikopvisning

F

Fotos: Knud Birch Andersen
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I 2002, da elmesygen rigtig slog ned i de danske træer, opdagede man, at
det også var gået ud over træerne omkring Hæstrup Kirke. Træerne var
plantet tæt på diget, og da man gik i gang med at fælde træerne, fandt man ud
af, at diget var i rigtig dårlig stand. Det skulle repareres eller laves om, så
derfor gik det store projekt i gang.  Der kom arkitekt på, og der skulle søges
rigtig mange steder, før der kunne gives grønt lys for et sådan projekt. Man
blev enige om at købe noget af det jord, der ligger op ad kirken for bedre at
kunne have adgang til diget fremover. Da Provstiet, Kirkegårdskonsulenten,
Kgl. bygningsinspektør, Nationalmuseet og Fredningsnævnet var hørt, og
havde sagt ja, kunne man begynde at søge om lån af penge af stiftsmidlerne,
og i juli 2006, kom tilladelsen.

Der er ikke særlig mange firmaer i Danmark, der er uddannet til at lave
diger omkring kirkegårde, faktisk kun 5, så derfor var det overskueligt for
Landskabskonsulenterne fra Nørresundby, der står for hele projektet, at
finde frem til det firma, der forventes at gå i gang midt i april 2007 og forven-
tes at have afsluttet projektet ved årets udgang.

Licitationen er afholdt den 29. marts og det blev Anlægsgartneren v/
Lars Rasmussen, Gistrup, der kommer til at udføre projektet. Lokalbladet vil
løbende følge det spændende arbejde.

Den lille, men hyggelige  og velholdte kirke,
som er højt beliggende syd for Hæstrup Mejeriby,
er den kirkelige fysiske ramme om de 369 folkekirke-
medlemmer i Hæstrup sogn. Kirken er fra den sen-
romanske tid hvilket vil sige omkring år 1200. Og
selvom den syner lille, har den været endnu min-
dre, idet skibet omkring år 1500 (sengotisk tid) er
forlænget mod vest. Det nordvendte våbenhus er
meget yngre end selve kirken, og stammer fra 1800
tallet.

Ifølge et vidnesbyrd fra 1487 på et sogne-
stævne, som var en forsamling af sognemænd ved
kirken, ved hvilke man kunne erhverve sig viden
om forhold der var almindelig bekendt for sogne-
beboerne, er kirken sammen med byen bygget af
Vrejlev kloster. Klosteret var på dette tidspunkt et
Præmonstratensernonnekloster, og denne  oplys-
ning om bygherren, stemmer med godt overens
med, at ordenen var kendt for sine meget udad-
vendte aktiviteter. I 1489 bekræfter Børglum bi-
spen Niels Stygge (biskop 1486-1519), Vrejlev klos-
ters ejerforhold til kirken.

Dette ejerskab har formentlig bestået lige frem
til reformationen i 1536, hvor kongemagten – Chri-
stian 3. - inddrog alle katolske kirker og alt kirke-
gods, og dermed også det katolske nonnekloster
i Vrejlev. Hermed stod Kronen som ejer også af
Hæstrup kirke, hvilket samtidig betød, at Tiende-
skatten i fuldt omfang tilfaldt Kronen. Denne Ti-
ende var oprindelig delt i 3 lige store dele og til-
faldt ligeligt Kongen, Præsten og Kirken, og skulle
svares af sognebeboernes indtægter, hvilket i prak-
sis ville sige af kornet og kvæget. Staten afhæn-
dede imidlertid i 16 -  og 1700 årene en stor del af
det i 1536 konfiskerede tiende til fortrinsvis gods-
ejere, med en forpligtelse for disse til at vedlige-
holde kirkerne. For Hæstrup Kirkes vedkommende
har sognets hovedgård Hæstrupgaard være ejer
af kirkens tiende, idet Wulf Unger og dennes ar-
vinger, der ejede gården fra 1682 til 1704,  havde
købt konge - og kirketiende til en værdi af 20 tøn-
der hartkorn.

Ved forskellige love fra de sidste årtier af 1800
tallet og i begyndelsen af 1900 tallet, blev det imid-
lertid muligt for godsejerne at blive frigjort fra for-
pligtelsen til at vedligeholde kirkerne – den så-
kaldte tiende afløsning – hvilket også blev tilfæl-
det for Hæstrup kirke. Finansieringen af kirkens
udgifter blev herefter pålignet folkekirke-
medlemmerne via kirkeskatten, og kirken, der ved
afløsningen  var blevet selvejende, bestyres af
menighedsrådet.

Stendiget omkring Hæstrup
kirke og kirkegård står foran
en omfattende fornyelse og
restaurering.
Vi vil i dette blad og nærmest
kommende følge dette inte-
ressante arbejde.

Hæstrup Kirke  -
Sognets ældste hus

- et kort historisk rids af
den 800 år gamle kirke

Samtidig vil vi benytte lejligheden
til at fremdrage lidt om kirken og
dens inventars historie, samt de
mennesker der gennem tiden,
udover menigheden, har været
tilknyttet kirken som præster og
menighedsråd.

Tekst: Hanne saksager & Knud Andersen

Foto: Jems Christiansen & Arkiv
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Som kilde til oplys-
ningerne er udelukkende
anvendt følgende trykt
materiale: Trap Danmark
5. udgave, De Danske Kir-
ker, bind 9 (Vendsyssel),
Den Store Danske Ency-
klopædi, Salmonsens Kon-
versations Leksikon, Dan-
ske Slotte og Herregårde,
bind 10 Vendsyssel, Kø-
benhavn 1966. Ålborg
Stifts samt Vrejlev og Hæ-
strup sognes hjemmesider
på internettet.

1. januar 2007, startede Jacob Eskildsen et nyt firma op
i Hæstrup, nemlig Hæstrup Entreprenør.

Jacob har arbejdet indenfor faget i ca. 13 år, det sidste
halve år hos Sejlstrup Entreprenør Forretning som formand.
Han har indtil 16.2 arbejdet i Sejlstrup på deltid, men har
siden arbejdet på fuld tid i sit eget firma. Det var en gammel
drøm, der skulle føres ud i livet, og han blev sammen med sin
kone Mette, enig om, at skulle det være, var det nu. Jacob
sælger ind imellem sin arbejdskraft til andre firmaer, og indtil
videre lejer han sig til maskinkørsel. Jacob har købt firmabil,
og har indtil videre 1 mand ansat på prøve fra jobcenteret.
Han håber det kommer til at gå godt, så han kan beholde
ham, og han syntes det er dejligt med erfaringen som for-
mand fra Sejlstrup. Mette, der arbejder i Frederikshavn som
social- og sundhedsassistent, skriver bl.a. tilbudene efter
Jacob har lavet dem, og derudover er hun „stik i rend dreng“.
Familien tæller ud over Jacob og Mette, også Katrine, der er
på efterskole, Julie på 14 år, Clara på 2 år og Magnus på 9
mdr. Mette og Jacob er blevet enige om, at det var en god
ide´ at Mette tog noget orlov, så fra 1. maj er hun hjemme-
løbende i et stykke tid, det glæder både store og små sig til.

Held og lykke til hele familien fremover.

Nye firmaer i Hæstrup 1.januar 2007, fik vi i Hæstrup et tømrerfirma. Henrik Juhl, der
har arbejdet for Vendia Huse i flere år, begyndte for sig selv. Han
har længe ønsket at blive „ Herre i eget hus“, og selv disponere
over sin tid. Arbejdet hos Vendia Huse var han meget glad for,
men der var for meget kørsel, og ofte for langt væk. Det var svært
at være afhængig af kollegaer hele tiden, hvis der f.eks. en dag var
noget han var nødt til at skulle tidligt hjem til. Henrik savnede
også kontakten med kunderne, og selv få kredit for eget arbejde i
form af ris elle ros.

Henrik, Lotte og deres 2 drenge, Tobias og Anton, har boet i
Hæstrup i 3 år.

Lotte, der læser til finansøkonom i Ålborg og forventer at
være færdig i juni 2008, står for det administrative. Hun laver regn-
skab og lektier efter drengene er kommet i seng, og selvom det til
tider er hårdt, nyder hun det hele, og synes det er spændende.
Henrik har nu også tid til og mulighed for både at aflevere og
hente drengene, og det nyder de alle 4.

Henrik sætter bl.a. køkkener op for „ Kvik“ og er også tilknyt-
tet „Byggestart“ og „Ejer portalen“ på nettet.  Det giver en del
tilbud for arbejde, som han så kan gå ind og lave et tilbud på at
lave.

Med et smil på læben, kan Henrik fortælle, at han var under
pres af Tobias på 4 år, for han har længe sagt, at han skal arbejde
hos far når han blev stor, det er der jo også mulighed for nu.

Held og lykke til hele familien fremover.

Jacob foran sin flotte røde firmabil, klar til at rykke ud til dagens arbejde. Her er Henrik med sine to drenge, Anton og Tobias, foran sin nye firmabil. Den dag
billedet blev taget, havde Henrik lige købt en lastbil, så han nu har to firmabiler.

Tekst & foto: Hanne Sagsager
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Fra Rundmarken til Afrika:

I 4 dage oplevede vi den
fantastiske natur og de lokale
folkestammer i Masai Mara.

„Den hvide Masai“
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Efter mange overvejelser
omkring vores næste rejse,
var valget faldet på Kenya,
Tanzania og Zanzibar.

Derfor forlader vi Rundmarken
den 11. januar for at tilbringe den næ-
ste måned under varmere himmel-
strøg. Vi skal for første gang syd for
ækvator. Turen var planlagt til at vare
en måned.

Vi havde hjemmefra bestilt fly-
billet Nairobi-Zanzibar.  4 overnat-
ninger på hotel i Nairobi, en  4 dages
camp safari, afsluttet med en flyve-
tur i ballon.

Desuden havde vi hjemmefra
bestilt en togbillet fra Nairobi til
Mombasa. Resten af turen var vi selv
herrer og ansvarlige for.

Der var læst rejsebeskrivelser,
og vi havde genset filmene „Out of
Afrika“ og „Den hvide Masai“, ryg-
sækkene var pakket til bristepunk-
tet, vaccinationerne var for længst
foretaget og malariamedicinen var
påbegyndt for at være forebyg-
gende fra start.

Første destination var Nairobi i
Kenya. Efter 1 døgns rejse, var vi
glade for at indlogere os på det lille
Upperhill hotel.

Men først skulle vi opleve
Nairobi. ALT var meget anderledes
fra Danmark, men bestemt også fra,
hvad vi på vore rejser tidligere har
oplevet. Der var store kontraster og
byen bar tydelig præg af store so-
ciale forskelle.

Vores indsats med ikke at ligne
turister, hvad der i rejsebøgerne blev
anbefalet, faldt helt til jorden, dels
var vi jo ret hvide! - og kamera,
bykort og det nystrøgne sommertøj
afslørede os straks.

Der var ikke grund til umiddel-
bar bekymring, men vores færden i
byen var tydelig præget af en vis
spænding.

Men vi nød solen der stod højt
på himlen og forventningen til den
kommende måneds oplevelser bob-
lede i kroppen.

Efter 2 dages oplevelser i kæmpe-
byen Nairobi, hvor vi bl.a. kyssede
giraffer og besøgte Karen Blixens be-
rømte farm, stod der Safari på pro-
grammet.

I 4 dage, hvor vi sammen med
vores egen chauffør og kok oplevede
den fantastiske natur og de lokale
folkestammer i Masai Mara, så vi

blandt andet elefanter, zebraer, gi-
raffer, krokodiller, flodheste og hil-
ste på Masai krigere, der også holdt
løverne væk fra de telte, vi overnat-
tede i. Vi så også tusindvis af fla-
mingoer ved Lake Nakura.

Maden blev tilberedt over bål
og vi nød turen, der gav os rigtig
mange oplevelser og skønne min-
der fra Afrika.

Safarituren blev flot afsluttet
med en fantastisk ballontur.

I 2 timer svævede vi i solopgan-
gen over Serengetti sletten, og vi
sluttede værdigt af med champagne-
morgenmad under et flot Baobab-
træ.

Næste dag tog vi toget fra
Nairobi til Mombasa. En 12 timers
lang tur, der bød på egen sovekupe
og spisevogn, hvor vi spiste en 3
retters menu, på hvid dug og med
tjenere i flot hvidt dress.

Turen var oplevelsesrig og på
hele strækningen vinkede vi til afri-
kanere der smilende, vinkende, men
synligt fattige, stod, ofte faretruende
tæt på skinnerne.

Vi var forberedte hjemmefra og
kastede de medbragte små slikposer
og balloner ud til børnene. Men også
rigtig meget at vores tøj skiftede i de
timer ejermand.

Efter et par solrige og meget
varme dage ved kysten hvor vi bo-
ede på et dejligt hotel med den mest
fantastiske udsigt over det Indiske
ocean, tog vi en lokal bus til Dar es
Salam i Tanzania.

Det blev til en enkelt overnat-
ning, og nærkontakt med en kvik
lommetyv. Næste dag tog vi med en
færge til øen Zanzibar.

Zanzibar er på samme tid en hi-
storisk perle, samt en fantastisk
naturoplevelse. Øen bød på så
mange oplevelser, at vi de næste 20
dage var fyldt til bristepunktet.

Vi boede først i hovedstaden
Stone Town, en by med en ubeskri-
velig slavehistorie, samt hjemby for
Doktor Livingstone. Vi besøgte plan-
tager med krydderier vi kender fra
den daglige madlavning, men som
man i det daglige ikke kender her-
komsten fra.

Vi besøgte også små landsbyer
og hilse på de meget venlige og imø-
dekommende indbyggere.

Vi boede på luksushotel på øens
nordkyst, hvor vi badede i det klare-
ste og varmeste vand, slikkede sol-
skin og gik lange ture i de små lands-
byer. Vi besøgte markeder med et
vareudbud der vækkede alle sanser.

Vores månedlange tur sluttede
vi af i Stone Town.

En super fantastisk rejse med
mange sjove, anderledes og minde-
værdige oplevelser.

Tekst & foto: Jens Christian og

                     Ulla Christensen
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Vandreskjold

I weekenden den 21.-22. april kombinerede de yng-
ste spejdere Danmarks Naturfredningsforenings
Landsindsamling af affald med at tage vandreskjold.
Vi skulle gå 10 km på 5 timer, og turen gik ud omkring
Tollestrup og Gl. Rønnebjerg. Vejret var med os og
undervejs fik vi samlet 20 kg affald! Vel at mærke kun i
den ene side af vejen…

Det var en flok glade, men trætte børn der nåede
hjem til spejderhuset, lige før de 5 timer var gået. Hvad
børnene ikke vidste var, at de faktisk havde gået 12
km, så de havde god grund til at være stolte. Vi lavede
aftensmad sammen og hyggede os i spejderhuset in-
den vi gik til ro for natten. Næste formiddag blev der
uddelt vandreskjold, men som nogle af børnene sagde,
så var det lidt snyd, at der kun stod 10 km derpå, når
nu de havde gået 12!

Gruppelejr 29.-30. sept

Vi skal igen i år til Hirtshals,
der har vi lånt alle tiders spejder-
hytte, derfra er der mulighed for
ture til stranden, hvor vi kan finde
mange spændende ting. Eller vi kan
gå ture i plantagen, der vil de store
spejdere nok også på natløb, det
kan blive uhyggeligt. Turen plejer
at slutte med gudstjeneste i det fri.

Æggejagt på børnenes jord.

Så blev det endelig påske igen, og da vi skulle
finde æg, valgte vi at gå på Børnenes Jord. Her er der
nemlig flere gemmesteder end i vores egen have. Der
var gemt 12 æg rundt om, og for hver gang én af os
fandt et æg, skulle vi råbe ÆG, hvorefter vi alle skulle
løbe hen til bordet. Her skulle vi så stå på række og
vente på tur, hvorefter vi skulle løbe med ægget på en
ske ned omkring de små vippedyr og tilbage igen. Det
tog tid at finde alle 12 æg, men det var sjovt, og der
kom også andre børn over og kiggede på. De fik selv-
følgelig lov til at lege med. Vel hjemme i spejderhuset
sluttede vi af med at spise æg, nemlig dem af choko-
lade. Uhm…Vi har stadig plads til flere, så er der nogle
børn som har lyst til at prøve at være spejder kan de
bare komme over. Vi mødes hver torsdag i spejder-
huset fra kl. 18.30 til 20.00.

Affald på afveje.

Vi bævere og ulve er jo næsten
altid ude, og ca. 1 gang i kvartalet
bliver vi udrustet med affaldsposer,
hvorefter vi går en tur i vores lokal-
område. Det er skønt, at vi kan for-
tælle andre om, hvor dejligt et lokal-
område vi har… og at vi blev årets
børneby 2006! Men det er faktisk utro-
ligt trist at se, hvor meget affald der
ligger og flyder rundt om! Affald som
burde være taget med hjem til affalds-
sækken, men som ubetænksomt er ef-
terladt i vores allesammens natur. På
en torsdag aften i marts kunne 10 fri-
ske drenge og piger på ca. 1 time
samle godt 6 kg affald!

Hvilket giver stof til eftertanke…

Bagerst fra venstre: Line K. Bonde, Line Bak, Cecilie, Daniel og Emil
Jepsen. Forrest fra venstre: Emil Dybro, Karoline, Lise og Laura.

Vi skal i år på MUS-lejr
den 15.-17. juni

for bævere, mikroer, spirer,
smutter, ulve, minier. For alle 5
–10 årige spejdere i år bliver det
en Middelalderlejr  på Nord-
jyllands bedste spejdersted,
Spejdercentret Thorup Hede,
som byder på en god mulighed
for at opleve rigtigt spejderliv.

Vi vil opleve mange sjove
og spændende ting sammen
med mange andre spejdere.

På lejren skal vi møde rid-
dere og skønjomfruer, vi skal
lege, fremstille middelalder ting
og bo i telt og opleve kloge
koner og mænd fra gamle dage
og måske skal vi møde drager.

- og vi glæder os til at
DRAGE af sted. Det bliver rig-
tig sjovt… Vi bliver opdelt i
borgersamfund. Der bliver
sjove lejrbål og mange spæn-
dende aktiviteter - for tænk jer
bare hvordan det er at være
sammen med rigtig mange små
„riddere“ og „skønjomfruer“.

lørdag den 25. august
er der  Spejder  for en
dag for alle fra 5-90 år

Vi mødes ved spejderhuset,
hvorefter de store spejdere
har lavet et løb med
spændende poster
Vel tilbage vil vi lave knop,
lege nogle gode lege og
bagefter laver vi mad og
rister skumfiduser over bål.
Kom og vær med, der er
noget for alle.

Kommende
arrangementer:

Allerede nu har børnene
fået invitation med hjem til
årets MUS-lejr. Den finder
sted i weekenden 15.-16.-17.
juni og årets tema er MID-
DELALDEREN. Det er en su-
per hyggelig weekend som vi
altid ser frem til og vi glæder
os til at fortælle om vores
oplevelser i næste nummer af
lokalbladet.

KORT
FORTALT

I FORBIFARTEN

Tekst & foto: KFUM spejderne
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Da jeg i 1988 i en alder af 28 år startede op
som selvstændig tømrer, var ordet generati-
onsskifte for mig kun et ord man brugte, når
det var meget gamle mennesker, der ønskede
at gå på pension. Så det er nok lidt for tidligt
at tale om generationsskifte, når man kun er
46 år og ønsker at inddrage yngre svende i
firmaet.

I starten ville jeg gerne det hele selv  både
tømrerarbejde, kontorarbejde og reparere ma-
skiner m.m. Men som Poulstrup Snedker- og
Tømrerfirma voksede, blev arbejdsbyrden
indenfor de forskellige områder jo større og
større, og derved også det administrative ar-
bejde. Kontorarbejdet og kundekontakten
kom til at fylde næsten hele min tid, og jeg
følte derved ikke jeg nåede alt det, jeg gerne
ville. Det var noget af en overvindelse at
skulle sidde på kontoret i dagtimerne. At an-
sætte yderligere kontorhjælp ud over min
bogholder, som er her 2-3 timer om ugen, lå
fjernt for mig, for så ville jeg ikke have nok
indsigt i det administrative.

I 2005 fandt jeg løsningen på firma-
konstruktionen. Jeg blev skilt, og var derved
i gang med en opgørelse af såvel min private,
som den firmamæssige side. Herved kom
muligheden for at omlægge firmaet, stifte et
selskab og inddrage evt. interesserede med-
arbejdere.

I forbindelse med medarbejdersamtaler
fortalte jeg om selskabsstiftelsen og hvad det
betød – at de bl.a. derved blev ansat i et nyt
firma, og at jeg i princippet kunne sælge mine
anparter. Under samtalen med Christian af-
brød han mig, og sagde, at han havde gået

med iværksættertanker et stykke tid, og derfor
gerne ville købe nogle anparter. Det var lige,
hvad jeg havde håbet. Christian Olsen kom i
lære i 1993, og har lige siden været én blandt
mange dygtige arbejdsmænd, svende og lær-
linge gennem tiden i PST.

Pr. 1/1 2006 blev det realiteten, at anparter i
Poulstrup Snedker- og Tømrerfirma ApS ejes af
Christian og undertegnede.

Christian Olsen er gift med Betina, som er i
lære i salgsafdelingen på Limtræ Lilleheden i
Hirtshals, og sammen har de Oliver på 4 år og
Freja på 1½ år. De bor i Bjergby, men har lige sat
deres hus til salg, for at flytte til Poulstrup.

Med 15 års forskel på Christian og mig kan
der ikke være tale om et generations-skifte. For-
håbentligt har jeg mange år endnu, og glæder
mig over, at jeg nu igen kan lave alle de ting jeg
brænder for.

Mit råd til andre, der har muligheden og
viljen, er at gøre det samme – være to evt.
flere om et firma. Menneskeligt kan det også
med ét blive nyttigt. Det oplevede jeg d. 3.
maj 2006, hvor jeg pludselig blev ramt af en
lammelse fra midt på ryggen og ud i benene,
forårsaget af en indefra kommende betæn-
delse i rygmarven. I forhold til de fleste i
samme situation er jeg sluppet billigt fra syg-
dommen. Efter hospitalsophold, og fra at være
100% afhængig af kørestol, med efterfølgende
genoptræning på Paraplegifunktionen i Vi-
borg, er jeg nu igen fuldt arbejdsdygtig. I de
3 måneder priste jeg mig lykkelig for, at Chri-
stian kunne tage over: PST kunne fortsætte
som arbejdsplads for medarbejderne, og kun-
derne fik udført deres bestilte arbejde.

Generationsskifte?

Vrejlev Hæstrup folkedansere
holder sommerferie,vi har lavet
et sommerprogram, som vi
håber har interesse for
medlemmer såvel som
interesserede, der har lyst til
nogle gode oplevelser - alle er
velkomne - programmet ser
således ud!

Tandemcykeltur 20.00 kr. pr.
cykel. Søndag d. 13.5. kl.
13.00. Vi mødes ved Vrejlev
Hæstrup skole på P-pladsen
og henter cyklerne op fra
kælderen. Turen kan evt. gå til
Stenvad Mølle. Kaffekurv
medbringes. Der er bagage-
bærer på cyklerne. 
  
Klostertur Torsdag d.14.6. kl.
18.30. Mødested hos Jens og
Conny, hvor turen afsluttes
med den medbragte kaffekurv.
Vandresko eller støvler afhæn-
gig af vejret.  

Bangsbofortet Understedvej
21 søndag d.15-7 kl.11.00.
Medbring frokost/kaffekurv.
Evt. afslutte i Sæby, spise fisk
på havnen, høre solen blive
spillet ned kl.21.00?   

Tversted  P-pladsen ved Tver-
stedsøerne torsdag d.9.8. kl.
17.00. Vi mødes på den store
P-plads. Foreningen har grill-
kul med, resten medbringes
selv! Efterfølgende går vi en
tur, inden kaffekurven kommer
frem.   

Sæsonstart torsdag d. 20.9.
kl.19.30.   Nye medlemmer er
hjertelig velkomne!
   
Generalforsamling torsdag d.
1.11. Foreningen spenderer
lagkage den aften.
  
Start i 2008: Torsdag d. 10.1.

              Hilsen, bestyrelsen  
 

Folkedanserne

Tekst: Folkedanserne

Tekst & foto: Hans Jørgen Jensen

De to anpartshavere i „Poulstrup Snedker og Tømrer Firma“ Christian Olsen og Hans Jørgen Jensen



ANNONCER

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

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

Velkommen til oledissing.dk
Ole Dissing - Rakkebyholmvej 331

9800 Hjørring

tlf: 98 99 80 09 - Mobil: 20 66 41 04 
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ØSTERMARKEN 51

Fik du ikke indbetalt girokortet
til Lokalbladet inden den 15.
marts?
-så er du stadig velkommen til
at støtte med et beløb næste
gang du kommer i Sparekassen
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søger omgående positive og seriøse,
fritidsforhandlere og teamledere
til at styrke vores salg i Nordjylland

Der er ingen økonomisk risiko, du må
have adgang til bil og internet, være
initiativrig og kreativ.
Mere info på www.mulighed.dk

Henvendelse:  
Kim Madsen - tlf. 60202070 eller
kim@flp.dk

Neuromedia Aps
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STØT BLADETS ANNONCØRER -
DE STØTTER OS

Bøjholmvej 4, Sæsing, 9830 Tårs

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



Voerhøj
Maskinstation A/S

Terpetvej 490, 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99

 98 98 85 99

Tømrermester

Klaus Bonkegaard
Hovedgaden 69 - Poulstrup

Vinduer og døre i træ og plast
Tagarbejde

Reparationer
Ombygning

Kørsel med rendegraver
Mobil-tlf. 28181333

IMPORT
Plastvinduer og døre

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

Kvalitet til lavpris med garanti

Klaus Bonkegaard
Mobil-tlf. 28181333

TelefonA
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63
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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



SALG AF
HVIDEVARER

Mobil: 20438491
Telefax: 98988591
E-mail: pst@pst-poulstrup.dk

Bispensgade 90

Åbningstider:
Mandag-fredag: 7-18

Lørdag: 7-16
Søndag:7-12

Friskbagt brød fra Østervrå Bageri
Håndkøbsudsalg fra Vrå Apotek

  Badeværelser

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

   KONTAKT:



MULTINETVÆRKET
FOR VREJLEV-
HÆSTRUP

- en paraplyorganisation
for initiativer, der har en kulturel
eller social målsætning,

- et netværk for kommunikation
og samarbejde,

- støtter foreninger med
almennyttige formål,
og udvikler by og land som et
dynamisk og godt bosted.

-  fungerer  som landsbyråd og
varetager kontakten med
myndighederne og andre råd
og organisationer.

For menighedsrådene
Niels Christian Lassen

For skolebestyrelsen
Merete Pilgaard

For børn- og ungegruppen
Lilian Toft Jensen

For foreningerne
Palle Kokholm

For aktivitetscenterets støttegr.
Astrid Thomsen

Kunstudstillingen
John Lund

For Vrejlev Hæstrup Hallens fond
Kristian Kjær

Kulturgruppen i Poulstrup
Edith Jess

For lokalbladet
Kirsten Mouritsen

For Poulstrup.net
Knud Birch Andersen

Form. f.  landsbyrådet i Poulstrup
Kristian Kjær

For Landsbyrådet i Harken
Kaj Nielsen

Styrelsen 2006-2007:

Formand forMultinetværket:
Kristian Kjær: 98 98 14 06
Næstformand
Lillian Toft Jensen: 98 98 84 22
Sekretær:
Knud Birch Andersen: 98 98 80 27
mail: knud@birch-andersen.dk
web: www.poulstrup.net

Uddrag af referat af 1. møde i Landsbyforum d. 30. april 2007.

 Samarbejdet i det nye Landsbyforum
Udvalget for Landdistrikt, Erhverv og Turisme har besluttet, at landsbyforum skal
bestå af 13 repræsentanter fordelt over hele kommunens landdistrikter. Bettina
Hedeby fra Plan & Udvikling, Hjørring Kommune sikrer, at der findes frem til en fjerde
repræsentant fra Hjørring området, så hele området er dækket.
Fra nogle deltagere blev der gjort opmærksom på, at processen med etablering af
Landsbyforum har været forvirrende og til tider svær at gennemskue. Andre deltagere
ønskede mere handling og konkrete projekter frem for diskussion om struktur og
udpegning af repræsentanter. Efter en drøftelse af deltagernes synspunkter blev
konklusionen, at  Landsbyforum består af de ovennævnte 13 deltagere og at der en
gang årligt afholdes et stormøde for landdistrikterne, hvor der gives mulighed for at
der kan foretages udpegning af repræsentanter fra lokalområder, der ikke selv
organiserer en udpegning. Endvidere:
· at kommunen sørger for indkaldelse til og annoncering af stormødet
· at invitation til møder i landsbyforum sker direkte til de 13 repræsentanter
Udover drøftelsen af organiseringen af arbejdet i landsbyforum blev det diskuteret,
hvad samarbejdet skal indeholde, samt hvilke emner, der skal behandles i
landsbyforum. Fra LETudvalget blev det oplyst, at der fra kommunen lægges op til, at
der skal udarbejdes en Landdistriktspolitik, som også vil omfatte landsbyforums
fremtidige rolle som dialogforum og talerør for landdistrikterne. Fra nogle
mødedeltagere blev det efterspurgt om eksempelvis skolestruktur skal debatteres i
landsbyforum. Det blev her præciseret, at landsbyforum er et dialogforum og ikke et
formelt høringsorgan, men de tilstedeværende repræsentanter for LETudvalget  tog
deltagernes synspunkter med i de fremtidige drøftelser af emnet. Derudover
foreligger der ikke på nuværende tidspunkt en endelig afklaring af, hvilke emner, der
skal drøftes, da det vil blive vurderet fra sag til sag.

Nyt om Landdistriktsprogrammet
Der blev orienteret om, at der bliver afholdt Informationsmøde om Landdistrikts-
programmet d. 22. maj 2007 i Mygdal Forsamlingshus, hvor der kommer flere
detaljer om, hvordan programmet ser ud og hvilke muligheder, der er for at søge
støtte til projekter. Derudover blev det oplyst, at arbejdet med landdistriktsprogram-
met skal organiseres med en Lokal aktionsgruppe, der skal dannes ved en stiftende
generalforsamling (forventes afholdt i juni måned, hvis der ikke kommer yderligere
ændringer til landdistriktsprogrammet.) Den Lokale Aktionsgruppe skal sammen-
sættes af repræsentanter fra borgere, erhvervsliv, foreninger og offentlige myndighe-
der og får til opgave at udarbejde en Udviklingsplan for udviklingen i landdistrikterne i
området og indstille projekter til godkendelse, så de kan modtage økonomisk støtte
under landdistriktsprogrammet.
Hvis der er spørgsmål til landdistriktsprogrammet er alle velkommen til at kontakte
Bettina Hedeby, der arbejder i Plan & Udvikling, Hjørring Kommune, tlf. 72 33 32 30.

Orientering fra kommunen
Der blev orienteret om, at der arbejdes med formulering af et forslag til planstrategi
2007 for den nye Hjørring Kommune. I Planstrategien arbejdes der med, hvordan
strategien for udvikling i hele kommunen skal se ud i årene fremover indenfor emner
som kultur, erhverv, landdistrikter, turisme, kulturarv og meget mere. Der vil i løbet af
sensommeren blive indbudt til møde med landsbyforum om forslaget til Planstrategi
2007 og der vil derudover være åbne, offentlige arrangementer, hvor alle med
interesse i strategien kan deltage.
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 REDAKTION
Ansvarshavende Niels Chr. Scheel Lassen, Vrejl. Kirkevej 28, 9760 98986043
Foreningsstof og annoncer Erik Jess, Hovedgaden, 78, 9760 Vrå 98988063

           Redigering Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå 98988027
Korrektur Kirsten Blichert

     LOKALSTOF
Bastholm/Tollestrup Lillian Toft Jensen,Bastholmmøllevej 31, 9760 Vrå 98988422
Guldager Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå 98986166
Gunderup Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå 98986495
Harken Ingen meddeler
Hæstrup Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring 98986467

   Hæstrup                       Hanne Broberg, Hæstrupvej 29, 9800 Hjørring            98986555
           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
Børnenes jord Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
HUGF Ingen meddeler
4H Annette Larsen, Ny Rønnebjergvej 129, 9760 Vrå 98988461
Hæstrup menighedsråd Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333
Møllehaven Ingelise Villumsen, Møllemarken 2, 9800 Hjørring 98986346
Poulstrup Badmintonklub Pia Larsen, Smedievejen 20, 9800 Hjørring 98986504
Poulstrup Borgerforening Inge Christensen, Gønderupvej 10, 9760 Vrå 98988150
Poulstrup Rideklub Lone Hedstrøm, Gl. Rønnebjergvej 359, 9760 Vrå 98988659
Skolebestyrelsen, V-H skole Ny meddeler i næste nr.
Skovager Børnehaven Skovager, Skovager 7, 9760 Vrå 98988327
KFUM-Spejderne Maibritt Andersen, Hovedgaden 10, 9760 Vrå 98988717
Sport 81 Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
Støttef. f. Aktivitetscentret ingen
V-H. folkedansere                     Helle Sørensen, Lindager 9, Poulstrup, 9760 Vrå 98988169
Vrejlev menighedsråd Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå 98988027

LOKALBLADET
VEJVISER

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

Bladets formål er at formidle
nyhedsstof fra området, og at støtte
og synliggøre foreningslivet og
lokalsamfundet udadtil og give en
tidsdokumentation for eftertiden.

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

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

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
1. APRIL
1. JULI
1. OKTOBER

BLADET UDKOMMER
4 GANGE ÅRLIGT CA.

1. MARTS
1. JUNI
1. SEPTEMBER
1. DECEMBER

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

LOKALbladet

NÆSTE NUMMER: 2007-3

Desværre blev der af redaktio-
nelle grunde ikke plads til
beretningen af Egon Juel
Jensen om Poulstrup i efter-
krigstiden
Læserne skal dog ikke snydes
og artikelserien vender tilbage
i næste nummer af Lokalbladet
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 MAIL-GUIDE

FORENINGS
VEJVISER

SKOLEN
Vrejlev-Hæstrup  skole Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå 98988125
Skoleinspektør, privat Hanne Thorup, Harkenvej 3, 9760 Vrå 98998059
Viceskoleinspektør, privat Arne Larsen-Ledet, Irisvej 1, 9760 Vrå 98982127
Viceskoleinspektøren kontoret......................................................................... 96231581
Lærerværelset ....................................................................................... 96231588
Skolens telefax ...................................................................................... 98988308
Skoletandplejen ...................................................................................... 96231586
Teknisk serviceleder ...................................................................................... 96231584
Teknisk serviceleder privat Christian Højer Jørgensen, Elmager 3, 9760 Vrå ......... 98988543
Skolevejlederen ..................................................................................... 96231583
Skolebiblioteket ..................................................................................... 96231585
Skolefritidsordningen ..................................................................................... 96231587
Juniorklubben ..................................................................................... 96231587
Ungdomsklubben ..................................................................................... 98988367
Ungdomsskolen Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå  ......................... 96239708
Skolebestyrelsen Lillian Toft Jensen, Bastholmmøllevej 31, 9760 Vrå 98988422

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

PLEJEHJEM
Poulstruplund Hovedgaden 116A, Poulstrup, 9760 Vrå 98988040
Skovgården Ålborgvej 49, 9800 Hjørring 96234711

KIRKERNE
Sognepræsten Niels Christian Lassen, Vrejlev Kirkevej 28, Vrå 98986043

Træffes bedst på hverdage kl. 12-13 (ikke mandag).
Kirkesanger Anders Boelt Kristensen, Gravensgade 23, 9700 Br. 98986801
Organist Bodil Andersen, Nedre Byvej 6, 9760 Vrå 75885013

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

Hæstrup kirke:
Menighedsrådet Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333
Graver Jørgen T Christensen, Hedebovej 15, Harken, 9760 Vrå 41267504

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
HUGF Åse Hvidberg Henriksen, Ålborgvej 603,9760 Vrå 98986446
4H Annette Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå 98988267
Lokalhistorisk Forening Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9800 Hj. 98986063
Poulstrup Badmintonklub Klaus Nielsen, Haurholmvej 101, 9800 Hjørring 98986436
Poulstrup Borgerforening Palle Kokholm, Gønderupvej 65, 9760 Vrå 98988632
Poulstrup Rideklub Lone Hedstrøm, Gl. Rønnebjergvej 359, 9760 Vrå 98988659
KFUM-Spejderne Niels Peter Andersen, Hovedgaden 10, 9760 Vrå 98988717
Sport 81 Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå 98988777
Støttef. for  aktivitetscentret Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå 98988271
V-H. Folkedansere Jon Frederiksen, Vrejlev Kirkevej 90 98986155

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

 MAIL-GUIDE

TID OG STED

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

NORDJYSKE   STIFTSTIDENDE:

lindager@vip.cybercity.dk

SKOLEN:
vrejlevskole@hjoerringkom.dk
SPAREKASSEN
„VENDSYSSEL“:
mail@sparV.dk.
SPORT 81:

pv81@tdcadsl.dk

MAIL-GUIDE

BØRNENES JORD:

www.ministrup.dk

KIRKERNE:

www.vrejlev-haestrup-sogne.dk

POULSTRUP.NET:

www.poulstrup.net

 WEB-GUIDE
SPORT81:
www.pv81.dk

LOKALHISTORISK ARKIV:
Åbent: Mandag     16.00-18.00

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

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

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

Vejviseren opdateres først i næste nummer




