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AKTIVITETSKALENDER

Gudstjenester i Vrejlev og Hæstrup kirker
Søndag den 3. september
(Matt. 12, 31-42)
Vrejlev Kirke: Ingen
Hæstrup Kirke: kl. 10
Søndag den 10. september
(Matt. 20, 20-28)
Vrejlev Kirke: kl. 10.45
Knud Erik Nielsen
Hæstrup Kirke: kl. 9
Kirsten Munkholt

Søndag den 15. oktober
(Joh. 15, 1-11)
Vrejlev Kirke: kl. 9
Kirsten Munkholt
Hæstrup Kirke: Ingen
Søndag den 22. oktober
(Joh. 1, 35-51)
Vrejlev Kirke: kl. 10.45
Hæstrup Kirke: kl. 9.30

Torsdag den 14. september
Vrejlev Kirke: kl. 17.30
børnegudstjeneste

Søndag den 29. oktober
(Joh. 21, 28-44)
Vrejlev Kirke: kl. 9.30
Hæstrup Kirke: kl. 10.45

Søndag den 17. september
(Joh. 5, 1-15)
Vrejlev Kirke: kl. 9.30
Hæstrup Kirke: kl. 10.45

Søndag den 5. november
(Matt. 5, 13-16 eller 5, 1-12)
Vrejlev Kirke: kl.10.45
Hæstrup Kirke: kl. 19.30

Søndag den 24. september
(Luk. 10, 38-42)
Vrejlev Kirke: kl.10.45
Hæstrup Kirke: kl. 9.30

Søndag den 12. november
(Matt. 18, 1-14)
Vrejlev Kirke: kl.9.30
Hæstrup Kirke: kl. 10.45

Søndag den 1. oktober
(Joh. 11, 19-45)
Vrejlev Kirke: Ingen
Hæstrup Kirke: kl. 10.45
Fælles høstgudstjeneste

Søndag den 19. november
(Mark. 12, 38-44)
Vrejlev Kirke: kl.9 ved LarsEric Stephansen
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 8. oktober
(Mark. 2, 14-22)
Vrejlev Kirke: kl.10.45
Hæstrup Kirke: kl. 9.30

Søndag den 26. november
(Matt. 11, 25-30)
Vrejlev: kl. 9.30
Hæstrup kl. 10.45

Indre Missions samfund
Torsdag den 14.9 kl. 19.30:
Fælles samfundsmøde i Vrå Missionshus
Fredag den 29.9 kl. 20:
Sangaften hos Hanne og Per Møller,
Smedievejen 95
Mandag den 23.10 kl. 20:
Møde i Sognehuset.
Taler: Sømandsmissionær Poul Nielsen, Lørslev
Tirsdag den 7.11 kl. 20:
Bedemøde hos Margit og Erik Christensen,
Bastholmmøllevej 175
Torsdag den 16.11 kl. 19.30:
Fælles samfundsmøde i Tårs Missionshus
Tirsdag den 21.11 kl. 20:
Bibelkredsmøde hos Ruth og Ole Kristiansen,
Gl. Rønnebjergvej 85
Mandag den 27.11 kl. 20:
Hjemmemøde hos Inga og Åge Thomassen,
Harkenvej 39, Rakkeby.
Taler: Elna Olesen, Brønderslev
Mandag den 4.12 kl. 20:
Adventsmøde i Sognehuset.
Taler: Sognepræst Kirsten Munkholt, Tårs
Kontaktperson: Erik Christensen. Tlf. 98988492
Alle er velkomne

Søndag den 3. december
(Matt.21, 1-9)
Vrejlev Kirke: kl.10.45
Hæstrup Kirke: kl. 9.30

Menighedsrådsmøder - Vrejlev sogn
Torsdag den 28. september kl. 19 (fællesmøde med Hæstrup)
Torsdag den 26. oktober kl. 19: (Vrejlev)
Torsdag den 23. november kl. 19 (fællesmøde med Hæstrup)
Alle møder er offentlige og afholdes normalt i Sognehuset..
Dagsordner, regnskab og budget er er fremlagt på kirkegårdskontoret 1 uge
før mødedatoen. Referater fremlægges samme sted.

Sognearrangementer
Læs mere siderne 23-27
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„Lidt som at
sætte et løg“
Hvad var det dog som vi fik øjnene op for, da der kom en
udefra og sagde „I kan noget, hvis I vil“ Og det ville vi så.
Vi har fået øjnene åbnet, så vi ser hinandens muligheder, og
ser de muligheder vi har, hvis vi står sammen. Hvad er der ikke
sat gang i her i området i den seneste tid?
Forskellige projekter som styrker sammenholdet, og først
og fremmest: Når vi trækker på samme hammel, har vi også styrke
til at arbejde på at gøre vores område attraktivt udadtil.
Det er med projekterne som med at sætte løg. Blomsten
kommer først af det løg, man satte året før. Næste år kommer der
flere små løg og de følgende år kommer der flere og flere. Måske
er der også enkelte, der ikke er så livskraftige. De går til, og det
er så i orden.
Men lad os gøde jorden for de projekter, der er sat i gang,
så de får de bedste betingelser for at trives. Lad os støtte op om
dem, som tager initiativer og arbejder for vort område.
Mange spændende ting er i støbeskeen lige nu. Lad mig
nævne projekter som Børn og unge klubben, motionscenteret
som snart står færdigt, Poulstrup som årets børneby, Kunstudstillingen, der føres videre med nye aktører. Stiprojektet
„Klosterruten“, som vil være give en ny mulighed for at gå ture
i omegnen.
Foreninger arbejder nu sammen om forskellige arrangementer, f.eks. udflugter og kulturelle arrangementer som foredrag
og teaterforestillinger.
Der er mange, der gør et stort arbejde og en god indsats.
Der er brug for, at vi tænker kreativt i bestræbelserne for at gøre
livsbetingelserne for os selv og vore efterkommere så gode
som mulige.
Der er brug for mennesker, der kan fortælle vore politikere,
at vi er et område der gerne vil være på forkant med udviklingen,
- og vil leve godt og leve videre.
Edith Jess
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FORSIDEBILLEDET
Dyredag i Børnehaven Skovager.
Heini tager en ridetur på sin hund.

Da orkanen
Katrina ramte
New Orleans.
På trods af, at jeg har mistet, føler jeg,
at jeg har fået et nyt syn på livet og på
menneskerne omkring mig. Jeg er
mere åben omkring resten af verden
end jeg var før orkanen.

Billedet øverst: Den sydøstlige del af USA, der udgør orkanbæltet
Billedet herover: Dylan og Maha ved vores anden bil der har været helt under vand.
Billedet herunder: Et kig ind i børneværelset hvor alt fra skuffer og skabe, - som alle
andre steder i huset – har flydt rundt i vandet.

Mariann Jørgensen, som vi før har omtalt i
Lokalbladet under titlen „En anderledes konfirmation, nr. 2, 2005,“ boede i New Orleans, da
den forfærdelige orkan blev varslet.

Hvornår besluttede I at flygte? Hvor mange gange
blev I advaret?
Der bliver advaret mod orkaner mange gange om året.
Vi har allerede været evakueret flere gange, hvor det har
taget 12-14 timer at køre, hvad der normalt tager 1 time at
køre, og når man kommer tilbage, har det måske knap nok
regnet. Mange mennesker bliver i byen. Det er svært at
evakuere New Orleans, da der kun er få veje ud af byen.
Der er mange fattige i New Orleans, mange har ingen bil, og
det koster meget pludselig at skulle bo på hotel i flere dage.
Alle hoteller er optaget flere stater væk, for ofte må folk fra
Missisippi og Florida evakueres på samme tid.
Vi hørte om orkanen Katrina om fredagen, men ikke mere
end så mange andre gange. Så vi tænkte, at vi sikkert godt kunne
blive denne gang, da vi har været evakueret flere gange, hvor der
intet skete.
Chris blev oppe hele natten for at holde øje med vejret. De
blev ved med at sige, at det varme vand i Golfen ville give orkanen
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Foto: Fra USA

MARIANN
JØRGENSEN

mere kraft. Vi havde været henne
hos nogle venner og svømme fredag aften, og vandet var usædvanligt varmt, hvilket måtte betyde, at vandet i Golfen også
måtte være varmere end sædvanligt, så klokken 5 om morgenen
bestemte vi os for, at vi skulle
have børnene i sikkerhed hurtigst
mulig, men alle vejene var tætpakket med biler, der nærmest
bare stod stille. Så vi var bange
for at ende med at sidde i bilen,
når orkanen ramte.
Chris ringede til forskellige
flyselskaber efter 4 billetter til
hvor som helst. Vi pakkede hurtigt, som alle andre der forlod
New Orleans, 2-3 sæt tøj, for vi
regnede som alle andre med at
være tilbage om et par dage. Vi
måtte prøve flere forskellige veje
for at komme ud til lufthavnen,
for trafikken stod næsten stille,
men heldigvis nåede vi derud 20
minutter før flyet afgik, og de lod
os komme med.
Hvor rejste I hen?
Vi ankom til Houston i Texas
ved 11-tiden. Vi tog hen på et hotel, hvor vi sad foran fjernsynet
konstant for at holde øje med,
hvad der skete med New Orleans.
Det så ud til, at New Orleans klarede den, men mandag morgen så
det pludselig ikke så godt ud.
Vi blev i Houston i nogle
dage, derefter tog vi videre til
Nashville, hvor Chris skulle spille
til en festival. Det var en meget
uvis tid. Det var så forfærdeligt
at se hvordan folk tilbage i New
Orleans ingen hjælp fik fra regeringen. Man kunne ingen komme
i kontakt med, for der var ingen
mobiltelefoner med New Orleans
numre, der virkede. Fra Nashville
tog vi videre til nogle venner i
Atlanta.
Vi vidste ikke, hvad der var
sket med vores hus, eller hvornår
man ville kunne komme tilbage
til New Orleans, men 10 dage efter orkanen kørte Chris til New
Orleans. Han skulle til Thailand
nogle dage senere, så han skulle
have fat i sit pas. Jeg havde set

på det lige inden,vi tog hjemmefra men tænkte at vi var hjemme
igen om et par dage, så vi havde
ikke brug for det.
Det var næsten aften, da han
kom dertil, og alle veje var
afspærret af militæret. Endelig
fandt han et sted, han kunne
komme igennem. Der var fuldstændig mørkt, for der var overhovedet ingen elektricitet i hele
byen, alle el-ledningerne hængte
ned over gaderne, og træer var
væltet ud over gaderne eller ind i
huse. Han kunne ikke komme hen
til vores hus på grund af vand, og
det var alt for mørkt til, at han
kunne se, hvor dybt det var. Militæret ville ikke lade ham forlade New Orleans igen på grund
af udgangsforbud i alle de små
byer omkring New Orleans, så
han måtte sove i bilen om natten.
Næste morgen kom han hen til
vores hus, der havde været over
2 meter vand i vores hus.
Hvad skete der med jeres
hus og alle jeres ting?‘Boede I der, hvor alt blev
oversvømmet?
Vi bor inde i New Orleans i
et område, der hedder Uptown.Vi
bor cirka 4-5 kilometer fra Super-domen. Der havde været over
2 meter vand i vores hus og alle
vores møbler og ting havde flydt
rundt i vandet. Der var begyndt
at gro mug og skimmelsvampe op
af væggene. Trægulvene var bulet. Alle vores møbler, tøj, papirer og alt hvad man havde samlet
sammen i alle disse år var ødelagt.
Det var en svær dag, da
Chris ringede og fortalte om vores hus. Det var meget hårdt for
børnene. Indtil da havde vi håbet, at vi havde klaret den, bare 6
gader fra hvor vi bor, havde der
ingen vand været.
Chris fik fat i vores bil fra
lufthavnen, og jeg kunne have
den, og så måtte han videre først
til Thailand og derefter til Los
Angeles, så han kunne fortsætte
sit arbejde. Børnene og jeg lejede
en bil og kørte fra Atlanta og til

Baton Rouge, hvor Chris havde
efterladt vores bil. Fra Baton
Rouge kørte vi videre til Dallas i
Texas, hvor vi fandt et sted at
være sammen med nogle venner
fra New Orleans.
I Dalles startede børnene i
skole med det samme, for vi vidste, at vi ikke kunne komme tilbage til New Orleans i lang tid.
Det betød meget for børnene at
starte i skole igen, for det var
næsten det eneste, de kunne forholde sig til. Det var det tætteste, de kunne komme deres hverdag i New Orleans.
Har I kunnet vende tilbage?
Sidst i oktober mødtes vi
med Chris igen, og vi bor nu i en
lille by 1 times kørsel fra New
Orleans. Det var næsten umuligt
at ordne alt med huset og forsikringer i New Orleans fra henholdsvis Dallas og Los Angeles.
Sidst i oktober var første
gang børnene og jeg var i New
Orleans igen. Børnene var med,
for at de kunne se, hvorfor de ikke
kunne komme tilbage til New
Orleans endnu, og det var meget
hårdt at se. Der var ikke meget,
vi kunne tage med derfra, men heldigvis fik vi en del af vores billeder, det betød meget, for dem kan
man jo ikke købe igen.
Vi har boet i New Orleans i
10 år, Dylan er født der, og det er
det eneste sted Maha har gået i
skole. Dylans skole lå på samme
gade, som i boede på, Maha
kunne tage sporvognen til skole,
og vi havde mange af vores venner det. Vi havde arbejdet hårdt
på vores hus og var ved at bygge
til, så vi kunne have vores kontor
hjemme i stedet for ude i byen.
Vi regnede med at skulle bo der
mange år endnu.
Det er svært at genopbygge
vores hus, for der er over 200.000
andre huse, der også skal genopbygges, og hvis man genopbygger, er man måske de eneste
på hele gaden.
Børnene startede i skole her
i byen, hvor vi nu bor, men i januar da nogle få skoler åbnede i

Henny Madsen

REJSE
BREV

New Orleans, endte det med, at
Maha kom tilbage til New Orleans
for at gå i skole. Hun var lige startet på High School 1½ uge før,
orkanen kom. Hun er meget glad
for at gå i skole og går meget op i
det, så hun kunne slet ikke forholde sig, ikke at skulle i skole i
New Orleans, da de åbnede skolen igen. Hun bor nu hos en veninde og kommer hjem i weekenderne.
Vi ved ikke hvornår, vi kan
komme tilbage. Orkansæsonen
starter igen 1. juni. Børnene og
jeg vil gerne flytte tilbage igen så
hurtigt som muligt. Som Dylan
sagde den anden dag „nu er jeg
klar til at komme tilbage til mit
normale liv“. Chris vil gerne vente
medmindre han kan garanteres et
sted, hvor der ikke bliver oversvømmet, men som sagt starter
orkansæsonen igen 1. juni, så vi
må vente og se, hvordan det går.
Det vil tage mange år at genopbygge New Orleans. Jeg var i
et af de værst ramte områder for
en uge siden, og man skulle tro, at
orkanen havde ramt i går. Der var
huse ude på vejen, biler ovenpå
huse, huse ovenpå biler, bunker
af noget der engang havde været
huse, og der var ingen træer eller
andet grønt, alt var gråt. Vi håber
byen kommer tilbage og bliver et
bedre og mere sikkert sted for alle.
Tak til alle der har tænkt på
os og tak til alle dem, som har
ringet til mine forældre, eller har
været hjemme hos dem for at
spørge til os.

Maha:
På trods af, at jeg har
mistet, føler jeg, at jeg har
fået et nyt syn på livet og
på menneskerne omkring
mig. Jeg er mere åben
omkring resten af verden
end jeg var før orkanen.
Jeg ønsker mig mest af alt
et nyt hus i New Orleans,
og jeg håber, der bliver en
god afslutning på det hele.
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Bastholm-Skolerne

Lærer Niels Chr.
Dam og hustru
sammen med andre
foran den nybyggede Bastholm
skole 1910

Bastholm skoledistrikt har
helt fra tidernes morgen
været et problematisk område idet det dækkede helt
fra Skoven-Fuglsang til
Tollestrup egnen, så uanset
hvor man lagde den første
skole blev der langt at gå på
de til tider ufremkommelige
veje. For at tilgodese den
østlige egn blev det besluttet
at bygge den første skole
midt i området.

I 1859 byggede man den ældste selvstændige skole i Bastholm
øst for Bastholm Mølleområdet.
Før den tid blev nogle af egnens
børn undervist i lokaler på Bastholmgård.
I 1873 blev den gamle skole
forbedret og rummede herefter
1873 kubikfod (104 m3). Thomas
Peter Andreasen blev ansat som
lærer på skolen den 8. januar 1861
og resten af skolens levetid. Han
var hverken student eller lærer uddannet.

6

LOKAL
bladet

Tekst: Kirsten Mouritsen
Foto: Lokalhistorisk arkiv

Skolen dækkede som nævnt
et meget stort område: Skoven,
Fuglsang, Lennestved, Stokbro,
Kokmose, nabohedeområderne,
Rønnebjerg Storgård, Mynderup
egnen og hele Tollestrupegnen.
Men selvom man placerede den
gamle skole i centrum af distriktet,
kom børnene fra Lennestved, Fuglsang og Skovenområdet alligevel
ikke til skolen, mange blev hjemmeundervist eller mødte ikke op –
gåturen til skolen var lang – 5600
alen (1 alen = 0,6277 meter) fra Fuglsang og 7300 alen fra Skovenområdet.
Mange forældre blev idømt
mulkt for børnenes fravær, men
grundet de dårlige vejforhold
afkrævede sognerådet ikke forældrene bøderne. I de gamle protokoller er der skrevet:
„Børnene har i flere dage ikke
kunnet møde på grund af usædvanligt regnvejr“ eller samme ordlyd om vinteren bare med sne. Vejene ude i de øde områder blev repareret med afskåret lyng med et
lerlag over og var i en elendig for-

fatning og for de små børn direkte
umuligt at forcere.
I 1886 havde man en fraværs
procent på 25 – og for at børnene i
det østre område ikke skulle leve i
den „pure vankundighed“ (citat fra
datidens beskrivelse) blev det vedtaget at oprette Fuglsang friskole
og bygge en ny skole i Bastholm.
Den nye skole blev taget i
brug i 1900 – rummede 4140
kubikfod og kom til at ligge på
Rønnebjerg Storgårds jord (Thomsen, Rønnebjerg Storgård skænkede jorden til skolen) – Samtidig
blev skoledistriktet ændret til at omfatte Stokbro, Bastholm, Mynderup, Tollestrup, Tollestrup Hede og
Rønnebjerg By ( Gl. Rønnebjerg).
Lærer Thomas Peter Andreasen i den gamle skole stoppede. I
stedet blev Lærer Niels Chr. Dam
antaget – han var søn af landbruger Morten Sørensen ( Dam) Rakkeby og var enelærer frem til 1919
dog hjulpet af sin hustru.
Lærer Dam, der var en meget
initiativrig lærer, fik efter meget
modstand fra myndighederne lov

DE GAMLE SKOLER

til at lave en treklasse deling - som
et årigt forsøg. Tredje klasse skulle
gå 3 timer i skole hver formiddag
med 4 daglige lektioner. Anden
klasse skulle møde 4 eftermiddage
à tre timer og yngste klasse to eftermiddage à tre timer. Dam fik senere lov til at fortsætte forsøget og
efter Bastholm skole i 1919 blev udbygget til at være en dobbelt skole
blev tre klasse delingen permanent.
En overgang var lærer Dam enelærer for 80 elever.
Den nye skole blev opført ved
siden af den gamle og lærerinde
Kirstine Haugård blev ansat - hun
var lærerinde indtil 1952.
Lærer Dam holdt også aftenskole for konfirmeret ungdom om
vinteren med fagene: dansk, regning, oplæsning og sang. Sognerådet gav 15 kr. til lys og varme, 10
kr. som honorar, hertil gav amtet 40
kr. for 72 timer.
Opvarmningen af skolestuerne var et problem, idet kakkelovnene ikke kunne varme skolestuerne
op med tørv alene, derfor ansøgte
Lærer Dam sammen med lærere fra
andre skoler i 1904 sognerådet om
kulydelse. Der blev bevilliget 6 tdr.
kul til hver lærer på betingelse af at
de leverede det varme vand til
skolelokalernes rengøring.
Sygdomme havde stor indflydelse på datidens skolegang. Flere
gange var skolen lukket op til 2
måneder af angst for difteritis og
den ene gang var lærerens familie
ramt. Amtslægen indskærpede derfor, at elever, der var syge af influenza eller kom fra hjem med influenza, ikke måtte modtages i skolen.
De smitsomme sygdomme var
farlige og frygtede dengang. De
gamle skoleprotokoller viste, at det
ikke kun var snevejr, regn, høst eller andet markarbejde der kunne
holde børnene hjemme. En af de
sygdomme, der ifølge protokollerne var årsag til de længst varende lukninger af skolerne, var
skarlagensfeber.
I nov. 1937 blev der holdt afskedsfest med lærer Dam og her

TEMA

Skolebillede fra den gamle Bastholm skole, årstal ukendt

deltog også lærer Dams datter og
svigersøn. Svigersønnen Ingemann Højrup Jensen var uddannet lærer og kom til at sidde over
for Provst Rubak, som spurgte, om
han ikke havde lyst til at efterfølge
sin svigerfar og høste frugterne af
hans arbejde. Da spørgsmålet var
velment, søgte Ingeman Jensen
embedet og blev den heldige ud af
37 ansøgninger. Lærer Jensen
havde et par år været lærer på Hadsten Højskole og senere 4 år i Vennebjerg, hvor han selv havde gået
i skole. Lærer Jensen, som han senere blev kaldt – virkede herefter
som førstelærer indtil 1947.

Lærer Jensen har fortalt at skolen i august måned
tit var frygtelig plaget af fluer, når Rønnebjerg Storgård havde kørt staldgødning ud på marken op til skolen. Gødningen blev sat af i små stakke, for senere at
blive spredt ud og pløjet ned, men stakkene fik lov til
at stå i meget lang tid – med flueplagen til følge.
I 1947 kom Aksel Schultz Hansen til Bastholm som
lærer, og i 1953 kom Marie Nielsen ( senere gift med
gdr. Sigvald Svennum Tollestrup). Hun kom fra Høgsted skole. Marie Svennum, som hun senere hed, var
lærer på skolen indtil den lukkede i 1967 i forbindelse
med at den nye skole „Vrejlev-Hæstrup Centralskole“
blev taget i brug. Fra 1965 var også Lis Madsen ansat
som lærer på skolen. Igennem hele perioden var der
indimellem også ansat forskellige vikarer.
Kirstine Haugaard og
hendes mand
Kristian Haugaard i
et meget tidstypisk
interiør
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Gamle
klassebilleder
Øverste billede fra
1945-46:
øverste række: Egon,
Vilhelm Jordansen,
?, Erna Risager, Inga
Christensen, Herdis
Mikkelsen, Jørgen
Jordansen, Bent
Hansen, Gunnar
Hansen, Erling
Østergaard.
2. række: Bent
Nielsen, Poul
Pedersen, ?, Arne
Frederiksen, Oluf
Andreasen, Rigmor Andreasen, Jørgen Rom
Søndergaard, ?, Ella Jensen, Lærer Jensen
3. række: Kristine Haugaard, Aksel Nielsen,
Hans Franksen, Aksel Rasmussen, Erik
Bæk Christensen, Orla Nielsen, Karl Erik
Mouritsen, Karen Nielsen.
4. række: Karen Simonsen, Aase Jensen,
Edith, Jenny Thomsen, Clara, Inger Risager,
Grethe Risager, Inga Jensen, Birgit Jensen,
Else Dam, Ragnhild Abildgaard.
5. række: Herdis Nielsen, Ingrid Dam,
Kristian Frederiksen, Rigmor Henriksen,
Frode Henriksen, ?, ?, Anne Lise, ?.
6. række: Ingrid, Aksel Mouritsen, Erik
Kristensen, Hans Risager, Else Larsen, ?,
Hanne Jordansen, Mogens Højrup Jensen,
Henny Christensen.
Midterste billede: Skolefoto fra Bastholm
skole 1899. Øverste rk. til venstre lærer
Thomas Peter Andreasen, anden rk. t. h.
hjælpelærer Hans Christiansen, senere
svigersøn.
Nederste billede fra 1948:
Øverste række: Fru Haugaard, Hanne
Johansen, Aksel Mouritsen, Egon Bak, Arne
Frederiksen, Hans Risager, Karen Simonsen, Ingrid Andersen, Poul E Jensen, Edith
Jensen, Karen Nielsen, Annelis Risager.
2. række: Else Larsen, Ellen Nielsen, Erna
Larsen, Ruth Daugaaard, Bent Hansen, Ole
Rom Søndergaard, Ene Christensen, Birthe
Hansen, Annelis Larsen, lærer Hansen.
3. række: fru Hansen, Jørgen Johansen,
Svend Aage Christensen, Jørgen Rom
Søndergaard, Erna Risager, Rigmro
Andreasen, Ingrid Dam, Poul Johansen,
Gunnar Hansen.
4. række: Sonja ?, Jørgen Bo Pedersen,
Børge Dam, Vilhelm Jordansen, ?, Aksel
Rom Søndergaard, Peter Andersen, Hanne
Johansen.
5. række: Erik Kristensen, Niels Regner
Henriksen, Inger Frandsen, Else Dam,
Jørgen Mikkelsen.
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Tekst: Kirsten <Mouritsen
Fotos: Lokalhistorisk arkiv

Tre Bastholm drenge fra
det forrige århundrede,
Aksel Mouritsen Guldager,
Bent Nielsen og
Sigvald Svennum,
begge Poulstrup
udveksler skoleminder.
Minder fra skoletiden bliver som bekendt ikke mindre farverige af at blive genfortalt.
I Sigvalds skoletid gik første klasse i
skole hver dag om sommeren. Tredje klasse
hver dag om vinteren og to halve dage om
sommeren (der var brug for de store børns
arbejdskraft i landbruget om sommeren).
Anden klasse var der lidt tvivl om.
Sigvald synes ikke, der blev lavet ret
mange skarnstreger, da han gik i skole. Der
var meget streng disciplin – der var dog en
episode med en af de „høwerdrenge“, der
kom fra et andet skoledistrikt, men som om
sommeren måtte skifte skole på grund af
„høwerpladsen“. Drengen havde lavet et
eller andet, som fik lærer Dam til at fare ned
og give ham en rusketur og sluttede af med:
„Kan du så dy dig“, – hvorpå drengen svarede: „nej a` ka` intj“.
Høwerdrengene var tit meget trætte, når
de kom i skole – sad tit og sov, for de skulle
have en masse arbejde lavet før de måtte gå
i skole – have fårene flyttet, kvierne vandet, o.s.v. Drengene gik i skole 2 halve dage
i sommerhalvåret.
På skoleskemaet var der dansk, regning, skrivning, danmarkshistorie og religion med salmevers – og så ikke mindst
stillesidning. Det var lærer Dams måde at

undervise på – sidde stille og lytte til det
læreren fortalte – bare det at „vrikke med et
øre“, var nok til påtale.
Lærer Dam havde et par køer, som tjenestepigen malkede, men han fodrede dem
selv - imellem han underviste. Om vinteren
hjalp eleverne til den dag hans kornstak
skulle køres ind i laden. Det var en levende
fornøjelse – for stakken var fuld af mus –
og hvem kunne fange flest.
Ved skolen har der også været en frugtplantage. Den var plantet af lærer Dam.
Skolemadpakken var ikke den helt store
kulinariske nydelse dengang– bestod som
regel af rugbrødsmadder med puddersukker og leverpostej. Hvis man var tørstig
kunne man drikke vand til, siger Sigvald.
På det tidspunkt, lærer Jensen blev
ansat, tjente Sigvald i Skallerup og hans
husbond siger da : „Det forlyder at lærer
Jensen er hård, men det er godt for børnene, de skal lære noget“ - og Jensen var
en god lærer, synes Sigvald
Bent fortæller at de store drenge, som
han selv var imellem, engang ville drille pigerne lidt i frikvarteret – pigerne skulle have
håndarbejde og var samlet i klassen og en
af de drenge, der altid var foregangsmand
for „ski`streger“ smed en kineser i kakkelovnen. Pigerne blev forskrækkede og væltede blækhuset, så det løb hen ad gulvet,
da kineseren eksploderede i kakkelovnen,
og den kom til at minde om det skæve tårn i
Pisa. Drengene gik tilbage til deres klasseværelse, hvor de skulle have en historie læst
højt – Men — der blev ikke meget historie
den time, for det var en meget vred lærer
Hansen, der kom ind og forhørte drengene
en og en – og som Bent siger.: “ Det var jo

no` lo`t vi bæller ha` lawe“, men det gik bare
ud over os alle, for synderen ville ikke stå
frem og tage ansvaret. Dommen for ikke at
stå til ansvar blev dog håndfast eksekveret
efter skoletid oppe ved transformatoren.
Bent fortæller også om lærerindens
mands have, som var meget perfekt og altid
velpasset. En dag hoppede en af drengene
over hækken – og vi andre fulgte vel efter –
og tog en tur rundt i kartoffelrækkerne, så
de ikke stod så meget i række mere. Da blev
vi store drenge stillet op på en række og fik
en ordentlig røffel – vi troede egentlig, at vi
skulle have haft nogle på ørerne. Det havde
vi fortjent.
Sigvald og Bent siger, at om sommeren
kunne sko og bukser godt kunne blive temmelig våde, når de gik i det høje dugvåde
græs på skolestien, men det var vi jo vant til
for sådan var det. Ingen af dem har nogensinde cyklet til skole i begge hjem havde de
kun en cykel til deling,.
Bent og Aksel husker at der i vinteren
1947 var en periode med kuldeferie. Det var
så koldt at kun det ene klasseværelse blev
opvarmet.
Eksamen var en stor dag, så fik man
det pæne tøj på. Skolekommissionen mødte
op og eleverne læste lidt højt og blev hørt
lidt i de forskellige fag.
Gunhild Nielsen, (dengang med efternavnet Jensen og fra Rønnebjerg) nu bosat i Tollestrup fortæller om, at hendes mor
var tjenestepige hos Lærer Dam og hun
var en af dem, der malkede hans køer, de
blev malket tre gange i døgnet.
Gunhild startede sin skolegang 1959.
På det tidspunkt blev 1. og 2. klasse undervist sammen og hed: bette og store første.
3. og4. klasse hed bette og store anden.
5.,6. og 7. klasse hed mellem og store tredje.
Ud over at blive undervist i de mest almene
fag, blev der nu også vist film på skolen, de
blev lejet – yderligere var der nu også bibliotek - 5 rækker i et bogskab. De blev med
jævne mellemrum skiftet ud.
Der blev spillet både lang-og rundbold
m.m. og leget ta‘. Det var også tiden, hvor
man legede med glaskugler, glansbilleder,
snapringe og hønseringe. Der var hver sommer cykeludflugt til Ås Skov - nu var vi
kommet til den tid, hvor hver elev havde
deres egen cykel. Skolen havde ikke cykelstativer, men hver elev havde sin bestemte
plads til cyklen op ad elmetræerne ved skolen.
I halvtredserne forlod mange elever
skolen efter 5. klasse for at gå på Realskolen i Vrå og i 1967 kom den nye skole VrejlevHæstrup Centralskole - herefter lukkede
Bastholm Skole efter 67 års virke.
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Ren ferie med solbadning
og afslapning

Poulstrupspejdernes
Roverklan, „De fede svin“,
tilbragte i slutningen af juli
4 dage med rygsæk på
Lifjell i Norge.

Vandretur på Lifjell

For år tilbage var 12 unge spejdere
fra Poulstrup på tur i Norge, en stor del
af dem er stadig spejdere og bestemte i
foråret 2006, at årets sommerlejr skulle
gå til Norge for at gense fjeldene og de
stier på Lifjell, som for snart 10 år siden
dannede rammen om en lignende tur.
Turen var planlagt således, at vi i to
biler ville ankomme til foden af Lifjell
sent mandag aften. Vi slog lejr på parkeringspladsen, hvor vi indtog morgenmaden og bagefter drog vi af sted mod
Gavlesjå, hvor vi havde planlagt at slå
lejr i langt mere idylliske omgivelser.
Efter danske forhold er 15 kilometers vandring på en dag ikke at regne for
noget, men i Norges fjelde er sagen en
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Tekst & foto:
„De fede svin“

Marie har sat sig fast, og Martin prøver at hjælpe hende fri, mens vi andre blot ser til og tager billeder for at
dokumentere øjeblikket

fortsættes...
ganske anden. På turen mod
Gavlesjå blev der holdt både formiddags-, middags- og eftermiddagspause for det går nu en del op
og ned deroppe. Efter eftermiddagspausen kunne vi se søen og
regnede med at være fremme efter
nok en times vandring. En lille detalje var dog glemt. Terrænet faldt
ca. 400 meter ned mod søen og for
at sætte prikken over I’et er det
mod al forventning hårdere at gå

nedad end at gå opad, specielt med
oppakning, gullash, boller i karry,
rugbrød og dåsemad til 4 dage. Dette
resulterede i, at det sidste stykke tog
os ca. 3 timer. Efter at vi i løbet af
dagen havde krydset plateauet på
Lifjell i ca. 1100 meters højde overnattede vi ved Gavlesjå i knap 700
meters højde. Turen havde været
hård, men resultatet var godt, og vi
nød et fortjent bad i søen.

Billederne:
Øverst
Morgenmad i smukke omgivelser ved Gavlesjå. Alle er meget
trætte og tydeligt påvirket af gårdsdagens strabadser
I midten
Her er vi ved at komme i kajakkerne for at sejle en tur på
Telemarkskanalen
Nederst
7 friske unge mennesker klar til fire dages vandring på Lifjell.
Fra v. Martin, Marie, Lars,Stine, Jesper, Thomas og Pernille

LOKAL
bladet

11

KFUM-SPEJDERNE

Onsdag morgen gik det op for alle,
at tirsdagens tur havde været lidt hårdere end beregnet. Derfor startede vi ud
i moderat tempo og fandt hurtigt et godt
sted at spise middagsmaden. Faktisk
fandt vi et herligt lille sted lige i kanten
af den elv, vi skulle følge resten af dagen på vores vej mod Hollane, en lille
sæter, og samtidig det eneste sted på
vores rute over fjeldet, hvor der var
mulighed for at købe chokolade og anden proviant. I de forløbne 10 år siden
vi besøgte stedet sidst, har forretningen på sæteren dog haft så lav omsætning, at den har måttet lukke. Skuffelsen
var stor, men med en kop kaffe og kakao
brygget på „Trangia“ stormkøkken fortsatte vi ufortrødent ad en langrendsløjpe, der åbenbart kun er farbar om vinteren. Dette erfarede vi, da vi pludselig
stod i et moselignende område med
Marie siddende uhjælpeligt fast i mudder til knæene. Efter denne lille episode
søgte vi tilbage til de mere etablerede
stier for blot at finde ud af, at den eneste
lejrplads ved Hollane Vatten var belagt
og resten af området var for sumpet til
at slå lejr i. Vi valgte derfor at gå tilbage
til Hollane, hvor vi overnattede sammen
med ca. 1000 af Jespers bedste venner –
fårene, der i øvrigt har klokker om halsen og ikke skelner mellem dag og nat.
Torsdagens vandring var som onsdagens temmelig kort, men vejret var
som de andre dage godt og vi tog os
god tid til maden og til at hygge os på
vejen, hvilket for drengene var ensbetydende med at flytte en stor del af
fjeldets sten ud i de omkringliggende
søer – de er virkelig blevet voksne på de
sidste 10 år! Dagens mål var igen en sø,
som viste sig at være ikke mindre end
perfekt. Vi havde privat badestrand, badebro, rislende vand og igen var sommernatten akkompagneret af klokkeklang fra fjeldets får.
Fra fredag til mandag havde vi en
hytte ved Lifjell Feriesenter, og fredagens mål var derfor hytten.
Vi brugte weekenden i hytten på at
slappe af, være i sommerland og sejle i
kajak på Telemarks kanaler, mens solen
bare fortsatte med at skinne ned på os –
her nød Jesper specielt nætterne fordi
de var uden klokkeklang.
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MUS-lejr 2006
Der har i flere år været tradition for
at KFUM spejderne i Poulstrup, ulvene
og bæverne, har været på MUS-lejr på
Thorup Hede midt i juni måned. Igen i
år skulle succesen gentages og mange
forældre mødte op allerede torsdag aften, for at hjælpe med til at stille lejren
op med telte, bålplads og køkkenbord.
Fordi vi var så mange, også nogle ulve
og bævere, gik det hurtigt med at få
gjort klar så lejren rigtig kunne begynde
fredag.
Vi drog af sted med 15 ulve og bævere fredag eftermiddag, da alle havde
fået farvelknus og godnatkys til to overnatninger.
Det vigtigste, når man kommer
frem på sådan en lejr er altid, hvor man
skal sove. Men efter at den håbløse
ulveleder havde blandet sig lidt, - i
nogles øjne for meget, fik alle fundet
en plads, og oplevelserne kunne starte.
Madpakkerne blev fortæret og der var
lidt tid, hvor man kunne lære lejren lidt
at kende, før vi skulle til det store
velkomstlejrbål.
Temaet i år for muslejren var indianere, så blandt skovindianerne var
vi Delewarene, og havde alle lilla fjer i
vores hovedprydning.
Efter lejrbålet var der faktisk kun
tandbørstning, nej - det er ikke rigtigt,
der har helt sikkert også været et stykke
kage eller to til hver. Det var desuden
nødvendigt med godnathistorie, men
der blev ro til sidst.
Lørdag morgen tidligt lød fanfaren,
og alle måtte ud af poserne, for morgenmad og morgentoilette skulle være
klaret inden gudstjenesten kl. 8.50. Det
var en rigtig hyggelig gudstjeneste
med optræden og meget sang. Det meste af lørdagens program var aktiviteter der havde med indianere at gøre. Vi

lavede drømmefangere, smykker, tomahavk af en stanniolrulle, medicinpung
og en rigtig flot indianerkniv lavet af
en rørepind til maling, hvor der om
håndtaget blev lavet en takling med
høstbindergarn. Nogle rigtig gode aktiviteter, men heldigvis var saftevandspatruljen også med, for det var en meget varm dag med høj sol, og på
Thorup hede er der meget læ!
Sidst på eftermiddagen gik børnene selv rundt på pladsen til små aktiviteter, men vi ledere sørgede for at
der blev lavet aftensmad – med og
uden løg, vi er en meget børnevenlig
gruppe.
Som afslutning på dagen havde
vi lejrbål i egen lejr, og Torben, Majbritt og Camilla havde sørget for underholdning ved banderne og deres
ledere, en god aften som blev afsluttet med skumfiduser og popkorn.
Søndag startede vi med morgenandagt i underlejren, før det store
PAWWOW skulle løbe af stabelen.
Alle grupper havde medbragt aktiviteter, og spejderne skulle så rundt hos
hinanden, og prøve alt muligt forskelligt. Vi havde en aktivitet med, hvor
man på et lille stykke læder kunne
tegne sin egen totem, og som Majbritt
sagde: „Vi havde ikke ro et eneste øjeblik“.
Det var jo også afrejsedag, og da
vi kom til frokost kom der igen mange
forældre, der var med til at bryde det
sidste af lejren ned før den endelige
afslutning med indianerråb og sange.
Vi fik sagt tak for et godt spejderår
til vores ulve og bævere, og tak til dem
der havde været med på lejr. Trætte
var vi, men vi havde alle sammen haft
en rigtig god weekend.
Med spejderhilsen,
Birgitte

Sommerbryllup
Lørdag den 29. juli var der sommerbryllup i Vrejlev Kirke, hvor Kathrine Larsen og Christian Morten Olesen , Kvissel,
blev viet. Christian er oprindelig fra Agersted, og Kathrine er datter af Inger og Jørgen Larsen, „Høngården“ i Poulstrup.
Kathrine og hendes far kørte i lukket
karet til kirken, og Kathrine og Christian
returnerede i åben karet igennem Poulstrup
som rette ægtefolk. Kareten med brudeparret kørte ind igennem porten til Høngård i
strålende solskin med 80 gæster som tilskuere og lyden af hestehove på brostenene som fra en svunden tid.
Da Kathrines oldefar og farfar beboede ejendommen var der heste, der færdedes på gårdspladsen. På bryllupsdagen var de dog til
låns, da hestene og kareten tilhører Bjarne Bertelsen, Bastholm.
Brudeparret blev viet af Niels Chr. S. Lassen og festen blev efterfølgende holdt i „Høngård“, først med kaffe og bryllupskage i haven
og senere spisning i opstillet telt. En helt utrolig skøn dag – godt hjulpet af det dejlige sommervejr og de mange glade gæster.
Venlig hilsen Inger Larsen

Fra Vrejlev-Hæstrup
Lokalhistoriske Arkiv
Så er sommeren snart gået
og vinterens sysler skal til at
begynde.
På Lokalhistorisk Arkiv i
Poulstrup har vi mange gode
tilbud til dem der interesserer
sig for lokalhistorie. Vi har en
masse billeder fra området, vi
har mange oplysninger om
gårde og huse, og vi har også
mange oplysninger om personer, der har levet deres liv her
på egnen. Skulle du være interesseret, så har vi åbent hver
mandag fra kl. 16 til 18.
Du kan også ringe på telefon 98 98 80 63 og aftale nærmere om et besøg på Arkivet.
Vi bringer her et par eksempler på nogle af de spørgsmål,

vi ikke selv har kunnet klare, og
som vi er nødt til at have hjælp
til at finde svaret på.
Hvem er de personer, der ses
på billedet, og hvad er grunden
til, at de er samlet omkring en
rutebil?
Er der nogen der kender
denne ejendom og ved, hvem
der har eller har haft den?
Kender du svaret på et af
disse spørgsmål hører vi gerne
fra dig.
Når der d. 23.-24. september er kunstudstilling på VrejlevHæstrup skole, vil Lokalhistorisk Arkiv være repræsenteret
med en spændende samling af
gårdbilleder her fra området,
både tegninger og fotografier. Vi
er også stadig interesseret i at
få billeder eller låne dem til affotografering.
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BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

Maj-marked i Harken blev igen en succes
Maj-markedet
Som det efterhånden er blevet
en tradition, afholdt Møllehavens
aktivitetsudvalg (som består af
nogle af institutionens aktive forældre) Maj-marked på børnehavens
legeplads søndag d. 21. maj.
Markedet består af forskellige
boder. I år var der bl.a. mulighed
for at prøve tombola, fiskedam,
guldgraveri og „skyd en voksen“
(med våde svampe). Der var også
mulighed for at få stillet sulten og
tørsten med pølser fra den store
grill eller hjemmebagt kage.
Havde man lyst til at gætte,
kunne børn gætte antallet af slikposer i et glas. Voksne kunne gætte
den samlede vægt af personalet i
Møllehaven. Så der var bestemt
noget for enhver alder og smag.
Et par dage før markedet kom
en flok forældre og hjalp med at
shine børnehaven op, så den tog
sig ekstra godt ud på den store dag.
Der blev malet vægge, plantet
blomster, men også ordnet gevinster til både tombola og fiskedam.
På selve dagen mødte de første forældre op et par timer før markedets start for at sætte vores pavilloner op og fylde boderne.
Da klokken blev 11, var flaget
hejst. Skyerne var ganske vist lidt
grå, men det holdt bestemt ikke
børn, forældre og bedsteforældre
væk.
Markedet var rigtig godt besøgt. Som noget nyt havde vi
sendt invitationer ud til de børn,
som nu går på skolen. Det var rigtig dejligt at se, at så mange børn
som tidligere har gået i børnehaven, tog imod invitationen og kom
forbi med deres forældre.
De mange besøgende var med
til at gøre dagen til en rigtig hyggelig dag for både børn og voksne.
Vi glæder os allerede til næste år!
Maj-markedet gav i år et dejligt stort overskud, som aktivitetsudvalget vil bruge på en tur til Fun
Farm for alle børn i Møllehaven.
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Tekst & foto:
Børnehaven Møllehaven

Møllehavens „skolebørns
afslutningsfest“
Så var det igen tid at tage afsked med Møllehavens ældste børn
som her efter ferien er startet i børnehaveklasse.
Afslutningsdagen er præget
af traditioner. Børnene spiser sammen i restaurant „Møllehaven“ og
bliver opvartet af de til dagen hidkaldte tjenere.
Senere på dagen skulle årets
underholdning lige „pudses“ af så
alt var klart til at blive vist for forældrene som ankom sidst på dagen.
Drengene havde indstuderet
en rigtig sej optræden til herlig
rockmusik , der var guitarsoloer
og forskellig „kampdans“.
Pigerne havde været i træningslejr som „Cheer-leadere“ og
var blevet udstyret med skinnende
„pomponer“, så det svingede til
den helt store guldmedalje.
Da underholdningen var slut
var det tid til en lille forfriskning til
både aktører og tilskuere, inden det
gik løs med selve den højtidelige
del af festen.
Møllehavens „rektor“ var selvfølgelig mødt op iklædt rigtig „Kjole
og hvidt“ og høj hat.
Seancen kunne nu begynde
og alle børn var helt opmærksomme
under afslutningstalen og den efterfølgende uddeling af børnehavebeviser, blomster og gaver.
Uddelingen foregår med oplæsning af små „stikord“ som beskriver børnene, udfra hvilke de
skal gætte, hvem som skal have
overrakt beviser m.m.
Det er en meget hyggelig og
samtidig lidt vemodig sammenkomst.
Vi her fra Møllehaven ønsker
alle jer „børnehaveklassebørn“ held
og lykke med det nye kapitel i jeres
liv. Vi håber, at I kommer og ser til
os en gang imellem.

FRA MEDDELERNE
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Festlige idrætsdage i Harken
Mange idrætsuger er i årenes løb blevet arrangeret af
idrætsforeningens fodboldafdeling i Harken. I år havde bestyrelsen besluttet sig til at skære
ned både på dage og aktiviteter
– det kræver mange kræfter at
afholde idrætsuge, og overskuddet til ungdomsarbejdet skal
gerne stå mål med indsatsen.
Alligevel blev det til tre dejlige dage med forskellige aktiviteter ved hallen med start torsdag aften, hvor alle interesserede børn tog sig nogle gevaldige fodbolddyster, inden der
blev sluttet af med is til alle.
Fredag aften var det Sankt
Hans, og det blev fejret behørigt.
Amerikansk Lotteri og salg i og
udenfor cafeteriet var med til at
gøre stemningen god. Folk grillede
og spiste deres medbragte mad.
Efter spisetid kom der flere folk til
idrætspladsen, så der var mange
tilskuere – og deltagere – til
trillebørsræs, sækkevæddeløb og
tovtrækning. Indenfor var dommerne i årets kagekonkurrence
som så ofte før kommet på noget
af en opgave. De valgte at kåre
Steiners (norske?) lagkage til
årets bedste.
Da klokken nærmede sig ni,
var der omkring 200 børn, unge,
voksne og ældre, der var klar til
bål. Niels Christian Lassen holdt
båltalen.
Hun var ikke sådan at få
sendt til Bloksbjerg, hende heksen, bålet osede i starten mere
end det brændte. Senere kom
der godt gang i bålet, og der var
flere, der talte om, at de ville
komme og bage morgensnobrød
næste dag…
Lørdag formiddag cyklede
en halv snes børn og nogle få
voksne til fordel for fodboldafdelingens ungdomsarbejde. De
havde skaffet sig sponsorer, så
der for hver cyklet kilometer blev
betalt et beløb. Efter løbet blev
der uddelt præmier til alle deltagende børn, bl.a. Kristoffer, der

havde cyklet flest kilometer, og
til Alexander for at være først
rundt på den 2 km lange rundstrækning. Emil fik en lille præmie for at være „bagstopper“ på
første runde, og der blev trukket lod om præmier til sponsorerne.
Over middag var alt klart til
Firma-fag-fodbold. Holdet fra
Bak-Uhrenfeldt kunne glæde
sig over deres førsteplads og
de andre hold kunne glæde sig
over det dejlige sommervejr,
fodbold på „højt plan“ og hinandens gode selskab.
Så kunne fodboldbestyrelsen og deres hjælpere rydde
op efter et par travle dage.
Idrætsugen gav også i år mange
gode oplevelser til deltagerne,
sjove timer og sammenhold – og
et økonomisk overskud, der nu
kan bruges til gavn for alle medlemmerne i fodboldafdelingen.
Efter uge 30 med Dana Cup
fodbold på alle baner i Harken
venter vi i HUGF på, at efterårssæsonen kan komme rigtigt i
gang. Ingen aktiviteter har ligget rigtigt stille i sommerperioden, men vi glæder os som altid
til at præsentere efterårets
idrætstilbud i Harken. Vi vil midt
i august husstandsomdele en
folder og på vores hjemmeside
harkenugf.dk kan man også orientere sig.
Årets Hjælperfest i HUGF
foregår lørdag d. 3. september.
Vi håber at alle medlemmer, forældre, hjælpere og venner af
foreningen vil møde op denne
aften til gratis mad og en svingom. Vi vil så gerne have fyldt
hallen op med glade mennesker
denne aften og venter også som
sædvanligt besøg fra Norge.
Knap 30 gæster fra IK Vaag
kommer og fester med os denne
aften. Meld jer endelig til i hallen eller til en af dem I kender
fra bestyrelser og afdelinger i
HUGF.

Fra
Høgsted
til
Europas
køkkener
Den 25 årige Michael Pedersen fra Høgsted
har på Ålborg Tekniske skole bestået svendeprøve som kok med højeste faglige karakter, hvorfor han blev tildelt bronzemedalje. Han blev af
køkkencheferne i Nordjylland tildelt diplom for
kvalitetssans og respekt, samt kendskab til
råvarernes kemiske og molekylenære sammensætning,
Michael har udstået sin læretid på restauranter i Frankrig og Schweiz.
Inden Michael gik ind i restaurationsbranchen tjente han sine lommepenge ved at
hjælpe til efter skoletid bl.a. på bageriet Aurion,
samt som tjener i Løkken, ligeledes gav han en
hjælpende hånd hos landmænd i området, og
hørte her om udlandet og de muligheder, der
også var uden for landets grænser.
Efter studentereksamen og nogle måneders
interrail rundt i Europa besluttede Michael at
søge en kokkelæreplads i Frankrig, han kom i
lære og så gik det derudaf. Efter at have lært det
Franske køkken tog han til Schweiz for at lære
det internationale køkken og den internationale
kultur at kende. Her har han afsluttet sin uddannelse.
Michaels nære fremtidsplaner er et job som
kok enten i udlandet eller i København på et
international kendt hotel eller ditto restaurant.
Denne beretning viser, at det er en ganske
god kombination at komme fra Høgsted og gå
de første skoleår i Vrejlev - Hæstrup skole. Dette
er også bevist af andre unge i området.

Tekst: Åse Henriksem
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Fuld speed på „Klosterruten“

Klosterruten er en natursti af 3-4 km. længde med
udgangspunkt ved Vrejlev Kloster. Stisystemet skal
indgå i en rundtur sydvest for kloster og kirke gennem
plantagen Poulstruplund og ad gamle markveje vest
for byen.
Trampestien ved Poulstrup er den første i området
og starten på et større netværk af trampestier i Vendsyssel, der engang skal forbinde de kystnære områder
med naturområderne i det centrale Vendsyssel.
Allerede i august er planering og fundering af stien
påbegyndt. Arbejdet udføres af Tårs Minidozer, der
har fået entreprisen for projektet. Fra „Spangvej“ vest
for Poulstrup følger stien allerede eksisterende private
veje og skel og anlæggelsen er derfor her den letteste
del af projektet. Dog skal linieføringen tilrettes, så man
følger naturlige skel og hegn i landskabet.

MULTINETVÆRKET:
„Gruppen for stier og veje“ under „Multinetværket i VrejlevHæstrup“ har netop fået bevilliget de nødvendige midler til
at projektet „Klosterruten“ kan realiseres allerede i efteråret.
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Foto & tekst:
Knud Birch Andersen

Øst for „Vrejlev Møllegård“ er der i forbindelse med
„Vrejlev bæk“ et naturskønt, men svært tilgængeligt og
sumpet område med en lille sø. Her kræver terrænet, at
der sker en opfyldning inden der kan laves en passage
over bækken. Der etableres en ny bro her, så stien kan
benyttes det meste af året.
Stien følger mod nord markskel gennem et meget
varierende terræn med en sjældent frodig flora, et område, der ikke tidligere har været offentligt tilgængeligt.

Efter et kort stykke at have fulgt omfartsvejen føres
stien det sidste stykke op gennem en lille lund til den
gamle men nu nedlagte vej op mod Vrejlev kirkegård.
Herfra kan man så fortsætte gennem „Poulstruplund“
plantage mod Poulstrup, hvis man vil motionere på
hele den ca. 5 km lange rundtur.
Selv om der ikke bliver tale om en fuldt planeret
vej, tænkes stisystemet funderet således, at gående
med klapvogne også kan benytte rundturen. Fugtige
steder vil blive flisbelagte, andre steder vil sand eller
grus danne funderingen.
Det er planen at få opsat orienteringstavler, der
beretter om områdets historie og natur. Ligeledes vil
der blive plantet gamle danske frugttræer og opsat
borde med bænke, så der er mulighed for at nyde den
medbragte kaffe undervejs. Den endelige udformning
af rundturen vil dog først være færdig til efteråret
eller næste forår, og gode idéer modtages gerne til at
gøre „Klosterruten“ til en optimal oplevelse.
„Klosterruten“ er udelukkende en såkaldt trampesti for gående uden adgang for motoriserede trafikkanter eller ridende færdsel. Stien ligger udelukkende
på privat grund og er derfor helt og holdent etableret
med stor velvilje fra ejerne af Vrejlev Møllegård og
Vrejlev Kloster. Familierne Kjær og Holst har ikke modtaget nogen form for erstatning for arealerne afgivet
til stisystemet, og det er derfor Multinetværkets håb,
at brugerne vil færdes nænsomt i området og respektere givne anvisninger.
„Klosterruten“ har været flere år undervejs og
blev forsøgt etableret allerede sidste år med støtte
fra amtets grønne pulje. Men først efter at planerne
indgik i det større projekt under Vendsyssel
Udviklingsråds koordinerende ledelse, blev der mulighed for at realisere planerne. Projektet støttes med
artikel 33 midler fra EU med 85.000 kr., Hjørring Kommune med 60.000 kr. og Friluftsrådet med 25.000 kr.
Projektet skal for at få del i støtten være færdigt allerede 15. september.
Artiklens fotos stammer fra besigtigelsen af ruten i sommerferien. Når dette Lokalblad er i postkasserne er arbejdet næsten afsluttet, hvis alt går som
planlagt. Anlæggelsen vil blive fulgt op i næste blad
samt løbende på www.poulstrup.net. Der skal nok
blive lejlighed for byens og omegnens beboere til at
give en hjælpende hånd i den sidste del af projektet.
Hvis „Klosterruten“ skal blive en succeshistorie, er
det vigtigt, at flest muligt deltager i arbejdet og værner om projektet fremover. Også selv om det kom til at
gå hurtigere, end nogen havde forestillet sig.

Billederne: Nogle indtryk fra „Klosterruten“. Midt på turen ligger en
lille sø umiddelbart syd for Møllebækken. Den vestlige del går
gennem arealer, der ikke tidligere har været tilgængelige for
offentligheden.
Fra liniebesigtigelsen ses Kristian Kjær, John Lund, Jon Frederiksen
og Peter Sønderlev, Tårs Minidozer. Endvidere er Troels Holst og
Knud Birch Andersen medlem af projektgruppen.
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AKTIVITETSCENTRET
POULSTRUP

Nyt fra aktivitetscentret
Torsdag d. 27. april kørte vi en forårstur til
Tolne Skov, hvor vi drak formiddagskaffe med
rundstykker ved Pavillonen. Derefter gik vi en
tur i skoven, hvor vi nød både fuglekvidder og
stilhed. Tilbage ved Pavillonen gik de modigste af os en tur på forhindringebanen, hvorefter vi kørte hjem efter en dejlig formiddag.
Et af årets højdepunkter har de sidste år
været Logen Sct. Olai´s forårsfest i Svanelunden. Den 16. maj var vi igen inviteret til
forårsfesten med musik, sang og underholdning, som i år blev leveret af Poulstrups lokale
revyhold, en dejlig aften med kaffe og det store
ta´selv kagebord.
Når sommeren står for døren skal garderoben fornys. Den 23. maj havde Aktivitetscentret
besøg af Seniorshoppen fra Elling, som kom og
viste sommerens smarte tøj til damer og herrer,
der blev prøvet og handlet flittigt.
Torsdagsholdet havde d. 22. juni en kør selv
tur til Brønderslev. Bodil syntes vi skulle ud og
se hendes to søstres smukke haver. Vi havde
kaffe med, som vi drak ude under tag på terrassen, vejret drillede med regnbyger. Det var to
meget flotte haver med mange sten, vand, træer
og smukke blomster. En stor tak til Bodil og
hendes søstre for en dejlig eftermiddag.
Vi gik hårdt til den i juni måned, allerede
dagen efter var vi på en heldagstur til Skals
Håndarbejdsskole og Seminarium. Vi kørte tidligt og havde kaffe og rundstykker med, som vi
nød midtvejs.
Vi gik rundt på skolen og så på elevernes
arbejder både i stof, strik, papir, ler og mange
andre materialer.
Til middag kunne man købe en let anretning, som skolens elever havde lavet og solgte.
Til slut var der en flot arrangeret mannequinopvisning, hvor eleverne viste spændende
tøj, lige fra overtøj til det intime, mere eller mindre vovet, det tiltrak sig megen opmærksomhed, i hvert fald fra mange mænds blikke.
Juli er ferietid så d. 4. juli startede vi sommerferien med grillfest kl. 12. Bent og Poul grillede alt godt til ganen og hvad dertil hører. Derefter var der petanque og kroket og hyggesnak
ude i det dejlige vejr. Vi sluttede af med kaffe og
sang.
Indtryk fra Skals:
B.1: En flot mode i filt
B. 2: Arbejde med papir og pap indgår også i
undervisningen, her et flot eksempel.
B. 3: De der også er til det mere magelige
har vist stor kreativitet.
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Tekst: Tove Mortensen
Foto: Edith Jess

Borgerforeningen
Selv om der i Borgerforeningen ikke er sket det helt
store siden Lokalbladet sidst
udkom, eksisterer foreningen
stadig, og det går strygende
med udlejning af forsamlingshuset, som der er stor efterspørgsel efter til private fester.
Vi skal rigtig mange år tilbage,
for at finde et 1. halvår, der har
været bedre end første halvår i
år.
Vi afholdt grisefest i juni
måned. Tilslutningen var knap
så stor som sidste år, men de
der var mødt op havde en herlig aften og morede sig, bl.a.
var Kral-Praj revyen igen på
scenen til at få den rette stemning frem.
Der er sket en lille ændring i Borgerforeningens
bestyrelse, idet formanden Palle Kokholm har
ønsket at blive fritaget for
formandsposten, men
sidder stadig i bestyrelsen.
I stedet for Palle er næstformanden, Mona Pedersen, indtrådt som formand indtil videre, og al
henvendelse bedes
derfor rettet til hende.

Husk
billetsalget til
hallens
julefrokost Læs mere på
side 45

4H GRUPPEN
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4H på dyrskue
Poulstrup 4-H har igen i år været på Hjørring dyrskue d. 16.-17. juni.
Der blev udstillet både kaniner, heste
og hundehvalpe. Burene var pyntet pænt
op med blomster og flotte skilte.
Der var mange, som fik en ærespræmie
for deres flotte præstationer, og der var 4-H
rosetter til alle.
Der var nogle som havde taget telt eller
campingvogn med på dyrskuet, så de kunne
sove hos deres dyr om natten. Der var lavet
mad til dem, der havde lyst til det.
Om aftenen kunne de gå rundt på pladsen, nogle fodrede deres kaniner, nogle red
rundt på deres heste inde i den store ring,
og andre gik bare rundt og kiggede på de
forskellige ting.
Det var nogle meget trætte og beskidte
børn, som skulle hjem lørdag eftermiddag
efter et par spændende og lærerige dage.

Øverst: Søstrene Jensen fra Tollestrup ved
deres kaniner på 4H udstillingen
Midten t.v: Hestene blev rørt mange gange i
løbet af dyrskuedagene
Midten th: Fra Agilitybanen
Nederst tv: Et flot pyntet kaninbur fra Anne
Sidelmann Jensen, Poulstrup
Nederst th: Der var 4H rosetter til alle
udstillerne
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Folkedanserne:
Der blev trådt dobbelt i pedalerne på tandemcykelture, i omegnen af Poulstrup, da folkedanserne
fandt cyklerne frem fra kælderen
på skolen —hvor cyklerne for øvrigt står tørt og godt.
Nogle af cyklerne måtte lige
skrues lidt sammen, inden alle var
klar på sadlen. En fin tur trods
blæst og kulde - pedalarbejde giver varmen.
Efter turen drak vi vores medbragte kaffe hos Tove, vi var enige
om at sådan en cykeltur måtte vi
gentage en anden god gang.
Bangsbo turen til Fortet var en
fin tur. Der er en flot gåtur til mange
af kanonstillingerne, flot udsigt
over Frederikshavn, havnen, Hirsholmene og Læsø, da der var klart
solskinsvejr. Besøg i Bangsboparken, hvor vi afsluttede turen med
vor medbragte kaffe.
Sommerprogrammet slutter
med Tverstedturen d.17.8. med en
grillaften.
Træningsaften starter igen
d.14.9. i gymnastiksalen på skolen
med Birgitte som leder og vore trofaste spillemænd Erling Østergård
og Christian Posselt. Vi håber på
godt fremmøde til vintersæsonen!
Vrejlev-Hæstrup folkedanserne

Tandemcyklerne
Oplev Poulstrups omegn på en helt ny måde
Har du eller din familie lyst til at udforske by og egn, stiller byen op til 10
tandemcykler til jeres rådighed.
Der er netop udarbejdedt nye retningslinier for udlånet. Nøgler til cyklerne
udleveres nu gennem 3 Poulstrupborgere, og Tage Sørensen, Lindager, vil
fremover sørge for, at cyklerne er i orden. Som noget nyt betales 20 kr. pr. cykel
Dette beløb skal fremover være med til at dække vedligeholdelsen af cyklerne.
Du skal cykle fra stedet og kan max. låne cyklerne 1 dag.
Udlånsperiode er fra påske til efterårsferien og cyklerne er ikke monteret med
lys. Du accepterer ved lånet, at Multinetværket ikke påtager sig noget ansvar
under benyttelsen, og at uheld udelukkende dækkes af egen ansvarsforsikring.
Cyklerne står fremover i skolens østkælder og reservation og udlevering sker på
tlf: 20 43 84 91, 22 10 67 99 eller 98 98 81 69
Venlig hilsen, Multinetværket
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Tekst & foto:
Vrejlev-Hæstrup Folkedansere

Motionscenteret indvies
1. september
Arbejdet med tilbygningen til hallen, som skal huse det nye
motionscenter, skrider planmæssigt fremad. Allerede i starten af
august kunne man få en god fornemmelse af hvor lyst og venligt det
nye lokale bliver, så det er med spænding, vi venter på at de sidste
ting gøres klar til indvielsen, som efter planen skal være fredag den 1.
september.

Maskiner
Alle maskinerne er bestilt og leveres medio august af firmaet
Pedan, som har mange års erfaring med indretning af motionscentre
over hele landet. Alle maskinerne er produceret i Italien, og er i et
moderne og brugervenligt design.

Adgangskontrol
Allerede i løbet af august er der installeret et nyt adgangskontrolsystem overalt i hallen, det skal gælde for alle brugere af hallen og
motionscenteret. Alle brugere får udleveret en chip, hvori den adgang man er berettiget til, er indkodet. Systemet er færdiginstalleret,
når vi når den 1. september.

Medlemskab
Der er allerede tegnet medlemsbeviser til de første brugere af
motionscenteret, og det vil være disse personer, der først kommer
gennem instruktionerne, og derefter vil kunne benytte faciliteterne
efter behov og ønsker. Der kan læses meget mere om reglerne for
brug af motionscenteret, samt mange andre nyttige oplysninger på
www.poulstrup.net under Institutioner/Hallen.
Medlemsbeviser kan tegnes ved henvendelse til Grethe Thomsen 98 98 82 87 eller Inger Hansen 98 98 82 84, og
på e-mail motionscenter@poulstrup.net

Instruktører
DGI har under hele processen været med på sidelinien, og på
foranledning af netop DGI blev der juni afholdt et seminar i hallen,
hvor alle aspekter af opstarten blev gennemgået.
Der er en del ventetid på gennemførelse af de obligatoriske kurser for vore kommende instruktører, det bevirker, at vi i den første
måned er nødsaget til at trække hårdt på de af vore frivillige instruktører, der allerede har en uddannelse som instruktør. For at blive
instruktør i et motionscenter kræves det, at man over 2 weekender
gennemgår et intensivt kursus på i alt 40 timer , hvor der undervises
i både anatomi og maskininstruktion.

Nye instruktører
Har du lyst til at være med i teamet af instruktører i Poulstrup
motionscenter, så henvend dig til Inger Hansen 98 98 82 84 eller send
en mail til motionscenter@poulstrup.net

Billeder fra rejsegildet af motionscentret. Formanden for Vrejlev-Hæstrup
Hallen, Kristian Kjær, holdt talen ved rejsegildet og bagefter var der pølser
og drikkevarer til de fremmødte, fremtidige brugere og håndværkerne.

Tekst: INger Hansen
Foto: Erik Jess
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Voksenkor

Arkivfoto

Sensommer
udstilling

Voksenkoret ved Vrejlev og Hæstrup kirker starter
igen tirsdag den 5. september kl. 19,30.
Vi vil meget gerne se nye sangglade mennesker den
dag. Alle er velkomne, også unge „voksne“
Øveaftenerne i efteråret er: 5. og 19. september, 10.
og 24. oktober., 14. og 28. november, 12. og 19. december.
Vi medvirker til følgende gudstjenester i kirken med
bl.a. flerstemmig sang:
Høstgudstjeneste den 1. oktober i Hæstrup
Allehelgensgudstjeneste den 5. november i
Vrejlev
De 9 læsninger den 10. december i Vrejlev
Juleaften i Hæstrup og Vrejlev
Vel mødt til et sangglad efterår!
Bodil

Nu bliver der igen kunstudstilling på Vrejlev-Hæstrup
Skole i Poulstrup. Lørdag den 23. og søndag den 24. september arrangerer Kunstgruppen under Multinetværket i VrejlevHæstrup en sensommerudstilling på skolen.
Forårsudstillingen arrangeret skolen afgik ved en stille
død forrige år, da man ikke havde ressourcer til at fortsætte
traditionen, men en gruppe interesserede beboere har i år fået
udstillingen til at genopstå som en sensommerudstilling.
Udstillingen kommer ikke til at afvige meget fra de tidligere meget velbesøgte udstillinger på skolen. Den repræsenterer forskellige genrer inden for malerkunsten, ligesom glaskunst, keramik, tekstil og smykker vil være at finde. Som noget nyt udstiller Lokalhistorisk Arkiv gårdmalerier, og „Bogboden“ skulle gerne være at finde på sin sædvanlige plads.
Som ved de tidligere forårsudstillinger vil der være musikalske indslag og søndag kl. 14 kan man møde forfatteren
Knud Erik Pedersen, der vil fortælle om sit forfatterskab. Han
stammer fra Vesthimmerland, blev lærer fra Ranum Statsseminarium i 1956, debuterede med „Puslingelandet“ i 1977
og har siden 1982 været forfatter på fuld tid for både børn og
voksne.
Følgende kunstnere vil blive repræsenteret på sensommerudstillingen på Vrejlev-Hæstrup skole:
Kirsten Susanne Jensen: Skrotbilleder, Niels Johan Knøss:
Maleri, Lene Palm Larsen: Maleri, Elva Heide-Jørgensen: Maleri og tegning, Flemming Jensen: Maleri, Ann Lund Christensen, Jens Sørensen: Maleri, Hanne Astrup: Maleri, Lennart
Vinge: Maleri, Birgit Tolnov: Tekstil, Aase og Benny Olesen:
Smykker, Mogens Andersen: Maleri og Marianne Steenholdt
Bork: Keramik.
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Teaterforestilling den 28. oktober 2006:

„Prinsesserne“
Skrevet for teater af Vivian Nielsen
efter Anne Marie Løns roman af samme navn.
Borgerforeningen og udvalget for kulturelle
aktiviteter arrangerer en teatereftermiddag.
Vi starter kl. 13.00 i forsamlingshuset
med ostebord og et glas rødvin + kaffe og
småkager.
Peter Schrøder fra Vendsyssel Teater
kommer og fortæller om sin oplevelse af
bogen og stykket.
Kl. 15.30 fylder vi bilerne op og kører til
teateret, hvor stykket spilles kl. 16.00.
Billetter til hele arrangementet koster 175 kr.
og kan købes hos Byens Købmand
fra den 26. september til den 3. oktober.
Der er 130 billetter, som vil blive solgt efter
„først til mølle princippet“

KORT

MENIGHEDSRÅDET FORTALT

„Børn og unge“ gruppen i arbejdstøjet
Klubben, der er for børn & unge fra 10 – 16 år har
åbent hver tirsdag kl. 14 – 17 og hver torsdag, ligeledes
kl. 14 – 17. Den daglige leder af klubben er Britta Bak.
Hun er ansat samtidig med lokalbladets deadline, så
derfor var planerne ikke endeligt fastlagt dengang.

Værksteder i klubben
„Ungdomsbanden“: Vi vil lære at synge, også med flere
stemmer, så vi kan optræde, f.eks. i kirken og til andre
arrangementer, og måske sammen med et band.
Kontingent: Ialt kr. 100 for efterår 2006 og forår 2007.
Dette værksted støttes økonomisk af menighedsrådet.
Tid: Hver tirsdag kl. 15 – 16,30,
Sted: Skolens musiklokale
Leder: Organist Bodil Andersen
Første værksted: „Naturpleje“. Det vil køre over ca. 4
eftermiddage. Vi vil få en naturvejleder til at lære os,
hvad man kan opleve og lave, med og i naturen.
Kontingent: Se folderen, som er uddelt på skolen
Tid: Hver tirsdag og torsdag i august kl. 14 – 17.
Sted: Mødested i skolen.
Leder: Britta Bak og naturvejleder.

„Børn og unge
gruppen“ under
Multinetværket har
holdt flere planlægningsmøder for at
tilrettelægge efterårets
aktiviteter i den nye
klub, som er startet
på skolen efter
sommerferien.
På billedet ovenfor
ses klubbens nye
daglige leder, Britta
Bak, dernest
Trine Mortensen,
Lillian Toft Jensen,
Helle Hansen og
Henny Thomsen.
Som leder af
klubbens „ungdomsbande“, der arbejder
med musik og kor er
tilknyttet organist Bodil
Andersen.
Læs mere om Britta
herunder.

Der vil blive oprettet flere værksteder i løbet af efteråret
og foråret. Idegruppen barsler med følgende:
Første-hjælp med Falck som instruktør,
„Lær at strikke“,
snedker-tømrerværksted, o.m.m.
Se folderen – og næste nummer af lokalbladet.

Hvorfor en klub?
I et udkantsområde som vores skoledistrikt jo er, er
det vigtigt at vi udvikler os, så vi bliver et endnu mere
attraktivt bosted – også for familier med børn. I den nye
storkommune vil der blive en debat om, hvilke små skoler, der evt. skal lukkes. Vi er mange, der er glade for
vores skole i Poulstrup, og vi mener, den er overlevelsesdygtig med god undervisning. Vi tror på, at Poulstrup
og omegn vil blive et endnu mere attraktivt bosted, hvis
fritidsaktivitetstilbud til børnene udvides til at omfatte
mere end de godt etablerede sportsaktiviteter. Derfor
har vi taget initiativ til at oprette klubben.
Vi har søgt og fået bevilget 40.000 fra indenrigs- og
sundhedsministeriet. Disse penge skal dels dække leder
Britta Baks løn, og i den udstrækning, pengene rækker,
skal de også gå til at få spændende ledere af de forskellige værksteder. Resten skal kontingentet dække.
Vi håber, rigtig mange børn og unge fra 10 – 16 år vil
bruge klubben.
Trine Mortensen, Henny Thomsen, Helle Hansen,
Svend Andreasen og Lilian Toft Jensen

Britta Bak er 44 år, gift og har 2 piger på 18 og 21 år. Britta bor på et
lille landsted på Saksagervej og er uddannet pædagog i 2003. Hun har
siden haft skiftende vikariater i specialbørnehave, børnehave og fast
halvdagsstilling som pædagog på et kvindekrisecenter.
Britta udtaler: Jeg glæder mig meget til at tage fat på de udfordringer, det er at starte noget nyt op og lære de unge at kende. Jeg
håber, at vi i fællesskab kan skabe et hyggeligt sted med gode udfordringer og et godt samarbejde.

Tekst: Bodil Andersen
Foto: Erik Jess
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EN AFRIKANSK PRÆST
I FOLKEKIRKEN
...HVORFOR?

Jeg tror ikke på en Gud, der hele tiden
leder efter menneskers fejl for at straffe
dem. Jeg tror på en kærlig og barmhjertig
Gud, som forstår vores svagheder, og som
tager imod os, som vi er.

Praktikant
Fra 6. juni og fire måneder frem er Afonso
Waco i praktik hos mig som præst. Afonso
tager derfor med rundt til samtaler, hvis
folk indvilliger i det. Der er situationer,
hvor det er mest passende og rigtigt, at
det kun er mig, men normalt er han med
rundt. Han er til undervisningen hos
minikonfirmanderne og konfirmanderne,
han deltager i møder, sangaftener og
højskoleaftener. Afonso skal også øve sig i
at skrive taler og prædikener. Her på
siden fortæller han om sig selv, og søndag
den 3.september prædiker Afonso i øvrigt
i Hæstrup Kirke.
Niels Christian Lassen
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Niels Christian Lassen

Jeg hedder Afonso Justino
Waco og jeg er 46 år gammel. Jeg
blev født i Cabinda, men siden februar 1999 har jeg boet i Danmark
som FN-flygtning.
Jeg oplevede det som en glædelig nyhed, da jeg fik at vide, at
mit tilflugtssted blev Danmark.
Grunden til min glæde var, at jeg
som kristen fandt det relevant at
rejse og få lov til at bo i et kristent
land.
Jeg blev født protestant og
blev døbt som 19-årig. Jeg har været aktiv i kirken, siden jeg var 18 år
gammel. Først som kordirigent og
så som prædikant. Efter jeg blev
færdig med mit teologiske studium,
begyndte jeg at arbejde som
præstepraktikant. I alt arbejdede jeg
i fire år, indtil jeg blev afbrudt af
politiske motiver.
Kort efter jeg kom her til Danmark, søgte jeg straks kirken. Der
kom jeg i kontakt med Niels Christian Lassen, præst i Vrejlev og
Hæstrup sogne, som viste mig
rundt i sine sogne. Det var min indgang til den Danske Folkekirke,
som jeg kort efter valgte at blive
medlem i.
Min religiøs- og uddannelsesbaggrund blev anledningen til, at
jeg fra starten ønskede mig at arbejde som præst i Den Danske Folkekirke. Der er flere grunde til, at
jeg netop valgte Folkekirken. Men
jeg vil nævne to af dem.
Den ene er, at Folkekirken er
den officielle etablerede kirke i
Danmark. Og jeg kan godt lide at
være på den officielle side, såfremt
’den officielle’ i mine øjne underforstås ’den rigtige’. Og hvis man
bedømmer kirken ud fra dens handlinger, så som diakonalarbejdet og

kirkens funktion blandt befolkningen, mener jeg helt bestemt, at det
er den kirke, jeg føler mig godt tilpas i.
Den anden grund til mit valg
af Folkekirken er min teologiske
holdning. En blind skrifttrofasthed
og en bogstavelig bibelfortolkning,
som det er tilfældet i den evangeliske kirke, hvor jeg kommer fra, er
uforenelig med min teologiske overbevisning.
Jeg tror ikke på en Gud, der
hele tiden leder efter menneskers
fejl for at straffe dem. Jeg tror på en
kærlig og barmhjertig Gud, som forstår vores svagheder, og som tager imod os, som vi er.
Jeg ønsker mig ikke en kirke,
som underviser tilhængerne til selv
at bistå deres egne frelse med gode
gerninger og helliggørelses indsats. Jeg tror på, at frelsen er en
gave. Som så de gode gerninger
skal efterfølge som frugter, alle de
frelste skal bære i sig.
‘Jeg bryder mig ikke om en religion, der fanger folk i fortiden. Jeg
tror på den religion, som kan forbinde fortiden med nutiden, så den
kan være i stand til at frelse det
nutidige menneske. Jeg synes virkeligt, at de fleste kristne i Danmark
og i sær i Den Evangeliske Lutherske Kirke har samme holdning.
For at afslutte vil jeg sige, at
min interesse for præstearbejde udspringer fra mit livs største interesse, nemlig at arbejde med mennesker og for mennesker. Og efter
min overbevisning er præstearbejdet det rigtige job for enhver,
der brænder for at tjene andre.
Af Afonso Justino Waco
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Torsdag den 12. oktober kl. 19.30 på
Vrejlev-Hæstrup skole:

Lone Herz:
Livskvalitet og hvad er så det?

Den barmhjertige samaritan af Van Gogh

Højskoleaftener
Sæsonens højskoleaftener ved Niels Christian Lassen begynder torsdag den 7. september kl. 19 i Sognehuset.
Emnet bliver: At se med troens øjne.
Der er en stærk tendens i den lutherske kirke at fremhæve øret frem
for øjet. Troen kommer af det hørte ord, skriver Paulus (2.kor. 5,7). Øjet
har været forvist for teologien. Med baggrund i både billedforbudet i
Gammel Testamente („Du må ikke lave dig noget gudebillede“) og det
tilbagevendende omkvæd i Gammel Testamente, at man ikke kan se Gud
og leve (2.Mosebog 3, 20), har det afstedkommet kritik af at danne sig
noget billede af Gud i bogstavelig og overført forstand. Niels Christian
Lassen vil søge at anskueliggøre, hvor goldt det er så kategorisk at
afvise øjet i troen. Vi kan slet ikke forholde os til Gud uden at danne os
billeder af ham og se det for os. Jesus anvendte et hav af billeder om sig
selv som f.eks.: verdens lys, den gode hyrde, vintræet og lammet. Disse
billeder er verbale billeder (metaforer). Men selve Jesu komme til verden
betyder, at den usynlige Gud er blevet synlig i ham. Han er Guds billede.
Det kan man med troens øjne se. Det vil vi se på.
Nogle af aftenerne vil vi se film og efterfølgende tale om dem. Andre
aftener vil der være oplæg til samtale ved Niels Christian Lassen. Alle er
velkomne og det er gratis at være med
Der er følgende højskoleaftener
Den 7. september kl. 19
Den 26. oktober kl. 19
Den 9. november kl. 19

Den 18. januar kl. 19
Den 15. februar kl. 19
Den 15. marts kl. 19

Lone Hertz kender vi fra mange lystspil,
blandt andet „Frøken Nitouche“, hvor hun
spillede sammen med Dirch Passer og
hvor hun i dag står som indbegrebet af
novicen i nonneklosteret. Hun gjorde et
uudsletteligt indtryk på os.
Men Lone Hertz har også på egen krop
mærket livets mere barske sider, bl.a. har
hun en handicappet søn Thomas, som
hun i øvrigt også har lavet en film om.
Lone Hertz har også deltaget i hjælpeprojekter i verdens brændpunkter, og hun
er i stand til at tryllebinde sine tilhørere,
når hun øser af sin store livserfaring.
Vi ser frem til en STOR aften med denne
store skuespillerinde

Dette arrangement er kommet i stand
ved et samarbejde mellem skolen,
aktivitetscentret og menighedsrådene
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Spaghettigudstjenester
To hverdagsaftener nemlig torsdag den 14. september og
onsdag den 1. november kl. 17.30 i Vrejlev Kirke holder vi
spaghettigudstjeneste.
Vi begynder i efteråret et nyt forsøg. Vi holder
børnegudstjeneste en hverdagsaften. Efter gudstjenesten er
der fællesspisning i Sognehuset, hvor vi spiser spaghetti.
Det koster 25 kr. pr. voksen, børn spiser gratis med.
Hvis man vil spise med, bedes man ringe eller maile
(meget gerne maile) senest fredagen inden til:
Niels Christian Lassen : NCSl@km.dk eller tlf. 98 98 60 43
eller Edith Jess, tlf. 98988063

Høstgudstjeneste 2006
Vi har valgt at fortsætte forsøget med en
fælles høstgudstjeneste. I år bliver det
søndag den 1. oktober kl. 10.45 i Hæstrup
Kirke. Der er frokost i Harken-Hallen efter
gudstjenesten. Konfirmanderne pynter
kirken med frugt og afgrøder. Alle andre
er ligeledes velkomne til at hjælpe
konfirmanderne og selv medbringe noget
fra årets høst i have eller mark.
Hvis man vil spise med, bedes man ringe
eller maile (meget gerne maile) senest
den 22. september til:
Niels Christian Lassen : NCSL@km.dk
eller tlf. 98 98 60 43

Teologisk
voksenundervisning
i Hjørring
Kursusåret 2006-7
Sæsonen byder på følgende tre
emner:
Helligånd og retfærdiggørelse ved
sognepræst Morten Thaysen
At se med troen øjne ved sognepræst Niels Christian Lassen
Lad os bekende den kristne tro ved
Iben Aldal Sørensen
Undervisningen finder sted i Sognegården i Hjørring over seks lørdage
kl. 10-14: 23.9, 28,10, 18.11, 13.1,
10.2 og 10.3.
Der ligger udførlige programmer i
kirkerne
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Minikonfirmand

Konfirmandindskrivning

Går dit barn i 3.klasse er det
velkomment til at blive
minikonfirmand.

Søndag den 20. august kl.
9.30 i Hæstrup Kirke og kl.
10.45 i Vrejlev Kirke er der
efter gudstjenesten
konfirmandindskrivning.

Det går ud på at lære mere om
kristen tro. De kommer til at
høre om forskellige emner som
f.eks. dåben, nadveren og
påske. De lærer nye salmer.
Hver gang laver vi også noget
kreativt og/eller leger Har du
lyst til, at dit barn skal lære
noget om kirken og det der
sker der, så tilmeld det. Efter
sommerferien får børnene en
tilmeldingsseddel, som de
medbringer første gang. Og
første gang er onsdag den 13.
september i Sognehuset.
Børnene bliver hentet kl.12.45
og bragt tilbage til skolen så de
kan nå den sidste skolebus kl.
14.25.
Torsdag den 14. september
holder vi børnegudstjeneste i
Vrejlev Kirke kl.17.30
(spagetthigudstjeneste). Det er
en oplagt mulighed for
minikonfirmanderne og deres
familie at deltage. Efter
gudstjenesten er der
fællesspisning. Det koster 25
kr. for voksne og er gratis for
børn.
Vi afslutter forløbet med
børnegudstjeneste med indlagt
krybbespil søndag den 10.
december kl. 10.45 i Hæstrup
Kirke

Man bedes medbringe
konfirmandens dåbsattest.
Der vil for forældrene og
konfirmanden være en
orientering om
konfirmandundervisningen og
der vil være lejlighed til at stille
spørgsmål. Familiens øvrige
børn er også velkomne som til
enhver anden gudstjeneste.
Orienteringen er kort.
Selve undervisningen begynder
i uge 34. Ugedagen vil fremgå
af skoleskemaet. Mødestedet
er frem til efterårsferien
præstegården derefter i
Sognehuset. Konfirmanderne
cykler hver gang.

Alle Helgens
gudstjeneste
Søndag den 5. november
kl. 10.45 i Vrejlev Kirke og
kl. 19.30 i Hæstrup Kirke.
Vi mindes ved
gudstjenesterne de kære,
der er døde siden sidste
Alle Helgen.

Vrejlev Kirke
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Syng-sammen aftener
i efteråret
Vi glæder os til at møde jer til inspirerende og
glad sang i efteråret.
Vi har valgt, at dele aftenerne op i to med den
vigtige kaffepause i midten – menighedsrådet er
vært.
Aftenerne vil forløbe sådan, at der bliver et tema
indtil kaffepausen. Efter den, er der – forhåbentligt
– mange forslag til andre dejlige sange. Vi vil
synge både fra salmebogen, højskolesangbogen
og „Sange til morgen og aften“, og hvis det ikke
er nok, ta’r vi kopimaskinen i brug.
Alle aftener starter kl. 19,30.
Tirsdag den 12. september
Bodil Andersen (organist) og Anders Boelt
(kirkesanger) præsenterer sange, der har betydet
meget for dem, og de giver en lille kommentar med på
vejen.

Så I udstillingen i Vrejlev Kirke,
da der var klostermarked ?
39 par strømper, 8 huer, 4 sweatere og 6 tæpper. Det er resultatet af det arbejde, der er kommet ud af fællesskabsprojektet, hvor
en halv snes „damer“ har været sammen 4 gange efter jul og
fremstillet disse ting. Jeg synes, at det er imponerende.
Når vi starter op igen efter ferien, pakker vi det sammen, som vi
har lavet og det skal sendes til Rumænien. Bodil Risdal fra Hjørring
kommer og fortæller om hjælpearbejdet, som hun har været med i i
mange år. Når de har samlet et læs og det gør de flere gange om året,
kører de selv ned med et billæs og afleverer det.
Vi er stadig aftagere af garn eller strikketøj, der kan trævles op
samt nyt eller brugt stof, gardiner, sengetøj eller bare rester i bomuld.
Vi samles i Sognehuset den første fredag i måneden kl. 14. Alle
der har lyst til at være med og have et hyggeligt fællesskab er
velkommen.
Mødedatoerne i efteråret bliver: 1. september. 6. oktober. 3. november. og 1. december. Vi ses.
Edith Jess og aktivitetsudvalget

Tirsdag den 26. september
Temaet er „Holger Lissner“ - præsten, som er både
sang- og salmeskriver og komponist. Vi vil fokusere
på hans arbejde. Der er flere af hans salmer og
melodier med i den nye salmebog.
Tirsdag den 7. november
bliver afrikanske rytmer. Afonso, som er i praktik som
præst hos Niels Christian, stammer fra Afrika, og
udover præstehjertet ligger der også en
forhenværende leder af et afrikansk kor i ham. Vi
glæder os til eksotiske sange.
Tirsdag den 21. november
er temaet „Jens Rosendahl“. Han har lige udgivet en
ny CD med nye salmer og sange. Vi vil prøve at
synge nogle af dem, men også kigge tilbage på hans
talrige bidrag til den danske sang- og salmeskat.
Tirsdag den 5. december
slutter vi efterårets sangaftener med sognepræst
Johs. Kühle fra Abildgaard Kirke i Frederikshavn.
Johs. Kühle er ikke bare præst. Han er også en herlig
musiker, og denne aften vil hedde: „Alle kan synge –
om salmer og sange til Guds ære“ med Johs. Kühle
ved klaveret.
Vi glæder os til nogle dejlige sangaftener
sammen med jer
Anders og Bodil
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Drømmejobbet for Hæstrupdrengen:

Ambassadør i
Canada

Sommer i Harerenden sammen med datteren Lisa og hendes kæreste

Poul Erik Dam Kristensen,
Ottawa, beretter:

Til min søsters og svogers
sølvbryllupsfest (Anne Marie
og Kurt Bak Pedersen) kom
jeg til at sidde ved samme
bord som Ole Jensen. Han
fortalte selvfølgelig muntre
erindringer og historier, og
da stemningen var blevet høj
nok, fik han mig også lokket
til at skrive noget om, hvordan jeg er endt op som
ambassadør i Canada.
Bare jeg vidste det! Men det er
rigtig nok. Og måske ligger
noget af forklaringen i noget,
som en tidligere britisk ambassadør i Washington har sjusset
sig frem til: Det er ikke de
bedste hoveder, der bliver de
bedste diplomater. Så jeg er
måske bare kommet på rette
hylde.

28

LOKAL
bladet

Min interesse for politik og internationale forhold startede tidligt i Hæstrup. Født
og opvokset i Græshede forfaldt jeg meget
tidligt til avislæsning og fandt ud af, at hvis
jeg hentede avisen på Hæstrup Station,
kunne jeg snyde mig til at læse noget af den
i stationens venteværelse, inden jeg cyklede
hjem med den. For derhjemme blev den hurtigt overtaget af de voksne. Interessen for
både politik og aviser har hængt ved siden.
Så efter skole – først i Hæstrups „stråtækte“ hos lærer Mølgaard, så Lund Centralskole, dernæst i Hjørring – besluttede jeg
mig for at læse statskundskab på Aarhus
Universitet. Og gad vide om det stadig var
det med avisinteressen, for med Henning
Christoffersens – ham den tidligere Venstrehøvding, udenrigsminister og EUkommissærs – ord, er statskundskab jo kun
en slags udvidet avislæsning!
Efter god lang studietid fik jeg mig også
en eksamen i statskundskab. Men det vigtigste, jeg opnåede i Aarhus var bestemt at
møde min kone, Else, som har været min trofaste fælle lige siden. Hun flyttede også med,
da jeg måtte drage helt til København for at
få arbejde med den der eksamen.

Tekst & foto:
Poul Erik Dam Christensen

Det var Udenrigsministeriet, der
havde mod på at ansætte mig. Og det
har i snart 30 år givet mange oplevelser.
Jeg har været udsendt til ambassaden i
Thailand – hvor vi også dækkede eksotiske Burma, Laos og Cambodia – til vores repræsentation ved EU (dengang EF) i
Bruxelles, til ambassaden i Washington,
D.C. og nu til Canada, hvorfra jeg også
dækker den caribiske ø-stat Bahamas.
Jeg har i øvrigt også arbejdet i et par år i
det private erhvervsliv, i det der nu hedder Novozymes. Og ind imellem udstationeringerne har jeg arbejdet på Asiatisk Plads, som man kalder Udenrigsministeriets hovedkvarter på Christianshavn. Det er faktisk der, jeg har tilbragt
de fleste af mine arbejdsår.
Hvad laver man så i udenrigstjenesten? Utrolig mange forskellige ting. Det
er den store fordel ved det job. Jeg har
arbejdet med udviklingsbistand, store
globale spørgsmål i FN, bistået nødstedte danskere, været formand for EU’s
fiskerigruppe, bistået danske eksportvirksomheder, forsøgt at trække udenlandske investeringer til Danmark, lavet
handelspolitik i forskellige former, slidt
trapper i det amerikanske forsvarsministerium på vegne af Grønland og så videre.
I modsætning til hvad mange tror, er
livet som diplomat først og fremmest
hårdt arbejde med lange arbejdstider. Og
receptionerne og middagene – de er der
stadig! – er mere en pestilens end det
modsatte. Men der er da heldigvis også
mange oplevelser. Først og fremmest
møder man en masse mennesker. Fra
samfundets top og nedad. Det er især
ved at „netværke“ og tale med mennesker, man kan gøre sit arbejde som ambassadør. Det går i al korthed ud på at
forsvare Danmarks og danskeres interesser, udbrede danske synspunkter,
kultur o.s.v. samtidig med at man helst
skal arbejde for et godt forhold mellem
Danmark og ens udstationeringsland.
I Canada bruger vi – og „vi“ er ambassaden i hovedstaden Ottawa, handelskontorerne i Toronto og Montreal
og 11 såkaldte honorære (det betyder at
de arbejder uden løn fra os!) konsuler –
mest tid på at hjælpe danske eksport-

virksomheder, og det går heldigvis
strygende for eksporten. Vi understøtter også mange danske kulturaktiviteter. Vi indberetter om Canadas holdning i de store internationale spørgsmål og er med til at udvikle samarbejde mellem Danmark
og Canada ude i verden, f.eks. i
Mellemøsten og i Afghanistan. En
helt særlig rolle er at slås for Grønlands interesser, herunder en lille ø
som hedder Hans Ø.
En anden speciel rolle her i
Canada er at holde kontakt til nogle
af de mange foreninger af danske
indvandrere og efterkommere. Der
er op mod 170.000 dansk-canadiere. Mange af dem vil gerne høre
den danske ambassadør tale om
Danmark. For eksempel til det årlige, imponerende Grundlovsdagsmøde, med 1000 til 1500 deltagere, i
nærheden af Toronto – det største
Grundlovsmøde uden for Danmark.

Herover: Græshede,
som gården så ud i
Poul Eriks tid i
1969’erne
Til venstre Poul Erik
sammen med sin
mor Grethe Dam
Kristensen.

Alt i alt et spændende job, som
omfatter meget andet end det
nævnte. Men også et omskifteligt
liv, hvor Danmark bliver mere og
mere attraktivt, jo mere man bor i
udlandet. Vi er derfor glade for at
være tilbage i Danmark i hvert fald
hver sommer. Og noget af tiden tilbringer vi selvfølgelig i Vendsyssel. Jeg har min mor og søster i Hjørring, endnu en søster i Hobro, min
bror i Brønderslev og er tilmed så
heldig at have et sommerhus i
Lønstrup.
Hvis jeg skal se tilbage på,
hvad jeg har lært mest af, er fodbold bestemt med i billedet. I dag
er det at være chef, og dermed også
en stor del af det at være ambassadør, først og fremmest at være god
til at få medarbejderne til at føle sig
som et hold og spille sammen som
et hold. Det lærer du helt naturligt
på fodboldbanen. Selvfølgelig
også at der skal løbes for at vinde.
For mit vedkommende startede den
organiserede fodbold selvfølgelig
i Harken – på banen ved det der
dengang var Centralskolen – som
puslingespiller. Det fortsatte som

drengespiller. Der var flere store
profiler i Harken, som dog nok var
allerbedst, når de kunne stå udenfor og kommentere både spillere og
dommer, som den – i hvert fald
uden for banen – uovertrufne og

berømte Villy Thøgersen. Fra
juniortiden til og med første
seniorår spillede jeg i HI, men siden fik studierne i Århus overhånd.

fortsættes...
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REJSE
BREV

AMBASADØR
I CANADA

Harken drengehold 1960. Det er Poul Erik i midterrækken nr. 3 fra venstre

På mine udeposter har jeg altid haft stor fornøjelse af fodboldbagagen hjemmefra. Som antydet på arbejdet, hvor det er godt at være oplært
med, at mål meget sjældent scores fra sololøb.
Men bestemt også på fodboldbaner. I Bangkok
på et scandinavisk hold i en slags international
turnering, og i de tropiske temperaturer blev der
et særligt stort behov for efterfølgende opfyldning af vædske-depoterne, hvilket jo altid har
været hovedformålet med oldboys fodbold.
I Bangkok havde vi også besøg af en af de
mange berømte Harken-spillere, Uffe Christensen. Han kom med som gæste-spiller og viste
uden tvivl det Harkenske højniveauspil. Men
træningsniveauet må have været lidt under topniveau, for selvom temperaturen ikke var over 35
grader og solen skinnede dejligt fra en skyfri himmel, var han allerede før pausen ude ved sidelinien for at knække sig. Vi fik ham vædskegen-

opfyldt i 3. halvleg, som vist varede til
ud på aftenen. Detaljerne kan findes i
arkivet med Harkens klubblad, hvortil
jeg sendte en lille beretning om Uffes
Bangkok-debut.

i det vestlige Canada. Forfatteren Aksel Sandemose anvendte ham faktisk
som model for hovedpersonen –
Ross Dane eller Rasmus Dansker – i
romanen Nybyggerne i Alberta.

I Bruxelles spillede jeg på EUKommissionens 6. hold, som i realiteten var et særligt danskerhold, dog
suppleret med en italiensk supermålmand og en spansk hurtigløbercenterforward ved navn Jesus. Så i
Belgien hed 3. halvleg, at vi samledes
omkring Jesus.

En anden, mere nutidig er Jan
Eisenhardt fra Hjørring. Han døde
desværre for nogle måneder siden, i
en alder af hele 99 år. Jeg nåede at
møde ham et halvt års tid inden. Han
var forbavsende frisk, regnede med
at han skulle deltage i det næste
Eremitageløb nord for København.
Det er jo også kun 13 km langt. Han
havde nogle få år tidligere gennemført halvmarathonen over den nye
bro/tunnel til Sverige! Jan Eisenhardt var som ung en slags professionel fodboldspiller i Frankrig, men
blev senere en stor mand indenfor
idrætsundervisning i Canada. Han
nåede også, tilbage i 1950erne, at
blive lagt på is som mistænkt for at
være kommunist, men blev fuldt rehabiliteret og fik til sidst tildelt en
fin canadisk orden. Han stillede
også op til borgmestervalget i
Montreal som 96-årig – og var pressens yndling.

I Washington blev jeg verdensmester. I anledning af verdensmesterskabsturneringen (1992) lavede det lokale fodboldforbund en turnering for
de ambassader, hvis landshold var
med. Det var Danmark jo ikke, men
irerne kunne ikke stille hold, så vi fik
budet. Vi kom helt i finalen på plænen
foran Det Hvide Hus, vandt med 6-5
over Saudi Arabien og fik – for en meget kort stund – overrakt den rigtige
verdensmester-skabspokal. Og der var
indslag med det i TV2 Sporten. Efter
disse højder besluttede jeg at lægge
støvlerne på hylden! Siden har der
stået tennis og lidt løb på sportskalenderen. Og her i Canada naturligvis også skisport, både ligeud og ned
ad bakken.
Lad mig slutte af med lidt om vendelboer. Selvom det er mange år siden
jeg forlod Hæstrup, betragter jeg mig
da stadig som en slags vendelbo. Kan
da i hvert fald stadig tale sproget. Og
siden min kollega i Washington, Friis
Arne Petersen, er fra Skagen, kan man
sige, at det er vendelboer, der har fod
på Nordamerika – i hvert fald det officielle Danmarks tilstedeværelse.
Noget mere interessant er dog det
faktum, at en betydelig del af de danske
indvandere i Canada kom fra Vendsyssel. Også et par af de mest interessante.

Poul Erik og frue sammen med Canadas statsministerpar
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En af dem, og blandt de tidligste,
var Simon Hjortnæs fra Vrensted. Han
kom til Alberta i 1902 (efter nogle år i
USA) og var i mange år dominerende
blandt danske indvandere, i hvert fald

Endelig vil jeg nævne Knud Simonsen, også fra Hjørring. Han lever endnu i bedste velgående. Da
jeg første gang kom i kontakt med
ham, og han hørte, at jeg kommer fra
Hæstrup, kunne han fortælle, at han
som modstandsmand under 2. verdenskrig havde deltaget i sabotagen af jernbanelinien ved Hæstrup.
En begivenhed jeg havde hørt en
del om som knægt.
Ja, at verden er lille, oplever vi
ikke så sjældent. Sidst da vi besøgte
vores konsul i Edmonton, Alberta
og over middagen fandt ud af, at
han som dreng havde været nabo
med min svigermor – dog ikke i Vendsyssel, men i Læborg ved Vejen.
Meget kan man finde i Vendsyssel, men vi er fortsat nogle, der måtte
udvandre for at finde kone og job.
Poul Erik Dam Kristensen

Troll Mountain
Med 8. klasse på overlevelsestur i Norge

Fjellklatring,
det ser farligt ud, Anne
Mette på klippen,
Jeppe og Rene sikrer

Vi ankom mandag d. 1. maj og
første dag startede med aktiviteten
„Team Challenges“.
Det var rigtig sjovt og spændende. Det hele gik ud på at hjælpe
hinanden og kunne enes, når man er
i en presset situation, og opgaverne
vi skulle udføre var gode. På vores
hold var vi rigtig gode til at samarbejde. Vi var ca. 11 på hvert hold, det
var bare klassen de havde delt op i 2
grupper.
Tirsdag var vi på kanotur. Jeg
sejlede med Anne Mette og Thomas.
Det gik rigtig godt, og vi faldt heldigvis ikke i vandet.
Så kom vi til onsdag, hvor vi
skulle på træklatring, bjergklatring
og rapellingtur. Vi blev delt op i 2
grupper igen. Det var de samme grupper som om mandagen.

Først fik vi instruktioner i
hvordan træklatringen skulle foregå og også en masse om udstyret
og sikkerheden. Der var 3 store
træer. Ved to af træerne skulle man
bruge en speciel teknik for at
komme op i halvdelen af træet. Det
så temmelig svært ud, så nogle af
os syntes ikke lige vi havde lyst til
det. Så vi tog det sidste og højeste
træ i stedet for.
Der skulle tre mennesker til,
når én skulle klatre, pga. at sikkerheden skulle være i top. Da jeg
skulle klatre skulle Heidi holde mig,
og Camilla skulle være personen,
der holdt „smilet“. Smilet var enden af det reb, jeg hang i. Det hed
smilet, fordi det hele tiden skulle
hænge som et hængende smil.

Men ikke for meget, men sådan at man lige kunne nå at
gribe fat hvis der skulle ske noget. Det var faktisk ret
hårdt at klatre, for det var et 30 meter højt træ. Men der
var en flot udsigt deroppe fra. Da vi skulle ned igen
skulle vi hænge i rebet, og vi blev så hejst ned. Det var
lidt væmmeligt at skulle sætte sig ud i luften og bare
stole på, at de ikke lige pludselig slap rebet. Men Heidi
er en god pige, så jeg stolede da på hende J. Vi skiftedes til at hjælpe hinanden, når vi skulle klatre.
Efter vi var færdige med at træklatre, skulle vi en
tur op i bjergene. Vi gik i en lang række efter Heins, som
var vores holds guide den dag. Det var en lidt lang tur,
og den var hård.
Da vi nåede op til den klippe, vi skulle klatre på,
skulle vi gå i grupper på 3 personer. Klippen så faktisk
ikke så stejl ud. Jeg skulle åbenbart være den første,
der skulle klatre, fordi de andre lige syntes, at det skulle
være mig. Så det blev det. Jeg ville egentlig bare have
det overstået, for hold op hvor var det hårdt. Jeg havde
lidt problemer i starten med at komme op på selve klippen, men ellers gik det nu okay. Men der havde lige
regnet, så klippen var rigtig glat. Vi var faktisk rigtig
heldige, med at der ikke regnede, da vi klatrede og
rapellede, for det gjorde der inden og efter. Camilla holdt
mig, da jeg klatrede på klippen, og jeg holdt både Camilla og Heidi, da de klatrede, for mig og Heidi blev
enige om, da det var Camillas tur til at klatre, at jeg bare
skulle holde hende også, for det var lige det nemmeste
i stedet for at vi skulle til at bytte. Man fik rimelig ondt
i hænderne efter at man havde holdt en der klatrede,
for rebene sved i ens hånd. Og når hænderne var våde,
blev de også kolde. Så jeg lånte nogle vanter af Lise,
det hjalp en del.
Da alle sammen havde prøvet at klippeklatre, skulle
vi til det sidste den dag, nemlig rapelling. Vi ventede i
ca. 20 min. på at det andet hold blev færdige med at
rapelle, så vi kunne komme til. Tiden gik hurtig og vi
skulle gå lidt længere op af bjerget for at komme til den
klippe, hvor vi skulle rapelle. Der skulle gå 4 personer
med Heins op først. Anne Mette, René, Heidi og mig
gik med. Vi var lidt bange, for vi syntes, det så ret vildt
ud. Det var en rigtig lang gåtur, vi skulle gå for at komme
op til toppen af klippen, som vi skulle rapelle på. Da
det blev min tur, blev jeg spændt fast i en masse reb og
ting og sager. Så skulle man ellers bare bevæge sig
nedad. Det gik helt fint, og var nok det nemmeste og
mindst farlige den dag. Selvom det var det, der så farligst ud i starten. Vores hold blev hurtig færdig med at
rapelle, så vi gik ned og hjalp det andet hold med at
træklatre.
Til både rapelling, klippeklatring og træklatring
skulle alle mand have en sele på og en hjelm. For en
sikkerhedsskyld.
Da vi kom hjem var vi meget trætte, for det havde
været hårdt. Og dagene inden havde bestemt heller
ikke været nemme.

Tekst Laura Saksager Jensen
Foro: 8. a Vrejlev-Hæstrup skole
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Træklatring.
Jeg håber de holder godt
fast siger Torben, der
hænger i rebet

River
rafting
Så kom torsdag.
Det var nok den
dag, vi alle
havde set mest
frem til. Bare
ordet „River
Rafting“ lød
vildt, vildt, men
at prøve det var
helt utroligt.
Først skulle vi mødes udenfor selve
centret, hvor guiderne fortalte en masse om
sikkerhed, og vi skulle skrive under på at vi
ville gøre det på eget ansvar. Bagefter skulle
vi gå over bagved. Der fik vi udleveret en
våddragt, en redningsvest og en regnjakke
af en art. Man kunne selv bestemme om
man ville have sine egne sko på eller leje
nogen. Jeg valgte bare at have mine egne
sko på, for jeg gad ikke bruge penge på
det. Det var kun Thomas og Andreas der
lejede sko, men de sagde så til gengæld, at
det skulle vi også have gjort, for der kom
intet vand ind i dem. Og det var da synd at
sige, at der ikke kom vand i vores. For vores blev fyldt med vand. Og det var rigtig
koldt.

Da alle var klædt på til en rafting
tur, skulle vi deles op i 3 grupper. Vi var
6 i vores båd plus guiden. Vores guide
hed Ronnie, og han var nordmand.
Men han var nem nok at forstå alligevel. Vi blev smidt ind i en bil, og
gummibådene på en trailer bagefter. Og
så ellers af sted mod floden. Der var en
sluse lige inden floden med vandfaldene. På den ene side var vandet fuldstændig stille. Og på den anden var
der vildt kaos i vandet. På den stille
side skulle vi sætte vores gummibåd
ud. Vi skulle lige have lidt informationer om, hvad vi skulle gøre, når han
råbte forskellige ord. Det var ret sjovt,
for vi måtte også sprøjte på de andre.

Da vi var færdige med informationerne og
alle bådene var kommet op af vandet, skulle vi
lave en lille prøve. Prøven gik ud på, at vi skulle
springe ud i et vandfald af en art. Det mest vigtige, vi skulle huske på, var at holde fødderne
og hænderne over vandet og så svømme, når
han sagde det. Det var virkelig, virkelig koldt.
Hold da op. Vi skulle lave prøven, så vi ikke fik et
koldt chok, hvis vi faldt i vandet, når vi skulle
rafte.
Så kom tiden til „River rafting“! Alle glædede sig bare helt vildt, men var alligevel ret
spændte. Og ingen ville falde i vandet selvfølgelig. Så kom vi af sted, og det var virkelig
vildt og sjovt. I det første vandfald faldt 3
personer af, så man blev virkelig bange for
selv at falde af senere. Vi fik 2 rafting ture, og
det var bare så vildt.

fortsættes...
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Team challenge
det gælder om at samarbejde

Om fredagen skulle vi til Kristiansand, senere på aftenen hjem til Danmark.
Vi blev hentet med en bus om morgenen, ca. ved 9 tiden. Det var en rigtig luksusbus, vi
blev hentet i. Buschaufføren var rigtig venlig, så han gav os en rundtur, da vi var kommet til
Kristiansand by. Da vi blev sat af bussen og havde fået vores bagage, kom en mand fra Color
Line med en stor container, som vores bagage skulle ind i, så det kunne komme med til
Danmark.
I de næste timer, skulle vi så på rundtur med Mona, inden vi måtte gå for os selv og kigge
på butikker. Da vi endelig måtte kigge på butikker, og gøre hvad vi havde lyst til, hyggede vi
os også rigtig meget. I hvert fald os piger. Vi spiste Mc Donalds mad og solede os på græsset
ved kirken.
Da klokken blev 17 skulle vi mødes udenfor kirken, så vi kunne spise sammen på en
restaurant, inden vi skulle med færgen til Danmark. Vi spiste på en restaurant der hed „Egon“,
det var rigtig hyggeligt. Vi skulle med færgen kl. 19, så der var ikke lang tid til at spise, men vi
nåede det da. Kl. 19:00 stod vi så på færgen til Danmark. Vi var i Danmark ved 23-tiden.
Det har været den fedeste og hyggeligste tur med klassen nogensinde. En virkelig god
lejrtur. Og alle de oplevelser vi fik med os hjem, vil vi nok aldrig glemme. Og vi har jo også en
masse billeder derfra. Jeg havde ikke troet, at det ville blive så sjovt.
Først køkkentjans,
så restaurant

Hilsen 8. klasse
på Vrejlev-Hæstrup Skole
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PV Sport 81:

390 overnattende gæster
I uge 30 havde vi i Poulstrups idrætsforening 390
overnattende gæster, fordelt på 355 fodboldspillere
og 35 ledere, som alle deltog i den store fodboldturnering Dana Cup i Hjørring.
Gæsterne var fra Belgien, Lithauen, Norge, Sverige og Fin-land. De mange fodboldspillere betød, at
vi havde døgnbemanding af skole, hal og cafeteria,
og denne opgave klarede vores mange frivillige hjælpere fra PV Sport 81 med bravour.
Husk at du altid kan se den aktuelle cafeteriavagtplan
med cafeteriets åbningstider på pv81.dk hvor der også
findes turneringsplaner og andre informationer om
idrætsforeningen.

De 390 gæster skulle spise morgenmad i Poulstrup og de foregik delvist i cafeteriet og i teltet udenfor. Heldigvis var der morgenmad fra kl. 7 til kl.
10, så de 390 gæster ikke kom på én gang. Efter fodboldkampene i Hjørring gik fritiden med ........ fodbold - både på banerne i Poulstrup og som
her på Playstation i cafeteriet.

Legepladsen i Poulstrup
fyldte 35 år
Der var trængsel foran tombolaen med de mange
sponsorerede gevinster og i dagens anledning fik
Bjørn debut som fiskedamsbestyrer.
En af naboerne til legepladsen i Poulstrup, Rebekka
Røssel Andersen, havde lavet denne fantastiske
lagkage til fødselsdagsfesten, selvom hun er meget
højgravid. Lagkagen vejede 15,3 kg. og i konkurrencen med at gætte mængderne af ingredienser og
lagkagens vægt, blev vinderen Karin Dalsgaard (som vandt en
lagkage). Vi siger
tillykke og tusinde
tak til Rebekka og
alle vores andre
trofaste kagebagere.
Se omtalen af
fødselsdagen på
næste side.

34

LOKAL
bladet

GADESPEJLET

&

S ET
SKET

Nordenfjords igen
Fødselsdagsfesten...
Lørdag d. 24. juni fejrede vi
at Ministrup, Børnenes Jord i
Poulstrup, fyldte 35 år. Fødselsdagsfesten blev besøgt af rigtig
mange gæster, som dermed
valgte at støtte børnenes egen
legeplads midt i Poulstrup. Det
er vi i bestyrelsen meget glade
for, da overskuddet fra festen er
nødvendigt for, at legepladsen
kan eksistere. Vi modtager ikke
nogen offentlige tilskud, så det
at vi netop har fejret 35 års fødselsdag, er faktisk noget af en
bedrift. Vi kan takke gæsterne til
fødselsdagsfesterne, vore dygtige kagebagere og vores fantastiske sponsorer for at vi har en
selvejende legeplads, som ejes
100% af børnene i Poulstrup. Da
vi har mange rigtig gamle legeredskaber, går næsten alle foreningens midler til vedligehold, reparationer, sikkerhedsforanstaltninger og forsikring, så en ønsket udskiftning af nogle af de
gamle legeredskaber kan kun
realiseres, hvis vi får held med
en eller flere af vores mange ansøgninger til forskellige fonde.
Til årets fødselsdagsfest havde
vi også besøg af Joanna, som
underholdt børnene og de lokale
square-dansere gav en opvisning, inden den årlige fodboldkamp om Ministrup mesterskabet fandt sted. Vi kan glæde os
over en veloverstået fødselsdagsfest og må så ellers håbe på
held fra vores ansøgninger eller
at foreningen bliver begunstiget
af en arv eller lignende, som kan
fremtidssikre børnenes egen legeplads midt i Poulstrup by.

Husk at besøge
www.ministrup.dk
Henrik Hansen

En af egnens markante skikkelser, fhv.
skoleinspektør Poul Hviid er sammen med
sin hustru Annelise vendt tilbage til den
egn, hvor familien fik en stor del af deres
arbejdsår, Poul som skoleinspektør og Annelise som sekretær ved Hjørring Sygehus.
I 1967 flyttede familien med de 2 børn
ind i Poulstrup gamle skole, hvorfra arbejdet med at starte den nye centralskole blev
ledet. Først senere noget efter skolens start
blev den nye inspektørbolig færdig, og familien flyttede ind på Poulstrup Skolevej 1.
Det daværende sogneråd besluttede,
at „realskolebørnene“ skulle undervises i
Vrå, hvorfor skolen efter 7. klasse kun havde
halvdelen af eleverne i 8-9 årgang. Dette
blev der dog rettet op på da skolen senere
ved ihærdig indsats fra inspektør og lærerråd fik alle eleverne „hjem“ og Vrejlev-Hæstrup Centralskole blev en fuldt udbygget
2 sporet skole med børnehaveklasse.
Det var Poul Hviids klare målsætning,
at skolen skulle være en aktiv medspiller i
lokalsamfundet og hele egnens kulturcentrum. Dette førte til starten på den årlige kulturweekend før påske med udstillinger af lokale kunstnere. Skønt familien
Hviid senere flyttede til eget hus i Løns-

trup, var Poul Hviid altid den første mand
på skolen om morgenen.
Da Poul Hviid gik på pension i 1989,
flyttede familien af helbredshensyn til
Fredericia, hvor den har boet indtil juli
2006, hvorefter Poul og Annelise igen er
vendt tilbage til Poulstrup. Begge har allerede fundet sig godt tilrette i deres lejebolig på Hovedgaden, og glæder sig til
at fortsætte pensionisttilværelsen i de
vante omgivelser tæt på familie og gamle
venner.
I familiens „landflygtighed“ har
begge været på utallige besøg i Poulstrup, og Poul har i hele perioden studeret den lokale historie omkring Vrejlev og
Børglum Kloster. Poul er stadig levende
interesseret i historie og har gennem
årene skrevet mange artikler om historiske emner.
Lokalbladet ønsker Poul og Annelise „velkommen hjem“ og håber at egnen fortsat må nyde godt af det litterære
arbejde. Den gamle skrivemaskine er i
hvert fald parkeret kampklar på skrivebordet og papirstakke er klar til at indgå
i den kommende pensionisttilværelse.
Knud Birch Andersen
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Det vilde liv omkring motorvejen

Hvad sker der med vildtet,
når et motorvejs anlæg med
vildthegn skærer gennem det
åbne landskab og adskiller f.
eks. moseområder og agerjord – forbliver vildtet i
moseområderne og fortsætter agerjorden med at være
relativt fattigt på vildt?
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Tekst & foto:
Kirsten Mouritsen

Brakmarken er et ideelt skjulested for rådyr og andet „vildt“

Vi følger Peter Have, der giver
Aksel Mouritsen gode råd om
udnyttelse af brakmarkerne
på en tur i området langs
motorvjen. Brakmarken er et
godt spisekammer og værested for vildtet. Her er masser
af gederams, som rådyrene
holder meget af – og der må
sås majs, solsikker og fodermarvkål. Det vil også være
godt for fuglevildtet at etablere et stisystem hvor græsset
bliver slået. Her vil der også
blive grobund for myrer og
lign, som er godt foder for
både fasan- og agerhønsenes
kyllinger. Endvidere vil der
også være mulighed for at
fuglevildtet kan sandbade, så
de kan holde sig tørre.

I Guldager blev der indtil motorvejens tilblivelse sjældent set
rådyr på marken - kun i moseområdet, der nu ligger på Høgstedsiden af motorvejen - adskilt fra det
område med vej og to vildthegn måtte man vel gå ud fra, at agerjorden i Guldager ikke ville komme til
at „huse“ rådyr, men virkeligheden
overgik fantasien.
Nu fouragerer rådyrene lige
udenfor haven, og i vinter gik de
ind i denne og åd af fasanernes
foderautomat og de sidste rester
æbler - et rigt dyreliv, der er interessant at følge året rundt - så interessant, at vi har lavet „hul“ i læbæltet, så vi fra køkkenvinduet kan
følge dyrevildtet.
Vi har bedt jagtkonsulent Peter Have forklare, hvad der sker
med vildtet langs motorvejsanlæg
og hvordan det tilpasser sig.
Grunden til at vi nu ser rådyr
her nævner Peter Have tre årsager.
For det første er rådyrbestanden de sidste 15 år næsten fordoblet. De er perfekte til at tilpasse sig
udviklingen i det moderne landbrug
- færre brug men større marker med

afgrøder som raps og majs og så
er der brakmarkerne, som virker
som de rene opholdsstuer. Hvor
de forhen havde behov for skov
og læhegn har vegetationen i brakmarken en tilpas højde sommeren
igennem til at rådyrene kan skjule
sig og om vinteren trækker de ind i
læhegn og skovbeplantning. De
lader sig ikke stresse af motorvej
og lever fint tæt på mennesker
Ræveskab er også årsag til, at
der er flere dyr. Rævebestanden er
de sidste 10 år er minimeret voldsomt på grund af ræveskab. Rævene tager hvert år mange rådyrlam.
Tredje årsag er, at motorvejen
har delt Vendsyssel op i tre dele
og især her, hvor der er hegnet
langs med vejen kommer vildtet til
at vandre langs med og ikke over
vejen – den nok væsentligste årsag til at der findes flere små flokke
her i området ganske tæt på bebyggelserne.
Rådyrbestanden er nu så talrig, at Peter Have kraftigt opfordrer jægerne til at nedlægge flere
dyr til efteråret for at bevare en
sund bestand. Det bekymrer ham,
at lam i nogle områder kun vejer 46 kg og voksne kun 14- 16 kg, hvor
vægten skal ligge på 10-12 og 1921 kg. Vi kan via vægten få et indtryk af dyrenes velbefindende og
hvor der bør reguleres i bestanden.
Naturen er sådan indrettet, at den
regulerer sig selv. Det er sket på
Fyn, hvor der også blev for mange
dyr, uden at man greb ind. Det resulterede i at de blev stressede og
immunforsvaret blev nedbrudt.
Dyrene blev syge og døde. I dag
er 60% af øen uden dyr – den situation skal vi nødig havne i her i
Vendsyssel. Derfor skal der nedlægges flere dyr i de områder hvor
tætheden er for kraftig. Der er foder nok, men rådyrene er territorie
bestemt, og når råen sætter lam,
må der ikke være andre i deres
område. På samme måde vælger
bukkene også deres teritorium kniber det med plads, stresses de

ved konstant at være på vagt for
indtrængende på deres område og
det resulterer i sidste ende i nedbrudt immunsystem og dermed
sygdom som parasitter og indvoldsorm.
Krondyr er et helt nyt islæt her
på egnen. De har ikke de problemer med stress som rådyrene, men
lever gerne sammen i store flokke
(rudler) – bare der er foder nok.
Peter Have mener, at de er kommet
fra de store flokke der lever i skovene på Tranum egnen – de vandrer over store afstande og er kommet langs vestkysten hertil. De
standses heller ikke af hegnene
ved motorvejen – hopper elegant
over.
Dyr har svært ved at tilpasse
sig og lære at krydse motorvejen.
De, der oftest bliver dræbt, er ræv,
mink og harer. Selvom både ræve
og harer er flittige til at benytte
vildtpasager under vejen, så er der
også mange ræve, der graver under hegnet langs vejen og forcerer
vejen, men mange bliver dræbt. Det
er der andre, der nyder godt af som Peter Have udtrykker det: Motorvejen er for musvågen som
Netto er for os, der er nye tilbud
hver dag - derfor ser vi de mange
musvåger sidde på stolperne langs
vejen og vente på næste tilbud eller måske de mus eller frøer, der lever i grøften.
Noget som de færreste tænker på, der ikke kan krydse en motorvej er sommerfugle og andre insekter, der ikke kan flyve højere end
en meter.

Hvis nogen har spørgsmål vedr.
jagt eller vildtpleje kan man
komme i forbindelse med Jagtkonsulent Peter Have på tlf. nr.
98441911

LOKAL
bladet

37

Peters hund er stor som en hest

Dyredag i Skovager
Lauras kanin ser spændende ud
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Tekst & foto:
Børnehaven Skovager

Vi havde i Skovager besluttet at holde Dyredag torsdag
den 15. juni 2006, da børnene ofte danner gode relationer
til deres dyr, men sjældent har mulighed for at vise dem
frem overfor deres kammerater. Denne mulighed ville vi
gerne give børnene.
Hvornår bliver det min tur?

Efter vores dyredag har vi i Skovager
vedtaget at dyredagen fremover, en gang
årlig, skal være en fast tilbagevendende
tradition.
Dagen startede med at børnene løbende ankom med deres dyr (levende eller tøjdyr) i bur eller i snor ifølge med
voksne.
Klokken 10.00 var der fremvisning af
alle dyrene i den flotte „manege“. Dyrene
blev fremvist en ad gangen, så alle kunne
beundre dyrene. Dyrene fik herefter sammen med deres ejer en præmie bestående
af et diplom og en 1. præmie rosette. Alle
dyrene var noget helt specielt, der var hver
sin race, hunde i alle størrelser hvide som
pink og mange kunne fremvise nogle fine
hundekunster.
En hest var et stort hit for børnene,
for efter fremvisningen fik børnene på
skift en ridetur og selvfølgelig med ridehjelm på.
Kaniner i snor i „manegen“ hvor børnenes tålmodighed kom på prøve, da kaninerne lige skulle undersøge terrænet.
Marsvin var der også, en hel familie
bestående af mor, far og to unger på 14
dage.
En kat blev vist frem, en anden skulle
også være vist frem men da den var skæmt
af køreturen hertil børnehaven stak den
af. I skrivende stund er katten stadig ikke
vendt hjem til familien, derfor en lille efterlysning. Katten er et halvt år gammel, den
er rød og hvid. Hvis nogen har set den må
i gerne kontakte personalet i Skovager.
Sidst men ikke mindst blev der også
fremvist 4 vinbjergsnegle som vi fik tilbudt at beholde her i børnehaven. Vi takkede pænt nej, da vi mener vi har rigeligt
med alle vores dræbersnegle.
Inden børnene fremviste dyrene, blev
de spurgt om hvor gamle dyrene var og
hvad de spiste. Herefter gik alle rundt i
„manegen“ efter tur. Børnene klarede dette
flot, specielt var vi imponeret over alle de
børn som magtede denne opgave alene. I
en tid, hvor det at være i centrum er en
vigtig kompetence at udvikle, ser vi dyredagen som endnu en positiv tradition.
Samtidig har det også stor betydning at
børnene er i trygge og vante omgivelser.
Til slut var børnehaven vært med
kaffe, saft og småkager, hvor alle havde
tid til at beundre dyrene nærmere og mon
ikke der var nogle som fik listet sig til at
give dyrene en smagsprøve.
Alt i alt en dejlig dag hvor børn, dyr,
forældre og personale hyggede sig og
hvor vejrguderne var med os.

Melanie på sin hest ridelæreren (mor) kigger på

Andreas og Magnus viser de vilde dyr frem

Der er en marsvinfamilie i buret
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12345678901234567890123456789012123456
lokalsamfundet. Du kan ringe til Inger på 98988284
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OPSLAGS
TAVLEN

www.poulstrup.net

Telefon

Tømrermester

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

IMPORT

Plastvinduer og døre
Lev. i alle mål med og uden montering
Danske og tyske profiler
Kvalitet til lavpris med garanti

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

Klaus Bonkegaard
Mobil-tlf. 28181333

POULSTRUP OG OMEGNS VENSTRE
TLF. 98 98 84 22

STØT BLADETS ANNONCØRER DE STØTTER OS

Bøjholmvej 4, Sæsing, 9830 Tårs

ØSTERMARKEN 51

DKs bedst betalte fritidsjob

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

NeuromediaAps
søger omgående positive og seriøse,
fritidsforhandlere og teamledere
til at styrke vores salg i Nordjylland
Der er ingen økonomisk risiko, du må
have adgang til bil og internet, være
initiativrig og kreativ.
Mere info på www.flp.dk

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

Voerhøj
MaskinstationA/S
Terpetvej 490, 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99
98 98 85 99

TODBJERG BUSSER NORD / TÅRS TAXI
HOVEDGADEN 112, POULSTRUP - 9760 VRÅ
Døgnvagt på Taxi
Turistkørsel i ind- og udland
Vogne fra 1-68 personer
Konferencebusser (V.I.P.)
Læge- og speciallægekørsel
Selskabskørsel
Liftbuskørsel
Rutekørsel
9898 8507
9896 1701
FAX. 9898 8581
- 9896 1995

TLF.

Turistkørsel i
ind- og udland
Kørsel med Liftbus
Udflugtskørsel
Minibusser
Selskabskørsel

Saksager rejser
v/ Morten Saksager
Saksagervej 166
9760 Vrå
telefon 98982300
telefax 98988366

Her er der
plads til din
nye
annonce

Poulstrup Skolevej 5 - Poulstrup

VREJLEV-HÆSTRUP
HALLEN

ÅBNINGSTIDER DAGLIGT 7-22

Hele egnens
samlingssted
Sport og
fritid
Henvendelse: Elmer Madsen
Tlf. 98 98 62 89 - MOBIL 41 60 62 89
Harken UGF

Åbningstider:
Mandag-fredag: 7-18
Lørdag-søndsg: 7-16
Friskbagt brød fra Tårs Bageri
Håndkøbsudsalg fra Vrå Apotek

Bispensgade 90

SALG AF
HVIDEVARER

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

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.
Styrelsen 2006-2007:

Maden leveres af Tårs Hotel og består af 2 slags sild, torskeanretning, grønlangkål med flæsk, pølse og hamburg-ryg.
Glaseret juleskinke, stort salatbord, flødekartofler, hjemmebagt
flutes, ris a’lamande, og frisk frugt.

For menighedsrådene
Niels Christian Lassen
For skolebestyrelsen
Udpeges senere
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
Form. for landsbyrådet i Harken
Kaj Nielsen

Billetsalget foregår mandag den 25. september 2006 fra kl. 19.00 i hallen.
Køb af billetter kan KUN ske ved personligt fremmøde på denne dato. Der
uddeles numre til de personer, der står i kø, og man skal oplyse det antal
billetter, man ønsker. Vi tror, der vil være rift om de 700 billetter, mød derfor
op i god tid, så du kan sikre dig adgang til en festlig aften. Bestyrelsen

Formand:
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

Julefrokost lørdag den 18. november 2006
i Vrejlev Hæstrup Hallen kl. 18.30 – 02.00

Pris 200,00

LOKALBLADET

VEJVISER

LOKALbladet
NÆSTE NUMMER:

Vi sætter fokus på Poulstrup
gamle skole, der har ligget
flere steder og haft skiftende
funktioner gennem tiderne.

Lokalbladet er et upolitisk egnsblad,
der udgives af en kreds af foreninger og institutioner i VrejlevHæstrup 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
15. APRIL
15. JULI
15. OKTOBER

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

Ansvarshavende
Foreningsstof og annoncer
Lokalstof
Redigering
Korrektur

LOKALSTOF

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

Niels Chr Scheel Lassen, Vrejl. Kirkevej 28, 9760
Erik Jess, Hovedgaden, 78, 9760 Vrå
Karen Nielsen, Præstevej 10, 9800 Hjørring
Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå
Kirsten Blichert

98986043
98988063
98986514
98988027

Lillian Toft Jensen,Bastholmmøllevej 31, 9760 Vrå
Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå
Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå
Ingen meddeler
Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring
Hanne Broberg, Hæstrupvej 29, 9800 Hjørring
Ingen meddeler
Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring
Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå
Ingen meddeler

98988422
98986166
98986495

FORENINGSSTOF
Børnenes jord
HUGF
4H
Hæstrup menighedsråd
Møllehaven
Poulstrup Badmintonklub
Poulstrup Borgerforening
Poulstrup Rideklub
Skolebestyrelsen, V-H skole
Skovager
KFUM-Spejderne
Sport 81
Støttef. f. Aktivitetscentret
V-H. folkedansere
Vrejlev menighedsråd

Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
Ingen meddeler
Annette Larsen, Ny Rønnebjergvej 129, 9760 Vrå
Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
Ingelise Villumsen, Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Pia Larsen, Smedievejen 20, 9800 Hjørring
Inge Christensen, Gønderupvej 10, 9760 Vrå
Vibeke Hansen, Engkærvej 12, 9760 Vrå
Ny meddeler i næste nr.
Børnehaven Skovager, Skovager 7, 9760 Vrå
Maibritt Andersen, Hovedgaden 10, 9760 Vrå
Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
Gudrun Nielsen, Munkholmvej 4, 9760 Vrå
Helle Sørensen, Lindager 9, Poulstrup, 9760 Vrå
Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå

98986467
98986555
98986289
98988029

98988394
98988461
98986333
98986346
98986504
98988150
98998674
98988327
98988717
98988394
98988371
98988169
98988027

FORENINGS

VEJVISER

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

Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå
Hanne Thorup, Harkenvej 3, 9760 Vrå
Arne Larsen-Ledet, Irisvej 1, 9760 Vrå
kontoret.........................................................................
.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Christian Højer Jørgensen, Elmager 3, 9760 Vrå .........
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå .........................
Lillian Toft Jensen, Bastholmmøllevej 31, 9760 Vrå

98988125
98998059
98982127
96231581
96231588
98988308
96231586
96231584
98988543
96231583
96231585
96231587
96231587
98988367
96239708
98988422

DAGINSTITUTIONER
Møllemarken
Rundmarken
Skovager

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

98986346
98986347
98988327

PLEJEHJEM
Poulstruplund
Skovgården

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

98988040
96234711
98961701
98986043

Organist
Kirkesanger

Tårs Taxa
Niels Christian Lassen, Vrejlev Kirkevej 28, Vrå
Træffes bedst på hverdage kl. 12-13 (ikke mandag).
Bodil Andersen, Nedre Byvej 6, 9760 Vrå
Anders Boelt Kristensen, Gravensgade 23, 9700 Br.

Vrejlev Kirke:
Kirkegårdsleder
Menighedsrådet

Kirkegårdskontoret (bedst mandag-fredag kl. 12-13)
Peter Boel Beck (privat), Skævevej 6, 9352 Dybvad
Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå

98988360
98864542
98988027

Hæstrup kirke:
Menighedsrådet
Graver

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

KIRKERNE
Kirkebilen:
Sognepræsten

75885013
98986801

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

Lone Hedstrøm, Gl. Rønnebjergvej 359, 9760 Vrå
Niels Peter Andersen, Hovedgaden 10, 9760 Vrå
Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå
Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå
Jon Frederiksen, Vrejlev Kirkevej 90

98988659
98988717
98988777
98988271
98986155

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

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

98986390
98986244
98988063
98988011
98988449
98988491
98988088
98988360

Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
98988394
Åse Hvidberg Henriksen, Ålborgvej 603,9760 Vrå
98986446
Annette Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå
98988267
Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9800 Hj. 98986063
Klaus Nielsen, Haurholmvej 101, 9800 Hjørring
98986436

TID OG STED
LOKALHISTORISK ARKIV:
Åbent: Mandag
16.00-18.00
AKTIVITETSCENTRET:
Åbent: Tirsdage
11.30-16.00
Torsdage
8.30-16.00
Fredage
8.30-13.00
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

WEB-GUIDE
SPORT81:
www.pv81.dk
BØRNENES JORD:
www.ministrup.dk
KIRKERNE:
www.vrejlev-haestrup-sogne.dk
SPAREKASSEN
„VENDSYSSEL“:
www.sparekassen-vendsyssel.dk
POULSTRUP.NET:
www.poulstrup.net

MAIL-GUIDE
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

MAIL-GUIDE

NORDJYSKE STIFTSTIDENDE:
lindager@vip.cybercity.dk
SKOLEN:
vrejlevskole@hjoerringkom.dk
SPAREKASSEN
„VENDSYSSEL“:
mail@sparV.dk.
SPORT 81:
pv81@tdcadsl.dk
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