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Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke

AKTIVITETSKALENDER

Gudstjenester i  Vrejlev og Hæstrup kirker

Alle møder er offentlige og afholdes normalt i
sognelokalet.. Dagsordner, regnskab og budget er
er fremlagt på kirkegårdskontoret 1 uge før
mødedatoen. Referater fremlægges samme sted.

Søndag den 16. november
Vrejlev Kirke: kl. 14
Kirsten Munkholt
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 23. november
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 30. november,
1.søndag i advent
Vrejlev Kirke: kl. 10.30,
kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 7. december
Vrejlev Kirke: kl. 16,
krybbespil
Hæstrup Kirke: kl. 19.30,
De ni læsninger

Søndag den 14. december
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 21. december
Vrejlev Kirke: kl. 14
Inge With Johannesen
Hæstrup Kirke: Ingen

Onsdag den 24. december,
juleaften
Vrejlev Kirke: kl. 14.45
Hæstrup Kirke: kl. 16

Torsdag den 25. december,
juledag
Vrejlev Kirke: kl. 10.30,
kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9

Fredag den 26. december,
2.juledag
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 28. december,
julesøndag
Vrejlev Kirke: Ingen!
Hæstrup Kirke: Ingen!

Torsdag den 1. januar,
nytårsdag
Vrejlev Kirke: kl. 14
Hæstrup Kirke kl. 15.15

Søndag den 4. januar,
Hellig Tre Kongers Søndag
Vrejlev Kirke: kl. 10.30,
børnegudstjeneste
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 11. januar
Vrejlev Kirke: kl. 9, kaffe
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 18. januar
Vrejlev Kirke: kl. 10.30,
kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 25. januar
Vrejlev Kirke: kl. 14
Inge With Johannesen
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 1. februar
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 8. februar
Vrejlev Kirke: kl. 9, kaffe
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 15. februar
Vrejlev Kirke: kl. 8.45
Kaj Anker Jensen
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 22. februar
Vrejlev Kirke: kl. 10.30,
børnegudstjeneste
Hæstrup Kirke: Ingen

Fredag d 21-11: Hjemmemøde hos Inga og Åge
Thomsen, Rakkebyvej 39, Rakkeby.
 
Tirsdag d 25-11: Bibelkreds hos Margit og Erik
Christensen, Bastholm Møllevej 175, Bastholm.
 
Fredag d 5-12: Julehygge hos Hanne og Per
Møller, Guldagervej 476, Guldager.
 
Fredag d 12-12: Adventsfest i Missionshuset ved
Suni Johannensen, Hjørring.
 
Søndag d 28-12: Juletræ i Missionshuset.
 
Tirsdag d 6-1-04: Alliancebedemøde i
Missionshuset.
 
Tirsdag d 13-1-04: Bibelkreds hos Ruth og Ole
Kristiansen, Gammel Rønnebjergvej 85,
Poulstrup.
 
Fredag d 23-1-04: Sangaften hos Hanne og Per
Møller, Guldagervej 476, Guldager.
 
Tirsdag d 3-2-04: Møde i Missionshuset ved
Alfred Schmidt, Hjørring.
 
Tirsdag d 17-2-04: Bibelkreds ved Hanne og Per
Møller, Guldagervej 476, Guldager.
 
Tirsdag d 24-2-04: Generalforsamling hos Margit
og Erik Christensen, Bastholm Møllevej 175,
Bastholm.
 
Er intet andet nævnt, starter møderne kl. 20,00.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til
formand Erik Christensen.
Alle er Velkommen

Program for Poulstrup Missionshus

Tirsdag den 18. nov. 2003 kl. 19.30
Fællesmøde med Hæstrup Menighedsråd

Torsdag den 11. december 2003 kl. 19.30
Ordinært møde

Torsdag den 22. januar 2004 kl. 19.30
Ordinært møde

Torsdag den 26. februar 2004 kl. 19.30
Ordinært møde
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Nyt i Vrejlev Sognehus:
„SYNG SAMMEN“

aftener for alle.
Om sognearrangementer:

Se omtalen side 27-29

Menighedsrådsmøder - Vrejlev sogn
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Anderledes gudstjeleste

Kirketaxa

Kirkekaffe

Småbørnsgudstjeneste

Børnegudstjeneste

Ungdomsgudstjeneste.

Musikgudstjeneste

Børnepasning i sognelokale
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Lokalbladet: Redaktionsmøde

Tirsdag den 2. dec. 2003 kl. 19
Vrejlev Kirkevænge 1
Alle meddelere og foreningsrepræsentanter bedes møde for
drøftelse af næste år. Arbejdsopgaver fastlægges her.

Vi mangler
frivillige!

Det er til januar tre år siden, at en
stor kreds af borgere fra sognene kom
til et møde i præstegården. Baggrun-
den for mødet var, at Lokalbladets

gamle redaktion havde været med fra starten i 1989 og nu ville de
gerne række stafetten videre til friske kræfter. Inden mødet var
der blevet talt om helt at nedlægge bladet. Netop det sidste gjorde,
at mange var mødt op til mødet. De kom med mandat fra rigtig
mange, der ville kæmpe for bladets beståen. De mange tilkende-
givelser betød at bladet kunne fortsætte.

Vi blev enige om, at bladet skulle have en anden struktur:
repræsentanter fra hver forening og institution skulle hver gang
deltage i redaktionsmødet. Modellens styrke var at arbejdet blev
fordelt og ikke mindst alle havde et medansvar for bladet. Det gik
rigtig godt. Vi havde nogle både konstruktive og kreative aftner i
en god ånd. Det udmøntede sig i en række flotte blade med et
professionelt layout.

Det er gået godt i de tre år. Men der er desværre sket det, at
strukturen har vist sig ikke at holde. Der er en yderst ringe delta-
gelse fra foreningerne og institutionerne. Arbejdsbyrden er lige
så stille gledet over på et lille hold. Sådan kan det ikke fortsætte
for så sker der højest sandsynlig det, at det lille hold bliver trætte
af det.

Vi har derfor brug for nogle frivillige, der er villige til at bruge
tid og energi på bladet, ellers overlever det ikke de næste tre år.
Derfor skal der lyde en opfordring til dig, som i grunden gerne vil
være med: ring til Erik Jess, Knud Birch eller undertegnede.

Bladet fortjener at overleve. Det er mere end blot end et
oplysningsblad for arrangementer. Det er i høj grad også et blad
om livet i sognene. Det er med til at holde os alle fast på et fælles-
skab!

Jeg håber, at alle i Vrejlev og Hæstrup sogne må opleve en
glædelig juletid og få et godt nytår. Tak for året, der er gået.

 Niels Christian Lassen

Brugsuddeler Poul Christensen afslutter sin sidste arbejdsdag i
Poulstrup Brugs, der drejede nøglen om den 15. oktober.

Poulstrup Idrætsforening....................................................side 4
Guldager skone..................................................................... 6
Gruppelejr i Storskoven........................................................ 13
Skiftedag...........................................................................16
Det første spadestik..............................................................17
Skolebestyrelsen.................................................................17
Gadespejlet.........................................................................18
Hvordan starter en tradition?..................................................18
Vanens magt........................................................................19
Nyt propdukt fra Tollestrup ....................................................19
Helligkilden ved Fuglsang ....................................................20
Poulstrup uden „juleglæde“ i år ..............................................22
Vestvendsyssel Folkekor .....................................................23
Der sker noget i Poulstrup ....................................................24
Tilgivelse............................................................................26
Sognearrangementer ...........................................................27
Kirken - egnens naturlige samlingssted ..................................28
Anderledes gudstjenester .....................................................29
Højskoleaftener ...................................................................29
Studietur til Mariager fjord ....................................................30
Vrejlev kirke ønsker dig en glædelig jul .................................31
Aktivitetscentret ..................................................................32
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„Udsat af Poulstrup
Idrætsforening 1922.
Vundet 1922
af Poulstrup
Idrætsforening“.

Sådan står der på den
gamle fine pokal herover,
der er havnet på Lokalhi-
storisk Arkiv i Poulstrup.
Pokalen er afleveret af
KFUM-spejderne, der har
fundet den hensat i et skab
i spejderhuset, sikkert i
forbindelse med et loppe-
marked for år tilbage og
herefter glemt.

Fundet har sat nogle tanker
i gang hos Lokalbladets
redaktion. Hvor mange år
har der  været spillet
fodbold i Poulstrup?  Hvem
var med dengang og havde
man en sportsplads?

Karen Margrethe Bruun fra
Rønnebjerg har talt med
Jens Møller Christensen,
Tingsig i Rønnebjerg og
fået denne historie.

Først i trediverne var vi nogle
unge karle i Rønnebjerg, der var in-
teresseret i fodbold, men vi mang-
lede et sted at spille. Vi havde fået
et godt øje til købmandsgårdens
mark, der hvor gylletanken ligger
nu. Vi spurgte Møller Jensen, om
vi måtte bruge stykket, og efter en
tænkepause sagde han, at vi kunne
give 2 sække gødning i leje. Det
ville han så give stykket ved siden
af, så mente han, at avlen ville blive
det samme.

Nogle af dem der var med den-
gang var: Henry Skov, Brugsens
Tage og Børge, samt Gerlund Kok-
holm, om hvem det forlød, at de hel-
lere ville løbe ind i en sæk cement
end ind i ham.

Da vi havde trænet der i nogle
år, syntes vi, der skulle ske noget
mere. Så vi allierede os med nogle
karle fra Poulstrup. Det var omkring
1936-1937. Det første møde var hos
Bette Børge, hans forældre boede i
det hus, der nu er Gammel Rønne-
bjergvej 6a. Vi var: Bette Børge,
Ducolakerens Åge, Kesse Isaksen,
der boede hos Knudsen Kristian-
sen, Gunnar, der var kommis i brug-
sen, Helmer, karl i Store Plet, Knud
Saksager, senere købmand i Årup,
Søren Saksager, og Jens Møller fra
Rønnebjerg.

Boldbanen var oppe i Pouls-
truplund, der hvor skolen ligger nu.
Vi skulle jo også have mål og net,
så vi blev enige om at tage hen til
Sognerådsformand Peter Thom-
sen, Oddingen i Hæstrup, for at
høre, om der var mulighed for et
tilskud, til at starte en boldklub i
Poulstrup.  Peter Thomsen kørte en
tre- fire ture, op og ned med jalou-
siskabet, mens han tænkte sig om,
hvorefter han erklærede, at tanken
var god nok, men det lå desværre
uden for kommunens rammer.
Tilbage hos Bette Børge foreslog le tage

op til politimesteren i Hjørring, og få lov

til at holde bal i Poulstrup forsamlings-

hus en gang om måneden. Det fik vi så

tilladelse til. Da det var et krav, at man

skulle være medlem for at komme til

bal, fik vi lavet 50 aktive og 150 passive

medlemskort hos Bræmer - Jensen i

Vrå. Derefter tog vi så til bal i omegnen

og solgte medlemskort for1,50 kr. pr.

stk.

Det gik strygende, det kostede
vistnok halvanden kr. at komme ind.
Udgifterne var til at overse, det
kostede 20 kr. at leje forsamlings-
huset, og så forlangte politimeste-
ren, at vi havde et par dørmænd.

Richard, der var slagtersvend
ved Slagter-Oscar spillede saxofon.
Risums Arne var violinspiller, bro-
deren Ejner trak harmonikaen,
mens Ducolakerens Kylle slog på
trommer. De spillede gratis til det
første bal, hvor vi fik stort over-
skud. Derefter var de fast orkester.

Så var Poulstrup Boldklub
startet. Vi havde både bane og mål,
omklædningen foregik inde mellem
træerne. En træner blev også an-
sat, det var Anker Hedegård, han
kom cyklende fra Brønderslev. Jeg
kan huske at han fik 10 kr. pr. gang.

Hvert forår kom Knudsen Kri-
stiansen med to gule norskere og
harvede banen, så den var jævn og
fri for mulvarpeskud.

 Naturens gang bestemte sæ-
sonens længde, da der jo ikke var
noget lys, måtte vi indstille trænin-
gen når de mørke aftener kom.

Vi spillede mod de nærmeste
byer. Når der var udenbys kamp,
mødtes vi i Poulstrup, og cyklede
derfra i samlet trop. Jeg husker især
nogle skjoldstævner vi havde, bl.a.
var vi engang i Lunderbak i Kirk-
holt. Hotelejer H.P. Hansen havde
en boldbane, han holdt en vel-
komsttale, hvor han takkede for at
vi ville komme og lære ”wos de
ong” at spille fodbold. Han gav i
øvrigt også skjoldet, som Jerslev
vandt. Vi var aldrig så heldige, at vi
fik skjoldet med hjem.

Af spillere dengang husker jeg
foruden de førnævnte, Erik, ce-

Poulstrup Idrætsforening

LOKALHISTORIE

af Karen Margrethe Bruun
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På billedet ser du bagerst fra venstre: Helmer Nielsen, Jens Møller, Tage Thomsen, Børge Thomsen, Bette Børge.
Midterste række: Kesse Isaksen, Henry Skov, Gunner fra Brugsen. Forrest: Osvald og Karl Morten

mentstøberens søn, Karl Mor-
ten, også støberens søn, Svend
Hoven Larsen og Osvald Ja-
cobsen, Rønnebjerg

Sidstnævnte var målmand.
Han kunne ikke lide når han
skulle tage mod et straffespark.
Så gik han fra den ene stolpe
til den anden, gav kasketten et
par drej, og så skar han tæn-
der!

Jeg blev indkaldt til mili-
tærtjenesten i 1938, derefter
ved jeg ikke hvad der videre
skete med Poulstrup Boldklub

På Arkivet findes der en
med-lems - og forhandlings-
protokol for Poulstrup Bold-
klub fra 1941 til 1944. af den
fremgår det, at boldklubben fra
september 1941overtager pige-
gymnastikken, som Eva Jakob-
sen og Agnes Mølholm har
startet på eget initiativ, og at
pigerne har penge med og fort-
sat selv må sørge for økono-
mien.

Det fremgår også at man
på generalforsamlingen d. 9.
juni 1942 vedtog at ændre for-
eningens navn til Poulstrup
Idrætsforening.

Af protokollen kan man
også se at man satsede meget
på indtægter ved bal for for-
eningens medlemmer.

I juni 1944 stopper for-
handlingsprotokollen og en ny
kassebog tages i brug. Af den
fremgår det, at man har holdt
ringridning.

Pige - og karle gymnastik
er på programmet, hvorimod
det ser ud til at fodbolden er
sygnet hen i 1946, og hvorfor
det?

Regnskabsbogen slutter
1948 med en negativ kassebe-
holdning og et lille indestående
på en sparekassebog.

Ved Lokalhistorisk Arkivs generalfor-
samling kunne Esben Saksager fortælle føl-
gende om fodbolden i Poulstrup efter 1948.

Poulstrup Idrætsforening blev stiftet d. 17.
maj 1950 Vi startede helt fra bunden og betalte
alt selv. Det første, vi købte var en fodbold, vi
fældede nogle træer i skoven og fik dem savet
ud hos Albert Andreasen, Poulstrup Savværk
(Gl. Rønnebjergvej 4) og lavede to fodboldmål
efter J.B.U.´s standardmål.

Vi købte rød/hvide trøjer og trænede -uden
træner- på en græsmark i Saksager, hvor vi også
spillede turneringskampe det første år vi var
tilmeldt i B rækken i JBU.

Inden vi kunne være med i J.B.U.‘s turne-
ringer måtte vi udrede en gammel gæld til J.B.U.
fra den tidligere forening.

Gæsteholdene klædte om i maskinhuset,
og vi andre i 2 karlekamre, selvfølgelig uden
bad og andre sanitære faciliteter.

Et år spillede vi alle kampe som udekampe.
Som regel cyklede vi rundt til disse, men var
der for langt, lejede vi en lastbil med åbent lad
eller den gamle forhenværende røde brandbil,
som én her i byen var i besiddelse af.

Den tidligere fodboldbane i Poulstruplund
var på det tidspunkt plantet til, og den nye ved
den gamle Poulstrup skole var endnu ikke an-
lagt.

Hvis vi som skoleelever havde fodbold,
cyklede vi til Poulstruplund og spillede – men
først måtte vi flytte ”Slagter Oskars” køer ud til
siden og gøre rent efter dem.

Senere fik Poulstrup Idrætsforening penge
i kassen ved at holde bal i forsamlingshuset. Vi
måtte holde én fest om måneden – kun for for-
eningens medlemmer – festen skulle slutte kl.
0100, og vi skulle søge om politiets tilladelse hver
gang.

Festerne var nok ikke uden betydning for
antallet af medlemmer. Passive medlemmer havde
også adgang til bal. Entreen til bal var 2,00 kr. og
efter kl. 2130 2,50 kr.

Man kunne ikke købe noget som helst i for-
samlingshuset, men i pausen kunne man købe
kaffe og brød på Poulstrup Konditori hos hr. og
fru. Thomsen.

Udviklingen har på mange måder ændret
det lokale samfund, også inden for sportens
verden

Poulstrup Idrætsforening blev i 1964 til
Poulstrup - Serritslev Idrætsforening. Efter kom-
munesammenlægningen i 1970 var det svært at
drive en forening i to kommuner. I 1981 starte-
des derfor Poulstrup-Vrejlev sport 81, som i dag
er den eneste idrætsforening i Poulstrup.

Skulle der være nogen der kender til en eller
flere protokoller eller andet om idrætten i Pouls-
trup vil Arkivet gerne høre om det.

LOKALHISTORIE

af Karen Margrethe Bruun
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„Jeg har jo kun gået i den stråtækte skole“, hører
man ofte folk sige i diskussionen om undervisning
og skoleforhold. Uanset tagmaterialet dækker be-
tegnelsen den toklasssede landsbyskole, der var den
almindelige skoleform på landet indtil centralsko-
lerne for alvor slog igennem i 50-erne og 60-erne.
Da jeg selv har haft den lykke at aftjene min under-
visningspligt i en sådan to-klasset skole – og da den-
nes epoke jo efterhånden er historie – kunne jeg
tænke mig at give et nostalgisk tilbageblik på denne
skoleform, som jeg oplevede den i Guldager Skole
inden krigen, hos vor gode og dygtige lærer, Alfred
Jensen.

Guldager skole
Minder om livet i landsbyskolen:

af Kurt Welander Sørensen

Lærer Jensen var enelærer,
hvilket betød, at „store“ og „bette“
klasse aldrig mødte samtidig. Da de
„store“ elever havde mange hjem-
lige pligter, især om sommeren  (roe-
lugning, høstarbejde m.m..), var ti-
meplanerne indrettet således, at
„store“ klasse i sommerhalvåret
kun gik i skole mandag, onsdag og
fredag formiddage, mens „bette“

klasse gik samme dages eftermid-
dage samt tirsdag, torsdag og lør-
dag formiddag. I vinterhalvåret
blev rollerne så byttet om, idet
„store“ klasse nu skulle møde 4 hele
dage: mandag, onsdag, torsdag og
lørdag fra kl. 8 til 15 incl. 1 times
middag fra kl. 12 til 13, hvorimod
„bette“ klasse kun mødte tirsdag
og fredag også kl. 8-15.

Da jeg i en gammel „Børne-
nes Lommebog“ har fundet mit
skoleskema for „store“ klasse, vil
jeg prøve at skitsere, hvordan en
vinteruge forløb i Guldager Sko-
les ældste klasse i 1944-45.

Vi mødte først kl. 8,30 om vin-
teren. Det var nok af hensyn til ele-
verne ude fra Guldager mark, der
havde temmelig langt at gå. Vi an-
dre, der boede tættere ved skolen,
mødte tit i god tid for at lege og
hygge os – eventuelt få „brænde-
mærket“ sit træpenalhus med den
flotte kongekrone, der som et
støbejernsrelief sad under en af
dørene på skolestuens store hyg-
gespreder af en kakkelovn. Denne
„penalhusdekoration“ var en over-
gang højeste mode blandt dren-
gene, og resultatet var – i  mange
tilfælde – ganske vellykket.

født 1934.
Lærereksamen ved Ranum Seminarium 1955.
Lærer ved Fladstrand skole i Frederikshavn 1955-1994

KORT
FORTALT

Lokalbladet har lånt Kurt Welander Sørensens lommebog med skoleskemaet fra II kl.
Der er fridage tirsdag og fredag.

GULDAGER SKOLETEMA

af Kurt Welander Sørensen
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Kl.. 8,30 kom lærer Jensen ind,
og straks var der ro – det hørte sig
ligesom til. Drengene og pigerne
stillede sig op i to rækker for enden
af deres pulte med  front med hin-
anden, mens lærer Jensen sagde:“
Vi synger nr. 41 !“ Vi stod så hver
med vores lille, gule „Børnenes
Salmebog“ og sang „Befal du dine
veje“, mens lærer Jensen gik frem
og tilbage på midtergangen mellem
rækkerne og sang for – ofte med
hænderne og salmebogen på ryg-
gen, han kunne dem jo udenad.

 Vi sang én eller to salmer, så gik
lærer Jensen op til katederet og bad
„Fadervor“ med os, og det var jo en
god og andagtsfuld indledning til 1.
time, som netop var bibelhistorie.

Først skulle nogle af os høres i
dagens lektie, d.v.s. genfortælle et
stykke fra Nikolaj Nielsens lille
grønne bibelhistorie; der kunne godt
nå at blive hørt 3-4 elever, før lærer
Jensen begyndte at gennemgå den
nye lektie, og det var vi i hvert fald
mange, der glædede os til, for lærer
Jensen var en fortælller af Guds nåde,
en, der virkelig kunne gøre både bi-
belhistorie og Danmarkshistorie le-
vende for os. F.eks. husker jeg, hvor-
dan han i forbindelse med fortællin-
gerne om Adam og Eva også gen-
fortalte Paludan Müllers smukke digt
„Abels død“.

 Når så den nye lektie var gen-
nemgået, sagde læreren: „Så er der
frikvarter“, og så havde vi 10 minut-
ter til at lege, enten på legepladsen
eller i skolestuen. Foregik legen uden-
dørs, viste læreren sig i gangdøren
og sagde: „Så skal vi ind“, og der-
med begyndte næste time, som i dette
tilfælde var dansk eller „Læsning el-
ler skrivning“, som der stod på vo-
res timeplan.

Klassen var delt op i et ældste
og et yngste hold, og medens yng-
ste hold læste op fra læsebogen, ar-
bejdede ældste hold med afskrivnin-
ger, ordøvelser, bøjninger o.lign.

Dette skriftlige arbejde var vel
næppe ovenud spændende, og da
gentagne afskrivninger af de samme
stykker nok kunne gøre teksterne lidt
for velkendte, jeg mener endnu at
kunne huske et par af teksterne næ-
sten ordret udenad. Men jeg mener
også, at der kun fandtes  én og
samme skriftlig dansk-bog på sko-
len – og den var så at sige slidt til
laser. Forfatteren hed vist Noes-
gaard.

Anderledes spændende var
læsebøgerne. De stod i det store
skab i skolestuens sydøstre hjørne
til højre for den  sorte tavle. Vi havde
bl.a. Folkeskolens Læsebog I og III
for Landet (der har åbenbart også
været en – os ukendt – udgave for
byskolen) og den indeholdt da
mange spændende historier, bl.a.
nordiske helte- og gudesagn, even-
tyr af brødrene Grimm og H. C. An-
dersen, en meget forkortet udgave
af Campes Robinson Crusoe (med
de gamle, originale illustrationer) og
meget mere, samlet og udgivet af
Kappel Bøcker og Holger Rützebeck
m.fl.

 Disse læsebøger var forholds-
vis nye (fra 30-erne), men desuden
var der nogle gamle, lasede læsebø-
ger fra ca. 1915, udgivet af bl.a. Th.
Nørlyng:  Læsebogen 5te klasse (og
tilsvarende for 4. klasse), som også
havde mange interessante skildrin-
ger, ikke mindst fra Sønderjylland og
fremmede lande. Men vi havde al-
drig noget for i læsning i store klasse,
læsebøgerne hørte til i skabet og
skulle ikke transporteres frem og til-
bage i skoletasken (det kunne de
ældste eksemplarer nu heller ikke
have holdt til), men læsekunsten
havde vi jo også tilegnet os i „bette
klasse“ – sådan da.

Mandagens 3. time var regning.
Her arbejdedes der individuelt med
N. Andersens regnebog, hvis for-
side prydes af to drenge, der med et
målebånd kravler rundt på en glo-
bus for at måle afstanden fra Nord-
polen til Ækvator. De fleste af os var
kommet igennem 1. del (gul) og ar-

bejdede nu med brøker i 2.del (blå),
og enkelte af de ældste og dygtigste
var i gang med 3. del (hvid), hvor
man bl.a. kunne komme ud for føl-
gende matematiske problem, fremført
i poetisk stil med rytmiske, rimede
jamber:

LærerAlfred Jensen, ca. 64 år gammel o. 1942

I Humlehaven stod en Stang,
som var til Jorden 12 Fod lang,
men dette var 10 Elvtedel
af stangen, naar den maaltes hel.
Men Ranken var halvanden Gang
Den hele plus den halve Stang,
Hvor mange Alen var den lang?

(Svaret omregnes til Meter.
1 Alen = 2 Fod = 0,628 M).

Mandag

Al regning foregik med griffel på
små tavler (ca. A4-format), og når man
havde regnet 2-3 opgaver, kunne
man få dem rettet, enten hos læreren
eller hos duksen, der også havde fået
betroet en facitliste. Når den enkelte
elev kom til et nyt afsnit, måtte han
op til læreren. Her fik han så på sin
lille tavle en grundig gennemgang af
den nye opgavetype og kunne der-
efter gå ned og regne videre selv.
Når en tavle var regnet fuld, skulle
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Sidste time før middagspausen var skøn-
skrivning. Sådan kaldte man det virkelig, dette
fredfyldte arbejde med at efterligne over-
intendant Jørgensens smukt svungne kalligra-
fier med en skrattende stålpen (kongepen). Men
selv skønskrivningsteksterne kunne underti-
den på underfundig måde behandle problemer
med ordforveksling, f.eks. sådan: „Da bonden
vågnede, lå han bunden på bunden af en vogn“.

Hver færdigskrevet side skulle forevises
læreren og blev kvitteret med et par anerken-
dende ord – eller noget ganske andet, hvis en
utilsigtet anbragt blækklat forstyrrede skøn-
heds-indtrykket. Men alt foregik i en hyggelig,
afslappet atmosfære, hvor bl.a. en af pigerne
som belønning for en smuk indsats blev tilbudt

at smage lærerens skrå, hvilket hun dog med
klædelig beskedenhed undslog sig for. Efter
denne 4. time var der en times middagspause.
De fjernestboende elever spiste deres med-
bragte madpakker i skolestuen, mens vi andre
tog futskoene under armen og løb hjem for at
nyde mors varme middagsmad. Kl. 13 begyndte
dagens 5. time, som var danmarkshistorie.

Ligesom bibelhistorie var der først over-
høring i dagens lektie, 3-4 elever måtte efter tur
rejse sig og berette om diverse konger og krige
ud fra Nikolai Nielsens danmarkshistorie (den
røde med runestenene). Denne bog var inddelt
sådan, at hver  dansk konge havde sit eget lille
kapitel med angivelse af regeringstiden, og disse
årstal skulle helst sidde nogenlunde fast. Men
som ved bibelhistorien rettedes vore forvent-
ninger jo primært mod lærer Jensens levende
gennemgang af det nye stof.

Med skinnende øjne og tilbageholdt ån-
dedræt fulgte vi Knud Lavard på hans vej mod
det lumske snigmord i Haraldsted skov, mens
hans følgesvend, den tyske minnesanger , for-
gæves søgte at advare ham mod prins Mag-
nus’  forræderi.Lærer Jensens fortrolighed med
Ingemanns romaner og anden historisk littera-
tur var vel med til at give hans fortælling farve
og kraft, men det var i hvert fald Grundtvigs
„levende ord“ i bedste betydning, hvad enten
det gjaldt Vikingetiden, Valdemartiden eller de
sønderjyske krige.

Efter at have oplevet historiens
vingesus, sluttede vi mandagen med
noget mere prosaisk, nemlig diktat.
Lærer Jensen dikterede, og når vi var
færdige og havde sat kommaer, byt-
tede vi med sidemanden og rettede
hinandens hæfter. På skift stavede
vi diktatens enkelte ord igennem og
fik derved ortografien på plads.

Når sidemandens fejl var ret-
tede, og deres antal omhyggeligt
optalt og påført under diktaten, byt-
tede vi tilbage, og læreren kunne nu
få et hurtigt overblik over resultatet
ved at spørge: „Hvem har 0 fejl? – 1
fejl? – 2 fejl?“ o.s.v. Denne lidt
konkurrencebetonede afslutning på
timen virkede som oftest positivt
ansporende, men kunne måske nok
være lidt unfair over for de enkelte
ordblinde elever, der jo også fandtes
dengang. Hermed var skoledagen
slut, men det betød ikke, at vi rå-
bende og larmende forlod skolestuen,
nej dagen sluttede, som den be-
gyndte, med en sang; vi stod som
ved morgensangen på to rækker og
lærer Jensen stod foran katederet.
Som regel skiftede vi mellem „Altid
frejdig, når du går“, „Klokken slår“
(sidste vers), „Du Herre  Krist“ (sid-
ste vers), „Guds ord, det er vort ar-
vegods“ og „Her står vi nu i flok og
rad“.

Jeg tror, at lærer Jensen var me-
get bevidst om, hvilke vers han
valgte til skoledagens afslutning, og
jeg tror, han ønskede, at vi gennem
gentagelsen skulle tilegne os ver-
sene, ikke kun som tom udenadslæ-
ren, men som holdningsdannende
livssubstans. Efter afslutnings-
sangen sagde lærer Jensen: „Så må I
gå,“ og så gik pigerne efter tur op og
nejede for læreren, hvorefter dren-
gene ligeledes bukkede for ham, før
de forlod skolestuen. Det skal un-
derstreges, at denne stilfulde, dag-
lige afsked på ingen måde virkede
unaturlig, tværtimod, det var bare ge-
nerationers skik, der blev videreført.

den gøres ren, selvfølgelig ikke med mund-
vand – o fy, o føj -  men med en dertil indrettet,
fugtet tavleklud eller svamp. For hurtigst mu-
ligt at få tavlen tør, så man kunne regne videre,
svingede børnene tit tavlen i luften med store
armbevægelser. Dette var tilladt indtil den dag,
da den mineralske del af en tavle uventet røg
ud af sin lidt for løst sammenføjede træramme
og fortsatte til ejermandens rædsel gennem en
vinduesrude ud i skolens have! Om det var
den hændelse, der resulterede i, at vi engang
efter krigens afslutning fik kvadrerede hæfter
at regne i i stedet for tavler, skal jeg ikke kunne
sige.

Fra lommebogen har Lokalbladet „lånt“ en af Kurts mange tegninger, inspireret af lærer Jensens historieundervisning. Her
er det  kong Valdemars velkendte slag i Estland, hvor Dannebrog i følge overleveringen faldt ned fra himlen
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Guldager skole,
klassebillede1944

Næste dag, tirsdag, var jo fridag for
„Store klasse“, men onsdag måtte vi så i
gang igen. De første 3 timer var som om
mandagen, men 4. time stod der sang på
skemaet.

Duksen delte skolens små røde sang-
bøger ud (Børnesangbog for Skolen og
Hjemmet, samlet af L.P. Rasmussen Lide-
mark), og jeg tror nok, vi begyndte fra en
ende af og efterhånden sang bogen igen-
nem i skønsomt udvalg. På den måde blev
alle fædrelandssangene m.m. repeteret, og
klassens nye elever fik jo også sangene lært
hen af vejen.

Men selvfølgelig havde eleverne da
også lov til at komme med spontane forslag
udover den numeriske rækkefølge. Jeg nød
disse timer, ikke mindst fordi der var så
mange sangglade piger med  gode stemmer
i klassen. Og der var jo virkelig mange gode
sange i  sangbogen, muntre såvel som al-

vorlige, jeg mindes f.eks. hvordan jeg blev
overvældet af bevægelse, da vi første gang
sang H.C. Andersens „Moder, jeg er træt
nu, nu vil jeg sove“ (Det døende barn). An-
derledes liv var der over den militante „Ser
I, hvem der kommer her“ (Ritsch, ratsch)
eller „Fra Tyskland uddrog en flok spille-
mænd“. Ofte kunne en sang give lærer Jen-
sen anledning til at fortælle lidt om tekst-
indholdet eller om forfatterens baggrund for
at skrive sangen, f.eks. fik vi indblik i St. St.
Blichers livstragedie i forbindelse med san-
gen „Sig nærmer tiden, da jeg må væk“.En
sang, der også gjorde et dybt indtryk på
mig, var Ingemanns „To engle små“, hvis
tankevækkende indhold på smukkeste måde
blev båret frem af en langsom, alvorlig me-
lodi, som jeg i øvrigt aldrig har hørt siden
eller set på noder.

Efter vore musikalske udfoldelser var
der middagspause, hvorefter dagen slut-
tede med geografi og diktat. I geografi brugte

vi, så vidt jeg husker Johannes Holst´s geo-
grafi, hvorfra jeg bedst husker en malende
beskrivelse af en bjergvandring i Alperne.

I „bette klasse“ lærte vi om Danmark;
der blev gjort en del ud af navnestoffet,
både byer, fjorde, åer og højdepunkter skulle
helst kunne udpeges med nogen sikkerhed
og hurtighed. I „store klasse“ var det Euro-
pas lande og de fremmede verdensdele, der
stod for tur. Timerne begyndte med over-
høring. 2-3 elever kom efter tur op til klasse-
kortet, hvor de bevæbnet med pegepinden
skulle redegøre for det aktuelle lands græn-
ser, udpege dets byer, floder og bjergkæ-
der, samt fortælle, hvad de i øvrigt vidste
om landet. Klassekortene bar præg af, at
visse elever gennem tiderne havde brugt
lovlig megen muskelkraft på at udpege
navnestoffet, men hvad – finmotorikken kan
jo svigte af og til.

Onsdag

Øverste række fra venstre: Poul Larsen. Niels Regnar Hurup. Erling Hansen. Kjeld Jensen. Holger Jensen. Anny Hansen. Jens Hansen.
Hanne Welander Sørensen. Midterste række fra venstre: Poula Rasmussen. Kurt Welander Sørensen. Ella Haugaard. Signe Hansen. Kirsten
Madsen. Else Thomsen. Herdis Thomasen. Lærer Alfred Jensen. Nederste række fra venstre: Karen Madsen. Eva Madsen. Henning
Kristensen. Gunnar Svendsen. Doris Hansen. Inga Andersen. Jørgen Lund. Egon Thomsen.

Begge klasser blev
fotograferet på én
gang med eleverne
fra den bette klasse
forrest.
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Onsdag sluttede som mandag
med diktat, og torsdag begyndte
som mandag og onsdag med bibel-
historie og dansk. Men 3. time var
hovedregning, og det foregik på
følgende måde:

 Klassen var delt op i 3 hold. På
klassetavlen skrev læreren så først
en opgave op, som ældste  hold skulle
regne. Nedenunder skrev han deref-
ter en mindre kompliceret opgave for
mellemste hold. Til sidst skrev han
nederst på tavlen en opgave for yng-
ste hold, som oftest en ren talbe-
handlingsopgave .

Mens de sidste to opgaver blev
skrevet op, havde ældste hold reg-
net sin opgave. Dette foregik princi-
pielt lydløst mellem ørerne, men man
kunne nu og da se en elev foretage
små, diskrete udregninger med sit vi-
skelæder på pultens blanke sort-
lakerede bordplade, efterfulgt af en
hviskende forespørgsel til side-
manden, om han ikke var nået til
samme resultat.

Ældste hold blev nu beordret op
at stå, og en elev blev udpeget til at
fremsige sit facit samt redegøre for,
hvordan han var kommet til resulta-
tet, sådan at alle kunne forstå frem-
gangsmåden.

Herefter blev opgaven visket
ud, en ny opgave blev lynhurtigt
skrevet op til ældste hold, hvorefter
mellemste og derefter yngste hold
gennemgik samme procedure, og
sådan fortsatte det timen igennem.

 Jeg synes ikke, vi følte os særlig
generet af, at de to andre hold skulle
høres, mens vi regnede vores opgave,
tværtimod tror jeg, de fleste nød den
fart og flugt, der var over timen – men
det må have været ret anstrengende
for læreren, der jo blev holdt i ånde ti-
men igennem, dels med opgave-
skrivning, dels med overhøring og kom-
mentering. Men jeg tror, lærer Jensen
kunne lí det lige så godt, som vi kunne.

Torsdagen sluttede herefter
som mandagen med skønskrivning,
danmarkshistorie og diktat.

Torsdag

Fredag var ligesom tirsdag fri-
dag for ældste klasse om vinteren,
og vi er nu nået til lørdag, ugens sid-
ste dag.

Hvor ugens andre 3 skoledage
blev indledt med bibelhistorie, stod
der om lørdagen religion som første
fag på timeplanen. Dette betød for
det første, at vi  alle skulle høres i et
eller to salmevers, som vi selvfølge-
lig havde haft for hele ugen, men
som mange af os først kom i tanker
om fredag aften.

Nogle fandt det rimeligt let at
berige deres sjæl med den uomtvi-
steligt skønne salmeskat, men for
andre var det en besværlig terpe-
proces, der ikke var absolut popu-
lær.

Efter salmeoverhøring og gen-
nemgang skulle vi for alvor orien-
teres i den kristne børnelærdom
gennem en lille, tynd bog, der hed
„Luthers lille Katekismus“. I hvor
godt den end var tænkt fra Morten
Luthers hånd ca. 400 år tidligere,
må jeg nok erkende, at den ikke vir-
kede ophidsende spændende på os,
men vi fik da lært Fadervor, Tros-
bekendelsen samt De 10 Bud,
hvorimod Luthers forklaringer for-
modentlig er gået i glemmebogen
hos de fleste.

De næste 2 timer stod der „stil“ på
skemaet, men det var som oftest gen-
fortælling, vi arbejdede med. Læreren
læste en kort historie højt for os. Deref-
ter skrev vi historien ned, så godt vi
kunne huske den. Dette foregik med
griffel på vore små tavler. Efterhånden
som vi blev færdige med tavlekladden,
skulle vi op til lærer Jensen og have
den set  igennem – herunder fik vi også
individuel undervisning i tegnsætning.

Så først fik vi lov til at skrive gen-
fortællingen ind med pen og blæk i vore
stilehæfter, som senere blev rettet og
påført såvel fag- som ordenskarakter.
Det var jo så spændende næste lørdag
at se, hvilke karakterer man havde op-
nået.

Lørdag

Der var altid en vis hygge over
disse dobbelttimer, ikke mindst, når
vi på grund af vinterkulden  – og
den var jo streng i krigsårene – fik
lov til at rykke pultene ned omkring
kakkelovnen (den tidligere omtalte
hyggespreder). Dels var det dejlig
lunt, dels bliv vi socialt set nok ry-
stet mere sammen ved at sidde i en
tæt klynge og arbejde, mens vinte-
ren rasede udenfor.

Sidste formiddagstime var reg-
ning, første eftermiddagstime geo-
grafi, og så sluttede ugen med den
time, vi nok alle havde set frem til:
Oplæsning.

Om denne time var tænkt som
en slags påskønnelse af elevernes
arbejde ugen igennem eller den fra
lærerens side var tænkt som endnu
et middel til at påvirke elevernes ka-
rakter og holdning i positiv retning,
skal jeg ikke kunne sige, men jeg vil
tro, at begge dele har været med i
lærer Jensens overvejelser. I hvert
fald husker jeg disse timer som
stjernestunder, hvor vi levede og følte
med onkel Tom, lille frændeløse Remi,
Svend Gønge og Ib samt mange an-
dre helte fra Chr. Erichsens børne-
bogsklassikere.

Af enkelttitler husker jeg især
Samuel Bakers „Det skibbrudne
barn“, H.M. Stanleys „Kalulu, konge-
søn og slave“ samt Børge Janssens
„Niels Grubbes eventyr“.

Det var skønne oplevelser for os
i krigens mørke tid, men heldigvis for-
mår disse gode bøger at gribe og be-
gejstre også nutidens skolebørn på
trods af TV og video m.m. Dette være
sagt uden på nogen måde at forklejne
Bjarne Reuter, Thøger Birkeland og
andre af vor tids virkelig dygtige bør-
nebogsforfattere.
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Jeg har nu forsøgt at beskrive de
enkelte timers indhold og forløb ugen
igennem, men ikke sagt meget om fri-
kvartererne. Hvad foretog vi os egent-
lig i dem? Ja, om sommeren sad  især
pigerne tit på skolegårdens gymnastik-
bom og sludrede, og efterhånden som
den enkelte så blev træt af snakken,
kunne man hurtigt forlade selskabet
ved enten forlæns at „bukke om“ bom-
men eller – for de mere modige – at tage
en „stiv baglæns“. Det var yderst sjæl-
dent, der skete uheld ved disse aktivi-
teter.

Somme tider spillede vi også rund-
bold eller langbold, eller vi legede „Gå i
skoven, alle mine kyllinger“. Én elev
var høne, én var ræv og resten var kyl-
linger. Legen begyndte fredeligt med
at „hønen“ sagde: „Gå i skoven alle mine
kyllinger!“, hvorefter „kyllingerne“ i ro
og mag traskede eller luntede ned i
skolegårdens modsatte ende, hvor „ræ-
ven“ lå på lur et eller andet sted. Deref-
ter udspandt følgende dialog sig mel-
lem „hønen“ og „kyllingerne“:

Frikvarter
Kom hjem, alle mine kyllinger!“
„Vi tør ikke!“
„Hvem for?“
„Ræven!“
„Hvad vil han?“
„Bide!“
„Kom hjem alligevel!“

 - og efter denne sidste kompro-
misløse opfordring løb kyllingerne
for livet hjem mod „hønens“ målli-
nie. Hvis „ræven fik fanget en eller
flere „kyllinger“, måtte disse hjælpe
„ræven“ med at fange i næste om-
gang, og sådan fremdeles indtil der
ikke var flere kyllinger tilbage.

Om vinteren kunne vi også lege
fælleslege i skolestuen, f.eks. „Fy
Hans“. Den elev, der skulle gætte
(Fy Hans) blev sendt ud på gangen.
En tilfældig udvalgt blev betroet en
lille genstand (tavlekridt eller viske-
læder), og så blev der råbt: „Fy Hans,
kom ind!“ Offeret måtte så gå rundt
og bede de forskellige om den skjulte
genstand, men hver gang han gæt-

tede forkert, blev han hilst med or-
dene: „Fy Hans, du lugter!“ og måtte
så prøve igen, indtil han gættede rig-
tigt, og en anden kunne overtage
hans rolle.

En anden leg hed vist „Bejle til
kongens døtre (sønner?)“. Desværre
har jeg glemt, hvad den egentlig gik
ud på, husker blot nogle utrolig mor-
somme gebærder fra visse „friere“,
når de blev stedt for „kongen“, der
naturligvis brugte lærerens kateder
som kongetrone.

Det var især visse af pigerne, der
var gode til at foreslå og organisere så-
danne lege. Ofte kunne pigerne også
sidde og synge et helt frikvarter igen-
nem:; „Jeg ved et spil om en vej“, „Al-
ting får jo en ende“, „Himlens klare stjer-
ner“, og hvad tidens døgnmelodier el-
lers hed. Det var jo før „Lystige viser“
udkom, så nogle af pigerne havde møj-
sommeligt nedskrevet teksterne fra
„Tempo“ og andre ugeblade i en bog
med linierede blade, og jeg blev så be-
gejstret for deres velklingende udfol-

Øverste række fra v.:
Erik Jensen. Poul Larsen.
Erna Mølbjerg Larsen.
Egon Thomsen.
Niels Regnar Hurup.
Eva Madsen.
Poul Sørensen.
Jens Hansen.
Næstøverste række fra v.
Erling Hansen.
Grethe Sørensen.
Inga Sørensen.
Herdis Thomsen.
Kurt Welander Sørensen.
Anny Hansen.
Karen Madsen.
Lærer Alfred Jensen.
Næstnederste række fra v.:
Gunnar Jensen.
Esther Jacobsen.
Doris Hansen.
Inga Andersen.
Gerda Mølbjerg Larsen.
Kirsten Sørensen.
Ole Andreasen.
Johannes Hansen.
Nederste række fra v.:
Grethe Thomsen.
Hanne Welander Sørensen.
Jørgen Lund.
Erik Sørensen.

Guldager Skole.
Klassebillede 1946.
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delser, at det på et tidspunkt lykkedes
mig at tiltuske mig sangbogen, som jeg
har den dag i dag.

Slagsmål kunne også finde sted
i frikvartererne, og det kunne gå
ret voldsomt til. Et par drenge le-
gede engang tyrefægtning. Tyre-
fægteren bruge pegepinden som
kårde, og i „sandhedens øjeblik“
ramte  den i betænkelig nærhed af
„tyrens“øje. Heldigvis skete der
ikke noget, men „tyren“, der ellers
ikke var mundlam, var bemærkel-
sesværdig tavs et par minutter.

Jeg selv oplevede at blive stuk-
ket i maven med en godt tilblækket
stålpen, og lige i situationen bekym-
rede det mig en hel del, ud fra hvad
jeg mente at have hørt om blodfor-
giftning med mere, men den påføl-
gende oplæsningstime virkede hel-
digvis husvalende på mine spirende
fantasier. Sladres om det skulle der i
hvert fald ikke, det var ikke god tone.

Om denne – let uartige – ordleg
var hans egen opfindelse eller arve-
gods, skal jeg ikke kunne sige.

Af og til brugte vi en time på at
luge det ukrudt væk, der havde ba-
net sig vej op mellem småstenene (ral-
let“) på skolens fortov. Dette tog vi
som en kærkommen adspredelse.

En husmand, der trak forbi  med
sit kobbel køer, spurgte spøgende
læreren om vi havde botanik, men
Jensen svarede – som sandt var – at
det nærmest var praktisk undervis-
ning i fortovsrenholdelse. I øvrigt
forløb disse timer med munter snak
og hyggelig samvær, mest i hugsid-
dende stilling.

Der kunne berettes meget mere
om livet i den gamle landsbyskole
og lærer Jensens omsorg for os.
F.eks. lånte han ofte klassesæt på
skolebiblioteket i Hjørring for yder-
ligere at give os spændende læse-
oplevelser. Her husker jeg bl.a.
Selma Lagerlöfs bog om Niels
Holgersens rejse, Bjørnsons „En
glad gut“ samt Hauch´s „Søstrene
på Kinnekullen“.

Og lad mig nævne, at lærer Jen-
sen på sin fødselsdag den 18. sep-
tember altid bød på friske æbler fra
haven, men for at gøre det mere spæn-
dende, kom æblerne altid ind i en over-
dækket kurv – måske også for at for-
hindre, at de første skulle udse sig
de pæneste æbler.

Men lad nu dette være nok. For
mig som forhåbentlig for de fleste
– står barndommens skoletid som
en skøn tid med mange gyldne min-
der (øgenavne og drillerier glem-
mer man jo heldigvis), og disse
skriblerier må da gerne tages som
en lille hyldest til den gamle
toklassede landsbyskole, men nok
først og fremmest som en hyldest
og tak til min gode lærer, Alfred
Jensen, for den måde han gennem
sin undervisning, opdragelse og
hele personlighed søgte at give os
værdier for livet.

Dels kunne den maskuline stolthed
måske krakelere, dels kunne man i et
uforudsigeligt tidsrum risikere at
blive betegnet som „swallerpotte“
(sladrehank) og det ville man jo helst
ikke udsættes for.

På et tidspunkt var vi kun 2
drenge i ældste klasse, men 8-10 pi-
ger. Disse førnævnte initiativrige og
sangglade piger havde så fundet ud
af, at nu skulle vi to drenge på skift
have „tæsk“ i det lange middags-
frikvarter.

Det var noget med at være
trængt op i en krog i skolestuen,
mens en truende skare amazoner
gjorde forskellige kreative udfald
mod en. Dette kunne man måske tro
måtte virke intimiderende på os to
undertallige hankønsstakler, men
sandheden var, at vi ikke hurtigt nok
–kunne komme tilbage til skolen ef-
ter middagsmaden for at kaste os ud
i  nærkampens lyksaligheder.

For når man nu gennem årene
på skift (og behørig afstand!) havde
set sig glad på flere af klassens søde
piger, var denne helt „legale“ anled-
ning til lidt fysisk kontakt under hvin
og latter mere end kærkommen, men
det var vi os jo selvfølgelig ikke be-
vidst dengang. Honi soit qui mal y
pense!

Et kuriøst eksempel på sproglig
kreativitet er følgende: umiddelbart
efter min oprykning i ældste klasse
kom en ældre elev hen og spurgte
mig, om jeg vidste hvad bogstaverne
i ordet „Middelhavet“ stod for. Det
vidste jeg naturligvis ikke, og den
ældre elev, der åbenbart gerne ville
imponere os nye elever, tog mig med
hen til Europakortet, og mens han
med pegepinden i rækkefølge udpe-
gede de enkelte bogstaver, frem-
sagde han med monoton stemme
følgende remse:

“Midt i den dejlige eng lå H.
C. Andersen ved en tøs“, og deref-
ter i baglæns rækkefølge: Tøsen er
ved at have lille – en dejlig dreng i
maven“.

Skolebørnene forsamlet ved æresport og flagallé
ved lærer Alfred Jensens Sølvbryllup i 1942.

TEMA
GULDAGER SKOLE

af Kurt Welander Sørensen
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Groggljagt 2003
Lørdag den 16 august var der

groggljagt i spejderhuset. Den far-
lige Groggl er løs igen og de frem-
mødte spejdere og andre interesse-
rede børn  måtte sætte alle kræfter
ind på at få ham fanget. Men det er
meget svært og farlig så udstyret
skulle være i orden. Der blev frem-
stillet Groggl-amulet der med sin
magi kunne beskytte børnene. Flotte
totempæle blev fremstillet, så man
havde et sted at binde Groglen til,
hvis han blev fanget.

Så gik jagten ud i skoven.
Groglens hule blev fundet og den
blev holdt under observation. Alt
hvad hulen indeholdt blev nedskre-
vet, så det kunne give et indtryk af
om det var en slem eller god Groggl
der boede der. Et andet sted i skoven
blev der fundet en masse Groggl-spor,
både på jorden og i træerne. „Det var
godt nok lidt uhyggelig. Desværre
lykkedes det ikke at opspore Grog-
glen, så jægerne måtte vende tilbage
til spejderhuset med uforrettet sag.
Her ventede der pandekager bagt
over bål. Det var noget der kunne
bruges.

Ca. 30 børn deltog og en del af
de besøgende børn var interreseret i
spejderarbejdet.

Turen startede ved 17 tiden fra spejder-
huset den 10.oktober.  Alle blev fordelt i bi-
lerne og så gik det mod Dronninglund Stor-
skov. I lejren blev bæverne og ulvene for-
delt i sovesale hver for sig. Junior/spejderne
og Roverne delte den „Lille lejr“. Fredagen
endte med Dortes lejrbål – hygge og god-
nathistorie i sovesalene.

Temaet på lejren var „Natur“. Aktivite-
terne på lejren havde derfor alle noget med
natur at gøre på en eller anden måde. Vi for-
søger jo at lære børnene, at man skal re-
spektere og passe på naturen. Bæverne var
lørdag formiddag ude og finde dyrespor og
lave gipsafstøbning af disse. Ulvene sam-
lede ting i naturen til at lave fantasifulde
dyr ud af.

fortsættes...

Gruppelejr i Storskoven

Årets bedste julemarked
Lørdag d. 29. november 2003 kl. 10-15

afholdes årets julemarked på
Vrejlev –Hæstrup Skole i Poulstrup.

Mange flotte håndværk udstilles. Køb juledeko-
rationen og adventskransen her. Hyg dig i vores
julecafé og vind flotte præmier i vores tombola.

Der er også et spændende „børnejulemarked“ hvor
mange af skolens elever sælger ud af deres legetøj.

KFUM-SPEJDERNE

Her er alle deltagerne samlet. Alle enheder var med på lejren, fra Roverklanen til Bæverfolk. Som én udtalte:
„En gruppelejr skal alle med på!“

ved Oke Kjærsgaard
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Lørdag eftermiddag stod
roverne for forskellige aktivite-
ter, delt op i 3 poster. Et sted
skulle man lære at grave ud til
bålplads og se på forskellige
båltyper. Der skulle også bages
pandekager på varme sten. På
en anden post skulle man lære
at kende dyrespor og træers løv
og nåle, samt lave tændstikdyr
af kastanjer. På den sidste post,
blev der snakket om genbrug
af affald fra dagligdagen. Bør-
nene skulle også lære at grave
en fedtfælde. En kylling skulle
også slagtes og gøres grydeklar.
Det syntes børnene var spæn-
dende eller måske lidt uhygge-
ligt og ulækkert. Men de var jo
godt klar over at de kyllinger man
køber også har været levende en-
gang. Nogle børn var meget mo-
dige til at begynde med, andre
stod i respektfuld afstand da kyl-
lingen skulle slagtes. En del af
de modige mistede dog modet
når først øksen skulle svinges.
Efter at kyllingen var slagtet
skulle fjerene af og den skulle ta-
ges ud. Det var lidt af en ople-
velse for ungerne.

Efter en begivenhedsrig dag
var flæskestegen og isen meget
populært til aftensmaden, og alle
gik til bordet med stor appetit.

Aftenens lejrbål stod junior/
spejderne for med gæsteoptræ-
den af Roverne. Bålet blev afslut-
tet med snobrød. Ole Lukøje
havde det nemt den aften, alle
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var trætte. Men ikke alle fik lov
at sove. Ulvene måtte i tøjet
igen for Akela (Doris) havde
tabt et knobtov i skoven, og
det skulle findes. Og så uden
lommelygte!! Det var træls! Det
viste sig dog at det var en
sansetur i skovens mørke, de
skulle på. Der blev lugtet til kok-
asser, surt askebæger, følt på
pelsværk, død kylling og m. m.
Alt sammen i mørke! Junior/
spejderne blev vækket af Ole
der med blødende hoved og
blodvædet klud råbende for-
talte at de måtte hjælpe Cha-
nette der lå ude i gården.
Chanette og Ole var blevet
overfaldet af tre fæle fyre. Så
gik det meste af en time med  at
fange de „fæle forbrydere“ (le-
derne). Disse farlige personer,
syntes nærmes at være overalt
uden om lejren. Begge natløb
blev afsluttet med varm kakao
og boller.

Søndag formiddag var af-
sat til en vandretur med natur-
vejleder Lars Schønberg-Hemme.
Han tog hele flokken med på
en tur til smukke og seværdige
steder i Storskoven. Blandt an-
det blev Vendsyssels højeste
punkt besteget.

Lejren  afsluttedes søndag
over middag med en stemnings-
fuld andagt i den lune oktober
sol. Andagten stod Sognepræ-
sten i Dorf for. Derefter samle-
des alle deltagerne om flaget og
alle fik uddelt lejrmærke. Flaget
blev halet som afslutning på op-
levelsesrig Weekend. Derefter
var der kaffebord sammen med
alle forældre der var kommet for
at hente børn. Alle kunne tage
hjem, trætte, både børn og le-
dere.

Tak til alle for en god ind-
sats. Tak for en god lejr.

Gruppelejr
i Storskoven
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Med lukningen af Poulstrup-
lund og ny inddeling af hjemmeplejen
i lokalområdet sker der store ændrin-
ger for såvel beboere og klienter som
for personale.

Beboerne, som nu det næste års
tid skal bo på Vellingshøj Centret, har
heldigvis følgeskab af plejepersona-
let fra Poulstruplund. Hjemmeplejen
på denne side af motorvejen hører
nu under Skovgården, og det er
kendte hjemmepleje-piger, som bliver
i området. Hjemmesygeplejersken hø-
rer derfor også under Skovgården –
og det bliver 2 nye sygeplejersker,
som vil få deres gang i Poulstrup og
omegn.

Efter snart mange års arbejde på
plejehjemmet og i hjemmeplejen tak-
ker de 2 „gamle“ sygeplejersker af,
for at fortsætte på Bålhøj Centret i
Tårs.

Vi vil gerne takke for den store
støtte og opbakning gennem årerne
– det gælder beboere, klienter, pårø-
rende og „venner af huset“.

                      Vibeke og Gitte

Skiftedag

  af Vibeke og Gitte
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Samfundet udvikler sig hurtigt i
dag, og den udvikling skal afspejles i
den lokale skole.

Vrejlev-Hæstrup skole  skal ud-
vikle sig sammen med det omkringlig-
gende lokalsamfund. Den ny tilbyg-
ning som er på vej, åbner for nye ar-
bejdsmetoder for såvel elever som
lærere, og er der opbakning til et
foreningshus på pladsen mellem sko-
len og Hallen, bliver der muligvis nye
samarbejdspartnere for skolen at for-
holde sig til.

Skolen og børnehaven skal, i en
forsøgsperiode på godt 3 år have fæl-
les ledelse. Vi kan derfor sige velkom-
men til, Merethe Pilgård, Flemming
Jensen og  Jette Jeppesen der kom-
mer fra børnehaven Skovagers besty-
relse og nu skal indgå i den fælles be-
styrelse.

Skolebestyrelsens første arbejds-
opgave bliver nu at lave en fælles
målsætning for hele institutionen.

Skolebestyrelsen har ansvaret for
udfærdigelse af principbeslutninger,
der skal være retningsgivende for sko-
lens virksomhed.

Der er på Vrejlev-Hæstrup skole
allerede udarbejdet principper for en
lang række områder. De første blev
beskrevet allerede i 1996.

I det kommende år er det skolebe-
styrelsens mål, at få kigget grundigt
på allerede eksisterende princip-
beslutninger og, hvor det er nødven-
digt, foretage justeringer. Løbende vil
der blive overvejet, om der er nye
områder der bør udarbejdes retnings-
linjer for.

Udfærdigelse af principperne og
tilsynet med at de bliver fulgt, foregår
på skolebestyrelsesmøderne.

Da den udvikling der foregår i
samfundet omkring os, også skal  af-
spejles i den lokale skole, vil arbejdet
med mål og retningslinjer for skolens
arbejde være en løbende proces.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen

Fra skolebestyrelsenDet første spadestik

KORT
FORTALT

SET OG SKET
POULSTRUP

Tirsdag den 2. september startede ombygningen af Poulstruplund. En fra besøgsvennerne blev bedt om at tage
det første spadestik. Her er det Else Thomsen Guldager, samt socialudvalgsformand Helmuth Zickert der fatter
spaden mens nogle håndværkere ser til. Renoveringen skrider hurtigt frem så se om ikke der står sytten
tidssvarende boliger på området inden sommeren er over os.
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Velkommen til Møllebyen.

Rikke Skaar og Mads Hjerrild Chri-
stensen og deres lille pige Sarah Hjerrild
Skaar.

Familien har desuden en kat ved
navn Burma, en sort Labrador ved navn
Rambo samt ponyen Gine.

Rikke arbejder på IT supporter  på
Aalborg Sygehus .

Fritiden går med at køre turen hver
dag samt passe det hjemlige og gå til
linedance.

Mads arbejder på Alpha Diesel i Fre-
derikshavn på skiftehold.

Fritiden bruges, når der er tid, på
jagt og fiskeri.

Sarah er i dagpleje hos Ellen og Jo-
hannes, og i noget af fritiden går hun til
børneidræt i hallen.

Familien flyttede  fra Søndervej ved
Ilbro tilbage til Præstevej for at bo i lidt
tættere bebyggelse, som de selv sagde,
nærmere naboer, dagpleje og hallen og
med tiden legekammerater til Sarah.

Velkommen
til Karina Worm Nielsen
og Peter Jakobsen.

Karina har åbnet salon Saphir på
Præstevej nr.61 i Hæstrup Mølleby.
Karina har lært faget på Salon Elite
på Hymersvej, derefter har hun ar-
bejdet i Beebob i Stokbrogade i Hjør-
ring. Karina hjalp sidste år med at
sætte hår til modesjov i Harkenhallen.

Fritiden bruges på at passe tele-
fon og foxterrien Sebastian. Peter er
husbondafløser, i fritiden står han på
vandski i Nørresundby samt en dyr
hobby, nemlig at rode med biler, des-
uden er der både ko og hest i haven.

Begge to kommer fra Hjørring,
de valgte ejendommen på Præstevej,
fordi en lejlighed i Hjørring var lige
så dyr at bo i, og Karina ville gerne
være selvstændig, - så held og lykke
med det – og velkommen til begge
to.

Fresia som juleblomst – nej siger
begge vores svigersønner – den
blomst har ikke noget med julen at
gøre, men i vores hjem er der en over
30 år gammel tradition for at duft af
fresia og jul hører sammen.

Jeg har tit tænkt på, hvordan starter
en tradition egentlig. Vores begyndte
en gang i tresserne. På det tidspunkt
havde gartneriet på Vrejlev Mark
foruden juletræer og meget andet
også et stort drivhus fuld af store
stærkt duftende fresia. Når så
juletræet dagen før jul skulle hentes,
så havde pigerne og vores far her i
huset altid en buket fresia med hjem.

 På det tidspunkt gik man ikke bare
ud og købte blomster – så derfor tror
jeg at den oplevelse blev til noget helt
specielt – og så denne duft. Og
derved blev det. Når juletræet var sat

Hvordan starter
en tradition?

på fod – blev pyntet og duften af
fresia bredte sig i huset, så var
der jul.

Det er ikke noget, jeg har tænkt
så meget over, før jeg i næste
generation ser, hvordan man
bærer sine traditioner videre – fra
begge sider. Og indimellem også
må forkaste noget. I begge vores
pigers hjem er fresiaduften fra
Vrejlev Mark dog kommet for at
blive. Den kan der ikke sættes
spørgsmål ved.

Dog er der alligevel et minus,
for i de mellemliggende år er
fresiaen ligesom så meget andet
blevet ramt af effektivisering, den
er blevet billigere til gengæld har
den næsten mistet duften. Det var
måske ingen tilfældighed, at det
var gule fresia, man havde på
Vrejlev Mark, for det er også dem
der har mest duft i dag.

S   ET&
SKET

KORT FORTALT

Møllebyen: Henny Madsen

Juleblomst: Kirsten Mouritsen
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Kan man nu også være sikker på
at de andre overholder vigepligten og
ikke bare kører som man er vant  til,
synes bilisterne at tænke, når de skal
ud i  krydset hvor Rønnovs-holmvej
krydser Guldagervej, her er vigepligten
nemlig lige ændret, men på trods af at
det nu er bilisterne på Rønnovs-holm-
vej der skal holde tilbage, så køres der
på Guldagervej meget forsigtigt frem
til krydset, som om man ikke rigtig sto-
ler på det endnu.

 Nu er vejarbejdet på Rønnovs-
holmvej færdigt og med dens færdig-
gørelse og åbning kom også ændrin-
gen af vigepligten.

Vanens magt

Hos Lillian og Keld Jensen, Bastholm Møllevej har man helt tilbage
fra 1990 satset meget på det alternative både til planter, dyr og mennesker
ud fra, at det var bedre at styrke immunforsvaret, så sygdommen ikke
opstod. Lillian og Keld har en svineproduktion med salg af avlssvin, og
efter at de har startet med naturmedicin er det meget begrænset hvad de
bruger af antibiotika, da Lillian også praktiserer akupunktur på søerne,
hvis der bliver problemer med farefeber.

Det sidste nye produkt de har taget i brug er Vita Biosa, som de fik
præsenteret i februar måned i år, da deres faste sælger af naturmedicin
kom på besøg. Han syntes de skulle prøve det nye produkt – det er
virksomt i planteavlen, her især på svampesygdomme men også stalden
er det godt,  kom det i en rygsprøjte, sagde han, og forstøv det ud i luften,
så vil I med det samme mærke en luftforandring  og prøv at blande det i
foderet til søer der har mistet appetitten, og Lillian siger at det var tydeligt
at det havde en positiv effekt, så derefter blev produktet Vita Biosa kon-
tinuerlig tilsat drikkevandet med den sidegevinst at da de kørte gylle ud i
foråret fra det staldafsnit hvor de havde brugt produktet, var det meste af
gyllelugten væk. Lillian fortæller at selv naboen undrede sig over at der
ingen „grel“ lugt var ved gyllekørslen i foråret.

Vita Biosa laves på den måde at  man køber en grundblanding, tilsæt-
ter melasse og 37 grader varmt vand og efter 7 dage med den temperatur
er det færdiggæret og klar til brug.

Lillian var også med til et møde i anden forbindelse end landbrug,
hvor hun med nogen forbavselse hørte at Vita Biosa blev præsenteret
som havende en positiv effekt på cancer og mange andre sygdomme,
hvor det går ind og styrker immunforsvaret.

Vita Biosa er et dansk produkt dog oprindelig udviklet fra Rudolf
Steiner. Det bliver i dag eksporteret til 22 lande.

De positive oplevelser at Lillian og Keld har haft med Vita Biosa har
ført til at Lillian fra 1. august 2003 er blevet forhandler af produktet.

Grundpillen

S   ET&
SKET

KORT FORTALT

tekst og foto: Kirsten Mouritsen
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 Op imod 100 mennesker havde
da også fundet vej til det noget
ukendte sted, da Anita Thomasen
stod i spidsen for genindvielsen

Anita Thomasen, der bor på
gården „Højris“, havde sat sig for,
at få den gamle hellig kilde reetab-
leret, og det er lykkedes på en me-
get fin måde, med hjælp fra naboer
og bekendte. Nogle havde kendt kil-
den fra deres skoletid i Fuglsang
friskole, andre fra deres opvækst i
området, og interesse for den gamle
helligkilde.

Efter velkomst af Anita, hvor
hun takkede naboer, venner og of-
fentlige myndigheder for den store
hjælp hun havde fået fra alle sider,
sagde Arne Lilholt, der er formand
for Vendsyssel Historiske Mu-
seum, at han også var glad for re-
sultatet og tilføjede, at når man fær-
des i museumskredse, hører man
ofte om landmænd, der er årsag til
ødelæggelser af natur og kultur-
værdier. Her er præcis det modsatte
tilfældet, og det er skønt.

Åsen Teater var også med til
indvielsen og de bidrog med sang
og optræden. De teater interesse-
rede unge opførte en scene kaldet
„Vaskekællinger og kilden“.

Genindvielsen sluttede med en
skål i det hellige kildevand.

Helligkilden ved Fuglsang
Lørdag d. 2. august var
det strålende solskin,
lige vejr til at genindvie
den gamle helligkilde i
Fuglsang i den østlige
del af Vrejlev sogn

foto: Erik Jess
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Kilden er formodentlig fra 12- 13
hundred tallet.

Der går mange historier om den gamle
kilde Fuglsang. Og  det må  være op til
den enkelte at vurdere, om noget er over-
tro  og noget er sandt. I hvert fald har et
par bøger om det gamle Vrejlev-Hæstrup
sogn flere oplysninger: Alfred Thomsen,
der i mange år boede i området ved Fugl-
sang, har bidraget  med flere pudsige for-
tællinger. Bl.a. fortæller han, at Fuglsang
ganske givet er at betegne som en hellig
kilde, måske først fra hedensk tro via
Vrejlev kloster. En Chr.P.Nielsen benæv-
ner   ifølge Alfred Thomsen for første
gang i 1940 Fuglsang som en hellig kilde.
Alfred Thomsen supplerer med, at kilden
var kendt for sit vidunderlige bløde vand,
og den skulle ifølge fortællinger havde
været brugt til at læge sår og bulne fingre.
Førhen var det på egnen en skik, at der
skulle bruges vand fra Fuglsang ved alle
fødsler, og Alfred Thomsen husker selv,
hvor dejligt det var at få vasket hår med
vand fra kilden.

 I 20‘erne og 30‘erne lå den nu ned-
lagte Fuglsang Friskole i området, og her
var der den uskrevne lov, at kilden skulle
man passe godt på, men man måtte godt
gå forsigtigt derhen og drikke vandet. Og
i tørkeperioder fandt folk til kilden som
sidste udvej for at bruge den som en
slags nødbrønd.

 Historien oplyser, at kort før århund-
redeskiftet var kilden en skovkilde. Men
„uforsigtighed med ild“ brændte skoven
af, og siden indvandrede heden. I slut-
ningen af 20`erne blev heden pløjet op,
og her fjernede man også stenene til en
stor stenkiste, der var placeret på toppen
af bakken ovenover Fuglsang.

 Historien fortæller også, at der om-
kring 1870 boede en klog kone omkring
100 meter fra kilden. Alfred Thomsen har
mange år efter fundet en stensat rende,
der passer meget godt med, at den kloge
kone højst sandsynligt har lavet renden
for af lade kildens vand løbe forbi hendes
hus. Det siges også at navnet på Fugl-

sang er opstået p.g.a. nonnerne fra Vrejlev
Kloster, der her nød skovens fuglesang.
Det er dog ikke helt sandsynligt, for sko-
ven brændte som på et nævnt på tids-
punkt ned. Navnet er i stedet efter de fle-
stes teori kommet i den tidlige middelal-
der, indvandret fra Tyskland. I hvert fald
ligger det klart, at Vrejlev Kloster har haft
noget med den gamle kilde at gøre.  For
studerer man den dag i dag udformnin-
gen af Vrejlev Sogn, så slår der en lille
tange ud, der netop indeholder Helligkil-
den Fuglsang. Højst sandsynligt fordi,
klosteret ganske simpelt ikke ville give
slip de ville have kilden indlemmet under
sognet.

Det mærker vi stadig : Poulstrup
skoledistrikt går helt her ud. ved valg  skal
vi stemme i Harken hallen.

Ved vielser og dåb hører vi til Vrejlev
kirke .man formoder at det er p.g.a kilden.
„Højris“ som min mand og jeg har ,hører
godtnok til Jerslev , men engang gik
sognegrænsen lige igennem stuehuset på
vores gård. Så når jeg skriver  vi er det
naboerne .

Kilden er beliggende ved Fuglsang
vej som er en sidevej til Hjabelundvej. Der
er op sat skilte som henviser til    „Hellig
kilden“

Kilden borer sig ind fra græsskrå-
ningen vestfra. Den er 2,08 m. dyb regnet
fra øverste sten. Den har en smuk sten-
sætning på 3 af siderne og åbner sig op
mod vest, hvor 7 trin fører ned til den
stensatte bund. Vandet siver forholdsvis
langsomt ind fra kilen i siden af stensæt-
ningen.

Min interesse for kilden blev vagt da
der i 1983 udkom en bog : Vrejlev – Hæ-
strup sogns ældre historie.

Et kapitel omhandlede „Hellig kilden
„ Fuglsang . Dengang først i 80`erne
værnede ejeren Alfred og Oda Thomsen
om kilden, med elhegn omkring  mod krea-
turerne . Defik den også fredet  i 1982.Det
var altid dejligt at sidde ved kilden og så
det gode vand.

Der kom nye ejere af gården Fugl-
sang  på hvis jord kilden ligger .Elhegnet
blev taget ned og  kreaturerne brugte kil-
den til at drikke af , med det resultat at
noget af stensætningen skred ned sam-
men med jord og græs voksede hen over
den.

Sådan lå den hen i næsten 20 år. Det
var noget trist og mange omkring boende
og andre med tilknytning kom ikke mere
og  nød stedet .

I år 2000 købte min mand Finn Rosen-
kilde Hansen og jeg gården Fuglsang og
lagde jorden til vores gård „Højris“ som
havde skel op ad Fuglsang .Vi satte straks
elhegn om kilden , selvom det snart kun
lignede et vådt hul . Der var så ikke tid  til
at gøre mere endnu.

I april 2002 så jeg en annonce fra
Nordjyllands amt hvor midler  kunne sø-
ges . Det var til projekter som skulle be-
vare og synliggøre kulturhistoriske spor
i landskabet, det lød jo til at hellig kilden
passede til kravet. Jeg udfyldte deres
skema,  medsendte tilbud fra en anlægs
gartner,  pris på oplysnings skilt ,kopi af
fredningen, kort med kildens placering og
kopier af uddrag fra bogen om sognets
ældre historie.   Hurra  ! jeg fik tilsagn om
at genopretningen kunne blive til noget .
Jeg blev meget glad !

Jeg udfyldte skemaer , tilbud fra anlægs
gartner , tilbud om oplysningstavle , kopi af
fredning , kort over kildens placering , ko-
pier om kildens historie .  Jeg ventede … og
ventede … endelig brev fra amtet. Hurra !
tilsagn om midler til genopretning af Kilden .

Kildens tilstand var heldigvis ikke så
slem som jeg troede og den så ud .Da
græs og ukrudt var fjernet ,  var det ca. 10
-12 sten  og en del jord der var skredet
ned i bunden af kilden. Sten og jord kom
op  , de samme sten blev sat op efter bille-
der fra Vendsyssel Museum . Den skulle
jo helst blive som den oprindeligt var .Det
blev også krævet af Kulturarvstyrelsen
under Kulturministeriet ,som jeg også
havde kontakt med .

Mange naboer og andre med tilknyt-
ning til kilden kom forbi og så til arbejdet
. Flere gav en hånd med eller hjalp med
andet arbejde vedrørende Kilden. Det var
rigtig rart , også for at få bekræftet at Kil-
den betød noget for andre end mig .

„HELLIGKILDEN“
Fuglsang

Kom endelig og se „Hellig Kilden“,
Fuglsang . Alle er velkomne , der er
altid åbent.
Smag på vandet, det kan være det
hjælper !

S   ET&
SKET

HELLIGKILDEN
FUGLSANG

FAKTA

tekst:: Anita Thomasen
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 Spareforeningen „Julens Glæde“
blev stiftet i starten af 1933. I 70 år
er  der fra begyndelsen af februar
måned  og til december måned
regelmæssigt samlet penge ind,
som efter hver indsamling blev
indsat i sparekassen. Hvert år ved
generalforsamlingen i december
blev de så udbetalt til sparerne til
hjælp til julegaver og hvad der
ellers skulle bruges af ekstra til jul.

Poulstrup uden „ juleglæde“ i år

I starten var det ikke mange penge, set
med vores øjne, der blev sat ind. Det kan
man se i protokollen, at der på generalfor-
samling  i 1934 blev  vedtaget at anskaffe
sig 2 stk. 2 kr. stempler.

Efter 20 års forløb – i 1953 var der ble-
vet indsat ca. 12000,00 kr. i alt om året og
det beløb havde accelereret nogen gange i
de mellemliggende år for da de sluttede sid-
ste år var de oppe på 248000,00 kr. sparerne
havde indbetalt. Så det er ikke interessen
for „Julens Glæde“ der har stoppet forenin-
gen, men Svend Nielsen Poulstrup som nu
trofast har været indsamler i 18 år, syntes at
tiden var inde til at han stoppede efter at
han har rundet de firs.

Svend siger, at han har haft  en
god tid som indsamler der er kommet
mange muntre bemærkninger, især den-
gang en indsamler fra en anden lands-
del ikke havde indsat beløbet i spare-
kassen, men selv brugt pengene. Da
fik han mange ord med på vejen om at
han da blev holdt øje med, siger både
ham og hans kone leende.

De håber stadig begge at der vil
melde sig en indsamler til det nye år.
Så det vil vi så bringe videre her. Er der
en der har lyst til et lille bijob, så hen-
vend jer endelig til Svend Nielsen Ho-
vedgaden 98 A i Poulstrup.

KORT
FORTALT JULENS GLÆDE

tekst og foto: Kirsten Mouritsen
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En eftermiddag i
selskab med

H.C Andersen.

Søndag den 25. januar 2004 inviterer
Vestvendsyssel Folkekor til en
H.C.Andersen eftermiddag.
Kom og nyd nogle timer i selskab med
H.C.Andersens fantastiske tekster.
Med fællessang, oplæsning, korsang
m.m. vil publikum blive ført
gennem H.C.Andersens beskrivelser
af Danmark, mennesket, naturen,
samfundet og livet.
Arrangementet foregår i den gamle
biograf i Vrå kl. 14:00 til kl. 16;30.
Der vil være salg af kaffe, the og
„H.C. Andersen kager.“

„Syng Julen ind“
på Vrejlev  Hæstrup Skole
tirsdag den 9. dec. kl 19:00

Igen i år synger skolens kor og
Vestvendsyssel Folkekor julen ind.
Kom og vær med til denne festlige og
fornøjelige familietradition.
Der vil være Luciaoptog med skolens
elever og sammen vil vi synge nogle
af de gamle julesange og salmer.
Kaffe og hjemmebagt „julekage“ kan
købes for 20:00 kr.
Sodavand og kage til børnene 5,00 kr.

Skolen og
Vestvendsyssel Folkekor.

VESTVENDSYSSEL
FOLKEKOR
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Spejdere dannede
espalier

Lørdag d. 4. oktober blev
Majbrit og Peter gift i Vrejlev
Kirke, og samtidig fik de døbt
deres datter Helena. Da de
begge er aktive spejderledere
i Poulstrup, var der selvføl-
gelig mødt en masse spejdere
op, og de dannede flot espa-
lier uden for kirken, sammen
med Peters arbejdskollegaer
fra Rolltech.

„Sparekassens“
redskabshus på
Ministrup er færdigt.

Så er det nye redskabs-
hus på Børnenes Jord i
Poulstrup bygget færdigt.
Som tidligere omtalt i Vrå og
Omegns Avis, har Sparekas-
sen Vendsyssel givet de
5.999,- kr. som selve huset
kostede, og huset er bygget
af Kalle og Anders med be-
styrelsen som håndlangere.
Tak for det Kalle og Anders,
det er et hus vi får glæde af i
mange år. Huset er bygget i
trykimprægneret træ med
stålpladetag og med beton-
fliser som gulv, så det kan
holde i rigtig mange år.
Endnu en stor tak skal også
lyde til Sparekassen Vend-
syssel fordi at I betalte ma-
terialerne. Henrik Hansen,
Børnenes Jord, Poulstrup.

 

Billederne næste side:

Øverst:: Vrejlev-Hæstrup skole laver
ny stor tilbygning, der skal indeholde
mediatek. Til højre det nye redskabshus
på Børnenes Jord

Plejehjemmet Poulstruplund bliver næste
år  totalrenoveret og ombygget

Der udstykkes nye byggegrunde i
idylliske omgivelser tæt ved skov og
natur. Udstykningen forventes færdig i
oktober.

Nederst billeder fra brylluppet i Vrejlev
Kirke.   Se teksten herunder.

Der sker noget i Poulstrup

SET OG SKET
POULSTRUP

Foreningshuset

Sidste udkald

S   ET&
SKET

Onsdag d. 15. oktober kunne uddeler i LokalBrugsen Poulstrup, Poul Christensen,
tømme postkassen for sidste gang, og dermed var en epoke i byens historie slut.

Siden 1919 har Brugsen været en del af byens dagligliv, først som selvstændig Brugs-
forening, og siden 1983 som en del af FDB senere COOP Danmark. Med lukningen af de
små LokalBrugser mister COOP Danmark forbindelsen til sine rødder, og dermed sin opbak-
ning fra landbefolkningen.

For Poulstrup betyder det også, at byen efter mere end hundrede år som service center
for omegnens beboere har mistet noget af sin status..

Da byen var centrum for egnen, var her mere end 40 forretninger og servicevirksomheder
til at betjene det store opland og de mange beboere.

Hvad fremtiden vil bringe ved vi ikke, men man kan håbe at det lykkes at åbne en anden
forretning og at der sker en udvikling i byen på andre områder, så den kan beholde sin
status som center for lokalområdet.

Der er afholdt møde Foreningssamvirket mandag den 27. oktober. Her besluttede
man at indsende ansøgning om økonomisk støtte fra Bolig- anlægsfonden til et nyt
foeningshus.

For at få ro til arbejdet for at få en ny dagligvarebutik til Poulstrup vil man udskyde
en endelig beslutning om en borgerindsamling til foråret.

Foreningssamvirket

farvefotos: Henrik Hansen
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Gennem medierne bliver vi dag-
ligt præsenteret for voldsomme begi-
venheder, mennesker der begår ufat-
telige forbrydelser mod andre men-
nesker.

Vi bliver  f.eks. skræmt af den bru-
talitet der hersker på Balkan og i Irak.
Alt det had der kommer frem. Og i vo-
res eget lille smørhul bliver der talt om,
at verden er af lave og at volden bliver
mere rå og folk mere aftsumpede. Det
afstedkommer angst i mennesker og der
lyder et krav om hårde fængselsstraffe
for gerningsmændene.

Der er et ønske om at få hævn, men
spørgsmålet er om det altid er godt.
Det kan være nemt uden videre blot at
sige, at man skal kunne tilgive et men-
neske, der har voldt en anden ondt.
Det kan både være et umenneskeligt
krav og føles uretfærdigt, man kan føle,
at gerningsmanden slipper for let om
ved det. Ingen kan vel forlange at
nogle efterladte uden videre skal
mande sig op til at tilgive det menne-
ske, der tog det kæreste de havde. Det
har ingen ret til. Det må komme fra of-
rene selv.

Tilgivelsens mulighed
Da man i Sydafrika i 1990 fik af-

skaffet apartheid, så stod man med den
opgave foran sig, hvordan man skulle
få opbygget et nyt samfund. Hvordan
skulle man forholde sig til fortidens
forbrydelser. Enten kunne man gen-
nemføre et retsopgør som i Nürnberg
efter Nazi-Tysklands fald eller man
kunne gøre som i Argentina: fortie for-
brydelserne og lade som om de ikke
havde eksisteret.

Man valgte nu en helt tredje mo-
del. Man valgte forsoningens mulig-
hed. Sandheden skulle frem. Både for-
bryderne og ofrene fik mulighed for at
fortælle deres historie. Og forbryde-
ren kunne søge om at blive benådet
ved at han offentligt trådte frem og gav
en forklaring. Han fik mulighed for at
angre. For ofrene eller deres efterladte
betød det at deres historie og skæbne
blev afklaret. De fik oprejsning og des-
uden en symbolsk økonomisk erstat-
ning.

Det vakte selvfølgelig vrede i
nogle kredse, at man fra statens
side valgte forsoningens vej frem
for udelukkende domfældelse.
Men samtidig stod mange ofre frem
og viste en glæde ved at deres sag
blev taget op. Det var der en befri-
else i, og en befrielse i at møde ger-
ningsmanden.

Det kan være svært at forstå
hvori denne befrielse var. Men det
kommer klart til udtryk i et brev stil-
let til Desmund Tutu der var ærke-
biskop i Sydafrika og desuden for-
mand for forsonings- og  sand-
hedskommissionen. Han gengiver
brevet i sin bog Tilgivelse. Det er
et brev fra en mor, hvis barn var
blevet kidnappet og siden dræbt
under en ferie i Montana i USA.
Hun skrev i brevet: „Selv om jeg
skal indrømme at min første tanke
var at jeg mest af alt ønskede at slå
denne mand ihjel med mine egne
hænder, gav opklaringen af hans
forbrydelser mig en overbevisning
om at den bedste og mest helse-
bringende mulighed der stod til min
rådighed, var at tilgive. I de tyve år
der er gået siden jeg har mistet min
datter, har jeg arbejdet med ofre og
deres familier, og mine erfaringer er
blevet bekræftet igen og igen.

Ofrenes familier har i begyn-
delsen ret til en normale reaktion
det er at blive rasende, men de men-
nesker som i det lange løb opret-
holder en hævngerrig indstilling,
bliver i sidste instans også selv
ofre for gerningsmanden. De bli-
ver bitre og forpinte og føler sig
spærret inde i fortiden, og deres
livskvalitet forringes. Uanset hvor
rimeligt det er, at vægre sig ved at
tilgive, virker det nedbrydende.
Vrede, had, bitterhed, hævn – alt
sammen dødbringende ånder, som
på et vist plan „tager vores liv“ lige
så håndgribeligt som Susies liv
blev taget. Jeg tror at den eneste
måde vi kan blive hele og sunde
mennesker på, er ved at lære at til-
give“.

Brevet, der er alt andet end sen-
timentalt, taler sit tydelige sprog.
Tilgivelsen var udvejen for denne
mor. Men det var ikke noget, hun
sådan gjorde. Nu er det et meget
hårdt tilfælde, men desto tydeligere
er det, nogle gange må der grelle
eksempler til at lukke øjnene op for
mennesker, så vi kan tilgive i mere
banale sager sammenlignet med det
som den mor tilgav. Tilgive hinan-
den i de små daglige episoder, frem
for hele tiden hårdnakket og selv-
retfærdigt at holde på vores ret til
det.

Det gælder i færdslen, mellem
arbejdskammerater og ikke mindst i
hjemmet, når det brænder på. Tilgi-
velsen er  livgivende i menneskeli-
vet. Det viste eksemplet med mo-
deren med al tydelighed, vel var det
moralsk forargeligt at hun tilgav det
menneske, der voldte hende så me-
get ondt ved at tage hendes barns
liv og efterlade hende sammen med
den øvrige familie i sorg. Hun kunne
have valgt at leve i had resten af
sine dage. Men hun valgte den an-
den løsning: at tilgive. Forudsæt-
ningen for at tilgive er, at man selv
har erfaret tilgivelsens helsebrin-
gende virkelighed.

Det havde den mor netop også,
for hun skriver i samme brev: „Både
i de hebræiske og de kristne hellige
skrifter, hvorfra jeg har mine vær-
dier og overbevisninger, er den Gud
der viser sig for menneskene, en
nådens og medfølelsens Gud, en
Gud der ikke ønsker at straffe, øde-
lægge eller slå ihjel, men uophør-
ligt arbejder for at hjælpe og hele
den, genrejse og trøste, for at gen-
etablere den livsfylde som vi er
skabt til.“.

Tilgivelse

Som det kan ses på side 29
bliver der i foråret en række
aftener om tilgivelse og
forsoning, hvor emnet vil
blive belyst videre.
Vel mødt!

Hæstrup Kirke

REPLIK

af Niels Chr. Lassen
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Vrejlev kirke onsdag den 28. januar kl 19.30:

Peter A.G.:
Det sansende menneske

Forsangeren fra Gnags, Peter A. G. holder onsdag den 28.
januar kl. 19.30 foredrag i Vrejlev Kirke. Foredragsholde-
ren som de fleste kender fra bandet Gnags, vil holde et
foredrag, som han har kaldt for Det sansende menneske.
Det vil være et underholdende foredrag om livsmod,
livsglæde og om det sandende menneske. Foredraget
tager udgangspunkt i påstanden, at færre og færre har
sig selv med i det, som de foretager sig.

Entré: 50 kr.

Sognearrangementer

Musikaften med
Inger Lauritzen

Vrejlev Kirke

REPLIK

Syng sammen for alle

Hæstrup Kirke
torsdag den 27. november kl. 19.30

Inger Lauritzen, fiskerkonen fra Lønstrup,
beretter gennem fortælling og sang om
livet ved Vesterhavet.

Alle er velkomne. Gratis adgang.
Hæstrup Menighedsråd

Vrejlev Menighedsråd

Kan du lide at synge er her et tilbud til dig. En
gruppe på ca 20 sangglade mennesker fra området
har sammen med Vrejlev Menighedsråd startet en
række „Syng sammen“ aftener. Der synges alt - lige
fra Grundtvig til Kim Larsen - du er selv med til at
bestemme. Der er ikke mødepligt og der kræves ingen
forudsætninger ud over glæden ved at synge. Sang-
aftnerne, der ledes af organist Thomas Abildgaard,
starter altid kl. 19 og på følgende datoer:

Onsdag den 19. november
Torsdag den 4. december
Torsdag den 15. januar
Onsdag den 11. februar

Nyt i sognehuset ved Vrejlev Kirke:

af Niels Chr. Lassen
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Kirken - egnens naturlige samlingssted

T

P

B
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M Musikgudstjenester
Her har organisten større plads end til den normale gudstjeneste og

prædiken kan somme tider udelades helt.

U        Ungdomsgudstjenester
Her kan konfirmanderne eller spejderne medvirke. Formen kan være

både traditionel og noget anderledes.

Kirkekaffe
Dette kan være både med eller uden brød til kaffen, men kirkekaffen

serveres altid i sognehuset.

K

A Andre gudstjenester
Der kan være anderledes arrangementer i kirken end ovenfor beskre-

vet. Om sommeren kan det være friluftsgudstjenester, rene koncerter eller
en aften, hvor en taler har hovedparten af aftenen.

Lad derfor kirken indgå som din aktive medspiller i dit lokalsamfund

Højmessen kl. 10.30 og morgengudstjenesten kl. 9.00
Der er som hovedregel altid én højmesse enten i Vrejlev eller Hæstrup

kirker. Dette er den „traditionelle“ gudstjeneste med en prædiken og salmer
og tilbud om altergang. Vi har til salmerne både mulighed for at benytte
kirkens orgel men især til nogle af de nye salmer også kirkens elklaver.

Den tidlige gudstjeneste kl. 9 er desværre tit for tidlig på dagen for de
fleste, men forhåbentlig finder vi en form, der er lidt mere brugervenlig.

Menighedsrådet vil herudover gøre opmærksom på følgende:

Kirkebil (taxa)
Har man problemer med at komme i kirke, enten fordi man er dårligt

gående, eller blot fordi man ikke har transportmulighed, kan man ringe efter
en taxa på bestemte søndage. Telefonnummeret finder du bagerst i bladet.

Børnepasning
Vi prøver som et forsøg at arrangere en form for børnepasning i

sognelokalet for de børn, der ikke „kan holde“ til en hel gudstjeneste i
kirken. Børn og forældre starter og slutter sammen i kirken, mens børnene
samles en ½-times til i sognehuset. Dette er et tilbud til de børnefamilier,
der har følt, at det tidligere var vanskeligt at benytte kirken.

Børnegudstjenester
Der er på enkelte søndage særlige børnegudstjenester, hvor formen

er anderledes, og derfor bliver børnene i kirken under hele gudstjene-
sten. Der bruges ofte overhead-projektor til støtte for præstens gennem-
gang, der kan være medvirken af børnene og til fastelavn slås katten af
tønden.  Der vælges salmer, som passer til børnene.

Småbørnsgudstjenester
  For de allermindste laver man mange steder „kravlegudstjenester“. Dette

får vente lidt i Vrejlev, hvor der til jul dog laves en gudstjeneste for dagplejen.

Tidens kirke til tidens mennesker
Vrejlev menighedsråd og sognepræsten  har

på sit oktobermøde haft gudstjenestestrukturen
oppe til drøftelse.

Vi fandt det her  vigtigt, at kirken også i et land-
sogn forsøger at tilpasse sig den moderne tid, hvor
travlhed og udearbejde i hverdagen gør, at mange
ikke har kræfter til også om søndagen at skulle „ud
af huset“, og derfor ikke kommer længere end til
avisen og morgenkrydderen.

Vi har i Vrejlev en god kirkegang, men alting
kan blive bedre. Den netop afsluttede undersøgelse
i Ålborg Stift viste, at især de „anderledes“ gudstje-
nester var meget besøgte.

Dette kan skyldes, at mange kirkegængere er
lidt usikre på om det er „passende“ at møde op til en
ganske almindelig højmesse. Der skal måske være
en særlig lejlighed.

Formen og budsskabet
Det skal præciseres, at indholdet af det

kristne budsskab er uændret og altid gældende.
Formen derimod kan altid kan tages op til drøf-
telse. Vores præst har efter menighedsrådets op-
fattelse allerede lavet et godt stykke arbejde for
at tilpasse kirkegangen til den nye  tids behov.

Vi har derfor blot fundet det hensigtsmæs-
sigt, at oplyse lidt om den forskelligartethed, der
er i de forskellige søndages gudstjenester.  Må-
ske er det længe siden, du har kikket på side 2 i
„Lokalbladet“.

Vi håber, at du lige læser her til højre om din
sognekirkes „åbent hus arrangementer“ de kom-
mende søndage. Måske undrer det dig, at der
egentlig er så mange forskellige muligheder for at
få noget for kirkeskatten.

Mange muligheder
På alle søndage er kirkens „børnerum“ åbent.

Her findes lego og andet legetøj, hvis det kniber
med at klare gudstjenesten. Eller du kan blot tage en
„skoletaske“ med i kirken. Vi har 2 slags til forskel-
lige alderstrin. Her er der bøger for de fleste. Ellers er
du velkommen til at tage dine egne med.

Sådan læser du gudstjenestelisten
På gudstjenestelisten på side 2 er der som no-

get nyt sat nogle signaturer. Det kan måske hjælpe
dig til at finde netop den søndag, hvor du og din
familie vil i kirke.

Vrejlev Kirke
VREJLEV
MENIGHEDSRÅD

af Knud Birch Andersen
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5.2.04: Forsoning og tilgivelse 1
Den første aften er torsdag den 5. februar kl. 19 ved Niels Christian Lassen: forsoning

og tilgivelse. Hvad er det som gemmer sig bag disse ord? Er der realitet bag ved dem? Vi vil
forsøge at forstå det særlige, som Jesus bragte ind i verden med sine ord og gerninger og
sit liv i lyset af forsoning og tilgivelse. Hvad var det, han gjorde og hvordan kan det komme
os til gode?

25.2.04: Cambodja
Onsdag den 25. februar kl. 19 får vi besøg fra Cambodja. Denne aften vil foredragshol-

deren stå for en kort gudstjeneste og efterfølgende fortælle om erfaringerne fra Cambodja.
Pol Pots rædselsregime krævede mange ofre. Hvordan kommer man videre efter det? Kan
man tilgive morderne og på hvis vegne? Det er sådanne spørgsmål og meget andet, der vil
blive taget op denne aften.

Aftenen er et led i konfirmandernes sideløbende projekt om tilgivelse, men også andre
er hjertelig velkomne!

19.3.04: Forsoning og tilgivelse 2
Torsdag den 3. marts kl. 19 er der oplæg ved Niels Christian Lassen. Det vil være en

fortsættelse af hans første oplæg om tilgivelse og forsoning.

28.4.04: Kærlighedens pris
Den 28. april kl. 19 får vi besøg af psykoterapeut Bent Falk, Hellerup. Han vil se på

forsoning og tilgivelse ud fra dels en psykologisk og en teologisk vinkel. Foredraget hed-
der Kærlighedens Pris. Han skriver om det:  Kærligheden har sin pris; alligevel kan den
hverken købes eller sælges. Den kan ofte være „dyrekøbt“ i den forstand, at den slider på
os og kræver visse ofre, dvs. prioriteringer, af os, men den kan aldrig, uden at blive til noget
andet end kærlighed, købes i den forstand, at man kan tvinge eller manipulere sig til den.
Foredraget vil belyse, hvad dette indebærer, både i en psykologisk og en teologisk sam-
menhæng.

Cand. theol. og psykoterapeut, MPF Bent Falk, f. 1943, er tidligere sygehuspræst og
nu privatpraktiserende psykoterapeut i Hellerup. Han driver en omfattende undervisnings-
og foredragsvirksomhed i Danmark og udlandet, og han har udgivet bøgerne „At være dér,
hvor du er“ om samtale med kriseramte (Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1996) og „Kær-
lighedens pris“ med teologisk-psykologiske essays (Anis 1998).

12.5.04: Dead Man Walking
Onsdag den 12. maj kl. 19 slutter vi forløbet af med at se den barske film, Dead man

walking. I filmen, hvis handling foregår i USA, møder vi en ung mand, der har voldtaget og
dræbt en pige. Han sidder på dødsgangen og venter på, at dommen bliver eksekveret. En
nonne ser det som sit kald at tale med ham, for at få ham til at angre. Hvordan kan hun sætte
sig ud over afskyen for et sådant menneske?

Vi debatterer filmen efter endt forevisning.

Højskoleaftener
Som noget nyt opstarter vi et projekt, som vi kalder for Højskoleaftener. Me-

ningen er, at hver aften byder på et foredrag eller et oplæg, som gerne skulle
resultere i en samtale. Forårets emne er forsoning og tilgivelse. Emnet vil blive
anskuet ud fra flere vinkler, som det fremgår af nedenstående oversigt for afte-
nerne. Hver aften indledes med kort andagt i Vrejlev Kirke kl. 19. Dernæst går vi
over i Sognehuset og hører oplægget.

Børnegudstjeneste

Søndag den 7. december kl. 16 i
Vrejlev Kirke er der krybbespil/børne-
gudstjeneste. Minikonfirmanderne
opfører et krybbespil under gudstje-
nesten.

De ni læsninger i
Hæstrup Kirke

Søndag den 7. december kl. 19.30
afholdes De ni læsninger i Hæstrup
Kirke. Aftenen byder på et alsidigt
sangprogram: Der vil være solosang,
fællessang og endelig vil børnekoret
synge.  Konfirmanderne står sammen
med Niels Christian Lassen for frem-
føringen af de ni udvalgte bibelske
læsninger. Kom til en stemningsfuld
aften i adventstiden.

Nytårsparade med
spejderne.

Søndag den 4. januar, Hellig Tre
Kongers dag,  er der kl. 10.30 børne-
gudstjeneste i Vrejlev Kirke.

Så slår vi katten af
tønden!

Søndag den 22. februar er der
børnegudstjeneste i Vrejlev Kirke
kl. 10.30. Efter gudstjenesten er alle
velkomne til at slå katten af tønden
på parkeringspladsen ved Sogne-
huset. Efter tøndeslagningen hyg-
ger vi os i Sognehuset med faste-
lavnsboller og sodavand og kaffe
til mor og far. Det er selvfølgelig
gratis at være med.

Anderledes
gudstjenester
i efteråret

se gudstjenestelisten
side 2

REPLIK

af Niels Chr. Lassen
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Studietur,
Mariager

fjord

Den 10. august var Vrejlev og
Hæstrup menighedsråd med det
samlede personale på den årlige
studietur, denne gang til Mariager.

Det var en af de sidste sommer-
dage med 30 grader i skyggen . Først
gik turen med hjuldamper fra Mari-
ager til Hobro, hvor den medbragte
mad spistes og så med bus tilbage
til Mariager Klosterkirke.  Der afslut-
tedes på museet og saltlageret.
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Vrejlev kirke
ønsker dig en
glædelig jul

Blonstersalg

Grandækning Høstgudstjeneste

GospelkoncertGrandekoration
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Åbent Hus.
Fredag den 22.august havde vi

åbent hus med forskellige arbej-
dende stande, der var stenslibning,
kortspil, knipling, glasgravering,
patchwork, stofmaling, og forskellige
andre aktiviteter.

Ilse Manly fra Hjørring var ude
og visse hvordan man fletter med pil,
så det er måske noget, vi skal prøve
til næste år. Der var stor interesse for
vores dejlige hus, folk kom og gik
hele eftermiddagen. Der var under-
visere fra Sjælland for at se, hvordan
vi kørte sådan et hus, så det er vi
stolte af.

Der kunde købes øl, vand, kaffe,
te, pølser og kage, det stod center-
rådet for. En rigtig hyggelig dag.

Kør-selv tur.
Turen d.3. september startede

kl. 930, hvor der kørtes ud i naturen til
Dronninglund Storskov til noget der
hed Sømosen. Der drak vi vores med-
bragte kaffe og rundstykker, solen
skinnede fra en skyfri himmel. Efter
kaffen gik vi en dejlig tur omkring
søen i en dejlig natur, som man ikke
behøver at rejse til udlandet for at
finde. Så gik turen hjem igen, og vi
havde haft en dejlig formiddag.

Høstfest.
Den årlige høstfest blev afholdt

tirsdag den 30. september om afte-
nen med spisning, sang og musik af
Erling Østergård og Henning. Me-
nuen bestod af Farseret Kalkun med
grønsager, kartofler og champignon-
sauce. Fløderand med karamelsauce,
kaffe med småkager. Der blev sun-
get en masse sange i løbet af afte-
nen. 45 medlemmer deltog, det var
en rigtig hyggelig aften.

AKTIVITETSCENTRET
POULSTRUP

Aktivitetscentret orienterer
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Årets sidste tur ud i det blå var onsdag d.
8. oktober, kronprins Frederiks forlovelsesdag.

Turen gik til Nymølle bæk, hvor vi star-
tede med den medbragte kaffe og rundstyk-
ker, i højt solskin og ingen vind. Vi var kun 10
der deltog i denne tur, af erfaring er der mange
der ved at det er nogle hårde hårde ruter i det
bakkede terræn.

De der var af sted, gik en tur på ca. 1½
time, det var en flot tur med de mange efter-
årsfarver på både bær og blade. Det var sol-
skin på hele turen, men på hjemvejen i bilen,
begyndte det at regne, så vi var heldige med
vejret, i det ellers omskiftelige efterårsvejr.

I vinterhalvåret har vi også „kør` selv
ture“, men det er til virksomhedsbesøg o.lign.

Lokalhistorisk Forening
har i løbet af sommeren haft to
aftenture.

Den første var en cykeltur
til Guldager under ledelse af
Ole Jensen, der stammer fra
Guldager.

Første stop på turen var på
Møgelhøjvej, hvor Ole fortalte
om den sjældne kultsten der var
fundet under udgravning af en
høj på en mark tilhørende Ole
Jensens far Karl Jensen. I høj-
ens udkant fandt man en sten
forsynet med 30 små skålfor-
mede fordybninger, man ved
ikke hvad disse skålsten har
været brugt til, men de har uden
tvivl forbindelse med en eller
anden kult.

Vi hørte også om nogle af
egnens beboere.

Næste stop var ved den
gamle Fattiggård, hvor Ole for-
talte om beboerne og de mange
forskellige skæbner der endte
der.

I Guldager by blev mange
af ejendommene omtalt, og vi
fik mange gode historier fortalt

Forbi skolen sluttede turen
ved Guldager sø, resterne af en
mergelgrav fra 1920erne. Her
havde der udspillet sig både
tragiske og muntre ting.

11. aug. 1926 blev den før-
ste mergel kørt ud fra Guldager.
Mergellejet fik efterhånden et
areal på 10 tdr.l., og fra det gik
der spor 14 km ud i landska-
bet. Den 20. juni 1930 blev den
sidste mergel kørt ud.

Det har været af stor be-
tydning at jorden blev merg-
let, for allerede efter 3-4 år efter
merglingen kunne det ses på
en bedre avl, og mange ar-
bejdsmænd tjente gode penge
ved arbejdet.

En stor tak til Ole Jensen
for en interessant tur, der trods
vejret og de få deltagere blev
en god oplevelse.

Den anden tur gik lidt
længere væk idet vi skulle på
sporet af „Hedensk kultur“ i
Tolne skov.

Under ledelse af Fritz
Westmark blev vi vist rundt til
flere kultsten inde i skoven,
hvad disse sten har været brugt
til er stadig en gåde, man kan
kun gætte, så her har fantasien
frit løb. I det fine sensommer
vejr var det en oplevelse at
opleve skoven ved aftenstide,
med alle de lyde der er i skoven.
Vi sluttede med medbragt kaffe
uden for Tolne skovpavillon.

Efterlysning!
Indimellem opdager vi på Lokalhistorisk Arkiv at der er nogle

helt almindelige informationer vi mangler i det daglige arbejde, bl.a.
mangler vi gamle PSI blade, Sport 81 blade og HUGF blade. Skulle
der være nogle der har sådanne liggende og gerne vil af med dem
vil vi gerne have dem da de er af stor interesse for en beskrivelse af
sportsaktiviteter i Vrejlev-Hæstrup området.

Vi er også interesseret i skole – og konfirmandbilleder, især fra
de sidste 50 år.

Har du andre ting, du mener har interesse for Arkivet hører vi
også gerne fra dig.

Aflevering kan ske på Arkivet Hovedgaden 8, mandag mellem
kl. 16 og 18, eller ved at kontakte Erik Jess på tlf. 98 98 80 63 og aftale
nærmere.

Lokalhistorisk Forening

LOKALHISTORISK
FORENING S   ET&

SKET

ved Nikoline Dietz
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Barholthytten i Taars var d. 18 – 19 sept. endnu engang ram-
men om vores årlige kolonitur med de  ældste børn  fra Mølle –
haven.

Børnene havde store forventninger og enkelte havde lidt
bekymringer omkring at sove andre steder end hjemme hos mor
og far. Første store forhindring var da vi blev sat af bussen:
nemlig vores bagage.

Meterologerne havde lovet „lidt af hvert vejr“,  så alle var
udstyret med regntøj og støvler så bagagen var tung og vejen op til
hytten synes uoverskuelig – heldigvis havde vi god tid og kunne
hjælpe hinanden

Koloni 2003

Efter indkvarteringen i det røde og blå rum og en tidlig frokost
indtog børnene området. Eftermiddagen blev brugt på at under-
søge de forskellige legemuligheder bl.a. Fodboldbane, telt, grave-
bakke, bålplads og ikke mindst soverummene.

Jeg tror aldrig der er blevet prøvet nattøj, bleer og skiftetøj i det
omfang vi oplevede i år. Alle hyggede sig, flere havde medbragt
lommelygter og det indbød til mørkelege under dyner og sovepo-
ser. – og allerede inden aften havde de fleste batterier opgivet.

Om eftermiddagen blev bålet gjort klart. Brændet skulle saves
ud og kløves, så det var dejligt med mange stærke børn på kolo-
nien. Bålmaden bestod af pandekager og popcorn – UHM GUF.

Aftenmåltidet var pizza med meget varieret fyld – alt efter hvad
det enkelte barn ville ha‘ på sine egne små pizzaer.

Efter nattøjsfesten læste vi godnathistorier. – Flere opnåede
ikke at høre slutningen på historien og kun et barn valgte at ta‘
hjem for at sove i trygge rammer. Allerede kl. 21 var der stille og 1.
barn stod først op kl. 7 fredag morgen. Efter morgenmad gik vi i
gang med at pakke taskerne sammen igen. Børnene havde jo luftet
meget af taskernes indhold dagen i forvejen, så det var noget af et
arbejde at få tøjet i de rette tasker igen.

På formiddags gåturen gik vi ud i „ den store skov „.Vejret var
godt og der var mange spændende ting at kigge på – især alle de
flotte og meget forskellige svampe som voksede i skoven fik børne-
nes interesse.

Forældrene begyndte så småt at dukke op efter vi havde spist
pølsebrødene til frokost. Endnu engang havde  vi oplevet en dejlig
koloni i Barholthytten.

Billederne på siden stammer  alle fra turen til Barkholt

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN
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Er du 3 år og skal starte i Møllehaven?

Vi optager nu alle børn i vores lille afdeling på Møllemarken
-  hvor vi har oprettet en lille indkøringsgruppe. Dette gør at
antallet af børn ofte ikke er særlig højt og giver mulighed for på
en tryg og overskuelig måde at indføre barnet i institutions-
livets mange spændende facetter. Ligesom det giver mulighed
for et tæt  samarbejde med forældrene.

For et barn på 3 år kan det være en stor omvæltning at
komme fra evt. hjemmet eller fra en dagpleje.

Fysisk er denne afdeling ikke så stor – og det gør at bør-
nene nemt og hurtigt kan overskue stedet. De kan altid få fat i
en voksen og se at de voksne er i nærheden – og det har de
meget brug for i starten.

Netop fordi tingene er overskuelige for en ny 3 årig ople-
ver vi at børnene nemt falder til i Møllehaven.

Alle vores aktiviteter i denne afdeling er  tilrettelagt udfra
hvad et 3 årigt barn kan og har brug for.

Vi skal ikke tage hensyn til hvilke udfordringer 4- og 5 årige
har brug for.

Omkring 4 års alderen og/eller når vi sammen med foræl-
drene mener at barnet har brug for nye udfordringer flytter vi
børnene til nye og større omgivelser på rundmarken.

Her følger en kort opsummering af emner der blev fortalt
om på mødet.

Det at huset nu er aldersopdelt har givet en ro i huset og
børnene ligger udviklingsmæssigt samme sted, hvilket gør
det nemmere at tilpasse aktiviteter til børnenes behov. Sam-
tidig føler de store sig som rollemodeller for de små. Samar-
bejdet imellem Anemonen og Klokkeblomsten er godt hvil-
ket gør overgangen fra Anemonen til klokkeblomsten blid
og harmonisk.

 I forhold til aflevering af sit barn, er det vigtigt at man
som forældre får sagt farvel til sit barn, samt giver udtryk for
om der er behov for hjælp fra personalet til evt. at vinke.

Det kan til tider være svært for forældre, at skulle afle-
vere et barn der er ked af det, men dertil skal I som forældre
vide, at vi er her for barnet, og at det er helt legalt, at ringe til
institutionen for at høre hvordan det går.

Vores aktiviteter ligger om formiddagen af den simple
grund at vi har sovebørn på begge stuer. Vi går i gang med
aktiviteterne ca. 9.30.

 Nogle af de aktiviteter vi som personale vælger, er ture
ud af huset. Ved disse ture vælger vi at tage få børn med, da
dette styrker relationen mellem barn/voksen og barn/barn.

I Møllehaven har personalet fokus på at gøre barnet
selvhjulpen. Det at barnet selv  kan komme af og i sit tøj øger
barnets selvværd og giver dermed barnet selvtillid.  Barnet
øver sig F.eks. i garderoben, til svømning og idræt.

Derfor er det også vigtigt at man som forældre overvejer
hvilket tøj man giver sit barn på. F.eks. kan bælter og seler
være svære at håndtere for et barn på 3 år.

Ved at give sit barn tøj på som er let at få af og på,
hjælper man også samtidig sit barn, i forhold til det at blive
renlig.

Tænk på, at barnet let skal kunne trække bukserne ned
ved toiletbesøg, da der let kan sker uheld hvis barnet først
skal bruge tid på at spænde et bælte op.

 Her følger nogle gode råd:

Husk at have godt med ekstra tøj på dit barns plads, da
vi er meget ude i alt slags vejr.( det er også en god ide hvis dit
barn er ved at øve sig i at blive renlig)

Se efter om dit barn selv kan åbne sin madkasse, da det
er vigtigt i forhold til at blive selvhjulpen.

Skær barnets madder over i kvarte, da store madder eller
en klap sammen kan virke uoverskueligt

Giv barnet brød med i frugtposen, da det øger mæt-
hedsfornemmelsen.

Vigtigt: Der må aldrig være snor i barnets jakke, da bar-
net kan komme til at hænge fast i grene o.lign på legeplad-
sen!

D.. 25.09.03

Gå Idræt :
På Smørblomsten har vi indført en ny slags idræt –

nemlig gå idræt.
Gå idrætten prioriteres for at styrke børnenes ud-

holdenhed ved at gå længere ture, have fokus på trafik
regler, oplevelser i nærmil jøet og endelig er der her en
god mulighed for „ samtaler „ børn og voksne imellem
omkring de oplevelser turen byder på. Derudover er
der mulighed for ture bl.a. besøgte børnene Lone på en
af turene.

Bussen satte os af ved Ålborgvej og så gik vi ca.
2 ½ km. På vejen snakkede vi om naboerne, møllen og
gravhøjene som vi gik forbi inden vi gik gennem jung-
len ( majsmark med høje majs), hvor vi hørte både aber
og elefanter som trampede inden vi nåede målet. Der
var heste som elskede en håndfuld græs, en ged, to
kaniner, et marsvin og mange katte som flygtede i alle
retninger da børnene ville kæle for dem.

Der var „ nyt  spændende legetøj“ og et blomme-
træ med blommer – UHM GUF.

Inden vi gik de 2 1 / 2 km tilbage til bussen igen fik
børnene mulighed for en lille tur med en minilæsser
som de selv styrede. Den voksne styrede kun peda-
lerne. Den dag vendte børnene også tilbage til børne-
haven trætte og fulde af gode oplevelser.

Husk vores flotte hjemmeside: www. moellehaven. dk

Forældreaften på
klokkeblomsten

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN
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Nyt fra Poulstrup
Badmintonklub!

Sæsonen 2003-2004 startede den 11. august
for ungdomsspillere og den 29. september for
motionsspillerne.

Der er tilmeldt 5 hold til turneringen i år med
de første kampe den 28. september.
1 stk. U-11 og 2 stk. U-13 – 1 stk. U-15 – 1
stk. U-17.

Fem af vore dygtige unge U-13 og U-15 har
været til åbent pointgivende DGI-stævne, den
13. og 14. september i Stenumhallen. Vi fik
en enkelt førsteplads og 3. andenpladser.
Tillykke med det.

Den 11. og 12. oktober havde vi DGI-stævne
i Vrejlev-Hæstrup Hallen, sammen med
Vestbjerg, Vrå og Jerslev-Sterup badminton-
klub. Det var for alle ungdomsrækker.

Den 8. november var der U-9 og U-11
begynderstævne i  Hallen. Poulstrup B.K.
afholdt stævnet i samarbejde med DGI.
Samtidig med stævnet holdt DGI forældre-
kursus i badmintonregler m.v. all-round
oplysninger om, hvordan man som forældre
kan hjælpe i klubben ved stævner og
hvordan turneringskampe afvikles.

Vi vil gerne have nogle flere ungdomsspillere
lige fra U-9 til U-17. Så har du en drøm om at
blive en ny Peter Gade eller Camilla Martin,
så mød op i Hallen.

Træningstider er mandage fra kl. 16.00 til 18.00
og  onsdage fra kl.  16.00 til 19.00.
Vi kan tilbyde en måneds gratis træning
+ lån af ketcher.
Hvis det lyder interessant så mød op –
du er velkommen!

NB: Der er stadig ledige baner for motionister.
Bestil baner hos Karen Tlf. 9883 1932 eller
Claus 9898 6436.

 Karen Thomsen

Sekretær

Nye børn i Møllehaven

D. 15.8 Mike Knudsen

Daniel Bergur Bjørgving Martin Tøttrup Østergaard

Casper  Hejlesen
Christensen

Lasse Ammitzbøll

Ida Christiansen

Lasse Kristensen.

Klokkeblomsten

D. 1.6    Ninna Pedersen, 3år.
D. 15.8  Mike Knudsen, 3år
D.  1.9   Lasse Kristensen, 3 år.
D. 1.10  Mathias Lassen 3 år
D.1.10.   Freja Storm Sørensen 3 år

Smørblomsten :

Daniel Bergur Bjørgving 5år,
startede 1 / 8 – 2003
Martin Tøttrup Østergaard 5 år,
startede 4 / 8 2003.
Ida Christiansen 5 år,
startede 1 / 9 – 2003.

Kornblomsten :

Casper  Hejlesen Christensen
 4 år, startede 18 / 8 – 2003.

Anemonen :
Lasse Ammitzbøll 1 ½ år,
startede 1 / 8 – 2003.

Madpakketid -
Nina og Jeppe gør klar.

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN
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Tag imod jeres gæster i foyeren og nyd
velkomstdrinken på balkonen med frit
udsyn til de flotte festdækkede borde.

I ”Den gamle Biograf” går hygge, historie og
charme op i en højere enhed og her er
plads til fest, dans og gode oplevelser.

Ud af huset:
Græsk, kinesisk, amerikansk eller mexicansk 

fra kr. 141,00 pr. kuvert

eller

”Ta’ selv buffet” 
fra kr. 110,00 pr. kuvert

Skal du holde 
fødselsdag – bryllup – familiefest 

konfirmation – reception – begravelseskaffe,
så ring til

Gamle Biograf
Den

Nygade 4 · 9760 Vrå · Tlf. 9898 1275

Forslag til fest-menu 
i ”Den gamle Biograf”:

Velkomstdrink
1/2 røget ørredfilet m. æggestand, reje og 

hjemmebagt brød
Farseret perlehønebryst, fyldt bagt kartoffel,

flødepaprikasauce,
årstidens grønsager og salat

Nøddekurv m. 2 slags sorbet is og frugt
Kaffebord med kransekage

Croissant m. reje-, hønse- og skinkefyld
Vin ad libitum

Dessertvin

Kr. 248,00 pr. kuvert 

eller

Vælg spændende ”Ta’ selv buffet” 
fra kr. 124,00 pr. kuvert

Vi har børnelege-hjørne
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Hele egnens

samlingssted

Sport og

fritid
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Turistkørsel i
 ind- og udland

Kørsel med Liftbus
Udflugtskørsel

Minibusser
Selskabskørsel

Saksager rejser
v/ Morten Saksager

Saksagervej 166
9760 Vrå

telefon 98982300
telefax 98988366

TODBJERG BUSSER NORD / TÅRS
TAXIHOVEDGADEN 112, POULSTRUP - 9760
VRÅ

TLF. 9898 8507
   9896 1701

FAX. 9898 8581
       - 9896 1995

Døgnvagt på Taxi
Turistkørsel i ind- og udland
Vogne fra 1-68 personer
Konferencebuser (V.I.P.)
Læge- og speciallægekørsel
Selskabskørsel
Liftbuskørsel
Rutekørsel

Vorhøj
Maskinstation
V/ Ole Østergård Poulsen

Terpetvej 490, 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99

 98 98 85 99
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Henning Kristiansen
Maskinstation

Smedievejen 56
9800 Hjørring

Tlf. 98 98 65 00

Her er der plads

til din nye annonce
Pris 800 kr for et helt år
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SALG AF
HVIDEVARER
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ÅBNINGSTIDER DAGLIGT 7-22

Kontor & Papir
Hvidevold 2

9800 Hjørring
Tlf. 98 92 33 33

Telefax 98 92 33 28
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    REDAKTION
Ansvarshavende Niels Chr Scheel Lassen, Vrejl. Kirkevej 28, 9760 98986043
Foreningsstof og annoncer Erik Jess, Hovedgaden, 78, 97860 Vrå 98988063

          Lokalstof og redigering        Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå           98988027
Renskrivning for private Rita V. Frantsen, Tollestrup 98837919
Korrektur Kirsten Blichert

     LOKALSTOF
Bastholm/Tollestrup Lillian Toft Jensen,Bastholmmøllevej 31, 9760 V. 98988422
Guldager Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå 98986166
Gunderup Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå 98986495
Harken Ingen meddeler
Hæstrup Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring 98986467
Høgsted Ernst Pedersen, Høgstedvej 66, , 9760 Vrå 98988211
Hæstrup Mølleby Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring 98986289
Rønnebjerg Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå 98988029
Poulstrup ingen meddeler

     FORENINGSSTOF
Børnenes jord Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
Harken borgerforening Niels Jørgen Nygaard, Hæstrup Hedevej 34, 9800 Hj. 98986257
HUGF Åse Hvidberg, Ålborgvej 603, 9760 Vrå 98986446
Hæstrup menighedsråd Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333
Møllehaven Ingelise Villumsen, Møllemarken 2, 9800 Hjørring 98986346
Poulstrup Badmintonklub Karen Thomsen, Ø. Stokbrovej 15, 9740 Jerslev 98831932
Poulstrup Borgerforening Søren Krogholm, Krogholmvej 151, 9760 Vrå 98988129
Poulstrup Rideklub Hans Jørgen Jensen, Hovedgaden 19, 9760 Vrå 98988491
Skolebestyrelsen, V-H skole Elin Christensen, Terpetvej 210, 9830 Tårs 98831205
Skovager Børnehaven Skovager, Skovager 7, 9760 Vrå 98988327
KFUM-Spejderne Lars Damgaard, Hovedgaden 51, Poulstrup, 9760 Vrå 98988567
Sport 81 Britta Bak, Græshedevej 40, 9760 Vrå 98986468
Støttef. f. Aktivitetscentret Nikoline Dietz, Hovedgaden 63, 9760 Vrå 98988085
V-H. folkedansere Helle Sørensen, Lindager 9, Poulstrup, 9760 Vrå 98988169
Vrejlev menighedsråd Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå 98988027

Lokalbladet er et upolitisk
egnsblad, der udgives af en kreds
af foreninger og institutioner i
Vrejlev-Hæstrup området.
Bladets formål er at formidle
nyhedsstof fra området, og at
støtte og synliggøre forenings-
livet 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: 1100 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:

         10. JANUAR
         01. APRIL

01. JULI
01. OKTOBER

AKTIVITETSKALENDEREN
1. nummer: 15. febr.-30. maj
2. nummer: 15. maj-30. aug.
3. nummer: 15. aug.-30. nov.
4. nummer: 15. nov.-01.marts.

Har du særlige aktiviteter, der
ligger ud over disse datoer, er du
velkommen til at medtage dem i
kalenderen.

Bladet udkommer
4 gange årligt ca.

20. FEBRUAR
20. MAJ
20. AUGUST
20. NOVEMBER

LOKALBLADET
VEJVISER

LOKALBLADET ØNSKER SINE LÆSERE
EN GOD JUL
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FORENINGS
VEJVISER

SKOLEN
Vrejlev-Hæstrup  skole Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå 98988125
Skoleinspektør, privat Hanne Thorup, Harkenvej 3, 9760 Vrå 98998059
Viceskoleinspektøren kontoret.........................................................................98988421
Viceskoleinspektør, privat Arne Larsen-Ledet, Irisvej 1, 9760 Vrå 98982127
Lærerværelset ..................................................................................... 98988149
Skolens mønttelefon ..................................................................................... 98988223
Skolens telefax ..................................................................................... 98988308
Skoletandplejen .................................................................................... 98988158
Teknisk serviceleder .................................................................................... 98988651
Teknisk serviceleder privat Christian Højer Jørgensen, Elmager 3, 9760 Vrå 98988543
Skolevejlederen ..................................................................................... 98988202
Skolebiblioteket ..................................................................................... 98988662
Skolefritidsordningen ..................................................................................... 98988253
Juniorklubben ................................................................................... 98988367
Ungdomsskolen Bo Jensen, Hjabelundvej 176, 9740 Jerslev ............... 96468346
Skolebestyrelsen Poul Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå........................... 98988267

DAGINSTITUTIONER
Møllehaven Møllemarken 2, 9800 Hjørring 98986346
Skovager Skovager 7, 9760 Vrå 98988327

PLEJEHJEM
Poulstruplund Hovedgaden 116A, Poulstrup, 9760 Vrå 98988040
Skovgården Ålborgvej 49, 9800 Hjørring 98922187

KIRKERNE
Kirkebilen: Tårs Taxa 98961701
Sognepræsten         Niels Christian Lassen, Vrejlev Kirkevej 28, Vrå 98986043

    Træffes bedst på hverdage kl. 12-13 (ikke mandag).
Kirkesanger Anders Boelt Kristensen, Gravensgade 23, 9700 Br. 98986801
Organist Thomas Abildgaard Hansen, Vrejlev Kirkevænge 1, Vrå 98988113

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

Hæstrup kirke:
           Menighedsrådet Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333
            Graver Jørgen Christensen, Guldagervej 330, 9760 Vrå 98986052

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
Harken Borgerforening Niels Jørgen Nygaard, Hæstrup Hedevej 34, 9800 Hj.    98986257
HUGF Hanne Lise Hansen, Ålborgvej 841, 9760 Vrå 98988610
Lokalhistorisk Forening Knud Pedersen, Gønderupvej 131, 9760 Vrå 98988034
Poulstrup Badmintonklub Klaus Nielsen, Haurholmvej 101, 9800 Hjørring 98986436
Poulstrup Borgerforening Søren Krogholm, Krogholmvej 151, 9760 Vrå 98988129
Poulstrup rideklub Mette Sørensen, Ø. Hjulskovvej 11 9740 Jerslev 98954713
KFUM-Spejderne Ole Kjærsgaard, Engkærvej 6, 9760 Vrå 98988582
Sport 81 Tom Bak, Saksagervej 302, )760 Vrå 98988583
Støttef. for  aktivitetscentret Nikoline Dietz, Hovedgaden 63, 9760 Vrå 98988085
V-H. Folkedansere Ingrid Vangsted, Saksagervej 301, 9860 Vrå 98988969
Ældregruppen i Poulstrup Edith Jess, Hovedgaden 78, 9760 Vrå 98988063

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

 MAIL-GUIDE

TID OG STED

SOGNEPRÆSTEN:
NCSL@km.dk
LOKALBLADET:
knud@birch-andersen.dk
e-jess@mail.tele.dk
NORDJYSKE
STIFTSTIDENDE:
lindager17@mail.tele.dk
SKOLEN:
vrejlevskole@hjoerringkom.dk
SPAREKASSEN
mail@sparV.dk.
SPORT 81:
pv81@tdcadsl.dk

LOKALHISTORISK
ARKIV:
Åbent:            mandag kl. 16-18

AKTIVITETSCENTRET:
Åbent: Tirsdage    11.30-16.00

Torsdage  8.30-16.00
Fredage       8.30-13.00

Damefrisør og 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: mand.17.00-18.00

SPAREKASSEN
Hovedgaden 78, Poulstrup:
Mandag .............. 9.30-15.30
Tirsdag .............. 9.30-11.30
Torsdag ............. 9.30-17.30

MAIL-GUIDE

BØRNENES JORD:
www.ministrup.dk
KIRKERNE:
www.folkekirken.dk
PST:
www.pst-poulstrup.dk
SPAREKASSEN:
www.sparekassen-vendsyssel.dk

BOLIGER:
www.poulstrupboliger-dk

 WEB-GUIDE
SPORT81:
www.pv81.dk
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