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Arrangementskalender - 2012
10. september
Sæsonstart gymnastik
Arr. HUGF

11. oktober kl. 13
Senior Shoppen
Aktivitetshuset

17. november
Julefrokost „Kandis fest“
Vrejlev-Hæstrup Hallen

15. september
Ridestævne
Arr. Poulstrup rideklub

21. oktober kl. 9.30 – 12.00
Familiespejd
Spejderhuset
Arr. KFUM spejderne

18. november kl. 9.30 – 12.00
Familiespejd
Spejderhuset
Arr. KFUM spejderne

22. oktober kl. 18.30 – 01.00
Oktoberfest
Harkenhallen
Arr. HUGF

25. november kl 10.00 - 15.00
Julemarked
Vrejlev-Hæstrup Skole
Arr. KFUM spejderne

24. oktober kl. 18
Spis sammen
Underholdning v. Jens Nielsen
Arr. Aktivitetshuset

2. december
Juleoptog
Juleferie efter juleoptoget
Arr. Poulstrup rideklub

16. september kl. 9.30 – 12.00
Famileispejd
Spejderhuset
Arr. KFUM spejderne

20. oktober kl. 11
Roedag
Hedebovej, Harken
Arr.Veterantraktor klubben

7. december
Legeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen

29. september kl. 9
Vi planter løg i byen
Start: Aktivitetshuset
Borgerforeningen giver kaffe.

2. november
Legeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen

15. september kl. 13
Pløjedag
Gønderupvej 65
Arr. Veterantraktor klubben
15. september
Billetter til Julefrokosten
Hallens cafeteria
Arr. Vrejlev-Hæstrup hallen
Se Vrå Avisen

2013

1. oktober kl. 19.30
Modeshow
Harken Hallen
Arr. HUGF

10. november kl. 13.00 - 16.00
Arkivdag
Arr. Lokal Historisk Arkiv
Hovedgaden 8

18. januar 2013
Legeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
8. februar 2013
Fastelavn legeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen

5. oktober
Legeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen

OBS! OBS! OBS!
Har du husket at betale til Lokalbladet?
ellers kan det nås endnu, beløbet kan indbetales på
konto: 90704340152889 hos Sparekassen Vendsyssel
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HUSK!
15. september
Billetter til Julefrokosten
Hallens cafeteria
Se Vrå Avisen
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LOKALbladet
Lad os opdrage til medansvar for
menighed og samfund.
„Som spejder vil jeg gøre mit bedste, for at lytte til Guds ord, være hensynsfuld og hjælpsom, værne om naturen, være til at stole på, tage medansvar med hjem i menighed og samfund,
lytte til andres meninger og selv tage
standpunkt…“
Sådan lyder Spejderloven, som vi i
Spejderhuset i Poulstrup og i hele KFUM forsøger at lære børnene. Ikke
som en remse som de skal kunne udenad, men som et ideal, som alle
spejdere søger at leve op til efter bedste evne. Det handler om at lære at
se ud over egen næsetip i et samfund som siges at blive mere og mere
individorienteret.
Om det lykkes? - Uden tvivl! Det vidner en fantastisk lejr – Spejdernes lejr 2012 nemlig om. Et kig ud over lejren afspejlede alt andet end
egoisme og navlepilleri.
En hel by af telte, storpionering og aktiviteter afslørede, at her var
der brugt rigtig mange timer i forberedelsesfasen – ulønnede timer, som
ildsjæle har fundet sent om aftenen, i ferier osv. fordi de har villet fællesskabet, og fordi de måske har set andre i deres netværk bidrage til det
med deltagelse i frivillige organisationer og taget ved lære heraf.
Jeg bliver som Spejder og som menneske stolt og fascineret over at
det kan lade sig gøre, at forvandle et kæmpe areal på 240 hektar til en by
med 37.000 indbyggere på under 24 timer med kun frivillige hænder.
Her er handlekraft og en løsningsorienteret mentalitet et must, og
ved fælles hjælp bliver opgaver og pligter til en fornøjelse og godt
arbejdsfællesskab. Noget vi som mennesker, hvad enten vi er spejdere
eller ej, skal huske på og tage ved lære af. Det at løfte i flok for fællesskabets skyld er utrolig vigtigt – og jo flere der løfter, jo lettere går arbejdet.
Det gælder ikke kun i spejderpatruljen, men også i hjemmet, i skolen,
på arbejdspladsen og i lokalsamfundet, og de smil man modtager, ved at
give en hjælpende hånd uden at kræve belønning, giver livsgejst!
Vi er i vores lille lokalsamfund rigtig mange som arbejder frivilligt og
bruger de få ledige timer til gavn for fællesskabet, men der er altid plads
til flere hænder, flere visioner og mere handlekraft! Små opgaver er svære
at nå, hvis ikke der er hænder nok. Så kom glad - tag fat i en forening og
bidrag med netop det du kan – du vil uden tvivl få noget positivt igen.
Lad os arbejde i fællesskab for fællesskabets skyld, og lad os lære
vores børn hvordan ved at være et godt eksempel, så de en dag kan tage
over når ildsjæle brænder ud.
„Den virkelige måde at blive lykkelig på er at gøre andre mennesker lykkelige..“
Baden-Powell (Stifter af spejderbevægelsen)
Line T. Christiansen
Gruppeleder hos KFUM spejderne i Poulstrup.
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Børn og muslinger

Møllehaven

En gruppe børn fra Møllehaven har deltaget i en test i forbindelse med et forskningsprojekt.
Første testsmagning foregik i børnehaven, hvor muslingerne blev tilberedt og prøvesmagt. Børnenes tilgang til muslingerne var noget forskellig, det var alle børn som ikke tidligere
havde smagt muslinger, men generelt for dem alle var de meget
optaget af at undersøge muslingerne og finde ud af hvordan de
kom ud af skallen m.m. Skallernes indvendige side blev beundret, der skinnede de som perlemor, flere af børnene samlede
skallerne sammen for de skulle med hjem og vises frem for familien.
Anden prøvesmagning fandt sted på Nordsø Oceanariet
og temaet var: Anderledes oplevelser med muslinger.
Her var det en professionel kok som stod for at tilberede
muslingerne på forskellig vis. Der var bl.a muslinge-nuggets.
Det var den smagsmæssige side af oplevelsen, men sammen
med smagning var der også forskellige andre tiltag, nogle af
børnene så og hørte om muslinger, nogle fik indblik i
muslingernes opvækst og fangst, og nogle lavede muslingeskibe, nogle fik lavet en muslingetegneserie.
Alle børn havde en stor oplevelse af eventen , men om de
efterfølgende har fået muslinger som livret skal stå hen i det
uvisse.

Karneval i Harken
Den 23 og 24 juni var der byfest ved Hallen i Harken.
Her havde Møllehaven lovet at optræde med alle børn.
De ældste lavede karnevalsoptog. Børnene havde hver især
haft noget af deres udklædningstøj med, som de ville optræde i.
Det var et broget optog, ført an af en samling prinsesser og feer,
de laved flotte numre med hula-hop-ringe. Efter prinsesserne
kom riddere , Star-wars krigere som kæmpede med sværd på
flere forskellige kamp-arenaer ( madrasser). Sidst kom et opsamlingsheat med Lynet Mc. Queen, en djævel, en sørøver m.m.
som lavede seje stuntnumre med løb, hop og kolbøtter på bænk
og madras.
Inden byfesten holdt vi generalprøve på multibanen udenfor hallen. Men da dagen for vores optræden kom, stod regnen
ned og vi måtte hurtigt flytte karnevalsoptoget og tilskuerne
ind i hallen.
Børnene klarede ændringerne superflot og det blev et farvestrålende optog.

Afslutning for de kommende skolebørn
Nu er tiden så kommet igen til, at vi må sige farvel til nogle
af vores børn. Vi har denne gang sendt 12 børn af sted.
For at „fejre“ denne store begivenhed holdt vi en lille afskedsfest for børn – forældre.
Der blev holdt tale, leget lege med forældrene og der blev
udleveret diplom og rose for velafsluttet børnehave tid.
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Idrætsforløb i Møllehaven
Jeg har været studerende i Møllehaven og her lavede jeg et
idrætsforløb, fordi de i Møllehaven bruger idrætten meget og
har mulighed for at bruge hallen til motoriske udfoldelser. Den
største udfordring for mig var at tilpasse motorikken til børnene
som var spredt aldersmæssigt fra 1 ½ til 2 ½. Der sker rigtigt
meget på dette år rent motorisk og derfor skal der både være
udfordringer til de ældste, men også noget som de yngste kan
være med til. Jeg lavede en forhindrings og motorik bane, hvor
der var udfordringer til de store, som f.eks. balancebom og madrasser til at trille på. Dette kunne de små også være med til med
voksen hjælp. Der var også et rør til at kravle igennem og et
sted, hvor man skulle krybe. Dette kunne de små mestre uden
hjælp fra voksne. Ideen med motorikbanen var selvfølgelig at
styrke børnenes motorik, men også at have det sjovt og få rørt
sig. Der var både grænser der blev overskredet eller i hvert fald
rykket lidt, der var spænding, glæde og latter, hvilket jeg synes,
er meget vigtigt når man skal lære eller prøve noget nyt.

Maleprojekt i vuggestuen sommer 2012
Efter vuggestuen er flyttet over til børnehaven, synes vi,
børnene skulle være med til at sætte deres præg på stuen. Vi
ville eksperimentere med at børnene skulle male nogle malerier,
som kunne pynte på stuen. Børnene kom til at bruge følesansen
ved at røre ved malingen med fingrene, nogle smagte og lugtede på malingen og lavede sjove ansigter. Ved at se på malingen med øjnene da det blev hældt op og da det kom på papiret,
kom synssansen også i spil. Det var for de fleste en god sanseoplevelse. Mange af dem havde ikke set maling og pensel før.
Dejligt forløb med tid og ro til fordybelse.
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TEMA

LUND SKOLE

Lund skole
Lund skole blev bygget i 1954, på et nedlagt husmandsbrugs jord og indviet i november året efter.
Allerede i 1953 var de udendørs baner ved skolen klar og fra
det tidspunkt, blev Harken gymnastikforening også til en boldklub, hvor der blev spillet håndbold og fodbold. Det var først i
1970 at Harken fik sit nuværende stadion.

Lund skole

Skolen var centralskole for elever fra 4. – 7. årgang og de
kom fra Vrejlev Hæstrup kommunes nordlige del.
Eleverne fra 1. – 3. årgang gik i forskoler, der var tilknyttet
centralskolen.
Forskoler:
Guldager med lærer Anna Bjerre Jensen.
Hæstrup med lærer Peter Mølgård.
Gunderup med lærer Lilly Jensen.
Der blev også lavet ungdomsundervisning på Lund skole
og de mange unge blev transporteret hertil i bus fra det sydlige
opland i kommunen.
Gymnastiksal og sportsplads var udover skolens brug, til
rådighed for Harken Ungdoms- og gymnastikforening.
Biblioteket og skolekøkkenet var også flittigt brugt af egnens borgere til henholdsvis kulturelle arrangementer, møder
og kurser i madlavning.
I de første år stod Lilly og Gunnar Christensen for rengøring og vedligeholdelse af udearealerne. Om lørdagen var der
lidt ekstra hjælp i et par timer, men ellers ordnede de to det hele.
Dengang var der ikke så mange hjælpemidler, men der var dog
en polér -maskine til de bonede gulve og en plæneklipper til at
sidde på. Gunnar handlede også alt ind til skolekøkkenet hos
vores lokale købmand Langthjem. Der var heller ikke noget der
hed engangshåndklæder, men Lilly vaskede både viskestykker
og håndklæder, som blev hængt til tørre på det øverste loft.
Skolen var et socialt samlingspunkt omkring mange aktiviteter, så der var kraftig modstand, da skolen blev nedlagt i 1967
og alle elever blev flyttet til den nye skole i Poulstrup.
Fra da af kom Lund skole til at hedde Gunderuplund og blev
solgt til Statens Åndsvage- forsorg. Der boede ca. 30 mennesker, og mange af dem tog til Hjørring til skole/beskæftigelse på
L
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Georg Jensens Vej. Idet de boede her i området, var de en del af
lokalbefolkningen og handlede som andre hos købmand Langthjem.
De generede ingen, men der var nogle morsomme episoder
ind imellem. En af kvinderne stoppede sommetider bussen, bare
for at fortælle, at hun ikke skulle med den dag. En anden gik hen
til kontoret ved HP og bad om cigaretter, og måske hun har fået
en, for hun gik i hvert fald derhen igen. I hallen måtte vi være på
vagt, for når de var der, ville de gerne tage telefonen når den
ringede og så gik beskeden tabt.
I over 20 år har Gunderuplund været en god arbejdsplads
for mange, der boede her på egnen, men i 1991 blev køkkenet
lukket. Beboerne blev udsluset i bofællesskab på Elsagervej og
i lejligheder på Karolinesvej og Kristianssandsvej, hvor de
skulle lære at klare sig med lidt hjælp. Mange af dem glædede
sig til det.
Gunderuplund blev solgt til Kirsten Brauer, der oprettede
et Minnesota misbrugscenter. Klienterne kom fra hele Danmark
og flere af dem spillede badminton i HUGF og deltog i klubmesterskab. Nogle gange blev et stort telt slået op i haven og
naboer med medbragt stol blev inviteret til alkoholfri koncert
med Kim Larsen. Der blev lavet hundegård, så klienterne kunne
få deres bedste ven med, når de flyttede hertil.
Senere blev det solgt videre og en ny afvænningsklinik
samt et åbent fængsel startede og i den periode blev bygningerne renoveret, men ejerne måtte dreje nøglen om. Senest er
den gamle skole blevet benyttet af udenlandsk arbejdskraft som
logi.
Lærerboligerne er solgt fra og bliver i dag brugt som lejligheder til udlejning. Lund skole må siges at være fortid, og bygningerne er ikke meget værd mere.
Hæstrup missionshus blev bygget i 1908 og senere sammenlagt med Poulstrup. I dag er der 2 lejligheder i bygningen.
Der er foregået meget i missionshuset og for at høre lidt om
det, besøgte jeg Eugenia Lauersen på 97 år.

Hæstrup missionshus som det ser ud idag

Tekst & foto: Henny Madsen
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LUND SKOLE

Hun kom til egnen, da hun var 12 år sammen med sin mor,
der blev ansat som husbestyrerinde på det sted, hvor Ålborgvej 523 ligger nu. Da hun blev gift, flyttede hun ud på Guldager
Hede, nu Smedievej.

TEMA

Hjørring Stilladsudlejning.

Møllebyen har haft byfornyelse siden sidst, og det
er det flotte nye byggeri ved Hjørring Stilladsudlejning.

Inden Lund skole blev bygget, kunne de se de runde vinduer, der vendte mod øst.
Hele familien deltog i de aktiviteter, der var i missionshuset
og når de gik til møde, var drengene meget stolte, da de selv
mente, at de lignede voksne mænd i deres fine tøj.
De gik i søndagsskole og Eugenia husker, at de hver sommer tog på udflugt med madkurv. Det kunne være i Hjørring
Bjerge eller til Vrå til gudstjeneste, hvor de bagefter spiste og
legede i præstens have. Alle disse ture blev ventet med glæde
og foregik selvfølgelig med hestevogn.
Ved juletid samledes vi til juletræsfest, hvor vi kom fint
pyntede, sang og legede. På denne dag, var der en belønning til
den, der havde været i søndagsskole flest gange, og sommetider var det et lommetørklæde.
Der var møder med udenbys talere og missionærer og
Eugenia husker specielt et, hvor der var mødt så mange, at de
unge måtte stå op. Det kneb for hende, da hun på det tidspunkt,
havde fået frost i sine fødder med stor smerte til følge.
Samfundsmøderne blev holdt i samråd med Hæstrup,
Rakkeby, Poulstrup og Vrå, hvorimod bibelmøderne var på skift
hos de forskellige udvalgte medlemmer.
Eugenia siger, at det var skønt dengang, at familierne havde
noget sammen og dejligt at se frem til de fælles oplevelser.
Til sidst blev medlemstallet så lille, og da udgifterne var de
samme, valgte de at lukke missionshuset her og tage til Poulstrup.

Poulstrup er ikke helt fri for de grimme
gittermaster
I forrige nummer af
Lokalbladet var der en omtale af, at de grimme gittermaster i Hovedgaden var
blevet fjernet og dermed var
Poulstrup helt fri for de
høje grimme gittermaster.
Det er desværre ikke helt
korrekt, da vi på Lindager i
Poulstrup, stadig har „fornøjelsen“ af dem og deres
dårlige gadebelysning.
Vi har haft kontaktet
elselskabet, som oplyser at
der ikke er råd til at udskifte
de 8 lysmaster på Lindager,
så helt fri for disse grimrianer er vi desværre endnu
ikke.
Henrik Hansen,
Lindager 17, Poulstrup

Tekst & foto: Henny Madsen
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Børnenes Jord
Ministrup i Poulstrup fyldte 41 år
Vejret var ikke det bedste, lørdag d. 23. juni, da Ministrup,
Børnenes Jord i Poulstrup, fejrede sin 41 års fødselsdag, men
forældrebestyrelsen havde som altid lavet et flot arrangement
og havde garderet sig ved at sætte store telte op, hvor
fødselsdagsgæsterne kunne hygge sig i tørvejr.
Fødselsdagsfesten startede kl. 14 med officiel velkomst,
hvorefter boder, tombola, fiskedam og hoppepuden åbnede.
Fiskedammen gav ligefrem noget så sjældent som fangstgaranti
og der var som vanligt rift om lodderne i byens flotteste tombola.
Senere på eftermiddagen var der en rigtig god fodboldkamp, hvor der blev dystet om Ministrup mesterskabet og derefter blev der spillet livemusik af det talentfulde band Attitude,
som virkelig forstod at fyre den af. I bandet optræder den lokale
Casper Hejlesen Christensen, som går i 6. klasse på VrejlevHæstrup Skole, og Casper gav fantastiske eksempler på sit store
talent på elguitar. Attitude var en dejlig musikalsk oplevelse og
man kunne ligefrem se musikglæden lyse ud af de glade unge
mennesker.
Efter koncerten kunne interesserede børn og voksne prøve
Zumba, da den lokale Zumba instruktør Karina Kristensen og
lokale Zumbadansere gav eksempler på hvor sjovt Zumba er.
Hele dagen var det selvfølgelig muligt at muntre sig med leg på
byens bedste legeplads, som til altid ejes af børnene i Poulstrup.
Se mere på www.ministrup.dk
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Mange ildsjæle, men ingen båltaler i Poulstrup
I Poulstrup har man rigtig mange ildsjæle, der gør et kæmpestort arbejde for lokalsamfundet. Børnenes Jord i Poulstrup,
der bliver drevet af en flok ildsjæle, havde været vidt omkring
for at finde en båltaler til Sankt Hans festen d. 23. juni, men uden
held.
Derfor blev det Trine Mortensen fra Børnenes Jord, der
måtte holde en improviseret båltale og det gjorde hun rigtig
godt. Trine roste bl.a. de mange ildsjæle fra Poulstrup, som
gang på gang har vist, at Poulstrup kan komme på landkortet
med forskellige aktiviteter. Derudover takkede hun de mange
fremmødte, hvoraf nogle faktisk havde været på Børnenes Jord
hele dagen, da legepladsen fejrede sin 41 års fødselsdag samme
dag. Den improviserede båltale blev holdt i det store telt, da
vejrguderne sendte store mængder regn ned over Børnenes
Jord, netop da bålet skulle tændes. Med lidt forsinkelse blev
bålet dog tændt, mens de ca. 100 fremmødte sang Midsommervisen.

Tekst & foto: Henrik Hansen
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Skovhuset
Årets helt store begivenhed er netop overstået, det er vores koloni som de sidste 2 år har været i Nr Lyngby. Det er et helt
fantastisk sted, ikke langt fra vandet og med en masse plads
ude. Vi var heldigvis heldig med vejret, solen var på himlem fra
vi stod op til vi gik i seng.
Vi havde en flok herlige børn med så det var en helt fantstisk
tur.
Vi blev hentet i bus på skolen mandag kl 9. Efter indkvartering og eller at have set os omkring var det tid til at spise vores
medbragte madpakker og alle var også blevet godt sultne.
Eftermiddagen blev brugt på at male svømmeposer og tshirts. Uden for blev der spillet fodboldgolf, spillet vikingespil
og leget med det medbragte legetøj . Andres havde fødselsdag
den blev også fejret . Han havde medbragt kage og boller til alle
det var lige noget der kunne bruges.
Til aften stod det på bålmad. Risret og pølser og brød i
lange baner. Til dessert var der skumfiduser og mariekiks og det
var heller ikke dåligt. Så var en dejlig dag også ved at være gået
og alle trængte til at se dyner.
Tirsdagen gik med tur til stranden og leg rundt omkring. Kl
14.30 kom en bus og hentede os og vi skulle nu 2 timer i Løkken
svømmehal. Det var lige sagen og vi havde et par fornøjelige
timer der.
Efter svømmeturen gik alle 3-klasserne til Action house hvor
de bowlede og spiste aftensmad, det var jo sidste gang de skulle
med på koloni.Alle de andre tog tilbage til lejren hvor det stod
på grill mad som blev leveret af en grillbar, og alle kunne bestille
lige hvad man havde lyst til, det kunne bruges.
Onsdagen stod igen på strandtur og leg rundt omkring .
Over middag stod det på oprydning og pakken sammen så vi
var klar til at forældrene kom sidst på eftermiddagen og hentede en flok trætte børn hjem.
En dejlig tur var nu slut , det er en helt fantastisk måde at
være sammen på. Vi voksne synes vi kender børnene meget
bedre efter sådan en tur og det kan jo være børnene siger det
samme om os. Hermed god sommer til alle og vi glæder os til at
se alle igen efter ferien. Alle vi i Skovhuset
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Tekst & foto: Sfo „Skovhuset“
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Skovager
I januar måned flyttede vi fra vores gamle børnehave på
adressen Skovager 7 og ind i nyrenoverede lokaler på VrejlevHæstrup Skole. Nu er vi efterhånden faldet til og vi befinder os
rigtig godt her i de nye lokaler.
Samtidig er Børnehaven Skovager, Børnehuset Møllehaven
i Harken, Børnehuset Søholm i Tårs og Børnehaven Vestbakken
i Tårs blevet til den nye „Områdeinstitution Tårs“ – med Ingelise Villumsen som områdeleder.
Vi har denne gang valgt at bringe billeder fra vores første
tid på skolen.

Her læser børn fra 1.klasse for børnehavebørnene
Nogle af børnene fra Solsikken, blev inviteret på Mediateketbiblioteket af eleverne i
1. klasse.
1.klasserne læste højt for børnehave børnene. Dette har resulteret i, at nogle af
børnehavebørnene er begyndt at læse højt for de andre børn til samling. De læser
for de andre ved at kigge på billederne og fortælle ud fra dem, derefter viser de
billederne. De børn som lytter er meget interesseret i det, børnene læser/fortæller.
Det er rigtig dejligt at se de mindre børn blive inspireret af det de større børn gør.

Vi morer os i gymnastiksalen

Solsikkerne har malet hver sin indianerdragt og de blev indviet en dejlig solskinsdag, hvor vi havde bål og lavede kiks med skumfiduser i. Vi havde en fantastisk
dag.
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Vrejlev-Hæstrup Skole
Idrætstimer med Zumba på Vrejlev-Hæstrup Skole
Torsdag d. 7. juni havde vi besøg af to dygtige
Zumbainstruktører, som dansede Zumba med eleverne i indskolingen på Vrejlev-Hæstrup Skole. Det var Karina Kristensen
fra Poulstrup og Lisa Dissing Hansen fra Harken, som er instruktører i Vrejlev-Hæstrup områdets to idrætsforeninger PV
Sport 81 og HUGF. Eleverne fra 1., 2. og 3. klasserne var rigtig
dygtige og lærenemme, så de fik snart styr på Zumbarytmerne
og dansene. Det var en fornøjelse, at have de to energiske gæstelærere på besøg og vi havde to meget sjove idrætstimer i hallen
med høj musik, Zumba og Limbo. Tak til Karina og Lisa for den
sjove dansetræning, der gav elever og lærere nogle anderledes
idrætstimer.
Idrætslærerne på Vrejlev-Hæstrup Skole

Flot musikoptog af indskolingen på VHS
I femte time, tirsdag d. 19. juni, lød der pludselig glade musikalske toner på Vrejlev-Hæstrup Skoles gange. Vi afbrød spændt
undervisningen i klasserne for at se hvad der foregik. Ude på
gangen kom det flotteste orkester, bestående af elever fra indskolingen, anført af børnehaveklasseleder og musiklærer Karsten Lykke Jensen, som stolt førte den rytmiske gruppe rundt
på skolen. Karsten og de mange børn spillede og sang Citius,
Altius, Fortius, som betyder hurtigere, højere, stærkere på latin.
En optakt til det kommende OL på skolen i Poulstrup. Den glade
musik fandt også vej til Børnehaven Skovagers legeplads, hvor
børnehavebørnene fik sig en god og uventet musikalsk oplevelse.
Henrik Hansen, Vrejlev-Hæstrup Skole
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Vrejlev-Hæstrup Skole
Afslutning i Natur & Teknik på Vrejlev-Hæstrup Skole
Efter et rigtig spændende og lærerigt år med Natur & Teknik i 1. og 2. klasse, holdt vi afslutning i filmrummet i kælderen,
hvor vi lavede Natur & Teknik Biograf. Til en rigtig biograf
hører en god film og masser af popcorn, så derfor havde undertegnede lavet en masse friskpoppede popcorn fra kl. 7 om morgenen, så vi kunne se film fra kl. 8. Det blev en rigtig dejlig
afslutning med de skønne børn i 1. og 2. klasserne, og som en
bonus havde Benjamins mor bagt en lækker kage, som vi også
spiste i Natur & Teknik Biografen. Det hele blev skyllet ned med
koldt vand fra vandhanen. Tak til alle eleverne i 1. og 2. klasserne for et rigtig godt skoleår.
Natur & Tekniklærer Henrik Hansen, Vrejlev-Hæstrup Skole

Sankt Hans fest i børnehave, dagpleje og 0. klasse
Fredag d. 22. juni holdt Børnehaven Skovager, der er beliggende på Vrejlev-Hæstrup Skole, en rigtig hyggelig Sankt Hans
fest for alle børnene i børnehaven, byens dagplejere og dagplejebørn, samt 0. klasse på skolen i Poulstrup. 0. klasses lærer Karsten Lykke Jensen havde medbragt sin guitar og han spillede til
Midsommervisen, som blev sunget omkring Sankt Hans bålet,
der var placeret i skolens bålhytte.
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Lille skole, men STORE fordele
På Vrejlev Hæstrup skole, der er skolen i vores lokalområde
med Poulstrup og Harken som de største byer, vil der næste år
være 103 elever fordelt på børnehaveklasse til og med 6. klasse.
På skolen ønsker vi, at disse dejlige elever skal opleve alle de
fordele, der er ved at være på en lille skole.
Vi har en skole med en størrelse, der gør at alle har mulighed
for at kende hinanden rigtig godt - både børn og voksne. Dem
man kender rigtig godt driller man ikke og da trivsel er grundlaget for læring, har vi de allerbedste forudsætninger for en skole,
som både er et godt værested og et godt lærested.
Vi vil i kommende skoleår sætte fokus på elevernes samarbejde i klasserne, på tværs af klasserne og drage høj udnyttelse
af de mange faglige kompetencer, vi har blandt skolens personale.
Vrejlev Hæstrup skole kan kendes på:
1. En skole hvor fællesskabet giver plads til den enkelte.
2. Høj faglighed og evaluering.
3. Et godt forældresamarbejde, der bygger på gensidig tillid.
4. Fleksibelt skema med mulighed for fordybelse og fleksibilitet.
5. Et inspirerende læringsmiljø.
NYHED: Morgenbånd
Morgenbånd er nyt på skolen og indeholder en times motion, læsetræning og matematiktræning. Morgenbånd foregår i
den første time fire dage om ugen (mandag, onsdag, torsdag og
fredag). På disse dage vil første lektion, for alle skolens elever,
bestå af motion og morgensang, eller læsning og morgensang.
Motionsdelen omfatter forskellige
idræts- og legeprægede aktiviteter, der giver børnene mulighed for at bruge kroppen. Der lægges stor vægt på fællesskabet.

NYHED: Fagdage
Hver tirsdag vil være en fagdag, hvor eleverne, en hel dag,
kan fordybe sig i natur & teknik, kristendom, dansk, historie
eller matematik. Fagdage er fordybelse, hvor man fx kobler teori
med praksis eller tager på ekskursioner ud af huset. På fagdagene vil der være mulighed for, at eleverne undervises i hold
på tværs af klasserne - enten efter emne, det faglige niveau,
tilgangen til læring eller fx store der kan lære små osv.
Samarbejde med områdets børnehaver
Vi vil fremover samarbejde endnu mere med børnehaverne i
Harken og Poulstrup, hvor vi vil komme på besøg og præsentere vores gode skole, ligesom børnehavebørnene også kommer på flere besøg på skolen i Poulstrup.
Om Vrejlev-Hæstrup Skole:
Skolen i Poulstrup er beliggende helt op ad skoven Poulstruplund, hvor vi råder over et stykke skønt natur, hvor eleverne kan lege og lære. Lige bag skolen findes Vrejlev-Hæstrup
hallen med motionscenter, samt byens boldbaner. Disse benyttes til skolens idrætstimer. Vrejlev-Hæstrup Skolen er en af Hjørring kommunes yngste skoler med en ny indskolingsafdeling,
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der er indviet her i 2012, samt en stor tilbygning på ca. 600 m2,
bygget i år 2000, hvor Børnehaven Skovager og Skovhuset
SFO holder til. I 2003 blev der bygget nyt moderne mediatek på
godt 400 m2 til skolen og i samme år blev skolens fysiklokale
totalrenoveret og da overbygningseleverne fremover fortsætter på Tårs skole, er lokalet lavet om til et fantastisk Natur &
Teknik lokale. Ved udbygningen i 2000 blev der endvidere lavet
en del ombygninger/renoveringer i vestlige del af „den gamle
skole“, og det samme skete i den østlige del i 2011, hvor skolen
fik en ny spændende indskolingsafdeling.
På skolen i Poulstrup er der i alt 15 medarbejdere, der tilsammen dækker de forskellige fagområder, som en velfungerende skole med SFO naturligt har behov for at have. Desuden
er der 7 medarbejdere i Børnehaven Skovager, som også er beliggende på Vrejlev-Hæstrup Skole. Skolen fungerer i en del af
skoleåret som praktikskole for lærer- og pædagogstuderende
fra Hjørring Seminarium.

Tårs skoledistrikt
Til hvert skolecenter i Hjørring kommune hører et skoledistrikt. Skoledistriktet i Tårs Skolecenter, strækker sig fra Harken/Hæstrup i nord, Poulstrup/Vrejlev i vest, Lørslev i øst,
Sæsing i syd og med Tårs i midten.

Frit valg mellem to undervisningssteder
Tårs Skolecenter har to undervisningssteder, nemlig på Tårs
Skole og på Vrejlev-Hæstrup Skole i Poulstrup. Det giver alle
forældre og elever to muligheder, når de skal vælge elevernes
skolegang fra 0. til og med 6. klasse, idet man frit kan vælge,
hvilket undervisningssted man vil benytte i sit eget skoledistrikt
– altså om eleven skal gå på en stor eller lille skole. Ønsker
forældre/elev i fx den nordlige eller vestlige del af skoledistriktet,
at gå i skole på den store skole i Tårs, så har man ret til dette og
er der modsat nogle forældre/elever i skoledistriktets østlige
eller sydlige del, der hellere vil benytte den mindre skole i Poulstrup, så har man også ret til dette. Eleverne i overbygningen fra
7. til 9. klasse har deres skolegang på Tårs Skole og allerede her
efter det første år, kan vi fortælle om vellykket „integration“ til
de elever og lærere fra Vrejlev-Hæstrup skole, der nu går i overbygningen på Tårs Skole. Der er opstået en masse nye venskaber og busturen fra skolen i Poulstrup til Tårs Skole tager kun
10 minutter. Da „regnskabets time“ kom ved Folkeskolens
Afgangsprøver, bidrog eleverne fra Vrejlev-Hæstrup med rigtig
flotte karakterer, så overgangen fra Vrejlev-Hæstrup Skole til
overbygningen på Tårs Skole er gået over al forventning.
SIDSTE NYT: Vi har haft held med en ansøgning til forbedrede læringsmiljøer, og får 280.000,- kr. til at forbedre de store
lyspunkter/fællesrum vi har på gangene. Dette projekt starter vi
op på straks i det nye skoleår.

Tekst: Henrik Hansen
Vrejlev-Hæstrup Skole
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OL på skolen i Poulstrup
Uge 26 havde vi temauge på Vrejlev Hæstrup skole. Temaet
var OL, altså Olympiske Lege, med fokus på lande fra forskellige verdensdele og de kulturer og sportsaktiviteter, som landene er kendte for. Mandag morgen var der fælles introduktion
om OL og temadagene. Resten af mandagen samt tirsdag og
onsdag arbejdede eleverne, i grupper på tværs af klassetrin, og
det har været en rigtig spændende og lærerig rejse i de forskellige verdensdele og lande. Torsdag kulminerede arbejdet med
et fantastisk OL på sportspladsen ved skolen.
Den Olympiske ild blev tændt
I flot sommervejr blev torsdagens Olympiske Lege afviklet
i en fantastisk stemning, med elever og lærere i sommerhumør.
Vejret var perfekt og da alle var kommet i deres fine dragter fra
de respektive lande, stillede holdene op i skolegården, med fanebærerne forrest. Herefter blev landenes nationalmelodier afspillet, inden Mr. OL, Anders Leth, tændte den olympiske ild, og
officielt åbnede de Olympiske Lege 2012 i Poulstrup. Dernæst
gik alle i stort flot optog gennem Poulstrup by, inden der blev
dystet i de forskellige olympiske discipliner på sportspladsen.
Det hele foregik i en munter stemning og holdene udviste rigtig
godt kammeratskab og god holdånd. Vinderne af OL blev Grækenland, som repræsenterede Europa. Dagen sluttede med en
rundboldkamp mellem 6. klasse, som fortsætter på Tårs Skole
efter sommerferien, og lærerne. Eleverne troede de kunne vinde,
men de blev klogere, og det er jo også én af de væsentlige
grunde til man går i skole. Lærerne vandt nemlig rundboldkampen
i flot stil. Næste OL afholdes i London fra d. 27. juli til d. 12.
august og det bliver spændende, at se om de kan leve op til
Poulstrups Olympiske Lege. Tak for nogle enestående temadage til alle eleverne på Vrejlev-Hæstrup Skole.
Lærerne på Vrejlev-Hæstrup Skole
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Affald som emne i Natur & Teknik
1. og 2. kl. på VHS var på affaldsjagt
På Vrejlev-Hæstrup Skole i Poulstrup har 1. og 2. klasserne
arbejdet med et længere undervisningsforløb i Natur & Teknik
om affald. I den forbindelse ville eleverne i 1. og 2. klasse på
skolen i Poulstrup være med til at gøre en forskel for naturen, og
deltog derfor i årets store Affaldsindsamling, som var for skoler
og institutioner i uge 16. Fredag d. 20. april delte vi os op i 5
grupper, som gik på Affaldsjagt i Poulstrup og omegn. Da der
samtidig var forældredag på skolen, fik alle grupper flere forældre med, så vi kunne få ryddet godt op i naturen i vort lokalområde. Vi samlede 11 sække affald med i alt 68 kg skrald, bl.a. 29
dåser uden pant, en vinflaske, sofahynder, plastkrus, paptallerkner, cigaretskod, betonstumper, halve vejpæle, plastflasker, pap, papir, plast, skumgummi, jern, glasskår, tæpperester
og tøjdele. Dejligt at naturen blev befriet for alt det affald. Tak til
1. og 2. klasse og forældrene for en flot affaldsjagt i Poulstrup.
Resultatet er indberettet til Danmarks Naturfredningsforening
og indgår i resultatet for landsindsamlingen 2012.

Nedbrydningsforsøg i Natur og Teknik på
Vrejlev-Hæstrup Skole
I Natur og Teknik timerne på skolen i Poulstrup, har eleverne i indskolingen, arbejdet med emnet Affald. Vi har lært
rigtig meget om affald, affaldshåndtering, problemer med affald, nedbrydning og genbrug. Først i april startede vi et forsøg med nedbrydning, dvs. vi gravede forskellige slags affald
ned i jorden, hvor det skulle ligge indtil ugen før sommerferien,
hvor vi gravede det hele op igen. Det var spændende at se om
noget af affaldet var blevet nedbrudt. Før vi gik i gang med
gravearbejdet, skulle eleverne udfylde skemaer, hvor de skulle
gætte på, hvad der ville ske med de forskellige slags affald,
efter affaldet havde været nedgravet i et par måneder.
De forskellige slags affald vi gravede ned var: Blade fra
træer, 2 æbleskrog, Køkkenrullepapir, 2 skiver rugbrød, 2 store
klatter tyggegummi, (som Frederik og Bjørg var flinke at tygge),
2 ispinde af træ, 2 tomme coladåser og 2 tomme juicekartoner.
Alt affaldet blev sømmet fast på to brædder og blev efterfølgende gravet 30 cm ned to forskellige, og hemmelige, steder
ved skolen.
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3 måneder senere
Kort før sommerferien gravede vi brædderne med affald op
igen, og kunne hurtigt se, hvilke former for affald, der bliver
nedbrudt i naturen og hvilke former for affald, som ikke bliver
det (eller kun meget langsomt nedbrydes). Rugbrødet, bladene
fra træerne, æbleskrogene og det meste af køkkenrullepapiret
var væk, mens tyggegummiet, ispindene, coladåserne og juicekartonerne stadig var helt intakte efter 3 måneder i jorden. Bjørg
og Frederik ønskede dog ikke, at få deres tyggegummi tilbage. ?

Samarbejde, læring og leg på Børnenes Jord
I indskolingen i Natur & Teknik på Vrejlev-Hæstrup Skole,
har vi arbejdet med emnet affald, og i den forbindelse var vi
også på tur til Børnenes Jord i Poulstrup, som var guleroden for
den store affaldsindsamling i april, hvor vores flittige elever
indsamlede 11 sække med i alt 68 kg affald. Eleverne har allerede
lært rigtig meget om affald, affaldshåndtering, forurening og
genbrug, ligesom de er kommet til at kende hinanden bedre på
tværs af klasser og årgange, da vi har samlæste timer i Natur og
Teknik.

Tekst & foto: henrik Hansen
Natur & teknik lærer,
lokalbladet_2012_3 PN.pmd
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Insektjagt

1.og 2. klasse på Vrejlev-Hæstrup Skole var på
insektjagt
Eleverne i 1. og 2. klasserne på Vrejlev Hæstrup Skole havde
i foråret et emne om insekter i Natur og Teknik, fremover nævnt
som NT. Der er mange ting vi undrer os over og mange ting der
skal undersøges. Fx: Er en edderkop et insekt? Hvad med den
mærkelige bænkebider og den nuttede mariehøne? Hvor kan
insekterne bedst lide at bo og hvad spiser de? Disse og mange
andre spørgsmål skulle vi have undersøgt. Vi brugte den første
NT time til en kort introduktion til emnet, hvorefter eleverne
blev sendt på insektjagt i skoven, hvor de skulle bruge øjne,
ører, fingre og insektsugere til at finde og fange så mange insekter som muligt på 30 minutter. Der blev vendt store sten og
træstubbe, der blev kigget under blade i skovbunden, ligesom
andre fandt insekter under barken på døde træer. Det gik over al
forventning og børnene var ivrige og dygtige insektjægere. Da
jagten blev afblæst, havde vi en masse insekter i vores petriskåle. I den anden NT time undersøgte vi de mange insekter
ved hjælp af forstørrelsesglas, store bestemmelsesduge, med
tegninger og beskrivelser af de forskellige insekter, samt forskellige bøger om insekter.

Hvad lærte vi?
Vi blev meget klogere på de mange spørgsmål vi undrede
os over vedrørende insekter. Mange tror at edderkopper er insekter, men det er de ikke, de er spindlere. Her er nogle forskelle:
Insekter har seks ben, edderkopper har otte ben, insekter har to
øjne, edderkopper har som regel otte øjne. Insekter har antenner, men edderkopper har ikke antenner. Insekters krop består
af tre dele, nemlig hoved, forkrop og bagkrop. Edderkoppers
krop består af to dele, altså en forkrop med hoved og en bagkrop. Bænkebideren er til gengæld et krebsdyr, som lever på
land, ja faktisk det eneste krebsdyr, som lever på land og vi
fandt ud af at den ruller sig sammen til en rund kugle når den
bliver bange.

Rovdyr, nedbryder og planteæder
Edderkoppen er et rovdyr, som spiser andre dyr, bænkebideren er en af naturens skraldemænd, da den er en nedbryder,
som spiser døde plantedele og døde dyr. Mariehønen findes
der faktisk 51 arter af i Danmark. Det er alle små og runde biller
med røde, sorte eller gule farver. Mariehønen er først og fremmest et rovdyr. Den lever især af bladlus, men den tager også
andre mindre insekter, ligesom den spiser pollen i nogle perioder. Vi fangede også en enkelt sommerfugl, og sommerfugle er
planteædere.
Det var et par dejlige og lærerige timer med eleverne fra 1.
og 2. klasserne på skolen i Poulstrup.

lokalbladet_2012_3 PN.pmd

18

21-08-2012, 12:35

Landart med 5.a på Vrejlev Hæstrup Skole
Naturen er fuld er små kunstværker. Materialerne er der, det
er bare at bruge fantasien. 5.a og billedkunstlærer Karin
Dalsgaard har været en tur i skoven og fundet inspiration og
flere forskellige materialer, inden de slog sig løs og skabte Landart. Landart betyder kunst i landskabet, og idéen om at lave
kunst i landskabet udspringer blandt andet af et ønske om at
løsrive kunsten fra dens sædvanlige plads på museer og gallerier. Kunstneren forholder sig til landskabets rum, understreger
strukturer og linjer og skaber nye sammenhænge eller modsætninger. Naturen iscenesættes med naturens egne materialer og
en dialog mellem værket og landskabet omkring opstår.
Vrejlev-Hæstrup Skole

Gadespejlet
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Vingemarken 2
På adressen bor Janne og Mads og børn. Janne arbejder
som SSH i område vest og Mads har arbejde på Man Diesel i
Frederikshavn.
Tvillingerne Maiken og Kenneth er 11 år, og de går begge
på Bagterp skolen i Hjørring. Maiken går i SFO på skolen i sin
fritid og Kenneth spiller fodbold i Bagterp og går til spejder i
Rakkeby.
Malene er 7 år og går på samme skole. Hun er også spejder i Rakkeby og kan godt lide at svømme.
Børnene er hos deres far hver anden uge, hvor der dyrkes familiesvømning.
Når Mads datter Sarah kommer hjem, er familien samlet.
Sarah er også 11 år, så man kan næsten sige, at de har trillinger i huset. Hun går i skole i Poulstrup og fritiden går med
spejder og ridning.
Mads bruger fritiden på jagt og fiskeri, men påtænker at
begynde på oldboys fodboldholdet i HUGF efter ferien.
Jannes fritid går med familien, hvor der køres med børnene til de forskellige aktiviteter samt en tur i vaskeriet.
Hunden Max, en Kleine Münsterländer, er også en del af
familien.
Lokalbladet byder Janne og børnene velkommen.
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Sognearbejdet

GUDSTJENESTER
OG MØDER

Dato

Kirkeåret

Kl.

Kirke

Prædikant

Bemærkninger

2. september
2. september
5. september
9. september
16. september
23. september
27. september
30. september
7. oktober
14. oktober
21. oktober
28. oktober
31. oktober
4. november
4. november
11. november
15. november
18. november
25. november
2. december

13.s.e.trin.
13.s.e.trin.
Aftengudstjeneste
14.s.e.trin.
15.s.e.trin.
16.s.e.trin.
Rockgudstjeneste
17.s.e.trin.
18.s.e.trin.
19.s.e.trin.
20.s.e.trin.
21.s.e.trin.
Gud og aftensmad
Alle helgen
Alle helgen
23.s.e.trin.
Aftengudstjeneste
24.s.e.trin.
S.s. i kirkeåret
1. s. i advent

09.00
11.00
19.00
10.30
10.30
09.00
19.00
10.30
14.00
09.00
10.30
10.30
17.30
10.30
14.00
09.00
19.00
10.30
10.30
19.00

Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup

Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Viggo Noe
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Viggo Noe
Viggo Noe
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Viggo Noe
Arne Mumgaard
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn

Kirkekaffe
Indskrivningsgudstjeneste
Danmarks udsendte

Kirkebil

Høstgudstjeneste m/frokost

Børnegudstjeneste

Vin oig chips
Kirkekaffe
Syng julen ind/Gløg og æblesk.

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

Indre Mission
17. sept.
8. okt.
29. okt.
12. nov.
3. dec.

70 120 110
Møde i Sognehuset v/ Tove og Jens Martin
Møde i Sognehuset v/ Troels Larsen, Sømandsmissionen
Møde i Sognehuset v/ John Jensen
Møde i Sognehuset v/ Marianne Højlund
Adventsmøde i Sognehuset v/Mogens Åen

Sognepræsten
Kirstine R. R. Rafn
Vrejlev Præstegård,
Vrejlev Kirkevej 28,
9760 Vrå
tlf. 98 98 60 43
Mandag-torsdag
Mail: krr@km.dk

Kontaktperson: Erik Christensen tlf. 23 47 86 92
Kom og vær med, vi glæder os til at se dig

Kirkegårdskontoret
Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå

I præstens fravær
Når jeres lokale sognepræst har fri er der afløsning af enten Ole Holm (Vrå-Em)
eller Viggo Noe (Vejby-Sejlstrup-Harritslev-Rakkeby), idet vores i alt 8 sogne har
indgået et samarbejde om afløsning ved fravær.
Jeg har fridag om fredagen, og det står jer frit for at kontakte enten Ole Holm eller
Viggo Noe, hvis det ikke kan eller skal vente til mandag. Men der ud over holder
jeg fri følgende dage:
Friweekend den 22. - 23. september (Viggo Noe er afløser)
Kursus uge 40 (Viggo Noe er afløser)
Ferie uge 41 (Viggo Noe er afløser)
Friweekend den 10. - 11. november (Viggo Noe er afløser)
Ferie 19. - 20. november (Viggo Noe er afløser)
Ole Holm kan kontaktes på tlf.: 98 98 10 40 eller mail: OHO@KM.DK og
Viggo Noe kan kontaktes på tlf.: 98 99 80 22 eller mail: VNO@KM.DK

20

Kirkegårdsleder
Jan Bjergene Christensen
Servicemedarbejder
Inger Hansen
Tlf 98 98 83 60
Mail: vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
Kontortid: Mandag-fredag kl 9-12

Menighedsrådet
Formand
Erik Kristensen
Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
Tlf. 98 98 63 33.
Mail: ge@bbnpost.dk
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Høstgudstjeneste
Søndag den 30. september, kl. 10.30 er der høstgudstjeneste i Vrejlev Kirke. Efter gudstjenesten er der igen frokost i
præstegårdens konfirmandstue. Frokosten er gratis, øl og vand
sælges til meget rimelige priser.
Alle – der har lyst og mulighed for det – bedes medbringe
lidt fra egen høst til kirken. Det kan være frugt fra haven, blomster eller lidt af høstudbyttet. Disse høstgaver vil blive brugt til
at dekorere kirken med – og efter frokosten vil de milde gaver
blive bortloddet ved amerikansk lotteri. Overskud fra lotteriet
vil i år gå til spejderne i Poulstrup
Vi glæder os til at se jer og til at byde jer velkommen i
præstegården.

SANGAFTENER
VORT HJEMLANDS VEMODIGE SANGE.
Ved sangaftenen d. 18. september vil vi synge med
på gamle danske salmer og sange. Det er selvfølgelig
ikke tilfældigt at vi stadig synger de kendte og elskede
sange, og hvornår har hjemmet og fædrelandet større
betydning end når vi længes efter det. Vi synger næsten
alt fra Hils fra mig derhjemme til Underlige aftenlufte –
og håber på en glad/vemodig aften.
Kirkens organist, Lene Rom Frederiksen, introducerer sangene den første halvdel af aftenen, så får vi
kaffe/te med hjemmebag og efter kaffen får I lov til at
vælge jeres yndlingssange akkompagneret af organisten.
ADVENTSSANGE
Den 27. november har mørket sænket sig over landet. Vi vil derfor synge sange om den kommende advent, lyset, glæden og forventningen.
Også her serveres kaffe/te og hjemmebag.
Begge sangaftener foregår i Præstegårdens
konfirmandstue kl. 19.30

Sognepræst Kirstine R.R. Rafn
Foto: Inger Hansen/Henrik Rafn
lokalbladet_2012_3 PN.pmd
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Rockgudstjeneste i Vrejlev kirke
Torsdag den 27. september 2012, kl. 19.00 er der igen
god rockmusik i Vrejlev Kirke. Selv om vi er i en kirke, kan
vi godt nyde en anden type musik – end den gode orgelmusik, vi hører normalt. Det er med stor respekt for både
kirke og kristendom, vi laver ungdomsgudstjenester, som
ikke ligner almindelige gudstjenester.
I erkendelse af at vi alle sammen er forskellige og interesserer os for forskellige ting, vi vil meget gerne sprede
det kristne budskab på en anderledes måde – en mere nutidig måde. Og det gør vi så ved rockgudstjenesterne.
Vi har sat den gode musik i forreste række, det handler
mest af alt om fællesskabet ved at samles om musik man
kender og ikke mindst kan synge med på. Og ved rockgudstjenesterne er der intet stille eller forsigtigt over hverken musik eller sang – det betyder, at alle vi, der ikke synger ret godt, kan skråle med – for ingen kan alligevel høre
os.
I foråret optrådte konfirmanderne – det kan jeg ikke
love, at det nye hold gør… Vi ved endnu ikke om de er lige
så modige, men de deltager helt bestemt i denne anderledes, højlydte og rockende gudstjeneste. Kom og vær med
– uanset alder og kirkelige forudsætninger – er der plads til
alle. Gå ikke glip af en virkelig festlig aften. Når alle kan gå
glade og opstemte hjem – fortsætter konfirmander og deres forældre i kirken med det obligatoriske forældremøde i
forbindelse med konfirmationen.
Riv en time ud af en almindelig torsdag aften – og få
en ualmindelig oplevelse!

SOGNENE NETOP NU
Gud og aftensmad
Onsdag den 31. oktober, kl. 17.30 holder vi „Gud og
aftensmad“ for sidste gang i år. Og denne gang handler det
om Josef. Han skulle så meget ondt i gennem, før alt blev
godt. Han blev kastet i en dyb brønd, solgt som slave, kastet i fængsel og meget, meget mere.
Foruden den gode historie om Josef, skal vi også bevæge os lidt denne aften. Og derfor er det en rigtig god idé,
hvis vi alle har noget gammelt tøj på, noget der kan tåle at
blive lidt nusset. Vi skal nemlig en tur under kirken. Vi vil
lede efter Josef i vores egen brønd, vores eget fængsel.
Bagefter fortsætter vi gudstjenesten og så er det tid til lidt
godt at spise.
Her skal lyde en opfordring til alle bedsteforældre, der
bor i Vrejlev-Hæstrup sogne; „lån“ jeres børnebørn denne
aften og tage dem med i kirke. Det er lige meget om de bor i
en anden by – alle er hjertelig velkommen. Man kan sagtens
komme i Vrejlev kirke selv om man ikke lige bor i Poulstrup
eller omegn. Men det er sådan en hyggelig måde at være
sammen på, at opleve børnene og kirken, og det er dejligt
uforpligtende at byde familien på aftensmad, alt er tilrettelagt – man skal bare sætte sig til bords. Selv opvasken slipper man for!
Vi glæder os til at se rigtig mange af jer denne aften.
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Torsdag den 15. november har vi en „gammel“ og velkendt prædikant – idet tidl. domprovst Arne Mumgaard
gæster Vrejlev kirke til „Før mørket sænker sig“ kl. 19.00.
Arne har helt frie hænder med hensyn til aftenens indhold
– men vi kan godt love, at det bliver interessant og hyggeligt. Arne var jo præst/provst i Vrejlev-Hæstup i næsten 20
år i 1980’erne og -90’erne, og vi glæder os til at byde ham
velkommen tilbage – om end det „kun“ er for en aften. Kom
og vær med til en rolig og stressfri aften – og hils på jeres
„gamle“ præst.

Før mørket sænker sig

Begge aftener vil naturligvis slutte af som vi plejer;
med et glas vin eller cider og lidt chips – og ikke mindst det
gode samvær. Vi glæder os til at se jer – på glædeligt gensyn.

Onsdag den 5. september, kl. 19.00 holder vi igen „Før
mørket sænker sig“ – vores hyggelige aftengudstjeneste.
Denne gang er temaet naturligvis „Danmarks udsendte“,
idet det jo er den nationale flagdag for de soldater, Danmark
har i international tjeneste. Derfor vil aftenen stå meget i
soldatens tegn om man så må sige, idet vi vil synge sange,
der relaterer sig til soldatervirket og høre tekster der ligeledes har med emnet at gøre. Hjørring Garderforening kommer med fanen og det bliver en både hyggelig og
afstressende aften i gode venner og naboers selskab.

Syng julen ind i Hæstrup kirke
Det bliver tredje gang i år med vores nye tradition i Hæstrup Kirke. Vi mødes i den gamle, charmerende og stemningsfulde kirke den 2. december - første søndag i advent - for sammen at synge julen ind. Det har været meget festligt de tidligere
år og vi kom alle meget hurtigt i julestemning – som selvfølgelig
blev yderligere forstærket af duften af glögg og æbleskiver, der
langsomt bredte sig i kirkerummet fra våbenhuset.
I år vil vi igen samles om julens glade salmer og sange,
nyde et glas dampende varm glögg og lune æbleskiver – og
navnlig hinandens gode selskab. Vi starter kl. 19.00 søndag den
2. december – så må vi se, hvor længe vi holder ud…
Vi glæder os meget til at se så mange af jer som muligt. Og
selv om man bor i Vrejlev sogn er man mere end velkommen, det
er muligt at krydse sognegrænserne… Og man snyder sig selv
for en fantastisk hyggelig aften, hvis man ikke deltager – så er I
advaret!

Sognepræst
Kirstine R. R. Rafn
lokalbladet_2012_3 PN.pmd
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Du kan altid finde de sidste nye billeder fra
arrangementer på
www.vh-kirker.dk Links/ Billedgalleri 2012

Siden sidst på præstegården
Der sker næsten hele tiden noget nyt og spændende på
den gamle præstegård. I år har vi fået renoveret baggang,
gæstetoilet og bryggers, og det ser godt ud – selv om man
var lidt i tvivl, da alt blev revet ned og revet ud…
Der er blevet kalket og malet til den helt store guldmedalje. Dels var den tidligere gule farve bleget til næsten neon
gul og dels var der mange tydelige reparationer på murværket. Nu fremstår præstegården smukt i Skagen gul med sort
sokkel.
Og haven har fået en ansigtsløftning. Terrassen er udvidet og en del gamle buske er flyttet. Det er planlagt, at gårdspladsen skal have en tiltrængt renovering, derfor blev gangbroen taget op og anvendt til terrasse. Og alle stenene fra
blomsterbedet ved konfirmandstuen er brugt til bed omkring
terrassen. Så nu tager præstegården sig også godt ud, når
man kommer fra syd.
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Bistrupkoret og Vrejlev-Hæstrup kirkers voksenkor med orkester opfører Deutsche Messe af Franz Schubert

Søndag den 11. november kl. 19.30 giver de 2 kor en koncert i Vrejlev kirke Koncerten dirigeres af Kristian Stange og
Lene Rom Frederiksen
Deutsche Messe er en enkel, sødmefuld og melodiøs messe.
Teksten er på tysk, og fremstår nærmest som en samling reli-

giøse hymner. Messen er bygget op over de faste led i gudstjenesten.
Ved koncerten vil der også blive lejlighed til at lytte til korenes øvrige repertoire.
Alle er velkommen til denne stemningsfulde aften

Sognepræst Kirstine R.R. Rafn
Foto: Henrik Rafn
lokalbladet_2012_3 PN.pmd
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Menighedsrådsvalg 2012
Menighedsrådet for Vrejlev og Hæstrup indkalder hermed til menighedsmøde om det kommende
menighedsrådsvalg samt orientering om menighedsrådets arbejde generelt.
Mødet holdes i Præstegårdens konfirmandstue
Tordag den 30. august kl. 19.30
Alle er velkommen -

Babysalmesang

Så synger vi igen

At synge for og med et lille barn er en frydefuld oplevelse
for både børn og forældre. At gøre det sammen med andre i et
kirkerum, gør glæden endnu større. Derfor vil vi igen i efteråret
invitere til babysalmesang i Vrejlev kirke.
Alle børn fra 2 – 12 måneder er velkomne sammen med
deres mor og/eller far.
I salmebogen har vi en skat af smukke salmer, hvis stemning vi synger, bevæger og vugger ind i de små. Vi synger
sange, leger med tørklæder, små bjælder, rasleæg – leger med
lyde og meget mere.
Der er en dejlig ro i kirkerummet, som smitter af på os alle,
og jeres børn får en god start i den kristne tradition som er med
til at forme dem, og ikke mindst værdifuldt samvær og gode
trygge oplevelser.
Babysalmesang foregår i Vrejlev kirke torsdag fra kl. 10.
Efter ca. en halv time i kirken følges vi over i Sognehuset hvor vi
slutter af med en kop kaffe eller te og et stykke brød – og hyggeligt samvær.
Det koster ikke noget at være med, bortset fra de 10 kr., der
betales for kaffe og brød.
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte organist Lene Rom Frederiksen tlf. nr. 98 88 78 81, sognepræst Kirstine Rafn tlf. nr. 98 98 60 43, eller en af vores gode hjælpere
Edith Jess tlf.nr. 98 98 80 63 eller Jytte Borrisholt tlf. nr. 98 98 83 97.
I anden halvdel af 2012 er der babysalmesang følgende
torsdage:
September: 13., 20. og 27.
Oktober: 4., 11. og 25
November: 1., 8., 15. og 22.

MAN BLI´R SÅ GLAD NÅR MAN SYNGER – OG VI
VIL SÅ GERNE VÆRE FLERE
Voksenkoret ved kirkerne starter igen efter velfortjent
sommerferie. Vi vil gerne være flere. Den eneste forudsætning er sangglæde og lysten til at synge sammen. Vi er et
amatørkor på ca. 20 medlemmer, som gerne vil lære noget
mere.
Derfor lærer vi sangteknik, lidt musikteori, men først og
fremmest sangglæde – en god sang børster støvet af hjerte
og hjerne. Vi synger et blandet repertoire af både kirkelige og
verdslige satser: salmer, klassiske korsatser, gospelsange,
spirituals og musicalsang vil også være på repertoiret.
Vi medvirker til egne koncerter, gudstjenester, kirkelige
arrangementer og sangaftner – det er så dejligt at få brugt de
sange vi får lært.
Koret øver tirsdag aften i Vrejlev kirke fra kl. 19.30 –
21.45 afbrudt af en meget vigtig kaffepause, hvor menighedsrådet gi´r kaffe/te og en ostemad.
Kunne du tænke dig at være med i et fællesskab omkring
sang og musik så kontakt organist Lene Rom Frederiksen på
tlf. nr. : 98 88 78 81 – 30 12 90 81, eller bare mød op når vi
begynder igen tirsdag d. 21. august.
Venlig hilsen Lene Rom Frederiksen
Organist
Tlf. nr. 98 88 78 81 – 30 12 90 81

Teologisk Voksen Undervisning
Undervisning på 8 lørdage fra oktober til marts.
Der kræves ingen forkundskaber.
Sted: Aalborg Studenterkursus, Danmarksgade 11, 9000
Aalborg
Henvendelse: Program med alle relevante oplysninger kan
rekvireres på følgende adresse:
Teologisk Voksenundervisning, Thulebakken 1, 9000 Aalborg
Tlf. 98 18 80 88 / 96 34 19 21 Mail: lrb@km.dk
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Allehelgens gudstjeneste

Ildsjæle er guld værd.
Stinne Pedersen Poulstrup er en guldgrube for os der syr
og strikker til rumænske børn.
Stinne laver ikke selv sådanne håndarbejder, men så er hun
særdeles aktiv på andre måder. Hun har lagt en side på nettet for
at skaffe materialer til os, for som Stinne siger „Jeg vil også
gerne gøre noget.“ og jeg må sige at Stinne er særdeles aktiv,
hun har skaffet kilovis af garn og stof. Ikke nok med at hun er
aktiv, hun kan også overtale sin mand til at køre til Grenå for at
hente et læs garn på traileren,- ja du læste rigtigt, for så meget
var der. Forleden kom Stinne igen med fire kasser stof, så vore
lagre bugner.
Hvis nogen har lyst til at have et strikketøj til fjernsynet
eller en hyggestund ved symaskinen, så har vi materialerne.
Mød op i Sognehuset. Vi mødes den første fredag i
måneden, hvor vi hygger os sammen, nyder en kop kaffe og lidt
hjemmebag, samt finder ud af hvad vi har lyst til at lave.
Møderne i efteråret er
Fredag den 7. september
Fredag den 5. oktober
Fredag den 2 november
Fredag den 7. december
Alle dage klokken 14
I de foregående år er der strikket ca 100 sweatre hvert år,samt
masser af strømper, huer, halstørklæder, store og små tæpper og
meget andet, foruden hvad der er syet af sengetøj, indkøbsnet
og tæpper.
Der er en tilfredsstillelse ved at kunne genbruge materialerne og man glæder sig selv ved at glæde andre.
„Fredagsdamerne“ /Edith Jess

Det kan umiddelbart virke mærkeligt, at vi som protestanter
holder en katolsk skik i hævd. Vi har jo siden midten af 1500tallet frasagt os bla. fejring af helgener og kåring af disse. Oprindeligt fik de forskellige helgener hver deres egen dag, hvor
man fejrede dem og bad til dem. Men der er flere helgener – end
der er dage, så alle helgens dag blev en slags opsamlingsdag
for de helgener, der af den ene eller den anden grund ikke fik
deres helt egen dag.
I dag er dagen mest til at mindes de afdøde, kære familiemedlemmer og venner. Og det er blevet mere og mere udbredt,
at man bruger søndagens højmesse til på særlig måde at mindes
afdøde sognebørn.
Det gør vi også i Vrejlev og Hæstrup kirker søndag den 4.
november – kl. 10.30 i Vrejlev Kirke og kl. 14.00 i Hæstrup Kirke.
Vi vil under højmessen læse navnene op på alle de, vi har måtte
tage afsked med i året. Og der vil være en lille buket til at lægge
på gravstedet efter højmessen.
Ved hvert dødsfald anføres en anmelder af dødsfaldet. Det
er den eneste kontaktperson præsten normalt har – og derfor vil
alle I, der har mistet og været anført som anmelder modtage en
skriftlig indbydelse til at deltage i gudstjenesten alle helgens
dag, hvor navnet på jeres kære afdøde vil blive læst op. Det er
mit håb, at I vil formidle indbydelsen til resten af jeres familie, så
alle de, der er interesseret, kan deltage.

Betlehemslyset
Vi modtager igen i år lyset fra fødselskirken i Betlehem i
Vrejlev kirke. Men det er i skrivende stund ikke muligt få oplyst
hvilken dato, lyset kommer. Det bliver en af de sidste hverdage
i november måned, så hold øje med kirkernes hjemmeside og
andre opslag.
Vi mødes i en næsten mørk kirke, hvor vi sidder og venter
på lysets ankomst. Vores organist spiller for os i ventetiden. Når
døren går op og lyset bæres ind, vil først alterlysene og derefter
alle lysene i bænkerækkerne blive tændt – og kirken vil langsomt blive oplyst. Det er meget stemningsfuldt og rigtig hyggeligt.
Lyset fra fødselskirken er fra den evige flamme, der brænder dér. Skt. Georgsgilderne sørger for, at lyset kommer rundt i
Danmark til kirker, institutioner og fængsler, der ønsker at modtage det. Og fra lyset ankommer vil det brænde i en olielampe
ved døbefonten frem til jul.
Alle der har lyst kan få er lys med hjem. Der er dels mulighed for at købe de såkaldte „gravstedslys“ (med metallåg) og
dels kan man selv medbringe lys i kirken, som man kan få tændt.
Spejdere og skolens børnekor er inviteret til at deltage i
denne aften, idet vi skal have tændt mange lys. Og aftenen
bliver ekstra hyggelig med børnekoret, der har lovet at synge
for os.
Kom og vær med til en meget smuk, hyggelig og stemningsfuld aften – hvor der tændes lys i en mørk tid.

Tekst: Kirstine R.R. Rafn
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Vrejlev Kirke

NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Indskrivningsgudstjeneste
Søndag den 2. september,
kl. 11.00, er der almindelig højmesse i Vrejlev Kirke for alle –
og efterfølgende skrives de
kommende konfirmander ind
ved et lille møde efter gudstjenesten.
Alle de kommende konfirmander og deres forældre er
inviteret til at deltage i gudstjenesten. Efterfølgende er der
en kop kaffe til forældrene og
en sodavand til konfirmanderne mens organisten og præsten orienterer om konfirmationsforberedelsen, forventningerne og praktiske ting
omkring undervisning og selve konfirmationen.
Fra konfirmandernes egen højmesse i 2012

Mosekonebryg ved Hæstrup kirke
Fra Henrik W. Nielsen
har vi modtaget disse fotos.
Henrik var meget tidligt oppe
den 21. juni og tog billedet
ved indgangen til Hæstrup
kirkegård. Lidt senere var
billedet på TV2 under udsendelsen Go morgen Danmark.

Der er sendt invitationer ud til alle konfirmander, som gik i
6. klasse på Vrejlev-Hæstrup Skole i det forgangne skoleår. Hvis
man har børn på andre skoler, og ønsker konfirmation og/eller
undervisning i Vrejlev-Hæstrup skal man snarest muligt rette
henvendelse til præsten med besked herom.

Ungdomsgudstjeneste 2011
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Holmegård i
Guldager
For 50 år siden var der husdyrproduktion på 16 gårde og
mindre ejendomme i Guldager, når man tager strækningen fra
„Hwolbakki“ til korsvejen før Rønnovsholm – mere nutidigt fra
og med Guldagervej 184 til og med Guldagervej 361. En strækning på kun 1,7 km. Nu er der kun en gård tilbage i Guldager med
husdyrproduktion. Om det er udvikling eller afvikling – afhænger vel af hvis øjne, man ser det med, for lidt efter lidt er de små
ejendomme blevet urentable og jorden solgt fra og sådan er
salamimetoden fortsat gennem årene.
På nogle af de nedlagte ejendomme er bygninger revet ned
eller erstattet af nybyggeri, som forskønner egnen og dermed
gør det til et mere attraktivt sted at bosætte sig.
I sommer blev der en gård mindre i Guldager idet Holmegård (Guldagervej 330) blev revet ned. Husene havde stået tomme
i flere år og var gået i forfald.
Mogens Sørensen (dengang Guldager – nu Harken) købte
for ca.6 år siden Holmegård af Børge Christensen, der har ejet
den fra 1963. Produktionen på gården bestod i den tid af sortbrogede malkekøer og planteavl.
Om Holmegård er en udstykning af Rønnovsholm er lidt
uvist. Det menes dog, at gården har fået navnet efter, at det
oprindelige tilliggende var mosejord med holme, der efterhånden blev opdyrket.
Børge Christensen købte gården af Anders Peter Larsen.
Peter Larsen (i daglig tale i Guldager Peter Lassen) kom fra Jerslev. Han købte Holmegård i marts måned 1934, som et fallitbo
af Vrå Sparekasse for 33.000,- kr. For den sum medfølger matr.
Nr. 15d – 16a – 19s Lund & Guldager ,Vrejlev sogn og bygninger med disses mur-,søm- og nagelfaste tilbehør, avlsredskaber,
besætning, afgrøde, gødning m.v. kort sagt al udendørs besætning af levende og dødt uden undtagelse. Der medfølger endvidere halvpart i tørveæltemaskine, en kultivator, en tromle og en
hesterive samt en forpagtningskontrakt på en tørvelod, der løber over 50 år fra 1/5-1884 lyst 18/2-1886 (matr. 15d) samt lod fra
26/6-1884 lyst 19/1-1888 (matrikel 15d) endvidere er der en del
vejservitutter, som Peter Larsen må tage hensyn til p.g.a. at
mange havde tørvelod ude i mosen og skulle kunne færdes, når
de skulle grave/ælte tørv og senere transporteres hjem.
Holmegård var indtil tvangssalget ejet af en mand, der hed
Kristen Jensen og 1. prioriteten i gården havde particulier Peder
Jensen (Kristen Jensens far?) Det blev indløst ved salget – plus
godtgørelse for rejseudgifter.
Om Peter Larsen kan man i bogen „Mindeværket - Danske
Landmænd Og Deres Indsats“ fra 1945 læse følgende:
Anders Peter Larsen, Gdr. Holmegård, Guldager, Hæstrup.
Født 1. maj 1903 i Jerslev, søn af Lars Andreas Larsen. Gift med
Meta Maria Larsen, født Olesen, født 8. juli 1907 i Vrejlev, datter
af Lars Olesen. Gårdens navn er Holmegård. Bygningerne er
opført 1840 og 1906 og overtaget af Larsen i 1934. Der var da
opdyrket 26 tdr. ld. Mod nu 30 tdr. ld. Ejendomsskyld kr. 22.400,kr. grundskyld kr. 10.200,- kr. Besætningen var ved overtagelsen 2 heste 11 køer og 3 ungkvæg, den er nu 2 heste 14 køer, 8
ungkvæg, 25 svin og 2 får. Larsen har været i bestyrelsen for
Harken Andelsmejeri i 3 perioder.
Oplysninger vedr. Peter Larsens køb af Holmegård er taget
fra skødet - venligst er udlånt af sønnen Poul Erik Larsen.

Laden er fjernet og til dels kostalden.

Dyngen af murbrokker er resterne af Holmgård.

Her lå der en gang en gård. Ja, man glemmer hurtigt hvor det helt præcis var.
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RWANDA

Rwanda
2 uger i landet med de tusinde
bakker og millioner af smil
Bumpende busture, rødt sand,
skøn natur, frisk frugt, et lands skrækkelige historie, en helt anden kultur,
livlige og glade mennesker, godt vejr,
smuk dans og sang, ens mad og meget meget mere. Det var hvad jeg oplevede, da jeg var 2 uger i Rwanda
her i starten af sommerferien (tog af
sted fra Danmark d. 30. juni og kom
tilbage
d.
15.
juli).
Det var en fantastisk tur rundt omkring i landet, som cirka ligger i midten af Afrika. Jeg var af sted med en
Billede fra toppen af vulkanen med dem der nåede derop
gruppe på i alt 26 unge baptister fra
hele Danmark, i alderen 18-30 år.
Gruppen, jeg var af sted med, var igennem YEGO (som betyDet var en fantastisk oplevelse, som virkelig har ændret
der ja på kenyarwanda). YEGO er et projekt, der bl.a. har til
mit syn på Afrika, for man går altid og synes det er synd for
formål at arbejde med unges rettigheder i Rwanda og at styrke
dem, men de virker faktisk mere glade end danskere. De har
forholdet mellem unge baptister i Rwanda og Danmark.
en livsglæde jeg aldrig har set før, og derudover er de også
Rwanda er et land med mange sjove regler, både
bare sig selv. De tænker ikke på hvad andre tænker om dem,
„skrevne“ såvel som „uskrevne“, fx er plastikposer forbudte,
det kan godt være de synger dårligt og dansen heller ikke
og man må også kun tage mad én gang, når man spiser, ellers
altid er den bedste, men de er ligeglade og gør det alligevel.
er man uhøflig. Rwanda er også et meget sikkert land (med
Det betyder ikke, at jeg ikke stadig synes, det er synd for
militærfolk med geværer på de fleste gader om aftenen), og et
dem, for jo der er folk der har problemer med at skaffe mad og
land hvor folk er meget glade. Når vi fx kom kørende i vores
lever under dårlige vilkår, man ser også folk, der tigger om
busser, så løb børnene hen til os, vinkede og råbte amzungo
penge og vandflasker, og man ser mange fejlernærede børn,
(=hvide mennesker), og når man tog billeder af dem og viste
men alligevel er de glade og føler sig rige bare, de har en ged
dem billederne, lyste deres øjne op. Flere af os følte os næmere end naboen.
sten som stjerner når man kunne køre/gå forbi folk, og de så
I Rwanda oplevede vi, hvor taknemmelige folk var, de
stoppede og vinkede, og man så deres øjne lyse op, når man
var fx ovenud taknemmelige bare for at få mad på bordet. Så
vinkede igen. Nogle gange når vi kom kørende, gik hele byer
det er noget jeg har taget med hjem, nemlig at man skal huske
i stå, alle i byen stoppede med det de var i gang med og
at være taknemmelig for hvad man har, for fx her i Danmark
stirrede (hvilket ikke er uhøfligt i Rwanda), for som en af
har vi jo alt, hvad vi har brug for. Man så bl.a. små børn i
rwanderne fortalte os, så sker det måske kun en gang om
Rwanda, hvis bedste legetøj var en pind og et tøndebånd,
året, at de ser hvide mennesker.
eller en bil lavet af ståltråd, og de var lykkelige for det legePå turen oplevede vi også fritgående aber og bavianer,
tøj, hvor man i Danmark knap kan forestille sig en familie
nogle af os (inkl. mig selv) besteg en vulkan, og alle var oppe
uden enten en PlayStation, Wii eller Xbox i huset. Man lærer
at gå på en ca. 250 m. lang hængebro hen over regnskoven.
virkelig, at man bør være taknemmelig for, hvad man har, efVi var også 2 og 2 ude ved en familie og følge deres dag i 4ter sådan en tur, for vi er så heldige at vi ikke behøver at være
5 timer. Det var en spændende oplevelse, at se hvordan denervøse for malariamyg, om der er vand i vandhanen eller om
res hverdag fungerer. Vi var også rundt og besøge forskelder er mad på bordet.
lige projekter/organisationer, hospitaler og skoler i Rwanda,
Det er en oplevelse for livet, som har givet en masse
bl.a. LLCCM „Let the Little Children Come to Me“ (en orgatanker. Man fik virkelig set forskellen mellem 2 kulturer. Jeg
nisation, der hjælper familier, der er ramt af problemer med
håber helt klart, at jeg kommer tilbage, for jeg savner det
HIV og AIDS), hvor vi fik lov at lege med en masse børn. Vi
allerede.
var også på en kort lejr (2 overnatninger) med nogle unge
Hvis der er nogle, der vil vide mere om turen så spørg
rwandere, hvor vi lærte dem at kende, og delte kulturer og liv.
endelig. I kan også kigge på yego.dk, hvor der blev skrevet
Vi var desuden ude at se forskellige „genocidal memorials“,
blog under turen.
som er steder, hvor de mindes folkemordet.
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Her ses en ananasplante

Vi så også hvor kaffen kom fra

De er gode til at fylde cyklen op

Sæbebobler og balloner var et kæmpe hit da vi besøgte LLCCM
Et typisk rødt rwandisk hus

Her ses et barn med en fin lille bold

En flok søde børn
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HARKEN UGF

HUGF
Succes i regnvejr

Harken rykkede op i serie 4

Byfesten i Harken gik over alle forventninger trods regnen.
Sct. Aften med et stort flot bål og Vendsyssels flotteste
heks, som Børnehaven Møllehaven havde lavet. Årets båltale
blev holdt af Morten A. Petersen, medlem af Hjørring Byråd,
hvor han bl.a. nævnte vigtigheden af det gode sammenhold vi
har i Harken.

Harkens herrefodboldspillere er rykket op i serie 4, efter en
suveræn sæson i serie 5, hvor holdet er gået ubesejret gennem
turneringen med en målscore på 32 - 7 og hele 6 point ned til
holdet på 2. pladsen.
Det lover godt for det talentfulde hold, når først det går løs
i serie 4 efter sommerferien. Stort tillykke med oprykningen. Se
meget mere om Harkens Idrætsforening på foreningens nye
hjemmeside www.harkenugf.dk

Søndagen startede med det store morgenbord, hvor Føtex
havde sponsoreret rundstykkerne og Fynbo kom med marmelade.
Hele dagen blev der leget i korn, bagt pandekager v. Spejderne fra Rakkeby, malet i ansigter og „fisket“ i teltet hos børnehaven Møllehaven. Der var rig mulighed for at se fodbold og
der var masser af hygge og aktiviteter i hallen for både børn og
voksne. Vrejlev Hæstrup Kirkers voksenkor kom også forbi og
sang nogle sange, sammen med dem der havde lyst.
Der blev delt rigtig mange præmier ud til vinderne i Amerikansk lotteri, hvor jeg vil benytte lejligheden til at takke alle
sponsorere, hvis navne man kan se på vores hjemmeside
www.harkenugf.dk. Uden sponsorerne har vi ingen mulighed
for at tjene lidt til foreningen.
SÅ TUSIND TAK FOR ALLE BIDRAG.
En super weekend. Et arrangement der er kommet for at
blive!
En stor tak til alle forældre og ansatte i Børnehaven Møllehaven, spejderne i Rakkeby og Vrejlev Hæstrup Kirkers voksenkor for deres deltagelse i denne byfest. Vi ser frem til fortsat
godt samarbejde.
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Dejlige fiskesøer ved Poulstrup
Ved gården „Enggaarden“ lige syd for Poulstrup, ligger
nogle dejlige fiskesøer, hvor lystfiskere kan bruge adskillige
timer i det naturskønne område. Der er daglig udsætning af
ørreder, fiskekort købes ved selvbetjening og der er ingen
fangstbegrænsning på ørrederne og ålene, der boltrer sig i
vandet.

kevand, ligesom det er muligt at campere ved søen i eget telt,
campingvogn eller campingbus ved foregående henvendelse
til ejeren.
Fiskeparken er åben hele året i alle døgnets 24 timer og
der er mulighed for at fange bækørred, kildeørred, regnbueørred og ål. Idyllen i den smukke natur bliver nærmest fuldendt
ved, at der går mange heste rundt på græsmarkerne omkring
søen.
Kørselsvejledning: Poulstrup Ørredfiskeri er beliggende
på Gønderupvej 10 ved Poulstrup, 9760 Vrå, og kommer du ad
motorvejen, så drej fra ved frakørsel 5 mod Løkken. Efter 1 km
drejes til venstre ved Vrejlev Kloster, mod Poulstrup og køres
gennem byen - derefter følges fiskeskiltene til søerne.

Borde, bænke, opholdsrum og affaldsspande er opsat og
der er flere læskure til 2-3 personer, samt masser af bord- og
bænkesæt ved søerne. Der forefindes toilet, håndvask og drik-
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KFUM-SPEJDERNE

Spejdernes Lejr 2012

Spejdernes Lejr 2012
21 børn og voksne deltog fra Poulstrup!
I mange måneder har forberedelserne været i gang til Spejdernes Lejr 2012, og endelig kom dagen!
Lørdag i uge 30 drog spejderne fra Poulstrup af sted til en
stor græsmark ved Holstebro. Inden solen gik ned lørdag aften,
var marken forvandlet til en STOR Spejderlejr med tusindvis af
telte, bålpladser og flag vajende i alle farver.
34.400 spejdere var meldt til fra mange lande, og omkring
50.000 ville gæste lejren. En hel by af telte, aktivitetspladser,
spejderboder, slikkiosker og spejdercafeer skulle nu huse spejdere fra Poulstrup de næste 8 dage. De mindste spejdere havde
2-3 overnatninger, og de største blev der hele ugen sammen
med tre ledere.
En stor tak skal lyde til alle de ledere, som frivilligt valgte at
bruge en del af deres sommerferie på lejren!
Tak til:
May Britt, Bente, Sara, Jan, Rebecca, Catrine, Mette
I det følgende kan du læse Juniorspejdernes dagbog fra lejren.
Gruppeleder: Line T. Christiansen
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Dagbog fra lejren
Dagbog fra lejren

blev vi lidt uvenner, men vi fandt heldigvis ud af at enes til
sidst.

Lørdag d. 21/7
Vi mødtes kl. 7.00 om morgenen på Hjørring banegård, og
så gik turen med bus til Holstebro. „Farvel Poulstrup, - Hej
Spejdernes Lejr 2012“. Vi var 9 børn af sted med bus, 5 Ulve og
4 Junior spejdere. Vi ankom ca. kl. 10.00 om formiddagen, og
begyndte straks at sætte lejren op. Det blæste rigtig meget, og
vi var nød til at stormsikre det store telt. Vi nåede ikke at bygge
lejren helt op, så resten lod vi stå til dagen efter. Vi havde ikke så
meget lejrplads som vi havde regnet med, så derfor aftalte vi
med Mosbjerg spejderne, at vi kunne dele lejrplads med dem.
De var meget søde og hjælpsomme.
Søndag d. 22/7
Vi blev vækket ALT for tidligt, fordi vi skulle nå at komme
ud og klatre til kl. 9.00. Men da vi stod ved klatrevæggen måtte
de desværre meddele at det var aflyst fordi væggen ikke var
klar, det var rigtig trælst! I stedet gik vi en tur op til den store
scene og tilbage igen for at hjælpe med lejren. I mellem tiden var
de 5 bævere ankommet til lejren. Vi spiste alle frokost sammen
og hyggede os med at sætte lejren op. Ulvene var på en aktivitet kaldet Madtropperne, hvor de lærte at lave lækkert mad.
Bæverne havde lavet aftensmaden hjemmefra, kødsovs med
pølser og pasta – det smagte godt.

Om aftenen var vi til det store Åbningslejrbål, hvor „De
sorte Spejdere“ og Martin Brygmann optrådte. Det var MEGA
sjovt! Der var også nogle dygtige akrobater.
Mandag d. 23/7
Vi var igen tidligt oppe for at kunne nå vores aktivitet;
Ridderprøven. Her skulle vi gøre den ulykkelige Elver Prinsesse
glad ved at skrive en sang, et digt eller lave en tegning til hende.
Det var svært at gøre hende glad. Vi skulle også stikke armen
ind til et monster, som kunne mærke ens frygt. Vi bestod alle
ridderprøven. Om eftermiddagen skulle vi lege „Quest“, hvor vi
skulle lege en masse lege som tovtrækning, labyrint osv. Her

Tirsdag d.24/7
I dag skulle vi rigtig tidligt op, fordi vi skulle sejle i kano kl.
8.00! Det var rigtig sjovt, og vi væltede slet ikke, som nogen af
de eneste. I bussen ud til Struer Å sad vi ved siden af nabodrengene, som var pæne og søde.Om eftermiddagen fik vi endelig lov til at slappe af og vi var
alene tilbage i lejren eftersom ulvene og bæverne var taget til
børnefest.
Til aftensmad fik vi boller i karry og senere sagde vi farvel
til ulve og bævere og nogle af lederne, så nu er vi kun os Juniorer tilbage, sammen med Bente, May britt og Mette. Om aftenen
hyggede vi omkring bålet sammen med Mosbjerg Spejderne.
Onsdag d. 25/7
I dag kunne vi heldigvis sove lidt længe, vi skulle kun op til
gudstjeneste på den store scene kl. 10. Der var rigtig mange
mennesker og det var en sjov Gudstjeneste. Vi skulle bl.a. gå
rundt til 10 fremmede mennesker og give hånd og sige „ Fred
være med dig“. Præsten mente at det var den største fredsaftale
i Danmark. Bagefter fik vi middagsmad inden vi igen skulle på
aktivitet. Vi skulle tage et mærke som hedder Spejderideen. Det
gik mest ud på, at man skulle høre om alle de spejderkorps der er
i Danmark, og bagefter finde på en leg, hvor de 3 vigtigste
spejderideer, efter vores mening, skulle indgå. Vi valgte samarbejde, respekt og lytte til hinanden. Vi opfandt så en leg, hvor
man skulle føre hinanden rundt på en forhindringsbane, og vi
fik alle mærket!
Torsdag d. 26/7
Så var det Kvartersdag! Alle fra Soveposens kvarter, som
var det vi boede i, skulle være sammen og lave aktiviteter. Det
havde vi glædet os til. Alle som boede omkring os boede i Vendsyssel, og det var dem vi skulle være sammen med. På aktiviteterne skulle vi lave tema omkring vinden. Vi lavede luftbåde af
balloner og CDer, vindharper, papirsflyvere og vi lærte en masse
om Baden Powells fodspor. Bl.a. skulle vi gætte dyrespor, svare
på hvad en rigtig spejder ville gøre i forskellige situationer. Der
var meget varmt, så da vi var færdige legede vi vandkamp!
Om aftenen havde lederne en overraskelse til os, så vi pakkede bilerne og kørte. Vi endte på Hjerl Hede, som var virkelig
sjovt! Vi så et skuespil fra gamle dage, og ellers hyggede vi os
dernede.
Fredag 27/7
I dag skulle vi op på forsøgsstationen, hvor man skulle
lave alle mulige forskellige forsøg. Vi startede med at sortere
affald, her skulle vi gætte hvor lang nedbrydningstiden var på
forskellige ting, og nogle af tingene, som f.eks. et kamera tog
mellem 600-1 mio. år at nedbryde. Vi prøvede krafter med centrifugalkraften og hvordan den virker ved bl.a. at slynge en spand
over hovedet som var fyldt med vand, helt uden at spilde. På
den sidste post vi prøvede skulle vi gætte lorte, dyrespor mm.
Det var lidt ulækkert.
Tekst & foto KFUM spejderne
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Spejdernes Lejr 2012
Vi kom lidt sent hjem, så i stedet for at tage på radioræs,
som vi egentlig skulle tog vi ud og så på lejren. Nogle havde
bygget et Rundetårn af rafter. Det var vi oppe i, men det gyngede meget. Bagefter så vi en brandbil som sprøjtede med vand
og der stillede vi os hen og blev helt gennemblødte!
Lørdag d. 28/7
Så kom 2. sidste dag på lejren og det var Nikolines fødselsdag. Vi blev vækket med morgensang fra lederne og så holdt vi
fødselsdag indtil vi skulle i badeland. Badelandet lå helt i Thorsminde, og vi sov i bussen på vej derop. Vi troede det var et
rigtigt badeland, men i stedet var det en lille plads ved havnen
i noget ulækkert vand! Der var en lille Wipe out bane, som vi
ikke klarede os så godt igennem. Vi var kun i badelandet en time
og så gik vi videre og så os omkring i byen. Da vi kom hjem
skulle vi pakke lejren ned, og vi arbejdede hurtigt og hjalp hinanden, så det blev hurtigt ordnet.
Om aftenen var der Afslutningslejrbål, hvor „De sorte spejdere“ kom og så var der en lille overraskelse: ALPFABEAT kom
og sluttede en fantastisk lejr af med et brag af en koncert!
Tak for en god lejr alle sammen.
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KFUM-SPEJDERNE

Sommerafslutning 2012

Naturskøn Klosterrute
En lokalhistorisk tur på Klosterruten omkring Vrejlev Kloster og Poulstrup, er en dejlig rundtur i det åbne land, med
alsidig natur og informationstavler der fortæller historiske oplysninger om området, fx nævnes Vrejlev Møllevej, der er resterne af den hovedfærdselsåre, som Frederik den 3. forlangte
anlagt op gennem Vendsyssel efter 1648, og som blev benyttet
til hans rejser til Norge.
Der berettes selvfølgelig også om Vrejlev Kloster, der blev
grundlagt i 1100-tallet som et Præmonstratenserkloster for nonner under Børglum munkekloster og om „Prinsesserne“ fra
Rønnebjerg Storgård der ligger begravet på kirkegården ved
Vrejlev kirke.
Hvert år besøges gravstedet af turister fra hele landet, og
er du på Klosterruten, så læg vejen forbi den flotte velplejede
kirkegård og se „Prinsessernes“ gravsted.
Er man i bil kan der med fordel parkeres ved kirken, hvor
Klosterruten starter og slutter.
Snør vandreskoene og prøv den 5 km trampesti i den pragtfulde natur - det kan kun anbefales.

Tekst & foto: Henrik Hansen
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Din hjœlp i hverdagen
Alt i vedligeholdelse af
huset, indvendig og udvendig
ring og forhør
Erik Mogensbæk
tlf. 60941551

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

Advokatfirmaet
Dyrberg § Brinkmann
Brink Seidelins Gade 14-16
9800 Hjørring
tlf. 98900997
Østergade 16
9760 Vrå
tlf. 98980177

Et godt nummer til land og by
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Vejkr
ejkro
Løkk
ens V
ej 736 – R
ubjer
g-Tlf
Løkkens
Vej
Rubjer
ubjerg-Tlf
g-Tlf.. 98 99 61 40
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Voerhøj
Maskinstation A/S
Terpetvej 490, 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99
98 98 85 99

MS Staldmontage
Hovedgaden 75
Poulstrup
Ålborgvej 602, 9760 Vrå
tlf. 98 98 62 15
www.verasvine.dk

Tlf. 23 35 82 60

Vrå Optik ApS
v/ Nina Malkin
Strømgade 2
9760 Vrå

Lokalblad 2012_2 PN.pmd
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Tlf.: 98 98 12 24
mail@vraaoptik.dk
www.vraaoptik.dk

29-05-2012, 10:07

Bøjholmvej 4, Sæsing, 9830 Tårs

DKs bedst betalte fritidsjob

Tlf
ax 98967788
lf.. 98967755 ffax

Neuromedia Aps
Succes’en fortsætter
I 14 år har jeg nu hjulpet over 100.000
mennesker med at tjene flere penge i hele
verden, og successen fortsætter, aldrig har
timingen været bedre, her i 2012 har vi nye
koncepter og produkter, som vil revolutionere
og et aflønningssystem, hvor der ingen grænse
er for hvor meget du kan tjene.
Ring 60202070 eller email kim@flp.dk for
uforpligtende informationsmøde og en god kop
kaffe.
Du kan også blive fadderfamilie i et unikt projekt
i Uganda, hvor et fattigt barn venter på din hjælp.
Se www.helpafrica.dk
www.kimmadsen.dk

lokalbladet_2012_3 PN.pmd

M.v.h. KIM MADSEN
Neuromedia Aps
Høgsted
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v/Sonja Larsen, Engager 1
Poulstrup, 9760 Vrå

ØRUM-SMEDEN
Vrejlev Klostervej 310
9830 TÅRS

Vrejlev-Hæstrup Hallens
Motionscenter
Træning når du har
tid og lyst
Kontakt: Inger Hansen
Tlf. 98 98 82 84
Mobil tlf: 51 20 8469

Tlf. 98 98 82 32

98 98 80 20

Tømrermester

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

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

NYT
Træpiller til stokerfyr leveres billigt
Mobil-tlf. 28 18 13 33
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ØSTERMARKEN 61

Poulstrup Skolevej 5 - Poulstrup

VREJLEV-HÆSTRUP
HALLEN

Ny annonce?
ring 98988325

Hele egnens
samlingssted
Sport og
fritid

Tlf. 23 11 65 49

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

Nygade 4

Tlf.: 98 98 13 75

dengamlebiograf-vraa.dk
LOKAL
bladet
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Anders Bach

40 18 31 62
Mimersvej 3, 9800 Hjørring

Euro Plast
Vinduer og Døre ApS
TLF. 98 83 70 55
FAX. 98837033
E--mail INFO@EURO-PLAST

Gl. Løkkensvej 4
9800 Hjørring

SALG AF
HVIDEVARER
KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

www.byens-maeglere.dk

lokalbladet_2012_3 PN.pmd
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SET OG SKET
POULSTRUP

Åben Awten i Poulstrup
Succesfuld Åben Awten i Poulstrup
At folk i Vrejlev-Hæstrup området kan stå sammen, blev endnu en gang
bevist, da der blev afholdt
Åben Awten ved Kwik Spar
i Poulstrup fredag aften d.
25. maj 2012. Poulstrup by
var flot pyntet med byens
mange nye flagstænger og
flag, og et sted mellem 300
og 400 glade mennesker
gæstede Åben Awten arrangementet ved byens
købmand, hvor de fleste af
områdets erhvervsdrivende havde en stand på
p-pladsen, hvor der også
var salg af pølser, isvafler,
haveplanter og ost fra Ingstrup Mejeris ostebil.
Udover lokalområdets mange erhvervsdrivende, var der udstilling ved Poulstrup Forsamlingshus, med den lokale
motorcykelklub Kloster Mc, private bilentusiaster med bl.a. driftbil, sherifbil, veteranbiler, amerikanerbiler, cabrioletbiler og flotte
veterantraktorer.
Ungdomsafdelingen hos idrætsforeningen PV Sport 81,
solgte grillpølser og sodavand, samt kaffe og kage. I købmandsbutikken, hos købmand Lya Kokholm, var der masser af gode
timetilbud, som rigtig mange benyttede sig af, mens andre lagde
vejen forbi den rindende fadølshane og slush ice maskine, som
var populære denne varme sommeraften.
Ved forsamlingshuset var der endvidere udstilling af en
stor samling sjældne legetøjsbiler, glaskunst og en stand med
biobrændsel. På den grusbelagte p-plads mod syd var der loppemarked, hvor forskellige kræmmere solgte alverdens ting og
sager.
Åben Awten i Poulstrup er arrangeret af et par frivillige
lokale borgere og det blev en fantastisk Åben Awten, der sydede af liv, sammenhold, hygge og sommerstemning. Se mere
om Poulstrup på www.poulstrup.net

lokalbladet_2012_3 PN.pmd
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VEJVISER

LOKALbladet
Lokalbladet er et upolitisk sogneblad, der udgives af en kreds af
foreninger og institutioner i
Vrejlev-Hæstrup området.
Bladets formål er at formidle
nyhedsstof fra området, at støtte
og synliggøre foreningslivet og
lokalsamfundet udadtil og
anskueliggøre lokalhistorien.
Bladets økonomi bygger på
brugerbidrag fra læserne,
foreningsstøtte, sponsorer og
annoncører.

STOF TIL LOKALBALDET
Alle er velkomne til at indlevere,
hvad man har, stort eller småt, til
meddelerne eller redaktionen.

REDAKTION
Ansvarshavende
Foreningsstof
Redigering
Annoncer
Korrektur

Kirsten Mouritsen, Karen Margrethe Brun, Erik Jess
Erik Jess, Hovedgaden, 78, 9760 Vrå
Else Marie Nielsen, Ny Rønnebjergvej 72, 9760 Vrå
Per Hansen, Engkærvej 8, 9760 Vrå
Kirsten Blichert

LOKALSTOF
Tollestrup
Guldager
Gunderup
Harken
Hæstrup
Høgsted
Hæstrup Mølleby
Rønnebjerg
Poulstrup

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

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

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

Aktivitetshuset
Børnenes jord
HUGF
KFUM-Spejderne
Kloster MC
Møllehaven
Poulstrup Borgerforening
Poulstrup Rideklub
Skovager
Sport 81
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening
Menighedsråd

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

poulstrup.net

98986467
98986289
98988029

Portalen drives med frivillig
arbejdskraft ligesom Lokalbladet under Multinetværket
med en selvstændig redaktion.
Portalen støttes af en række
lokale virksomheder og med
Sparekassen Vendsyssel som
hovedsponsor.
Stof til nyhedsdelen og
aktivitetskalenderen kan løbende
indsendes til

Lilly Buus Jørgensen,
Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
Lisa Dissing Hansen Ålborgvej 841, 9760 Vrå
Line Thomsen, Hovedgaden 77, 9760 Vrå
Anette Worup, Svendstrupvej 180, 9760 Vrå
Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå
Anette Worup, Svendstrupvej 180, 9760 Vrå
Børnehaven Skovager, Skolevej 3, 9760 Vrå
Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå
Servicemedarbejder Inger Hansen
Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå

Projekter p.t.
Herfra min verden går
Byfornyelse

- formålet er en projektorienteret
organisation for initiativer, der har en
kulturel eller social målsætning,
- et netværk for kommunikation
og samarbejde,
- støtter foreninger med
almennyttige formål,
og udvikler by og land som et
dynamisk og godt bosted.
og varetager kontakten med
myndighederne og andre råd
og organisationer.

98988360

Grupper under organisationen
Kulturgruppen i Poulstrup
Edith Jess
Lokalbladet
Kirsten Mouritsen
Poulstrup.net
Inger Hansen
Klosterruten
Per Hansen
Kunstgruppen
Peter Worm
Formand for Landsbyrådet i Harken
Niels Peter Kjøge

ih@hansen.tdcadsl.dk

LOKAL
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98988011
98988394
30261541
51298026
61363490
98986346
98988688
61363490
98988327
98988394
98982231

Multinetværket/Landsbyrådet

www.poulstrup.net
er en internetportal for VrejlevHæstrupområdet.

lokalbladet_2012_3 PN.pmd

98986166
98986495

FORENINGSSTOF

SIDSTE FRIST FOR
INDLEVERING ER:
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98988063
28456698
98988325
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FORENINGS

VEJVISER

SKOLEN
Vrejlev-Hæstrup skole
Skoleleder, privat
Skoleleder
Lærerværelset
Skoletandplejen
Teknisk serviceassistent.
Teknisk serviceass. privat
Skolevejlederen
Skolebiblioteket
Skolefritidsordningen
Juniorklubben
Ungdomsklubben
Ungdomsskolen
Skolebestyrelsen

Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå
72333980
Pernille Daarbak, Skovbovej 6, 9850 Hirtshals ........... 41224251
Kontoret ...................................................................... 72333982
...................................................................................... 96231588
...................................................................................... 72333797
Jens Erik Mølbak Vidriksen ........................................ 41223988
Bispensgade 11, 9800 Hjørring ........................................ 60657181
.....................................................................................
72333987
.....................................................................................
72333986
.....................................................................................
72333990
.....................................................................................
96231587
.....................................................................................
98988367
Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå .......................... 96239708
Flemming Jensen, Søndervej 130, 9800 Hjørring
98963421

DAGINSTITUTIONER
Rundmarken
Skovager

Græshedevej 26, Harken, 9800 Hjørring
Poulstrup Skolevej 1, 9760 Vrå

98988346
41224480

PLEJEHJEM
Skovgården

Ålborgvej 49, 9800 Hjørring

96234711

KIRKERNE
Sognepræsten
Kirkesanger
Organist
Kirkebil

Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå
Anders Boelt Kristensen, Fredensvej 25, 9760 Vrå
Lene Frederiksen, Vingevej 17, Vrensted, 9480 Løkken
Charlotte Kristiansen

98986043
20630807
30129081
98998362

Kirkegårdskontoret (bedst mandag-fredag kl. 12-13)
Jan Bjergene Christensen, Lavendelvej 7, 9700 Brsl.
Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå
Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring

98988360
23831450
98988284
98986333

Vrejlev-Hæstrup
Kirker:
Kirkegårdsleder
Servicemedarbejder
Menighedsrådet

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

98988362
28722797
98986063
98986824
23929437
51298026
40689568
98988777
98988271
98982231
98988422

TID OG STED
LOKALHISTORISK ARKIV:
Hovedgaden 8
Åbent: Mandag
16.00-18.00
AKTIVITETSHUSET:
Åbent: Tirsdage
11.30-16.00
Torsdage 8.30-16.00
Fredage
8.30-13.00
Fodterapeut:
Bestil tid på
tlf. 98988011
BOGBUSSEN:
Poulstrup:Mandag15.20-16.20
SPAREKASSEN
VENDSYSSEL:
Østergade 15, 9760 Vrå
Tlf. 82229000
Mandag - fredag.. 10.00-16.00
Torsdag ............. 10.00-17.30

WEB-GUIDE
SPORT81:
www.pv81.dk
BØRNENES JORD:
www.ministrup.dk
KIRKERNE:
www.vrejlev-haestrup-sogne.dk
POULSTRUP.NET:
www.poulstrup.net
VREJLEV-HÆSTRUPSKOLE:
www.taarsskolecenter.dk

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

MAIL-GUIDE

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

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

98986390
98986244
98988063
98988011
98988449
98988491
98988088
98988360
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Uanset hvor du er

i livet, har vi en konto,
der passer til dig

Kom og hør om vores attraktive
produkter og om de fordele du får
Pengo Club
Focus Ung
Focus Plus
Vendsyssel PLUS
Vendsyssel 55 PLUS

0 - 12 årige
13-17 årige
18-28 årige
28 år og opefter
55 år og opefter

Kontakt en af vores 20 afdelinger
i Vendsyssel på www.sparv.dk
og hør hvad vi kan gøre for dig.

- Vi er altid tæt på!
Vi ta’r su

nde

initiativer

og støtte
r det loka
le
forenings
- og
kulturliv

www.sparv.dk

