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Arrangementskalender - 2013
1. december 2013 kl. 19.

Syng julen ind og Betlehemlyset
Vrejlev kirke
Arr: Vrejlev kirke

28. februar 2014 kl. 18.

HUGF Generalforsamling og fest
Harken hallens cafeteria
Arr: HUGF

15. december 2013 kl. 19.

2. marts 2014 kl. 14.

22. januar 2014 kl. 17.30

9. marts 2014

”De ni læsninger”
Vrejlev kirke
Arr: Vrejlev kirke

Fastelavnsfest
Harken hallen
Arr: HUGF

Gud og aftensmad
Vrejlev kirke
Arr: Vrejlev kirke

Børneopvisning
Vrejlev-Hæstrup hallen
Arr: HUGF og DGI

9. februar 2014 kl. 10.30

6. april 2014 kl. 14.

Spillemandsgudstjenste
Vrejlev kirke
Arr: Vrejlev kirke

HUGF’s Forårsopvisning
Vrejlev-Hæstrup hallen

Reception
Fredag d. 29. november
holder Lokalbladet reception i
Hallens cafeteria kl. 14 - 16
i anledning af at bladet er
udkommet med 25 årgange
alle er velkomne.
Redaktionen

VIGTIGT
LOKALBLADET
udkommer næste gang
1. marts 2013
Sidste frist for indlevering
af stof til LOKALBLADET er
15. januar

Leg mærke til det når
foråret kommer.
Der er lagt yderligere 500
påskeliljeløg ved
Poulstrups indkørsel

Kirkens infoside se side 20

sponsoreret af kommunen!

SKRIV TIL LOKALBLADET !

Nu hvor Lokalbladet efterhånden har 25 år på bagen, vil jeg opfordre bladet og læserne til
at genindføre ”Gadespejlet”, der fx omtaler nye tilflyttere, nyfødte, runde eller halvrunde fødselsdage (fx fra 50 år og op), bryllup, sølvbryllup, guldbryllup osv. samt andre mærkedage.
Alle er velkommen til at skrive til Lokalbladet
Hvis ”Gadespejlet” skal kunne lade sig gøre, er vi helt afhængige af, at der er nogle som
skriver til bladet med de forskellige nyheder.
Derfor - har du fx fået nye naboer, nyfødte eller kender du en, som har rund eller halvrund
fødselsdag (50 år og opefter), bryllup, sølvbryllup, guldbryllup eller andre mærkedage - eller
er der bare sket noget sjovt eller har du måske en hobby/interesse du gerne vil fortælle om,
så skriv om det og/eller tag billeder af det til Lokalbladet.
Lokalbladet er gennem alle 25 år blevet skrevet og lavet af frivillige og ALLE er velkomne
til at bidrage med tekster og fotos til bladet. Det bliver mellem dig og Lokalbladets læsere!
Send din nyhed og vedhæftede fotos til emn@casa-di-vetro.dk eller aflever det i postkassen
på Ny Rønnebjergvej 72, Rønnebjerg.
Henrik Hansen, Poulstrup
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Erik Jess

25 år med lokalbladet
Med dette nr. af Lokalbladet har vi sluttet bladets 25.
årgang. Det har altid været
spændende at være med til
at lave Lokalbladet, lige fra de
første år hvor det hele foregik
over en weekend, hvor man
samledes på skolen og klippede og klistrede på et lysbord,
til i dag hvor det hele foregår
på en computer, som betjenes
af en enkelt mand.
Det har været spændende 13 år, hvor jeg har været med.
Da jeg sammen med Knud Birch i 2001 kom ind i redaktionen, var vi meget spændt på, hvordan det skulle
gå. Vi havde ikke været med før, så der skulle tænkes
nyt, og som udviklingen var gået, blev det et blad, der
blev fremstillet helt digitalt. Det var et kæmpe arbejde for
Knud Birch at få bladet digitaliseret med de programmer
der fandtes den gang. I 2001 var det de få, der havde en
computer eller et digitalt kamera, så mange af teksterne
blev afleveret håndskrevet og billederne kom på papir og
skulle scannes og det krævede meget arbejde. I dag har
de fleste en computer og et digitalt kamera, så på den
måde er det blevet lettere at lave bladet, problemet kan
være den store mængde billeder, der sommetider følger
med en artikel. Der blev også lavet farvebilleder i bladet,
nogle få sider i starten efterhånden kom der flere og flere
farvesider og i dag er bladet helt i farver.
Da vi startede i 2001, havde vi ingen at trække på, når
der skulle samles stof til bladet; men det fik vi lavet om
på, ved at der flere steder i sognene var nogle meddelere
til bladet, der samlede stof fra deres område, desværre
er den kontakt gået lidt tilbage, så der nu kun er nogle få
der meddeler til bladet. Børnehaverne , skolen og diverse foreninger er flittige til at sende stof til bladet ligesom
meddelerne er filnke til at komme med ideer og stof, så
man kan få et indtryk af livet i Vrejlev og Hæstrup Sogne.
Der skal her lyde en stor tak til alle, der har bidraget til
bladet, i de 25 år der er gået og vi håber også der i fremtiden vil være stof til et blad som Loklabladet.
Personligt vil gerne sige tak for det gode samarbejde der
har været med alle, der har haft stof til bladet. Det har
altid været spændende at se, hvad der blev til bladet næste gang, og den opbakning der har været til bladet både
fra læserne og fra annoncørerne tyder på, at det har været stof som fængede. Der er også en stor tak til jer, der
er med til at lave bladet, tak for hyggelige bladmøder, og
tak for overbærenhed når der er noget der er glippet.
Efter 13 år føler jeg, at tiden er kommet, hvor der skal nye
tanker og ideer i Lokalbladet, så derfor håber jeg meget,
at der melder sig en eller flere der vil være med til at føre
bladet videre, når jeg stopper med dette nr. af Lokalbladet. I starten vil jeg være villig til at hjælpe, så det ikke
bliver uoverskueligt.
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Ja, 25 års jubilæum
Der er sket meget i Vrejlev og Hæstrup sogne i den tid. Da nogle aktive folk i 1989 fik tanken om et sogneblad, tror jeg da nok, at de håbede, det ville blive en succes og eksistere længe, men den glæde, sognenes
befolkning stadig i dag 25 år efter modtager bladet med, er vist over al forventning.
I alle årerne er der arbejdet på at bladet skal være alsidigt, og dække begge sogne. Det er svært at nå ud
til det yderste af sognegrænserne, vi har jo et meget vidtrækkende område, men det er da vist lykkedes ret
godt. Vi skal jo også huske, at alle har et ansvar for at levere nyt til bladet.
Det nyeste tiltag er ,at man nu kan gå ind og læse alle de gamle blade på internettet. De er snart lagt ind
alle sammen. Vi har kikket i dem, og fundet nogle gamle artikler frem, der dækker perioden og alsidigheden.
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Den første artikel er fra Lokalbladet
nr. 1 1989 med historien om Harken Grønlangkål, der igennem alle
årene sat sit præg på byen fra sidst
på sommeren og til omkring jul, når
produktionen af langkål slutter.
En enkelt lille notits fra præsten
som en relation til årets baby boom
er også kommet med.
I Lokalbladet nr. 2, 1997 har vi fundet historien om kutteren VIBS der
har været et yndet legeredskeb på
Børnenesjord og også været med
til at sætte fantasien igang lige som
den har været skueplads for mangt
et sørøverslag i Poulstrup i snart
18 år

Redaktionen vil gerne
bringe en tak til alle
der på den ene eller
anden måde har været med til at bidrage
til udgivelsen af Lokalbladet i 25 år.
Lokalbladet
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Gadespejlet

Gadespejlet
I Hovedgaden 65
er Michael og Heidi flyttet ind. Tilsammen
har de 3 børn- Hjalte på 6 ,Frej på 4 og
Lasse på 5
Michael arbejder ved Fakta i Hjørring og
Karina er ved Flådestationen i Frederikshavn.

Præstevej 36, Møllebyen
I huset bor Louise Christiansen og Rene Kristensen,
deres datter Silke og deres nyfødte lille pige fra den
20. august. Den lille pige døbes i Hæstrup kirke den
13.10.13 og skal hedde Lærke. Silke går i vuggestue i
Møllehaven, der får meget ros af familien. De synes det
er dejligt med alle de små omkring hallen.

Præstevej 10, Møllebyen
Her bor Louise Bæk Sørensen og Anders Hansen sammen med deres børn Adam Bæk Hansen og en lille datter født den 12. august. Hun skal døbes i Vrejlev kirke
den 20.10.13 og skal hedde Agnes Bæk Hansen. Adam
går i vuggestuen Møllehaven og er med til mor/barn gymnastik i hallen. Det bedste er nu, når han kører rundt med
sin far i Møllebyen. En rigtig dreng der er ”vild med motor” som sin far.

Frivilligt arbejde i Harken Fælled
På en rundtur i juli måned var to kendte mennesker Henny og Elmer Madsen, i gang med at forskønne området
Harken Fælled. De to har i en lang årrække, hjulpet til i lokalsamfundet, og
har givet en hånd med, hvor der har
været brug for det. Bl.a. har HUGF i
over 40 år, nydt godt af deres hjælp.
Nu skal de foreviges med et par billeder der klart viser deres store ildhu.
Deres barnebarn Tobias var også med
til at male en af dagene.
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Lokalhistorie

En redningsaktion
for 100 år siden
I den sydlige del af Poulstrup ligger der et lille rødt hus
Hovedgaden 8, her har Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske
Arkiv til huse. Vi har åbent hver mandag fra kl. 16 til 18,
du er altid velkommen og vi vil glæde os til at få dit besøg
og vil gerne fortælle om hvad du kan finde på Arkivet,
ligesom vi gerne hjælper med at finde et svar på dine
eventuelle spørgsmål
Vi har i løbet af året mange henvendelser på Arkivet
eller via e-mail, nogle har spørgsmål, andre vil vise os
noget de har fundet i gemmerne og andre kommer kun
for at snuse til hvad det er vi går og arbejder med og ser
om der er noget de kan bruge. Det er altid rart når vi får
gæster og tit får vi også nogle oplysninger vi kan bruge,
når vi får en snak med folk.
Her er historien fra et besøg hvor vedkommende søgte
efter en adresse som vi havde held til at hjælpe ham med.
For et stykke tid siden kom en mand fra Brønderslev med
en avis artikel og nogle papirer, der viste sig at være breve fra Carnegies Belønningsfond. Han ville gerne have
hjælp til at finde en ejendom i Årup hvor der for 100 år siden nær var sket en alvorlig ulykke. Han vidste kun at det
var i nærheden af en nu nedrevet købmandsforretning i
Årup, og at helten var hans farfar.
Vi fandt hurtigt ud af at den i artiklen omtalte ejendom
måtte være Saksagervej nr. 4, det er altid dejligt at kunne
hjælpe og i dette tilfælde fik både vi og han noget ud af
besøget.
Vi bringer her et kopi af artiklen der blev bragt i Vendsyssel Tidende i 1953 i 50 året efter hændelsen og af brevet

fra Carnegie Fonden
Når der sker sådan noget
kommer der altid nogle gode
historier frem, det skete
også her. Det fortælles at
naboerne for at hjælpe den
nødstedte mand firede en
pibe og noget tobak ned til
ham igennem et rør.
I forbindelse med brøndgravningen fortælles der
også om en stærk mand ved
navn Chr. Krakow at han, da
de fandt en ekstra stor sten i
hullet, gik ned tog om den
og løftede den og bar den
op og lagde den på kanten.
Her stod smed Uggerby og
han mente at sådan en sten
kunne han også bære op.
Resolut trillede Krakow stenen ned i brøndhullet igen
og sagde så til smeden at nu
kunne han hente stenen op.
Smed Uggerby gik ned i hullet og tog om stenen, men
så skete der ikke mere, han
kunne ikke rokke den. Så gik
Chr. Krakow ned i hullet og
løftede igen stenen op. Så
sagde han til smed Uggerby
at nu måtte han hellere lade
blive liggende.
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Energi- og Miljøaften

Energiaften

Energiaften i Poulstrup Forsamlingshus d.09.09.2013
Varmepumper, energiberegning, termoruder, kWh, hulmursisolering samt mange flere energitekniske ord fyldte
Poulstrup Forsamlingshus en mandag aften i september.
”Multinetværket”, som består af Poulstrups mange foreninger, havde indbudt til en spændende energi- og miljøaften for alle interesserede.

Hjørring Kommunes to energirådgivere Ole og Jesper
indledte med at fortælle om de energibesparelser som de
arbejder med. Deres job består i at gennemgå kommunens ejendomme og institutioner. Herved finder de bl.a.
vandhaner der drypper, overdrevet elforbrug, utilstrækkelig isolering ol., ved udbedringer sparer de mange af
borgernes penge til EL, vand og varme.
Med grafer viste de hvordan forbruget er fordelt. I hverdagen hjælper disse grafer til, med at øge bevidstheden
om, hvor det kan svare sig at sætte ind og dermed spare.

Arkitekt og energikonsulent Dorte Hovaldt kom i sit
indlæg ind på energiberegninger, passivhuse og rådgivning omkring hvor hurtigt belåning til energiforbedringer
kan betale sig.
Vi er nok alle tilbøjelige til at tænke kortsigtet økonomisk.
Sætter vi os derimod ned, og bruger lidt tid på at tænke
nogle år frem og undersøger hvilken energiforbedring
som vil være god for vores bolig, vil der være en del penge at spare.
Der er så meget snak om at det er svært at sælge huse
i ”udkantsdanmark”. Udsagn fra ejendomsmæglere i
Vendsyssel er, at det er lettere at sælge boliger i de små
landsbyer og på landet, hvis der er lavet energiforbedringer som f.eks. nyere varme- og energikilde, skiftet døre
og vinduer, efterisoleret, monteret solceller m.m.
Vendsyssels Isoleringsforretning fremviste en video
af en hulmurs- og loftisolering. For rimelige penge kan
10

der hentes meget ved at efterisoleres sit hus.
Thomas fra Poulstrup VVS fortalte om de store besparelser der er, hvis man investerer i fx en moderne varmepumpe, jordvarme, luft til vand varmepumpen eller luft
til luft varmepumpen. Han kom også ind på, at du kan
sælge din energibesparelse. For kan du dokumentere en
energibesparelse kan energiselskaberne ”købe” den. På
den måde betaler energiselskabet altså dig for at spare
på energien.
Ikke alle energiselskaber vil yde et tilskud, men det smarte er, at du ikke behøver at få tilskuddet fra dit eget energiselskab. Det kan altså godt betale sig at undersøge,
hvem der giver det bedste tilskud til netop din boligforbedring, for der kan være forholdsvis store forskelle.
Hvad kan man få tilskud til?
o
Alle typer efterisolering
o
Udskiftning til energivinduer
o
Installation af jordvarme og andre
varmepumpetyper.
o
Udskiftning af gamle olie og gaskedler
o
Kort fortalt de fleste former for renoveringer,
hvor du nedsætter dit energiforbrug
Carsten Krøgholt fra Poulstrup Vandværk fortalte lidt
facts: Vandværket er fra 1935, har 430 forbrugere og
havde i 2012 et vandforbrug på 76.500 m³. Forbruget er
faldende, altså sparer folk noget mere på vandet. ”Vi har
ikke gjort så meget i det energimæssige endnu, men vores ønske er tiltag til alternativ energi og besparelser ved
f.eks. færre pumper osv. Naturstyrelsen har udarbejdet
en kortlægning af vores vandindvindingsområder. Der vil
blive nogle tiltag i fremtiden, såsom sprøjtefri områder og
restriktioner på gødning.” fortæller Carsten Krøgholt.
Udskiftning af vinduer vil også have en rigtig stor effekt
på energiforbruget, fortalte Hans Jørgen fra Poulstrup
Snedker- og Tømrerfirma. Ud over at udskifte vinduer,
monterer PST også solcelleanlæg, laver forsatsvægge
og efterisolerer.
Kontakt de lokale håndværkere for mere information,
hvis du står overfor renoveringer.
Pva. Multinetværket, Dorte Nygaard
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Aktivitetshuset

Aktivitetshuset
Aktivitetshuset i Poulstrup Er kommet godt i gang efter
sommerferien.
Mandag eftermiddag spilles der kort og ældresagens ITkursus er også kommet i gang.
Onsdag formiddag mødes læsekredsen.
Torsdag er der mange aktiviteter hele dagen, knipledamerne er godt i gang, der er strikning, nogle laver kort,
andre æsker og patchwork, alle hjælper hinanden.
Fredag formiddag er der gymnastik, hvor man sidder
ned, og der er plads til flere.
Fredag eftermiddag er der gang i træværkstedet hvor der
fremstilles mange ting tll dagligdagen.
Hvis du har problemer med fødderne, så kommer der en
foddame en gang om måneden, forhør nærmere i Aktivitetshuset på tlf. 98988011.
Onsdag d. 4. september mødtes vi på parkeringspladsen, fyldte bilerne op og kørte ud i Store Vildmose til Vildmoseporten et rigtig spændende sted, hvor der i stalden
og laden er lavet udstilling med ting og billeder fra livet i
mosen fra den tid hvor mosen blev opdyrket.Vores medbragte kaffe sad vi ude på gårdspladsen og drak i det
dejligste solskin. Hjemturen foregik ad andre veje, så vi
rigtig fik set naturen i mosen. Det var en rigtig god dag.
Torsdag d. 19. september havde vi besøg af Senior
Shoppen, som viste efterårets nye ting og farver, der blev
handlet livligt.
Onsdag d. 16. oktober havde vi spis sammen aften, hvor
der var underholdning af Vollerup Girls. De spillede på
guitar og harmonika og havde sanghæfter med , så der
blev sunget en del. Vi havde en hyggelig aften med 35
deltagere.
31. oktober kommer Guldbæk sko og viser deres sortiment frem, så er der mulighed for en god handel.
D. 26. november er der juletur til Etly Klarborg i Moseby,
det er ud til Trip Trap nissernes hjem, der er tilmelding til
turen.
Årets juleafslutning holdes onsdag d. 18. december, vi
skal have julefrokost med sild grønlangkål og hvad der
hører til, derefter pakkespil og kaffe. Støtteforeningen er
vært for medlemmer. Husk tilmelding.
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HÆSTRUP VVS 60 år
60 ÅR MED HÆSTRUP VVS
Fredag d. 16 august fejrede HÆSTRUP VVS sit 60 års
jubilæum, selvfølgelig i smedjen, hvor mange gæster var
mødt op for at gratulere.
Arne blev uddannet ved smed Steffensen i Rakkeby.
I 1950- 51 byggede Arne og Grethe huset i Hæstrup, her
opdagede Arne hurtigt at der var brug for en smed i området . Da Arne i juni 1953 blev arbejdsløs, startede han
smedjen op i garagen, her blev pladsen dog for trang,
så der måtte bygges en smedje. Arne lånte tegninger fra
smeden i Krustrup, og gik i gang med at bygge.
Egnens beboere tog godt imod det unge iværksætter par,
så der blev travlt i smedjen, Grethe tog sig af regnskaberne og passede samtidig telefoncentralen i Hæstrup.
Der blev lavet alt forefaldende smedearbejde på egnens
gårde. Heste blev skoet og essen var ofte i brug.
De første år kunne Arne klare sig med en cykel ,men som
firmaet blev større ,blev der brug for en bil og en Lloyd
blev første bil .
Teglværker i Bindslev , Sindal, Vrå og Fuglsig kom til som
gode kunder. I 1950- 1960 kom centralvarmen og oliefyrene. Centralvarme blev lagt ind på flere skoler bl.a. Rakkeby, Lørslev og Tornby. Mange fik oliebrændere på de
gamle kedler i stedet for at fyre med koks og kul.
Typehusbyggeriet kom for alvor i gang i slutning af 1960
og starten af 1970
Da HÆSTRUP VVS i 1978 kunne fejre 25 år jubilæum ,
var firmaet vokset til 10 ansatte og Lloyden var for længst
skifter ud de GULE varebiler vi kender i dag.
Der kom gang i industribyggeriet i 1970, og her har HÆSTRUP VVS stadig mange faste kunder.
Naturgassen kom i 80erne, der er lavet mange store og
små anlæg, både hos private og industri.
I samarbejde med smedeforeningen blev der i 80erne lavet 10 vindmølletårne som blev sendt til USA
Generationsskifte kom i 1987 hvor sønnen Frede overtager den daglige drift af HÆSTRUP VVS
Frede stod i lære hjemme, men nøjedes ikke medden
normale læretid, næ han skulle lære om firmaets drift og
omgang med de mange kunder og i det hele tage begå
sig i branchen.
HÆSTRUP VVS har også været i Berlin og lave stål og
blikarbejder, men som Frede siger ”det blev vi ikke rige
af”
I dag samarbejder HÆSTRUP VVS med Dansk stål om
at bygge industrihaller i Danmark og Sverige
Servicerer 3 vandværker, Harken, Poulstrup og Hæstrup.
Er medejer af et byggekonsortium der bygger Rema butikker i Danmark
Har mange faste kunder i industrien bla: Novo Nordisk,
Tetrapak, Georg Jensen, Scan Belt, Skallerup Klit, Hjørring Sygehus, mange skoler og uddannelses steder, og
ikke mindst mange private kunder i hele området.
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HÆSTRUP VVS har i dag 25 ansatte og der er kommet
flere maskiner og GULE varebiler til. Der er ligeledes udvidet og bygget til i takt med udviklingen.
Fremtiden mener Frede vil fokusere på miljø og energi
optimering af energi på eksisterende boliger og nybyggerier
Varmepumper, jordvarme , luft til vand i stedet for oliefyr
Kloakering i det åbne land, gamle septiktanke skiftes til
trikstanke med sivedræn
Optimering af gaskedler til nye og bedre med besparelser for kunden.
Men som Frede sagde ved jubilæet. Alt dette har ikke
kunnet lade sig gøre uden dygtige og trofaste medarbejdere som har forstået at bevare håndværket og den faglige stolthed. Det skal altid være en del af HÆSTRUP VVS
Tillykke og god vind fremover.

Lokalbladet

lokalblad 2013_4.indd 12

17-11-2013 23:03:34

Møllehaven

Indvielse i Møllehaven
En kæmpefest løb af
stabelen til Møllehavens indvielse af nybygningen.
Den startede omkring
frokosttid og varede
indtil klokken var næsten 20 om aftenen.
Så for børnene var der
fest og hygge hele dagen.
Mange naboer / gamle
venner af huset og
”gamle” børn / forældre
kiggede forbi og var
med til at gøre dagen
rigtig festlig.
Børnene var med til at
sende balloner til vejrs
og klippe den røde snor og vi fik afsløret vores nye flotte
logo / skilt.
Om eftermiddagen var der åbent hus / forældrekaffe hvor
der var et kæmpe kagebord . Der var kræset for den søde
tand og suppleret med et lækkert frugtarrangement.
Om aftenen var der fællesspisning for Møllehavens børn
med familier.

frikadelleburger – som smagte fantastisk.
Vi havde næsten ikke spist færdig før nattøjet blev fundet
frem. For nu skulle der festes. Der blev sat god musik på
og alle dansede først rundt blandt ballonerne. Derefter fik
vi sat dem fast på vores ene ben. Så skulle der løftes højt
for ikke at miste sin ballon.
Fredag d. 6. sep. begyndte de første at komme op ved
7 tiden. Da klokken var 8.30 var alle spist af: havregryn,
havreflakes og toast/boller. Nu var alle klar til en ny dag
på kolonien. Vi startede formiddagen med gå en tur i området. Vi kikkede efter Mikkel ræv (også kaldt røvi). Vi
fandt kun hans ”hule”, ellers fandt vi frøer, en død mus og
mange andre spændende ting.
Senere samledes vi på bakken hvor vi havde avisløbeleg. Legen gjaldt om at løbe så hurtigt at den ikke faldt
af maven. Og det var uden at holde ved den med hænderne. Til frokost blev der budt på pizza/pizzasnegle.
Da klokken var ca. 13.00 begyndte de første forældre at
ankomme. Så fik vi kaffe/the/sodavand og kager og ikke
mindst fik vi vist far/mor og søskende rundt på kolonien.
De skulle se hvor vi havde spist, sovet og leget. Men nu
var der også tid til at sige farvel til kolonien og komme
hjem med en masse gode minder og oplevelser med i
rygsækken.

kolonitur
Torsdag d. 5. sept stod 14 forventningsfulde børn klar til
afgang – afgang til årets kolonitur for kommende skolebørn.
Forud for det havde vi haft en snak om: Hvad er en koloni? Hvem har prøvet at sove i køjeseng? Hvem skal
man sove med? Hvad skal man have og spise? Hvad
skal man have med? Vi havde kikket i mappen med billeder fra tidligere koloniture. Så endelig oprandt dagen og
alle var parate til at indtage Barholthytten i Tårs. Præcis
kl. 8.15 ankom bussen som skulle køre os til kolonien.
Hjemme fra havde vi aftalt hvem som vi skulle sove med.
Da vi havde fået bagagen på plads, blev vi enige om at, i
det røde rum skulle alle pigerne sove. I det blå rum skulle
alle drengene sove.
Der blev hurtigt fundet pladser i både de øverste og nederste køjer. Så nu gjaldt det blot om at få pakket ud.
Der blev lagt tøj m.m. på hylderne så alle kunne se hvad
de forskellige havde med. Alle havde husket det gode
humør.
Efter frokost gik vi i gang med at lave bål. Der var snobrød og pølser. Vi fik lavet et kæmpe bål.Alle var ikke lige
tålmodige, med at lave Snobrød, så de voksne hjalp med
at holde stangen. snobrødene og pølserne blev spist
med ketchup UHM.
Ved 17.30 tiden blev der samling på tropperne igen, for
nu skulle vi have aftensmad. Alle skulle lave deres egen
Lokalbladet

lokalblad 2013_4.indd 13

13

17-11-2013 23:03:36

Møllehaven

Musik i Møllehavens
vuggestuegruppe
På Mariehønen er
musik en stor del
af vores hverdag,
hvor vi synger forskellige sange, og
det er gerne en
blanding af kendte og nye børnesange. Vi bruger
instrumenter og
de voksne bruger
ofte guitar.
Børnene elsker ,
når vi tager guitaren frem og
rasleæggene, så
bliver der spillet
på liv og løs. Når
instrumenterne bliver undersøgt bliver de afprøvet på
forskelligvis og børnene bruger deres sanser både med
at føle – smage og lytte.
Vi starter med at finde puder og så ved de små vuggestuebørn godt, at nu skal vi holde samling og spille
musik.
Vi sidder på puderne og starter med en bestemt goddagsang, hvor vi hilser med hatten.
Ellers bliver det til Mariehønen Evigglad – Mester Jakob – Tommelfinger – Hjulene på bussen – Bjørnen
sover o.s.v. Selvom vi laver de planlagte musikforløb,
bliver der også plads til de spontane forløb, hvor bl.a ,
børnene peger og siger : Helle guitar og her fanger vi
hurtigt børnenes interesse og griber guitaren og de små
Mariehøns klapper og smiler glædestrålende. Ofte kommer de små vuggestuebørn med en sangbog, som også
giver anledning til den spontane musikstund.
Vi arbejder meget med sanglege, hvor børnene lærer
at blive mere bevidst om deres krop, hvor sidder tingene
henne og hvad bruges de til eks. Mine ører hvor er de –
nej hvor kan jeg høre..o.s.v
Igennem musikken arbejder vi med vores sanser – rytme og bevægelse, så børnene får mulighed for at opleve glæden og fællesskabet igennem sang – spil og
bevægelse.
Musikken er med til at stimulere det sproglige – det motoriske – kreativiteten og det sociale samspil. Det kræver blot, at der er engagerede voksne som selv finder
glæden i musikkens mange facetter. Når vi ser børnenes øjne stråle og glæden ingen ende vil tage, er det
bare med at lade musikken blomstre i hverdagen.
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Børn og sprog i Møllehaven
Vi har i det sidste stykke tid haft fokus på at arbejde med
børnenes sproglige udvikling i mindre grupper.
Vi bruger sange – rim og remser – lyde og bevægelse
med munden. Børnene lærer at blive mere bevidste om
hvilke lyde der kommer ud af munden og hvad sker der
når vi puster til fjer og laver bobler i vand, samt tygger
gulerødder og æbler. Når vi arbejder med børns sprog
arbejder vi også med begreber – bøger – og spil. Ja vi
sætter ord på alt i vores hverdag.
For børnene de skal opleve, at det er sjovt at lege med
ord og bruge sproget, så der sker en udvikling.
I vores samspil med børnene er dialogen en vigtig forudsætning for at udvikle og styrke relationer og fællesskabet mellem børn og voksne.

Bustur til Hjørring med Brumbasserne
Alle børn fra Brumbasserne var så heldige at de skulle en
tur i teateret i Hjørring.
Så vi tog bussen fra Harken til stor glæde for børnene.
De elsker at køre i bus og det var så dejligt at høre deres
kommentarer når vi kørte med bussen.
Vi kom heldigvis til Hjørring i god tid før at teaterstykket
det startede – så vi fik heldigvis tid til at lege på legepladsen i parken Christiansgave.
Der blev leget på vippe dyrene, rutsjebanen og ikke
mindst på vikingeskibet..
Der hyggede vi os indtil at vi skulle være i teateret.
Vi sluttede turen af med at gå en tur på biblioteket hvor vi
samledes til hyggelæsning og spisning af de medbragte
madpakker.
Det var en god tur og det var tydeligt at mærke at børnene nyder at komme af sted og få nogle fælles oplevelser
- og ikke mindst elsker de at køre i bus.
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Skovager

Motionsdag

Fredag d. 11. oktober holdt Solsikkerne, ligesom skolen,
deres egen lille motionsdag. Vi tog rygsækken på ryggen
og gik hele Klosterruten. Det blev til 5.64 km i alt. Undervejs gjorde vi et lille ophold hos Albert og hans forældre,
en velfortjent pause.

Høst
Som start på høstugerne var vuggestuen og de yngste
børnehavebørn på tur til Vrejlev Kloster. Det er Sigfreds
familie, som ejer klosteret, og vi havde fået lov til at komme på besøg. Da vi ankom til klosteret blev vi taget imod
af Sigfreds mor og far, som havde arrangeret, at vi først
skulle ud at køre i en vogn hen over markerne og ned
gennem skoven. Det humpede og bumpede, og der blev
grint. Da vi havde kørt gennem skoven, nåede vi frem
til kartoffelmarkerne. Alle børn kom ned fra vognen, og
der blev gravet kartofler op. Både vuggestuebørnene og
børnehavebørnene syntes, det var sjovt og spændende
at grave kartofler op, og kravle og løbe rundt mellem kartoffelplanterne. Kartoflerne brugte vi til kartoffeltryk, da vi
havde høstuger.
Bagefter kørte vi op for at se alle køerne og kalvene. Vi
fik lov til at røre ved dyrene – det var dog ikke alle, der
var lige modige. Der blev snakket om, at det altså er fra
koen, at mælken kommer fra.
Så blev det tid til, at vi skulle spise madpakker. Vi gik ned
i den smukke klosterhave, hvor vi spiste vores madpakker. Sigfreds mor kom med frisk mælk – det var et hit
blandt børnene. Både voksne og børn fik også et kogt
æg hver, som vi så skulle pille. Æggene var placeret
nede i buret ved hønsene, og vi snakkede om, at det er
hønen, som lægger æg. Der var også et par kaniner, som
vi fik lov til at røre ved.
Alt i alt en dejlig dag med mange gode oplevelser.
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Bølgen i Vejle
Købmænd i Harken

Krone Vinduer
Adm. Direktør Kaj Bundgaard er fra Harken, ”Harkengård” lå, hvor Veras Vine er i dag. Kaj Bundgaard er udlært hos HP i 1978.
Krone Vinduer var en del af HP- gruppen af 1953 i Harken og i 2005 blev firmaet skilt fra og fik sit nuværende
navn Krone Vinduer A/S. De har 85 mand ansat og der
er altid 4-5 lærlinge. I højsæsonen arbejder de i 3-holds
skift.
Det går godt i firmaet med en stigende omsætning:
2000 20 millioner
2005 40 millioner
2012 85 millioner
Kaj Bundgaard har ansat en mand i Norge og håber på at
kunne øge sin omsætning yderligere. Siden nytår er der
solgt over 800 vinduer i Norge.
Blandt andre gode ordrer kan nævnes:
Copenhagen Business School og Bølgen i Vejle.
Det nye energieffektive sundhedshus i Pandrup.
Lidt mere lokalt leveres til Bispegården, Vendiavej og
Svanelundsbakken i Hjørring.
Det går den rigtige vej, udtaler Kaj Bundgaard.
Erhvervskontorerne i Hjørring/Frederikshavn samarbejder for at få flere ordrer i hus, og kommunerne har i forvejen indgået samarbejde om vejledning af unge under
uddannelse.
Kaj Bundgaard er gift med Tove Bundgaard og sammen
har de tre piger, Janne, Tina og Heidi. Da familien boede
på Blomstermarken arbejdede Tove som dagplejer.
Krone Vinduer er god for lokalsamfundet og er med i byfornyelsen i Harken
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Chr. Møller ?? - 1915
Hans H. Møller 1915 - 1932
Chr. H. Nielsen 1932 - 1933
Anne og Christian Vrangager Højer 1933 - 1957
Karen og Jens Vindstrup Jensen 1957 - 1979
Anne Kirstine Vindstrup og Christian Vindstrup 1979 1986
Per Korsgård og Lydia Lillelund 1986 - 1997

Harken Købmandshandel

De første købmænd i Harken ud af de sidste fire hed
Anne og Christian
Vrangager Højer.
Det skulle vise sig
at købmandsforretningen blev i
familien i tre generationer.
Christian var fra
Vrangager i Horne
og deraf kom hans
navn. Anne var fra Hjørring og hendes far var slagter
Brink. Christian var i 1930 formand for Brugsen og på det
tidspunkt boede de i ”Kastanjelæ” i Harken.
Den 22. april 1933 købte det unge par Harken Købmandshandel, af Chr. H. Nielsen. Christian Højer var
handelsmand og mens han sørgede for handlen udenfor
hjemmet, passede Anne forretningen. Sammen fik de en
datter som hed Karen.
Da parret skulle nyde deres otium, byggede de et hus på
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Hedebovej 3 og det var HPs første hus bygget i 1956/57.
Mureren var Theodor Jørgensen fra Hedebo.
Det fortælles at HP havde en gammel bil, der ikke kunne
køre, men at Christian aftalte en pris for den, og betalte
forud, så han kunne få den repareret og bruge den som
firmabil.
Købmandsforretningen blev solgt til datteren Karen
Christian Højer døde først, men Anne fortsatte med at
være i butikken og fik som sådan lidt ”nyheder” hver dag.
De næste i købmandsforretningen var Karen og
Jens Vindstrup Jensen.
Karen blev uddannet kommis og var på husholdningsskole samt en periode på Børglum Kloster.
Jens, der kom fra Løgstør,
var uddannet kommis, han
fik arbejde i Sønderskov
brugs og her startede den
lille familie. Deres to børn
Anne Kirstine og Christian
blev født her. Mens Karen
også arbejdede i Brugsen, blev Jens mere og mere optaget af politik. De boede i Sønderskov i 25 år indtil de kom
Harken for at overtage Harken Købmandshandel.
Karen passede købmandsforretningen sammen med sin
mor Anne og Jens blev sognerådsformand og kommunalpolitiker på den upolitiske liste.
Dengang blev varer som mel og sukker målt og vejet hos
købmanden. Desuden blev der solgt gaveartikler og benzin og brændsel som kul og koks.
Damerne bar forklæder og mangt en god historie er blevet byttet hen over disken.
Da Karen og Jens blev ældre, byggede HP et hus til dem
bagved Brugsen. Jens døde i 1985 og Karen i 2000.
I 1979 overtog datteren Anne Kirstine og sønnen Christian købmandshandlen. Anne Kirstine var godt kendt
både med butikken og med kunderne, idet hun havde
været ansat i flere år. Christian havde mest hjulpet til i
ferier m.v.
Anne Kirstine blev gift
med Børge Jensen i
1955, han var ansat ved
Jensen og Kjærsgaard i
Hjørring i 52 år. Når han
havde fri fra arbejde gik
turen til Harken, hvor han
kørte varer ud. Han spillede fodbold og Cricket
og var fodbolddommer.
Børge spiller stadig, men
nu er det golf og kortspil.
Deres første lejlighed var på Børsen i Hjørring, men dernæst købte de hus på Bispensgade og senere på Thorsvej. De har to børn, Gitte der er gift med Carsten fra ”De

gyldne Løver” og Lars.
Anne Kirstine holdt af at rejse med børnene, både til varmen men også til Norge. Hun blev i Harken så længe
helbredet ville det. Huset på Thorsvej blev solgt og de
flyttede til et mindre i Bjergparken. Anne Kirstines sygdom tog til og hun døde i 2011 på Hospice i Ålborg, hvor
hun på det sidste, var glad for at være.
Tak til Børge for lidt historie.
Lydia Lillelund og Per Korsgård boede i Ingstrup, da de
besluttede sig for, at være købmænd i Harken. Det var i
1986 og den første tid, kørte de frem og tilbage indtil de
fik deres hus i Ingstrup solgt. Lydia husker tydeligt den
kulde og frost der var, da de flyttede til Harken.
De overtog forretningen efter Anne Kirstine og Christian,
men deres mor Karen listede stadig rundt i butikken i den
første tid, for hun ville gerne følge med i hvad der skete i
lokalsamfundet, hvor alle kendte alle.
Lydia og Per lukkede Harken købmand i 1997.

Derefter havde Lydia sin egen hjemmeservice og Per
kørte taxa. I dag får Lydia tiden til at gå med at sy samt
være havemand i den store have. Per skærer lidt i træ,
men vil gerne cykle både til Løkken og Brønderslev. De
camperer og gerne på en tur til Norge.
I familien er der 3 piger. Pia bor i Odense med sin familie,
Mette bor i Aarhus med sin familie, og har tidligere boet
i Norge og Marie bor i Skive ved Sallingsund. Lydia og
Per siger, at de nu har fået den alder, at huset er for stort.
De vil gerne have noget mindre at bo i og dermed også
noget mere fritid.
Fra venstre købmand Hans Møller, sønnen Vagn Møller,
Tina Møller, Hans Møllers kone og sønnen Erik Møller
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Husene i Harken
Ålborgvej 522

”Det røde hus ved Harken Fælled”
Familien består af Allan Christensen og Jytte Thomsen
samt deres to sønner Steffan og Mathias.

Allan er uddannet mekaniker. Han har arbejdet ved Hjørring golfklub men er i dag ansat ved EUC Nord, Handelsskolen i Hjørring.
Jytte er fra Poulstrup og har gået på Vrejlev Hæstrup
skole. Hun arbejder som frisør i Hjørring.
Steffan der er ældst, arbejder i Brønderslev ved Haungaard Møbler og Mathias går i 10 klasse. Han drømmer
lidt om at blive gartner, for hans projekt urtehave viser,
at han har grønne fingre, og så skal han lære at klippe
familiens hække. Der
er noget at leve op til, da både bedstefar og far har været
dygtige, og som Mathias nu skal gøre kunsten efter.
Fritiden bliver fordelt mellem hus og have, rode lidt med
mekanik samt at campere.
Familien købte huset af en udlænding ved navn Muhammed. De byggede det gamle hus om med hjælp fra herboende håndværkere og flere kan sikkert huske, at familien stod og rensede murstenene til genbrug.
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Ålborgvej 577

Før 1950 boede skomager Niels Jensen i huset.
Han blev kaldt kæpskomageren, og navnet
havde han fået, fordi han
gik med krykker. Dengang
var krykkerne sikkert
hjemmelavede og af træ.
I 1950 købte Ellen og
Jens Jørgen Thomsen
ejendommen og de kom
fra et lejemål på Lund
hede, der hvor Gunderuplund ligger i dag.

I deres nye hus,
var der 3 lejligheder, og de boede selv i den
som skomageren havde haft.
Lejligheden ved
siden af blev lejet af skomagerens barnebarn Lilli, der var gift med en
mand fra Guldager, som blev kaldt Knold. Huslejen var
20 kr. pr. måned. I lejligheden ovenpå, boede Knud og
Beck Hansen sammen med deres mor.
Da Ellen og Jens Jørgens økonomi blev bedre, overtog
de selv hele huset. Familien blev større, de fik 5 børn, 2
piger og 3 drenge, så der var brug for flere værelser og
huset fik kviste bygget på.
Jens Jørgen var fra Guldager og han arbejdede flere steder. Som chauffør hos Hardy Nielsen i Harken, kørte for
Brugsen i Harken, var i en periode på Hæstrup teglværk,
kørte for Essodepotet i Hjørring og hans sidste arbejde
var hos HP på deres lager.
Drengene Poul og Bent spillede fodbold i Harken og Jens
Jørgen var altid med, også når de spillede på udebane.
Engang imellem var Ellen og den tredje dreng med. Når
de skulle spille hjemmefra kørte man med hinanden og
Jens Jørgen og Elmer Madsen skiftedes til det.
Jens Jørgen og Andreassen (skrædderen) spillede ofte
harmonika, mens Ellen var med de andre damer til banko
fredag aften.
Ellen arbejdede på Hjørring sygehus i 20 år, indtil Jens Jørgen stoppede
på arbejdsmarkedet. De
ville se efter en bolig i
Hjørring, men nåede det
ikke sammen. Godt et
år efter blev Ellen alene
og huset i Harken blev
solgt.
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Ellen flyttede først til Odinsvej i Hjørring, hvor hun var
glad for at bo. Der blev for meget hun skulle have hjælp
til, så i dag bor hun i Tinpottegyden. Ellen er 85 år, men
stadig en frisk dame. I mange år dansede hun seniordans i Harken, men nu vil hendes ben ikke mere. I stedet
er hun aktiv i Solskinsklubben på Nørrebro og på Sognegården. Hun læser sin daglige avis og ikke mindst får
hun besøg af sine to piger Lis og Birthe med familie samt
Bent med familie. Bent bor i Harken. De sidste to drenge
er her ikke mere. Lige nu glæder hun sig til en tur til Fyn
med Lis og Gert.
Nye ejere er Jane Hyldig og Rene Zyrmyhlen (tyske
aner). Deres datter og søn, Mia og Rasmus Zyrmyhlen
Hyldig bor begge i Hjørring. Familien flyttede fra Hjørring
til Harken i 2006.

I Hjørring var Jane dagplejemor, men var så uheldig at
få en arbejdsskade og måtte stoppe. I dag er det hus og
have og barnebarnet Lukas på 3 år, hun bruger sin tid på.
Rene er tømrer, men arbejder som isolatør og fritiden går
med at renovere huset som skal have nyt tag m.m.

Ålborgvej 577 som det ser ud i dag
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Momses Univers Kageprint
Betina Matthiasen i Poulstrup er en sand kagekunstner
og hos Betina kan man nu også købe rigtig flotte kageprint (fotos på ”sukkerpapir”), til at pynte sine egne kager
med. Betina laver de flotte kageprints efter kundens egne
fotos og evt. med indsat tekst. Kageprintene kan leveres i flere forskellige størrelser og faconer, og kan enten
blive tilsendt eller de kan afhentes i Poulstrup. Man skal
bestille i god tid, da både bankassistenten og postbudet
ikke kan løbe lige hurtigt hver gang, men man behøver
ikke bekymre sig om selve opsætningen på kageprintet
- det klarer Betina for dig. Der er også mulighed for specielle ønsker - fx med flere fotos på samme print, runde
eller firkantede print, forskellige størrelser osv. Send din
bestilling og billeder til mailadressen momsesunivers@
hotmail.dk hvorefter du bliver kontaktet for nærmere aftale. Momses Univers er registreret hos fødevarestyrelsen, hvilket er et krav, når der sælges kageprint.
Besøg www.momses-univers.blogspot.dk og se mere.
Her findes også link til Momses Facebookside ”Momses
Univers” hvor der er billeder, priser samt vejledning til
bestilling og betaling. På Facebooksiden kan man også
se varedeklaration for ”sukkerpapiret”, som er GMO-frit,
kosher, 100% glutenfrit og egnet for personer med nøddeallergi og laktoseintolerance. På Facebooksiden giver
Betina også gode råd og besvarer alle mulige spørgsmål
om kager.

af Henny Madsen
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Kirketider
Dato
December

Kirkeåret

1. december

1. s. i advent

Vrejlev

Hæstrup
19.00 Kirstine Rafn
Syng julen ind og Betlehemslyset

5. december

10.00 Kirstine Rafn
Børnehavens julegudstjeneste

8. december

2.s. i advent

09.00 Viggo Noe

15. december

3. s. i advent

19.00 Kirstine Rafn
De 9 læsninger

20. december

08.00 Kirstine Rafn
Skolens juleafslutning

22. december

4.s.i advent

09.00 Ole Holm

24. december

Juleaften

10.30 Kirstine Rafn
Børnegudstjeneste

24. december

Juleaften

14.00 Kirstine Rafn

25. december

Juledag

10.30 Kirstine Rafn

26. december

2. juledag

29. december

Julesøndag

09.00 Viggo Noe

1. januar

Nytårsdag

16.00 Kirstine Rafn
Kaffe og kransekage

5. januar

H.3.k

10.30 Kirstine Rafn

12. januar

1.s.e.h.3.k

10.30 Kirstine Rafn

19. januar

2.s.e.h.3.k

14.00 Ole Holm

15.30 Kirstine Rafn
10.30 Kirstine Rafn

Januar

22. januar

14.00 Kirstine Rafn
Kaffe og kransekage

17.30 Kirstine Rafn
Gud og aftensmad

26. januar

3.s.e.h.3.k

Februar

10.30 Kirstine Rafn
Kirkekaffe

2. februar

4.s.e.h.3.k

19.00 Kirstine Rafn
Kyndelmisse, vin og chips

9. februar

S.s.e.h.3.k

10.30 Kirstine Rafn
Spillemandsgudstjeneste

16. februar

Septuagesima

10.30 Kirstine Rafn

23. februar

Seksagesima

09.00 Ole Holm

Mødeliste

Kontaktperson: Erik Christensen, tlf 23 47 86 92

Dato

Kl

Sted

Tema

9. december

19.30

Sognehuset

Adventmøde v/Poul Nielsen, Frederikshavn

6. januar

19.30

Sognehuset

Nytårsfest

27. januar

19.30

Sognehuset

Tove og Jens Martin, Klokkerholm. Tema: Englevagt

24. februar

19.30

Sognehuset

Sang og tale v/Benny Kusk
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Kirkelige adresser

I præstens fravær
Sognepræsten

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

Kirkegårdskontoret

Når jeres lokale sognepræst har fri er der afløsning af enten Ole Holm (VråEm) 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:
7. - 8. december (begge dage inkl. - Viggo Noe afløser
21 - 22. december (begge dage inkl - Ole Holm afløser
29. december - Viggo Noe afløser
18. - 19. januar 2014 (Begge dage inkl.) - Ole Holm afløser
Uge 8 - 17. - 23. februar (begge dage inkl) - Ole Holm afløser
Ole Holm kan kontaktes på tlf.: 98 98 10 40 eller mail: OHO@KM.DK og
Viggo Noe kan kontaktes på tlf.: 98 99 80 22 eller mail: VNO@KM.DK

Tak for den meget positive modtagelse af vores profil på Facebook Vrejlev og Hæstrup kirker - og det virker - vi får statistik på hvor mange vi
når ud til, og kan se at jo flere delinger, jo længere når vi ud. Så vi vil gerne
opfordre alle til at dele vore opslag, så vi når ud til så mange som muligt.

Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 83 60
Mail: vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
www.vh-kirker.dk
Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen
Servicemedarbejder:
Inger Hansen

Menighedsrådet:

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

Kirkebil:

Bestilles til gudstjenester senest om lørdagen kl. 17.00 hos Charlotte
Nyeng Kristiansen tlf. 61 76 49 76
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Syng julen ind og Betlehemslyset
Den første søndag i advent – 1. december – synger vi julen ind i Hæstrup
kirke kl. 19.00. Det er blevet en helt
lille tradition – og den er ikke så lille
endda, for vi plejer at have næsten
fuldt hus denne aften, som afsluttes
med glögg og æbleskiver.
I år vil vi gerne føje endnu en tradition til, idet vi modtager lyset fra fødselskirken i Betlehem, som sendes
ud i verden til glæde for alle. Lyset
ankommer til en næsten mørk kirke,
hvor vi sidder og lytter til dejlig musik
fra Lene og orglet. Vores spejdere

kommer med lyset, som de bruger
til at tænde alterlysene og derefter
lysene i bænkerækkerne hele vejen ned gennem kirken, så vi til sidst
sidder i en dejlig varmt oplyst kirke.
Lyset brænder hele aftenen og alle
kan medbringe lys eller lygte og få
Betlehemsflammen med hjem. Skulle
manhave glemt et lys eller en lygte,
kan man for få kroner købe et lys i
kirken.
Når lyset er tændt vil vi synge mange
af de kendte og dejlige julesange og
julesalmer, høre en god historie og

nyde den meget smukke kirke. Efter
en times tid er det tid til glögg (eller
sodavand) og lune æbleskiver og en
god snak med venner, familie og naboer.
Betlehemslyset brænder i Vrejlev
kirke helt frem til 1. juledag. Så man
har mulighed for at få ”en aflægger”,
hvis har glemt at få én med eller hvis
man ikke kan deltage den 1. december. Man skal blot henvende sig til
kirkegårdens personale, der vil være
behjælpelig.

De 9 læsninger
3. søndag i advent, den 15. december, kl. 19.00 holder vi ”De 9 læsninger” i Vrejlev kirke. Sognebørn vil læse bibeltekster, koret synger
for og med os og det er i det hele taget en festlig aften.
Det der gør denne aften til noget helt særligt er jo, at det er mange
lokale kræfter, der bidrager til aftenen. Foruden selvfølgelig, at vi
samles i det smukke kirkerum og deler en stund i ro og afslappethed. Dét kan vi jo nok trænge til midt i december måned med
alle de gøremål vi hver især har.
Vi slutter aftenen af med en kop kaffe og en julesmåkage eller to –
og ikke mindst med hyggeligt samvær med venner og familie. Kom
og vær med – og tag alle venner og naboer med.
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Juleafslutning i Vrejlev kirke
Fredag den 20. december, kl. ca.
8.15 kommer alle eleverne fra Vrejlev-Hæstrup skole til kirken i festligt
fakkeloptog – det er en tradition, at vi
holder juleafslutning sammen, og den
tradition vil vi meget gerne fastholde.
Vi er klar til at tage i mod alle eleverne til en hyggelig og sjov afslutning
på den første del af skoleåret – lige
inden vi skal på juleferie.
Alle
børnehavebørnene
skal
selvfølgelig også med – lige som de
plejer at være det. De følges med
skoleeleverne og alle faklerne.
Alle er naturligvis velkommen denne

dag – ikke bare elever og lærer – men
alle, der har lyst til en festlig stund i
kirken – en herlig måde at starte dagen på.
Samme dag – lidt senere – kl. 10.00
– er alle børnene i vuggestuen og
dagplejerne til deres helt egen juleafslutning i kirken. Vi vil spille og synge
og lege og have en hyggelig stund –
mens vi venter på at det skal blive juleaften, der er så længe til…
Hvis nogen skulle komme i tvivl: Så er
det tilladt at have nissehue på i kirken
denne dag. Jo flere festlige nisser –
jo bedre på denne sidste skoledag
inden en god lang juleferie.

Børnehaven holder julegudstjeneste i Hæstrup
Torsdag den 5. december, kl. 10.00 holder vi julegudstjeneste for børnehavebørnene i Hæstrup kirke.
Alle er velkommen til at deltage denne dag og se de små tumle, hygge,
lege og opleve. Alle bedsteforældre – og forældre – der har tid og lyst er
meget velkommen til at deltage.
Hvis man ikke går i børnehave i Hæstrup, men har tid og lyst til at være
med – er man også meget velkommen. Det eneste der kræves for at deltage er, at man har lyst til at komme i kirke og høre om den gang Jesus
blev født.
Noll kommer og fortæller historien. Og hvis man ikke tidligere har været
med, så kan jeg oplyse, at Noll er det æsel, som Maria red på, da hun
skulle til Betlehem. Og han er god til at fortælle, selv om han er lidt fræk
og fuld af spillopper. I år kan vi endda byde på en rigtig krybbe, som det
lille Jesusbarn ligger i. Så kom og vær med og få en hyggelig oplevelse i
den dejlige Hæstrup kirke.

Julehjælp
Det er muligt at søge julehjælp ved
Vrejlev og Hæstrup sogne. Eneste
krav er, at man bor i et af sognene
og ikke selv har midler til at holde jul.
Julehjælpen består af en købmandskurv, der kan lette økonomien lidt.
Julehjælp søges hos præsten og alle
henvendelser behandles fortroligt.
Ansøgning om julehjælp med angivelse af husstandens størrelse (antal
personer – om der er børn og deres
alder) og hvorvidt man ønsker and
eller flæskesteg, skal være præsten
i hænde senest den 16. december
2013.
Alle ansøgere får svar senest den 18.
december og købmandskurven kan
afhentes på præstegården – eller
præsten kan levere den på adressen
- den 23. december.
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Julen og nytårets gudstjenester
Juleaften følger vi traditionen med
en børnegudstjeneste i Vrejlev kirke
kl. 10.30. Voksne er selvfølgelig også
velkomne til at deltage, men må forberede sig på, at gudstjenesten
foregår på børnenes niveau. Det betyder, at præsten fortæller juleevangeliet på en lidt anden måde end det
sker om eftermiddagen… Og det betyder, at vi synger lidt anderledes –
og mere børnevenlige – julesange i
kirken.
Juleaften holder vi to julegudstjenester, først kl. 14.00 i Vrejlev kirke
og lidt senere kl. 15.30 i Hæstrup
kirke. De to kirker skiftes til at have
den ”tidlige” og den ”sene” gudstjeneste. Det skyldes henvendelser fra
menigheden, der har en holdning
om, at det er bedst at komme i kirke
så tidligt som muligt – så man kan
nå hjem og lave mad – eller at det er
bedst at komme så sent som muligt,
så man kan gå hjem og sætte sig til
bords. Og disse to holdninger findes
i sagens natur i begge sogne. Så for
at dele sol og vinde lige, har vi valgt
at lade kirkerne skiftes til at holde julegudstjeneste ”tidligt” og ”sent”.

1. juledag og 2. juledag foregår
også lidt på skift mellem kirkerne. Da
der ikke er ret mange gudstjenester i
Hæstrup kirke er det besluttet, at der
så vidt muligt ikke skal være afløsning, når der endelig er gudstjeneste.
Derfor skifter vi mellem kirkerne, idet
præsten har mulighed for at holde
fri 2. juledag visse år. Disse år får
Hæstrup kirke derfor gudstjeneste 1.
juledag. I år har jeres præst tjeneste
hele 2. juledag og glæder sig til 2. juledag i Hæstrup kirke.
Nytårsdag vil vi fastholde vores lille
tradition med højmesse i begge kirker
med efterfølgende kaffe og kransekage for de, der har tid og lyst. Gudstjenesterne ligger lidt sent på dagen
af hensyn til den foregående aftens
eventuelle sene sengetid! Kl. 14.00 i
Hæstrup og kl. 16.00 i Vrejlev har de
fleste af os vist fået øjne og kan deltage.

Gud og aftensmad
Onsdag den 22. januar 2014, kl. 17.30 holder vi igen Gud og aftensmad
i Vrejlev kirke. Gud og aftensmad er for alle interesserede, men retter
sig særligt mod børn. Gudstjenesten starter kl. 17.30 og varer 30 minutter. Vi synger sange og salmer, hører historier, leger og hygge os. Kl.
18.00 kommer aftensmaden, som vi spiser i kirkerummet. Vi slutter af
med en aftenbøn og en aftensalme, så vi kan når at komme i seng til
tiden!
Forældre til mindre børn har her mulighed for et pusterum i ellers travl
hverdag. Vi sørger nemlig for indkøb, madlavning, borddækning og
opvasken! Så man kan slappe af og hygge sig med børnene – eller
børnebørnene – bedsteforældre opfordres til at ”låne” børnebørnene og
tage dem med i kirke til en sjov og hyggelig gudstjeneste og aftensmad.
Kirkens aktivitetsråd vil i starten af januar drøfte menuen. Vi har de sidste par år spist boller i karry, men der er forslag til ændring af menuen.
Derfor vil vi meget gerne høre fra jer – hvis I har nogle gode forslag. Giv
præsten besked, så vil jeres forslag blive fremført for aktivitetsrådet.
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organisten
NytNyt
frafra
organisten

Vi synger stadig.....
Koret øver hver tirsdag aften i Sognehuset
fra kl. 19.30 til 21.45 kun afbrudt af en kaffe
pause, hvor menighedsrådet giver kaffe og en
ostemad.
Koret medvirker til egne koncerter, gudstjenester, kirkelige arrangementer og sangaftner, det er så dejligt at få brugt de sange vi har lært.
Nye medlemmer er altid velkommne og har du
lyst til at være med, er du velkomne til at kontakte mig på tlf. 98 88 78 81 eller 30 12 90 81
Venlig hilsen
Lene Rom Frederiksen
Organist		

Babysalmesang i Vrejlev kirke
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 foråret 2014 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.
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.

Fællesskabseftermiddage
Den første fredag i hver måned mødes en
flok flittige damer i Sognehuset for at sy og
strikke til rumænske børnehjemsbørn.
Alle hygger sig, der laves håndarbejde, udveksles mønstre og opskrifter, der nydes en
kop kaffe og lidt hjemmebag.
Så kom og vær med - der er plads til alle,
og der er mange materialer på lager, så hvis
du mangler et stykke stof eller lidt garn har vi
materialerne
Vi mødes i Sognehuset den
6. december 2013
3. januar 2014
7. februar 2014
7. marts 2014
4. april 2014
2. maj 2014

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte organist
Lene Rom Frederiksen tlf. nr. 98 88 78 81, eller en af vores gode
hjælpere Jytte Borrisholt tlf. nr. 98 98 83 97
I første halvdel af 2014 er der babysalmesang følgende
torsdage:
30. januar
6. - 13.- 27. februar
6. - 13. - 20. - 27. marts
3. - 10. april

Sangaften den 25. februar 2014 kl. 19.00
Selv om planlægningen af årets første sangaften knap
er begyndt, kan vi godt, allerede nu, love at denne aften bliver lidt ud over det sædvanlige. Lene arbejder
på at få en “gæstesolist” med i Præstegården denne
aften. Hvem gæsten er, forbliver en overraskelse indtil videre, men sæt allerede nu kryds i kalenderen til
endnu en god oplevelse i Præstegården.
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Årets konfirmander
Så er vi kommet godt i gang med konfirmandundervisningen. Årets hold
er lille – men det gør det ikke mindre
spændende! De unge mennesker er i
fuld gang med at lære eller genopfriske
”det med Gud” og det kommer der ofte
mange gode ting ud af.
Årets hold har – lige som tidligere hold
– skrevet de 10 bud om – som de skulle
se ud i dag, hvis konfirmanderne skulle
udstede dem:
Der er selvfølgelig de gammelkendte
om ikke at slå ihjel, lyve m.v. og nogle
af de gamle må ud – det er simpelthen
ikke moderne at holde hviledagen
hellig!
Hvis
årets
konfirmander
skulle
Årets konfirmandhold ved starten af undervisningen i Præstegården
bestemme, så så det nogen lunde
således ud:
Men det kan jo være vanskeligt at være alvorlig og seriøs hele tiden. Så
konfirmanderne fik lov til at slå sig løs. Skriv ti nye bud, hvis alt var tilladt
– og SÅ kom der gang i blyanterne. Jeg ved ikke, om vi kunne holde ud at
leve i en verden, hvor nedenstående bud var gældende…
• Man må ikke slå nogen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Man skal ikke have fordomme
Man må ikke smide affald
Man skal have næstekærlighed
Man skal være sig selv
Du må ikke være ond mod
andre
Du skal være god mod dyr
Du må ikke snyde for at få mere
til dig selv
Du skal lytte til dine forældre
Du skal respektere alle
Du må ikke være jaloux på
andre eller deres ting
Du må ikke være sammen med
andre end din kæreste, kone/
mand
Du må ikke være racist
Du skal leve livet med glæde
Vær glad for det du har og dem
du har
Vær sød mod dem, der er mindre og ikke kan gøre modstand
Du skal arbejde for dit brød
Du må ikke låne penge
Du skal tænke på andre, ikke
kun på dig selv

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Du må dræbe
Du vinder i Lotto hver dag
Du må have andre guder
Du skal spille Play Station hele dagen
Du må ikke være sød
Kys og kram er ikke tilladt
Du skal stjæle og dræbe
Du må køre som du har lyst
Brænd alle bøger
Du skal ikke arbejde
Du må være jaloux
Du skal holde fri fire dage om ugen
Du skal være i skole tre timer om dagen
Man skal elske kage
Slik skal være gratis
Du må gerne have flere kærester på en gang
• Du må stjæle

Denne verden er til gengæld ikke særligt tillokkende… Godt det kun var for
sjov.
Konfirmanderne kommer I til at stifte mere bekendtskab med. De laver jo
deres egen højmesse i marts måned 2014, som det nok er værd at deltage
i. De kvikke hoveder kommer til at arbejde meget mere med ”det med Gud”
og skal nok vise os alle sammen, at de har forstået det glædelige budskab.
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Kyndelmisse
40 dage efter Jesu fødsel er det
Kyndelmisse.
Oprindeligt
en
markering af Marias renselse i
templet. Man holdt en lysmesse i
den katolske kirke (missa candalarum), der også i katolsk tid var
en fridag i Danmark – indtil Struense afskaffede den i 1770!
Vi fejrer ikke Marias renselse i
den danske folkekirke – men vi
har i mange år alligevel fastholdt
fejringen denne dag. Efter reformationen fik fejringen præg af lys
– mere end renselse. Og det er da
også fejringen af lysets komme
vi ønsker at fremhæve. Utallige
steder i Bibelen betegnes Jesus
som vores lys, verdens lys. Og det
er da nok værd at fejre.
Efter gudstjenesten er der et
godt glas vin eller cider – som
vi nyder i kirkerummet. Vi håber
rigtig mange har lyst til at lægge
vejen forbi. Sidste år var vi med
i Region Nordjyllands ”Toppen af
Danmark”, så vi håber igen i år at
være med – og dermed få besøg
af gæster fra nær og fjern, der
holder ferie i Vendsyssel.

Dåbskjolen
Hvorfor bærer vi vores børn til dåben
i ført en lang hvid kjole?
Sådan lød spørgsmålet til præsten
en dag – og jeg blev et udførligt svar
skyldig. For hvorfor gør vi det? Hvorfor er den lang? og hvid? Og hvorfor
får vores drengebørn kjole på? Umiddelbart kan man godt gætte sig frem
til dele af svaret. Men der må være
en historisk forklaring på fænomenet.
Og da vi jo i den seneste tid har fået
rigtig mange babyer i sognene, så er
spørgsmålet – og ikke mindst svaret
- måske også af interesse for de
mange nye mødre og fædre.
Før reformationen blev dåbsbørn
først iført dåbstøjet efter dåben. Børn
blev nemlig nedsænket helt i vand og
var derfor nøgne. For at de stakkels
små kunne få varmen blev de iklædt
dåbstøj. Tænk bare på en kirke midt
om vinteren – uden opvarmning –
og det kolde dåbsvand… Der har
været god brug for noget varmt efter
dåben. Derfor blev de små svøbt i
et kristentæppe. Dette tæppe blev i
1700-tallet til en kristenpose, som
barnet bedre kunne holde varmen i.
Vi kender det fra i dag, hvor vi har
”køreposer” til de små.
I takt med den voksende velstand
blev kristenposerne længere og længere og helt frem til 1800-tallet var
kristenposerne lavet i fint og meget
kulørt stof. Disse kristenposer var

ofte syet af de adelliges og det højere
borgerskabs kjoler. Rød var den
foretrukne farve, idet man mente, rød
fordrev onde onder. Kristenposerne
var rigt dekoreret med bånd, sløjfer,
perler eller broderier. De mindre bemidlede kunne ofte leje eller låne en
dåbsdragt hos jordemoderen eller
præsten.
I slutningen af 1700-tallet bliver posen ændret til en kjole, der i slutningen
af 1800-tallet skifter farve til hvid. Den
hvide farve blev indført af adelen og
resten af borgerskabet fulgte hurtigt
efter. Hvid er jo renhedens og uskyldens farve – hvilket passer så fint til
nyfødte. Men samtidig var hvid også
en farve, der signalerede overskud.
Hvis man havde tid og råd til hvide
klæder var man i de højere samfundslag. Den hvide dåbskjole forblev
lang – også et signal om overskud
og velstand. Ligesom man fastholdt
udsmykning med bånd, perler, flæser
eller lign.
Det har i øvrigt været god skik at lade
sit barn sove den første nat efter dåben i dåbstøjet – ofte sammen med
en salmebog, så ville barnet nemlig
vokse op og føre et ærbar og kristent liv!
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Nyt fra sognepræsten

Minikonfirmander 2014
Minikonfirmandundervisning tilbydes
igen fra januar 2014 for alle i 3. klasse.
I løbet af december måned får 3.kl.
besøg på skolen af præsten, der vil
fortælle om alt det, man kan lære og
opleve til minikonfirmandundervisningen. Samtidig får alle tilmeldingsblanket med hjem, så man kan være med.
Vi mødes indtil ti gange i sognehuset
og lærer, synger og leger til den helt
store guldmedalje. Og vi afslutter hele
forløbet med en fantastisk gudstjeneste i Vrejlev kirke – formentlig i marts
måned.
Alle elever afhentes på skolen og
følges i god ro og orden til sognehuset, hvor forældrene skal hente
dem senere på eftermiddagen. Da-

Den ”nye” julekrybbe
Siden Kirstines indsættelse som sognepræst i Vrejlev og Hæstrup kirker,
har hendes valg af julekrybbe til børnegudstjenesterne juleaften, været
genstand for mangfoldige, men absolut velmenende og venlige drillerier,
idet Kirstines julekrybbe var meget
lille og lavet af metal – vel nærmest
beregnet til en lille notesblok.
Det kom vores lokale ”aktivister” for
øre (De flittige efterlønnere og pensionister i Aktivitetscenteret) og de var
med på ideen om at lave en helt ny
Den nye julekrybbe
julekrybbe til Kirstine. Organist Lene
toer og tidspunkter vil fremgå af de Rom Frederiksen havde i sine gemsedler, som eleverne får med hjem.
mer en gammel krybbe, som ”stod
Vi glæder os til at se jer til nogle virke- model ”– og i løbet af sommeren har
lig hyggelige, kreative og spændende hele holdet frembragt den flotteste julekrybbe, som nu står klar til juleaften,
timer.
og ingen tvivl – den kan holde i mindst
100 år, den er nemlig lavet af de bedste materialer fra Poul Thomsens loft,
overfladebehandlet med en olie, der
giver den rigtige patina, der er brugt
søm, som er smedet over essen – nej
intet er overladt til tilfældigheder når
de friske fyre fra Aktivitetscenteret går
i gang.
Både præst og menighedsråd er dybt
taknemmelige for det flotte arbejde
og vil ikke afvise at der måske kan
komme forespørgsler på flere opgaver i fremtiden.
Inger Hansen

Billedet er fra Minikonfirmandernes
afslutning i Vrejlev kirke 2013

Spillemandsgudstjeneste
Søndag den 9. februar 2014, kl. 10.30 holder vi en helt anderledes gudstjeneste i Vrejlev kirke – en såkaldt spillemandsgudstjeneste. I skrivende stund
er planlægningen ikke helt på plads, så de nærmere detaljer må I vente lidt
med.
Vi kan dog godt løfte sløret for, at det bliver med tekster af bl.a. Holger Lissner og musik af bl.a. Ivan Damgaard og Michael Sommer, de har tidligere
udformet en spillemandsgudstjeneste som indeholder nye spændende salmer, vekselsang (præst og menighed skiftes til at sige eller synge tekster) og
meget, meget mere.
Det er på samme tid højtideligt og festligt, når der afholdes spillemandsgudstjeneste – og det sker ikke så ofte, så kom og vær med og oplev noget
helt, helt anderledes på højmessens plads. Se også lokalaviserne og kirkens
hjemmeside for flere informationer i begyndelsen af februar måned.
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Vrejlev-Hæstrup Skole

Ny skoleleder
Ny skoleleder på Vrejlev-Hæstrup Skole
Velkommen til Anja Nørgaard Clemmensen, der er ny
konstitueret skoleleder på
Vrejlev-Hæstrup Skole i
Poulstrup.
Anja Nørgaard Clemmensen blev d. 16. september
2013, ansat som ny konstitueret skoleleder i Tårs
Skolecenter, med tjeneste
på Vrejlev-Hæstrup Skole
i Poulstrup. Udover ledelsen af mellemtrinet på
Vrejlev-Hæstrup
Skole,
skal Anja varetage andre
ledelsesmæssige opgaver på tværs i Tårs Skolecenter.
Anja kommer fra en stilling som lærer på Sindal Skole,
hvor hun har deltaget i Leadership Pipeline-uddannelsen, som består af ledertalenter fra Hjørring kommune.
SFO-leder ved Tårs Skole, Anne Friis Schmidt, fortsætter med ledelsesopgaver for indskolingen på Vrejlev-Hæstrup Skole, således der sikres størst mulig kontinuitet i
ledelsesopgaverne på skolen.
”Vi ønsker Anja tillykke med stillingen, og jeg er sikker
på at vi, med Anja, vil få en leder der kan være med til at
præge den fremtidige og positive udvikling af vores skolecenter”, udtaler skolecenterleder, Michael Jensen på
Tårs Skolecenters hjemmeside www.taarsskolecenter.dk
Her i skrivende stund har vi haft fornøjelsen af Anja som
vores skoleleder i en måneds tid, og det er tydeligt at
vi med Anja, Anne og Michael har en skoleledelse, som
virkelig brænder for skolen, eleverne og medarbejderne.

Poulstrups SFO

Skovhuset, havde en herlig dag i Fun Farm
Børn og pædagoger i Skovhuset SFO i Poulstrup, var så
heldige at vi blev inviteret med SFO i Tårs på en dejlig tur
til det børnevenlige Fun Farm. Det var vi rigtig glade for
og vi havde alle vores børn fra Skovhuset med, så det
var helt fantastisk. Bussen kom efter os kl. 13 da børnene fik fri fra skolen og vejret var rigtig dejligt og vi havde
alle en herlig dag. Det var nogle trætte, men glade børn,
der blev hentet af deres forældre kl. 17. Mange tak til
SFOen i Tårs for invitationen.
Personalet i Skovhuset SFO, Poulstrup

Personalet på Vrejlev-Hæstrup Skole

Skovhuset, havde en herlig dag i Fun Farm
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Vrejlev-Hæstrup Skole

6. klasse lavede skamler i sløjd
Eleverne i 6. klasse på Vrejlev-Hæstrup Skole i Poulstrup
har arbejdet med grøn sløjd, der er den form for træsløjd,
hvor der arbejdes med frisk træ. De hurtige har også nået
at lave knager i frisk træ og vi har haft rigtig godt og lærerigt forløb. I skrivende stund er eleverne ved at designe
og lave nogle flotte og fantasifulde lysestager.
Henrik Hansen, sløjdlærer, Vrejlev-Hæstrup Skole,
Poulstrup
Friske piger fra 4. klasse efter en frisk vandretur på 10 km

Friske elever gik 10 km i naturen omkring Poulstrup

BONUS ved at være gangvagt i frikvarteret
En dag havde gangvagten i 12-frikvarteret den fornøjelse
at opleve seks friske danseglade piger fra 4. klasse, opføre en rigtig flot danseopvisning i skolens aula. Amalie,
Randi, Malene, Signe A, Signe S og Helena fra 4. klasse,
havde øvet sig i to dage, og de leverede en virkelig fin
danseopvisning, der passede perfekt til musikken. Tak
for dansen piger.
Gangvagten, Vrejlev-Hæstrup Skole, Poulstrup

Fredag d. 4. oktober havde vi idrætsfagdag for 3., 4., 5.
og 6. klasserne på Vrejlev-Hæstrup Skole. Efter andre
idrætsfagdage med masser af atletik, forskellige boldspil og løb, havde vi denne gang planlagt en 10 km lang
vandretur i lokalområdets skønne natur. Vi havde delt
de mange elever ind i 4 hold, med hver sin lærer som
holdleder, og vi medbragte mad og drikke til en indlagt
spisepause på ruten.
To af holdene gik ruten syd om og de to andre hold gik
ruten nord om. Det blev en skøn tur med eleverne, hvor
vi fik motion, oplevede naturen på nært hold og fik snakket rigtig meget, da vi her havde bedre tid til det end i
vores travle hverdag.
Selv efter vandreturen på 10 km, var mange af eleverne klar til mere motion og det foregik med boldspil
på Poulstrups nye multibane, på beachvolleybanen og
i hallen. Andre elever dansede fitness, sammen med
Maria og Majken, i gymnastiksalen, efter instruktionerne på tv-skærmen. Til de trætte og dem der havde fået
vabler på fødderne, var der mulighed for at se en film
på Smartboardet, indtil dagen sluttede. Både lærere og
elever havde en rigtig dejlig og givende fagdag, hvor vi
både fik motioneret kroppen, det sociale liv og smilebåndet.
Idrætslærerne på Vrejlev-Hæstrup Skole
Spisepause i læ bag sten på en blæsende oktoberdag
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Vrejlev-Hæstrup Skole

I skole som i 1950erne og 1960erne
Normalt er lærerne og eleverne på Vrejlev-Hæstrup
Skole med på alt det nye, men i uge 41 havde de kreative lærere inviteret eleverne med tilbage til 1950erne og
1960erne, da man holdt nogle spændende og lærerige
temadage, under temaet ”Da bedstefar var dreng”.
Skolens elever var inddelt i hold på tværs af alle aldersgrupper, og holdene oplevede fx undervisning i gamle
fag, som ikke findes mere - nemlig husgerning og håndgerning, hvor eleverne bl.a. skulle lære at binde et slips,
stryge en dug, dække bord og lave traditionel mad fra
1950erne og 1960erne. Der var også et spændende
danskværksted med fokus på 1950´erne og 1960´ernes
forfattere og med terperi i skrivning, og det hele foregik
under ledelse af Fru overlærer Sundby, Fru overlærer
Rubæk, Frk. lærerinde Kanstrup, Frk. lærerinde Bruun
og Fru lærerinde Andreassen.

Overlærer Jensen fik eleverne til at marchere i takt

Amanda, Cassandra
og Freja klar til første
skoledag i temaugen

Signe og Sarah lægger duge sammen

Magnus stryger dugene

Fru Overlærer Andreassen kontrollerer kartoflerne
Armstræk
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Vrejlev-Hæstrup Skole

Poulstrup Karosserifabrik genopstod for
en stund

Derudover var der et traditionel gammeldags sløjdværksted, hvor Poulstrup Karrosserifabrik nærmest genopstod, idet der blev lavet sæbekassebiler, lavet med hjul
og aksler fra kasserede barnevogne, lærerne havde
skaffet fra forældre og fra AVV i Hjørring. Sløjdværkstedet blev styret af Hr. lærer Nielsen, Hr. lærer Jensen og
Hr. lærer Hansen og Hr. overlærer Jensen.

Desuden fik skolen besøg af to studerende fra seminariet i Hjørring, der lærte eleverne danse og sange fra
1950erne og 1960erne, ligesom pensionerede overlærer
Ole Jensen, for en stund, vendte tilbage på skolen og
lavede gammeldags ”Stræk og bøj” gymnastik. Tårs Skolecenters leder Michael Jensen og skolecenterets administrative leder Jens Pilgaard, kom desuden og lærte
eleverne musik og sange fra tidsperioden 1950erne og
1960erne, og det blev der en fantastisk minikoncert ud
af, som blev krydret med elevernes flotte jitterbug dans.

Lærke og Nikoline saver akslerne af barnevognsstellet

Lærer Nielsen
arbejder på den
sidste sæbekassebil

Sebastian har narret storesøster til at være motor
på sæbekassebilen
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Vrejlev-Hæstrup Skole

Afslutning med
”Sæbekasse Le Mans”
Temadagene sluttede af med et vaskeægte sæbekassebilrace og en gammeldags eksamen, hvor eleverne blev
bedømt ud fra den gamle karakterskala med karakterer
fra ”slet” til ”ug”.
Fredagen bød på motionsdag med ”Kend din lærer og
skole” løb, hvor eleverne skulle finde poster og svare på
sjove og til tider rigtig mærkelige spørgsmål om lærerne
og om skolen.
Som skrevet blev 1950´er og 1960´er temadagene ledet
på myndig vis af Vrejlev-Hæstrup Centralskoles stolte og
stovte lærerstab med fru skoleinspektør Anja Clemmensen ved roret.
Lærere og overlærere på Vrejlev-Hæstrup Centralskole, 1967.

Emilia, Signe og Victor kom først over målstregen

Emilia, Victor, Signe, Melanie og William er klar til race, mens Kim er klar til at give et skub

Lærer Lykke Jensen sætter Sæbekasse Le Mans igang
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Gl. Elevfest

Gl. Elevfest
Gl. Elevfest 2013 på skolen i Poulstrup
Efter ½ år med en række planlægningsmøder i Festudvalget og gentagne ”reklamer” for Vrejlev-Hæstrup
Skoles Gl. Elevfest 2013, i avisomtaler, omtaler i Lokalbladet, oprettelse af Facebookgruppe og ”mund til mund
metoden”, nåede vi endelig til oktober 2013 - måneden
hvor gensynsfesten skulle afvikles d. 26. Først i oktober
fik vi de første prognoser fra Martin Thomsen i Nordjyske
Bank, som tog i mod indbetalingerne fra de tilmeldte. Jo
tættere vi kom på d. 26. oktober, jo flere meldte sig til og
vi endte på 330 deltagere, som alle var tidligere elever
over 18 år, samt tidligere ansatte fra Vrejlev-Hæstrup
Skole i Poulstrup. For at vi kunne placere deltagerne
årgangsvis i hallen, skulle man oplyse det år man blev
konfirmeret og startede i 8. klasse, og tilmeldingerne
strakte sig lige fra 1969 til 2008. Facebookgruppen
hedder ”Elevfest Vrejlev Hæstrup Skole” og har siden
oprettelsen sidst i april måned, fået ikke færre end 692
medlemmer. På samme side har undertegnede lagt ca.
200 gamle skolefotos ind, og det har været rigtig sjovt,
at se kommentarerne til disse, når tidligere elever fx har
genkendt sig selv, eller har fået genopfrisket forskellige
oplevelser fra skoletiden i Poulstrup.

Mange praktiske ting, når man får 330 gæster
Vi havde i forvejen reserveret hallen til festen og havde
lagt billet ind ved musikken, og derudover brugte Festudvalget den første del af oktober til at søge spiritusbevilling, leje borde og stole, leje service og garderobestativer, købe engangsservice, bestille drikkevarer, bestille
mad, købe lys, servietter, pynt, krus, glas osv. samt skrive kontrakt med musikken, lave endelig aftale med hallen, bestille sceneopsætning, bestille rengøring, bestille
byttepenge, låne køleskabe og meget mere. Navnene
på de mange tilmeldte fik vi på kontoudskrifter fra banken, og de skulle alle sorteres op årgangsvis. Derefter
lavede vi bordplan, så de tilmeldte kunne placeres sammen med deres klassekammerater ved bordene i hallen.

Mange frivillige hjælpere
Til at hjælpe ved afvikling af festen havde vi heldigvis
nogle fantastiske hjælpere - både Tom Bak og hans sjak,
der leverede og afleverede de mange borde og stole fra
Tårs, Jørgen Bak og Torben Pedersen, der satte scnen
op og pakkede den væk igen efter festen, Martin Thomsen i banken, tidligere elever, ansatte fra skolen og fra
Børnehuset Skovager, ”gamle” kollegaer der nu arbejder på Tårs Skole, Line fra Sindal Skole, samt Lise og
Kirstine fra Tårs Skole, der helt enestående havde meldt
sig som hjælpere uden at have tilknytning til Vrejlev-
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Hæstrup området. Det var helt fantastisk med den flotte
opbakning og alt arbejde før, under og efter festen blev
udført på frivillig basis - det var jøwt og uden jer kunne
festen ikke lade sig gøre.
Dagen før festen mødtes mange af os i hallen, efter endt
skoledag, for at sætte borde og stole op, samt dække
borde og gøre alt klar til festen - det tog nogle timer, men
når vi løfter i flok kan vi en masse.

Endelig kom lørdagen vi havde glædet os til
Endelig kom vi til lørdag d. 26. oktober 2013 - en dag vi
længe havde glædet os til, da der er 4 år mellem gensynsfesterne. Kl. 16 ankom musikken for at sætte alle instrumenterne op og lave lydprøve, og kl. 17.30 ankom de
første gæster for at benytte sig af chancen for at gense
deres gamle skole, der har gennemgået en stor renovering med flere ombygninger og tilbygninger gennem de
senere år. Der er bl.a. lavet en helt ny indskolingsafdeling
i vestfløjen, lavet store lyspunkter med nyt inventar og
smartboards, etableret en stor dejlig børnehave og netop
til- og ombygget en flot ny afdeling til en flot vuggestue,
og til disse er der i skrivende stund ved at blive lavet ny
flot legeplads. Dem der mødte tidligt for at få rundvisningen med inden festen, havde udelukkende positivt at
sige om den flotte Vrejlev-Hæstrup Skole og Børnehuset
Skovager, der i øvrigt vrimler med børn - så det lover
rigtig godt for fremtiden.
God mad, høwt musik, glade folk og på gensyn i 2017
Da vi nærmede os kl. 18.30 hvor festen startede myldrede gæsterne til og der opstod lidt kø før alle var ført til
protokol, så Bo Jensen og undertegnede kunne byde velkommen. Inden maden havde vores tidligere skoleleder
Arne Larsen-Ledet, lavet en munter sang alle gæsterne
sang med på, og derefter var der lækker mad fra Slagter
Winther med dessert fra Ryå Is. Kl. 21.30 spillede orkesteret ”Kon for sjøw” op til dans og snakken fortsatte
samtidigt lystigt ved bordene, hvor mange skoleminder
og historier blev vendt igen, og der var smil på alles læber, så det blev en rigtig dejlig og sjov aften, med en masse dejlige tidligere Vrejlev-Hæstrup folk. Kl. 01.30 sluttede gensynsfesten og herefter havde vi hjælpere et par
timers oprydning og rengøring, da der skulle spilles indefodbold søndag kl. 9. Heldigvis var der flere af gæsterne,
der tog et nap med og atter løftede vi i flok. Kl. 03.30 slukkede og lukkede vi hallen efter en fantastisk gensynsfest
og om 4 år, i 2017, kan Vrejlev-Hæstrup Skole fejre sit 50
års jubilæum, og det glæder vi os allerede til.
Henrik Hansen, lærer og it-vejleder, Vrejlev-Hæstrup Skole, Poulstrup
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Dagen før gensynsfesten dækkede vi op til 330 gæster i hallen i Poulstrup

Musikken var rajtig høw frå vos husorkester ”Kon for sjøw”.

Den lækre mad fra Slagter Winther ses her under ”angreb” fra
bl.a. Bjarne Thomsen, Therese W. Riis og Brian Nielsen fra
den legendariske konfirmationsårgang 1980.

Skønne piger fra konfirmationsårgang 2007.

Min konfirmationsårgang 1980 toppede med 22 tilmeldte,
som hyggede sig hele aftenen.

Bordet med tidligere ansatte og fra venstre ses Knud Birch
Andersen, Ole Jensen, Erna og Jørn Ottosen, Sanne Harpsø
og til højre ses Anette Raadshøj og Arne Larsen-Ledet.
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Da der både skulle snakkes og handles i baren, gav det
trængsel, men alle tog det med store smil

Også ved bordet fra konfirmationsårgang 1997 gik snakken
lystigt hele aftenen.
Lokalbladet
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Pernille Woller

Jeg lærte kunsten at studere
Måske så du mit indslag i Erhverv Norddanmarks tillæg
til Nordjyske Stiftstidende en søndag i starten af oktober?
Her kommer nogle flere detaljer om mit liv Down Under
og hvordan jeg lærte at studere ved at tage en Master of
Design på Swinburne University of Technology i skønne
Melbourne.
Jeg afsluttede min bachelor i Arkitektur & Design
ved Aalborg Universitet
i 2009 og ønskede ikke
læse videre dér. Eller i
Danmark overhovedet.
Men hvad skulle jeg så?
Først og fremmest tog jeg
et år fri for at finde mig
selv og min tilgang til mit
fag.
En ven læste et semester
på Swinburne University
of Technology og talte så
godt for det, at mit ene
år fri blev forlænget med
endnu et år, hvor jeg arbejdede på at få alle godkendelser
og papirer på plads, så jeg kunne begynde at læse en hel
kandidat i Melbourne. En kandidat i Master of Design på
Swinburne University of Technology varer tre semestre,
så jeg så frem til et ophold på ca. halvandet år i en by, jeg
aldrig havde været i, i et land, jeg aldrig havde besøgt!
I juli 2011, lige inden min 25 års fødselsdag, tog jeg afsted. Jeg havde sørget for at holde en afskedsfest med
alle mine kære, for der ville i hvert fald gå mindst et halvt
år før jeg ville se nogen af dem igen. For at jeg ikke skulle
sidde og græde over, at jeg ikke fik deres kærlighed at
mærke på selve dagen, var mine gæster så flinke at give
mig kanel på forskud.
På min fødselsdag begyndte jeg så at læse Master of
Design.
Mit første kulturchok i den forbindelse var at min undervisning foregik om aftenen, de første fire dage om ugen.
I starten virkede det lidt underligt, men det faldt mig hurtigt meget naturligt, da jeg arbejder bedst om aftenen.
Så kunne jeg arbejde sent, stå op når jeg havde fået min
søvn, lave flere lektier, lige nå at løbe en tur nede ved
stranden, gå i bad og tage i skole. Det var perfekt :)
En af de første dage var jeg på udflugt med uni og her
kom jeg til at snakke med en mexicansk pige, der ligesom mig ledte efter et sted at bo. Vi blev enige om at lede
efter en lejlighed sammen og efter at have været til åben
hus et utal af steder og lavet en del ansøgninger (det
er næsten lige så svært og krævende at få en lejlighed
dernede, som det er at få job herhjemme), fik vi endelig
tilbudt en lejlighed. Vi kom til at bo i Balaclava, der er
kendt for en stor jødisk befolkning. Det ligger lige rundt
om hjørnet fra St. Kilda, der er kreativt og alternativt på
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både godt og ondt. Det vil jeg vende tilbage til senere..
Mit andet kulturchok: at der var så koldt i Australien! Jeg
var blevet anbefalet at tage vanter med til når jeg skulle
sidde inde og lave lektier, og havde selvfølgelig gjort det
af ren og skær velvilje og med et stort smil på læben.
Jeg havde nemlig aldrig drømt om, at der kunne være
så koldt! Fandt lynhurtigt ud af, at de australiere overhovedet ikke kan bygge huse og det kom jeg siden hen
til at diskutere med flere indfødte. Det er bare ikke særlig gennemtænkt at placere lejlighedens eneste heater
(varmeapparat) lige under et super utæt vindue, der kun
er ét lag glas i, lige ved siden af yderdøren med 7 cm
sprække under åben direkte ud til det fri! For ikke at tale
om de sprækker, der ellers var lavet til udluftning i væggene i hvert rum.... Så der er vist ikke noget at sige til, at
de uldne sokker og lange underbukser var et hit, og især
elkedlen nærmest kørte i døgndrift om vinteren, mens
airconditioning’en stod for et næsten lige så stor energiforbrug om sommeren.. Nu er jeg selvfølgelig også godt
vant hjemmefra ;)
Og hvorfor så rejse helt til Melbourne for en uddannelse,
man kan få tilsvarende - og ikke mindst gratis herhjemme?
Jeg lærte kunsten at studere. Nogen vil mene, det er ret
sent at lære det på sin master, men jeg havde nok ikke
rigtigt fundet fidusen eller måske var det motivationen,
der manglede, da jeg læste min bachelor. Jeg ved det
ikke. Men dernede blev jeg sparket i gang af de mange
ambitiøse design studerende og -faglige, også min meget ambitiøse flatmate (bofælle) inspirerede mig og da
første semester kastede uvante topkarakterer af sig, fik
jeg en standard at leve op til.
Det arbejdede nok også meget for min motivation, at jeg
havde arbejdet næsten et helt år på at komme afsted,
havde besteget og besejret et utal af bjerge - og ikke
mindst, at jeg skulle betale det meste af showet selv!
Godt nok fik jeg lov at få min SU med, men den rakte
knap til huslejen og så skulle jeg også betale for selve
uddannelsen. Det var alle pengene værd og nu fortryder jeg bare, at jeg ikke tænkte lidt mindre på penge og
endnu mere på oplevelser, mens jeg havde muligheden!

Ditte og jeg inde på Rod Laver Arena og se Wozniacki
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En stor oplevelse, var da en dansk pige, som jeg lige
havde mødt, og jeg skulle til Australian Open. Vi havde
købt de billigste billetter til ca. $30, for vi havde ikke råd
til at betale over $100 for at komme ind på den store
Rod Laver Arena og se de dygtigste spillere og de store kampe. Caroline Wozniacki skulle samme dag spille
fjerde runde på Rod Laver og vi gik “all-in” med maling
i ansigtet og på armen, mens vi så frem til at se hendes
kamp på storskærm lige uden for det store stadium. Jeg
har aldrig interesseret mig det mindste for tennis, men i
løbet af dagen fik jeg godt styr på reglerne og vi fik set en
masse forskellige spillere på de udendørs baner.
Da den australske Tomic tabte til Roger Federer i kampen lige inden Wozniacki skulle spille mod Jankovic, forlod en masse skuffede australiere stadion. Her var min
veninde hurtig og ved mit første forsøg lykkedes det mig
at få to billetter gratis til Rod Laver Arena! Der er næppe
nogen, der er blevet så begejstret for en tennisbillet før
og sjældent har man set så engagerede og overstadige
Wozniacki fans heppe fra langt oppe på længterne. Det
var måske derfor, hun gik videre og først røg ud i kvartfinalen ;)
Andre helt specielle oplevelser, jeg med glæde vil tænke
tilbage på mange år i fremtiden, er de rejser rundt i landet, som jeg fik lokket venner og det meste af familien
med på.

helt allen !

Vi fik planlagt det så godt, at jeg fejrede nytår i Sydney
og derefter kørte op langs østkysten med en tysk veninde, så The Grampians og kørte hjem langs Great Ocean
Rd. med Anders, kørte op langs vestkysten med Majbrit, gennemførte et lille, hårdt, men fantastisk marathon
i Marysville, samt oplevede the Red Center og Cairns
sammen med far og Dorte, og til sidst Great Ocean Rd.
igen sammen med Annika, der var med til graduation og
over jul og nytår, hvor vi startede d. 24. december med at
svømme med delfiner, om aftenen fejrede en international jul, og fik en dansk/australsk jul d. 25. Derefter fulgtes
vi hjem til Danmark igen i starten af januar, 17 måneder
efter jeg tog afsted.
Det gav nogle fantastiske oplevelser, men endnu vigtigere var det næsten, at de nåede at se, hvor min hverdag
udspandt sig, hvor jeg brugte mest af min tid (på uni;)) og

fik en fornemmelse af, hvordan det har præget mig at bo
så længe på den anden side af jorden. For det vil altid
følge mig og jeg vil helt klar vende tilbage snart igen, for
Melbourne er mit andet hjem og det er grundlaget for den
udlængsel, der nu bor i mig.
Jeg har elsket at kunne løbe en tur på stranden og det
har hjulpet, når jeg har savnet dem i Danmark allermest.
Jeg er dybt facineret af dyrelivet, har altid haft en stor
svaghed for koalaer og elsker at se vilde kænguruer,
emuer, firben, hulepindsvin, possums lige uden for vores
dør, det fantastiske fugleliv, smukke fisk og alt det andet
helt fantastiske ved at opleve den rå og vilde natur, der er
så meget af på dette kæmpe kontinent.
Det blev ikke 17 måneder helt væk fra Danmark, for jeg
var hjemme på “vinterferie” i juni og juli, hvor jeg dels
var i praktik som designer ved Idéklinikken ved Aalborg
Universitetshospital, dels skulle indhente al den forsømte
tid ved venner og familie og ikke mindst fik sagt farvel
til min elskede bedstefar, der blev begravet få dage inden Majbrit og jeg fulgtes ad tilbage til Australien. Det
var selvfølgelig også til tider hårdt at være afsted. Især
få uger inde i mit ophold, hvor mine to barndomsvenner
fik den yndigste lille datter, som jeg fik tilsendt et billede
af, da jeg lige var gået i seng på et hostel, uden at kende
nogen at kunne dele denne fantastiske nyhed med. Eller
når jeg fik at vide, at det gik hastigt ned ad med helbredet
hos mine kære gamle.
En sidste oplevelse, jeg aldrig vil glemme, var da jeg på
min 26 års fødselsdag, lige inden mit sidste semester
skal starte, mister min rygsæk indeholdende dyr computer, mus, pennalhus, min rejsedagbog, der beskriver alle
mine fantastiske oplevelser osv. ved et sporvognsstop i
det tidligere nævnte “kreative” St. Kilda. Jeg er dybt ulykkelig; min trofaste følgesvend, som samtidigt er mit fornemmeste værktøj og som jeg er dybt afhængig af, alle
mine studieprojekter, som jeg skulle bruge i mit portfolio
til at få et arbejde senere, 10.000 af billeder, jeg har taget
gennem det sidste år i Australien og flere småting, der er
af værdi, ikke mindst for mig, forvinder! Jeg ved, at både
prostituerede og stofmisbrugere holder til i området, men
jeg kan simpelthen ikke bære tanken om, at det er væk.
Så jeg melder det selvfølgelig til politiet og til min forsikring. Derudover sætter jeg først en håndskreven poster
op på den bænk, jeg mistede rygsækken ved. Jeg sætter
også en poster op med billeder af de mistede ting og en
stort appel, samt en findeløn til den, der kan aflevere det
tilbage til mig. Efter nogle dage kan jeg se, via Dropbox
(et fildelingssystem over internettet) at mine filer bliver
slettet fra min computer og jeg skriver også en appel derinde, med håb om, at jeg kan få mine ting igen.
13 dage efter jeg mistede min taske får jeg et opkald fra
politiet: de har fået indleveret et indkøbsnet med en computer, en dagbog og nogle andre ting: er det mon mine?
Jeg drøner ned til stationen og dér venter de fleste af
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mine ting på mig! Mest forunderligt er sedlen, der ligger
sammen med tingene: en person har printet et papir ud,
hvorpå der står, at han ville have solgt min computer og
købe stoffer for den, men i stedet har han fået en åbenbaring og ønsker, at den person, der finder mine ting
(bag en kirke i området, hvor de hjemløse holder til) skal
Brevet, der kom
tilbage med min computer og endda en
flaske vin, jeg havde
fået i gave!

levere dem tilbage til hende pigen, der hang posters op
på bænken ved sporvognsstoppet. Det var så også her,
politiet fandt mine kontaktoplysninger! Se, det er et rigtigt
eventyr!
Jeg valgte at bruge denne oplevelse i et service design
projekt, hvor jeg som den eneste studerende blev udfordret i at lave et system, der kunne hjælpe folk med at få
deres mistede ting igen.
Et andet projekt havde jeg svært ved at se meningen
med gennem processen. Jeg skulle designe et produkt
til en medstuderende og vi kunne ikke ret godt lide hinanden. Hver uge skulle vi lave et vis antal tegninger eller
kreative modeller for at finde ind til det helt rigtige design.
Med en teknisk tilgang blev det næsten for langhåret!
Som en ægte nordjyde knoklede jeg på. Resultatet blev
et udskåret æble på en hårbøjle til Melbournes berømte
hestevæddeløb. Oveni fik jeg 96 af 100 point og en veninde for livet. Det endte selvsagt med at blive et af mine
mange ynglingsfag:)
At balancere 3-4 projekter hvert semester, der kun varede 12 uger, var en udfordring, og sikke en tilfredsstillelse,
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når man til sidst så det hele gå op i en større enhed med
aflevering af en proces- eller præsentationsrapport, et
fysisk og/eller digitalt produkt og en visuel præsentation.
Jeg fik skabt vigtige bånd med mennesker fra hele verden og har på de 9 måneder, der er gået siden jeg vendte
hjem, haft besøg af tre melbournske venner og afventer
nu, med stor forventning, et venezuelansk par, der dog

bor i Melbourne, på besøg i november. Hvor er det fantastisk, at de kan finde helt til Hjørring!
Efter jeg er vendt hjem til Danmark, har jeg selv været til
design biennale i Frankrig, hvor jeg fremlagde et redesign af en klassisk elektricitetsregning med data fra de
aktuelle Smart Meters for et stort energiselskab. Her blev
jeg tilbudt en jobmulighed.
Selvom jeg meget bevidst har valgt at bosætte mig her,
er det skønt at have et internationalt perspektiv til den
hverdag, jeg er ved at skabe mig som designer i Hjørring.
Og min praktik i min “vinterferie” har gjort at jeg har fået
job ved selvsamme Idéklinik, mens jeg også arbejder på
individuelle projekter.
Min master gav mig
stor tro på mig selv
og mine faglige
kompetencer, ligesom selve opholdet
gav uvurderlige oplevelser med venner og familie. En
stor tak til alle, der
har støttet mig i at
udleve min drøm,
og gjort det muligt
for mig at spire som
ung designer - og
menneske:)
Pernille Woller
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Far, Dorte og
mig med en
søvnig koala

viser mig, der hopper over Kata Tjuta i the Red Center

Mig med en 3D printet sko til
vores afgangsudstilling

Nogle af mine lækre studiekammerater i Wilson’s Promontory

Annika, Pernille og Mariana, min flatmate til graduation
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Harken UGF

GYMNASTIK

Fodboldafdelingen i Harken UGF
HarkenUGF

Gymnastik skød den nye sæson i gang med en fælles Instruktørdag.
Alle Instruktører, Hjælpeinstruktører og udvalgsmedlemmer
var indbudt til en dejlig ryste sammen dag.

Torpedo skydning
Stolekapløb
Vandflytning med handicap

Kyndig hjælp af
Helle Glyø fra DGI

Rutsjebaneløb
Tarzan sving til tæppeøer

Og for hver udfordring fik de ingredienser der så skulle føre til, ved samarbejde, den flotteste lagkage. Som
belønning fik alle dejlig lagkage til eftermiddagskaffe, og det var mums!!!!

Man kan stadig nå at være med på alle vores hold, se hjemmesiden.

40

Harken UGFs fodboldhold i serie 4 mangler i skrivende stund blot 1 point inden de
sidste 3 kampe for at sikre sig oprykning
til serie 3 for første gang i ca. 20 år. Dette
skyldes hårdt og seriøst arbejde af alle spillere og ikke mindst træner Michael Carlsen,
som for alvor har fået klaveret til at spille i
efteråret. Successen kan mærkes direkte
på træningsfremmødet, hvor der hver gang
møder mellem 15 og 25 spillere op. Den fine
træningsindsats har givet det andet seniorhold i serie 5 fine forudsætninger for at sikre
sig endnu en sæson i serie 5, hvilket inden
sæsonen var målsætningen. Tilstedeværelsen i serie 5 er dog endnu ikke sikret inden
sidste kamp i puljen, her kan man dog klare
frisag selvom det skulle blive til et nederlag
til bundproppen Øster Brønderslev.
Harken startede i sommeren i 2010 igen op
med fodbold i seniorregi, 1. holdet startede
med to hurtige oprykninger og var allerede
i efteråret 2011 at finde i serie 4, her måtte
man dog sande at det unge hold endnu var
for urutineret til at klare sig og derfor rykkede
ned i serie 5 igen, hvorfra de i foråret 2012
rykkede direkte op i serie 4. Her har man
brugt to sæsoner på at stabilisere sig og nu
ligner det altså en sikker oprykning langt foran de øvrige hold i puljen.
De ældste old boys spillere i Harken skal
også nævnes. De har i efteråret kvalificeret til VM for veteraner, hvor de i skrivende
stund er nået frem til semifinalerne, her er
modstanderen Vodskov. Besejres Vodskov
skal veteranerne spille finale i Sæby d. 26/10
kl. 14.00.
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Hawaii
Harken Gymnastik og Rakkeby Spejder inviterede til en
tur til Hawaii. Alle de indbudte var gymnaster og spejder
i alderen fra 4 år - 6. kl. I alt 28 gymnaster og 15 spejder havde købt billeer til en flyvetur. Harken hallen var

Morgenmad

festlig pyntet op med palmer, papegøjer og flotte farver.
Alle startede med at varme op, så de kunne flyve af sted
til Hawaii, men uheldet var ude, så da de landede gik
flyvemaskinen i stykker. Så nu skulle holdene gennem
en del udfordringer for at samle perler til at købe dele til
flyvemaskinen. Der skulle laves kolbøtter, samles perler
i muslingeskaller under vandet, holde balance og lave
kryds og bolle. I samarbejde skulle der så laves en flyvemaskine, så de kunne transporteres hjem igen. Derhjemme i ”Danmark” havde spejderleder lavet den dejligste
tomatsuppe over bål, med pasta i og hjemmebagte flutes.
Det var nogle sultne børn der kunne sætte sig til bordet.
Efter fri leg på redskaberne i hallen, skulle de mindste ud
på et lille aftenløb og have et tiltrængt sukkertilskud. Det
var æblebåde, der skulle dyppes i en gryde med smeltet
sukker og derefter over i et leje af kanel. Det var lykken,

og efter endnu et skud sukker, en lille slikpose, var de
mindste klar til at blive hentet af forældrene. Så var det
de ældste der skulle på natløb, hvilket foregik i Harken
Fælled. Det var en bogstavjagt og der er jo som sagt
mange bogstaver, så det var nogle lidt trætte børn, der
kom ind til en dejlig portion nybagte pizzasnegle. Og efter
ca. 6 timer hoppen, løben og frisk luft, var alle vist i deres
soveposer og faldet til ro, inden midnat. Næste morgen
var der dejligt solskin, så morgenmaden blev serveret
udenfor, (det er ikke hvert år man kan det, når vi skriver
d.12 oktober). Da alle var godt forsynet på ny, skulle der
spilles rundbold og leges på vores dejlige nye legeplads
inden de alle blev hentet. Vi takker alle rejsende og hjælper, med håbet om vi ses igen til nye oplevelser.
Venlig hilsen Hawaii udvalget

HUGF nye legeplads
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Invitation
Alle medlemmer i
Harken Ungdoms og Gymnastik Forening
inviteres til en hyggelig og festlig aften.
Fredag den 28. februar 2014 kl. 18.00-?
i Harken hallens cafeteria

hvor vi allerede før kl. 21 var nødsaget til at bruge vores
forbindelser, så vi kunne få fingrene i et anker classic-øl
mere – og alligevel endte vi med at sælge fuldstændig ud
af fadøl, så der til sidst blev solgt flaske øl, hvilket må siges at være imponerende, da der var indkøbt 300 liter øl.
Alt i alt forløb aftenen som planlagt, musikken var god,
øllet flød og folk var glade, og ikke mindst feststemte. Så
på vegne af Harken UGF’s fodboldbestyrelse, som stod
for årets arrangement, vil jeg gerne sige tak til alle der
var med til at arrangere festen, og ikke mindst til alle dem
som var med og sørgede for, at der ingen tvivl er om, at
Oktoberfest i Harken er årets fest!
Af Kresten R. Larsen

Aftenen starter med foreningens generalforsamling,
derefter bliver der serveret god mad og drikke.
En gammel tradition bliver taget op igen,
vi skal ha’ kåret årets HUGF’er!
Glæder mig til at se jer alle!
Med venlig hilsen
Lisa Dissing Hansen
Formand, Harken UGF

Oktoberfest
Dagen startede ud på Harken stadion, hvor Harken UGF
serie 4 først tog imod Bjerby-Astrup i en vigtig kamp for
at rykke op og derefter Harken
UGF serie 5, som skulle prøve at
få point, så de kan undgå nedrykning. Ved første kamp var der et
stort fremmøde og fadølsanlæget
kørte næsten på fuld tryk, og kampen blev vundet 2-1 efter to gode
mål af Henrik Thomsen. Desværre
gik det ikke lige så godt for serie 5, som endte med at
tabe 4-3 i en kamp hvor der ikke skete noget før de sidste
25-30 minutter, hvor alle 7 mål blev scoret.
Efter kampene var overstået, var det så tid til den, i Harken-kredse, legendariske fest, og noget kunne tyde på,
at hypen har påvirket andre, da vi i år fik stimlet ikke mindre end 125-130 betalende gæster sammen, hvilket er
en ny rekord. Tidligt kunne vi fornemme, at det ville blive
en god fest og der ville blive solgt en hel del oppe i baren,
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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. 98900977
Østergade 16
9760 Vrå
tlf. 98980177
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Poulstrup Skolevej 5 - Poulstrup

VREJLEV-HÆSTRUP
HALLEN

Hele egnens
samlingssted
Sport og
fritid

HARKEN HALLEN
stedet for en god fest

Hallen har plads til ca. 200 pers.
Cafeteriaet til ca. 50 pers.
Henvendelse: Anja
mobil: 29 64 89 52

Nygade 4			

Tlf.: 98 98 13 75

dengamlebiograf-vraa.dk
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TLF.
98 98 84 91

APS

S

Poulstrup Snedker- og Tømrerfirma

Anders Bach
Glarmesterarbejde.

40 18 31 62

Mimersvej 3, 9800 Hjørring

MS Staldmontage
Hovedgaden
75 Poulstrup
Tlf. 23 35 82 60

Euro Plast
Vinduer og Døre ApS
Egholmvej 7 C, 9800 Hjørring

TLF. 98 83 70 55
FAX. 98837033
E--mail INFO@EURO-PLAST

Mangler du hjælp til bogføring?
Har du brug for hjælp til
oprettelse af en hjemmeside?
Kontakt Inger Hansen
Tlf 61 28 97 00
ih@maxpro.dk

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM
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Bøjholmvej 4, 9830 Tårs
Tlf. 98967755 - Fax 98967788

POULSTRUP
AUTOVÆRKSTED
Hovedgaden 70 · Poulstrup · 9760 Vrå
poulstrupauto@post.tele.dk

Tlf. 98 98 81 07 - 40 26 81 07
www.poulstrupauto.dk
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98 98 80 20

Tømrermester

Klaus Bonkegaard
vi kan aLT

vi kan OGSÅ

DET anDRE

MEGET aF DET SOM

TRYkkERiER

anDRE TRYkkERiER

OGSÅ kan

ikkE kan

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

Bræmer Tryk ApS
Frilandsvej 3 · 9760 Vrå
+45 98 98 14 66
PrintNord ApS
Frilandsvej 3 · 9760 Vrå
+45 96 25 40 80
www.printnord.dk

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

Vrejlev-Hæstrup Hallens
Motionscenter
Træning når du har
tid og lyst
Kontakt: Inger Hansen
Tlf. 98 98 82 84
Mobil tlf: 51 20 84 69

ØRUM-SMEDEN
Vrejlev Klostervej 310
9830 TÅRS
Tlf. 98 98 82 32
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Voerhøj
Maskinstation A/S
Terpetvej 490, 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99
98 98 85 99

Aalborgvej 602, 9760 Vrå
tlf. 98 98 62 15
www.verasvine.dk

Vrå Optik Aps

Tlf.: 98 98 12 24

v/ Nina Malkin

mail@vraaoptik.dk

Strømgade 2

www.vraaoptil.dk

9760 Vrå
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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

FORENINGSSTOF

Aktivitetshuset		
Børnenes jord
Trine Mortensen Hovedgaden 96 9760 Vrå
HUGF
Lisa Dissing Hansen Ålborgvej 841, 9760 Vrå
KFUM-Spejderne
Stinne Pedersen, Hovedgaden 64, 9760 Vrå
Kloster MC
Anette Worup, Svenstrupvej 180, 9760 Vrå
Møllehaven
Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Poulstrup Borgerforening
Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå
Poulstrup Rideklub
Anette Worup, Svenstrupvej 180, 9760 Vrå
Skovager
Børnehaven Skovager, Skolevej 3, 9760 Vrå
Sport 81
Trine Mortensen Hovedgaden 96 9760 Vrå
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening
Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå
Menighedsråd
Servicemedarbejder Inger Hansen
		
Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå

98988063
28456698
98988325

98986166
98986495
98986467
25706289
98988029

98988011
22307702
28722797
60192211
61363490
72334531
98988688
61363490
41224480
22307702
40112231
98988360

Bladet udkommer
4 gange årligt ca.
1. MARTS
1. JUNI
1. SEPTEMBER
1. DECEMBER

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

Multinetværket/Landsbyrådet

poulstrup.net

Grupper under organisationen

www.poulstrup.net
er en internetportal for VrejlevHæstrupområdet.
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.

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.

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

Stof til nyhedsdelen og
aktivitetskalenderen kan
løbende indsendes til
poulstrup.net@gmail.com
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Forenings vejviser

SKOLEN

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

Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå...................................................72333980
Anja Nørgaard Clemmensen.......................................................72333979
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

Vuggestue og Børnehave
Rundmarken i Harken
Vuggestue og Børnehave
Skovager i Poulstrup

Plejehjem

Skovgården

Græshedevej 26, Harken, 9800 Hjørring

98988346

Poulstrup Skolevej 1, 9760 Vrå

41224480

Ålborgvej 49, 9800 Hjørring

96234711

Kirkerne		
Sognepræsten
Kirkesanger
Organist
Kirkebil
Vrejlev-Hæstrup
Kirker:
Kirkegårdsleder
Servicemedarbejder
Menighedsrådet
		

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
61764976

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

		

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord
HarkenUGF
Lokalhistorisk Forening
Poulstrup Borgerforening
Poulstrup Rideklub
KFUM Spejderne
Kloster MC
Sport 81
Støttef. for Aktivitetshuset
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening
Vrejlev-Hæstrup Hallen

Trine Mortensen, Hovedgaden 96, 9760 Vrå
Lisa Dissing Hansen, Ålborgvej 841, 9760 Vrå
Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå.
Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå
Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå
Berit Agerlyst, Sølystvej 1, 9760 Vrå
Niels Worup, Svenstrupvej 180, 9760 Vrå
Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå
Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå
Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå
Keld Jensen, Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå

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: Mandag

15.20-16.20

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.vh-kirker.dk
POULSTRUP.NET:
www.poulstrup.net

22307702
VREJLEV-HÆSTRUP SKOLE:
28722797
www.taarsskolecenter.dk
98986063
98986824
23929437
31662045				
40689568
98988777
98988271
SOGNEPRÆSTEN:
40112231
krr@km.dk
98988422
VREJLEV-HÆSTRUP KIRKER:

MAIL-GUIDE

vrejlev.kirke@vh-kirker.dk

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

MENIGHEDSRÅDET:
98986390
98986244
98988063
98988011
98988449
98988491
98988088
98988360

ge@bbnpost.dk
LOKALBLADET:
e@jess-rantzau.dk
POULSTRUP.NET:
poulstrup.net@gmail.com
UGEAVISERNE:
poulstrup@live.dk
SKOLEN:
vrejlevhaestrupskole@hjoerring.dk
SPAREKASSEN VENDSYSSEL:
vraa@sparv.dk.
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ÆNDRINGER

I DIT LIV
KRÆVER
RÅDGIVNING
FÅ ET MØDE MED DIN RÅDGIVER og få styr
på dine forsikrings- og pensionsdækninger.

sund fornuft
www.sparv.dk

