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Mandag den 23. juni: Byfesten skydes i gang med den hyggelige
tradition, Skt. Hans aften. Grillene tændes kl. 17.00 og der kan grilles medbragt mad. Bålet tændes kl. 20.00 og derefter vil der være
mulighed for at købe kaffe og kage.
Fredag den 27. juni vil der bl.a. være veteranbilstræf ved Harken
hallen.
Lørdag d. 28. juni afholder fodboldafdelingen firmafag/vej turnering. Alle har mulighed for at stille hold, så tag naboen under armen
og stil med et hold. Der er gode præmier! Turneringsregler kan ses
på www.harkenugf.dk.
Evt. spørgsmål kontakt Kresten på 60242636
Søndag d. 29. juli afholder Børnehuset Møllehaven markedsplads
ved Harken hallen, med mange sjove aktiviteter for børn og barnlige sjæle. Spejderne fra Rakkeby vil lave lejrbålsstemning, og meget andet!
I skrivende stund er programmet ikke helt fastlagt, men kig ind på
www.harkenugf.dk. og se det endelige program.

VELKOMMEN TIL FEST I HARKEN!
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Jeg har i mange år været involveret i vort lokalsamfunds
mange aktiviteter, og selv om det har givet en del arbejde
i fritiden, så har det alligevel altid været anstrengelserne
værd - jeg vil derfor godt slå et slag for at gøre en indsats
i lokalsamfundets tjeneste.
Lige nu har Else Marie – efter flere år – valgt at stoppe med at redigere Lokalbladet efter dette blad, det er
selvfølgelig meget ærgerligt, for det giver jo et hul i planlægningen, men også fuldt forståeligt, da andre og mere
givtige opgaver kommer i første række. Vi skylder Else
- Marie en stor og inderlig tak for den store frivillige indsats hun har ydet for at Lokalbladet kan udkomme i det
flotte design det har fået – og god vind fremover. Indtil
videre overtager jeg opgaven med at redigere det indkomne stof.
Lokalbladet er et rigtig godt eksempel på, at en frivillig
indsats for lokalsamfundet lønner sig: Alle roser det gode
blad og vil nødig undvære det, så alene det bærer jo lønnen i sig selv, men vi er dog også dybt afhængig af de frivillige bidrag, som vi modtager, og håber på fortsat støtte
i årene fremover
Andre arrangementer som Danacup-ugen, sommerfester, festuge og julefrokosten i hallen er andre eksempler på, hvordan det frivillige arbejde bærer frugt og giver
overskud til de respektive foreninger. Der ligger altid et
kæmpearbejde bag arrangementet, men når så det hele
lykkes og folk bakker op, er det jo alle anstrengelserne
værd.
Så derfor kan jeg kun opfordre alle til at tage imod opfordringen, når der indkaldes til at stille op til en vagt i de
kommende arrangementer, nok giver det arbejde, men
det sociale samvær med naboer, bekendte m.fl. giver så
rigeligt igen.
Jeg har bestyret vores lokale talerør www.poulstrup.net
gennem alle årene og det er jo en del år - faktisk siden
2005, en dejlig frivillig opgave – blot kunne vi godt bruge
mange flere indlæg – selv om Henrik Hansen er utrolig
flittig til at sende indlæg – så husk at alle er velkommen
til at sende indlæg om arrangementer m.m.
Til slut vil jeg ønske alle en rigtig god sommer – med
masser af gode oplevelser i lokalsamfundet
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Poulstrup Festuge

Poulstrup Festuge

Stegt flæsk og
persillesovs

Poulstrup Festuge nu i uge 33

Flæsket fangede flere…

På evaluering og forberedelsesmødet den 27 marts var
der enighed om, at Festugen i uge 26 2013 var en succes, dog var der nogle arrangementer der overlappede
hinanden. Afslutningsfesten blev dog en fuser måske
pga. Jerslev Marked og studenterfester, så derfor flyttes
festugen til uge 33.
De fleste foreninger har tilkendegivet, at de er med igen i
år, der vil blive noget, der vil blive gentaget, men vi arbejder også på nye ting.
Aktiviteter der er planlagt er:
Havevandring, byvandring, motionsløb, cykeltur,
mountainbike, ride opvisning, LAN-party, pocket bike,
måske traktor træk mm
”Åben awten”, loppemarked, åben scene, ”midnatsgudstjeneste”. bliver om fredagen
Der er stadigvæk mulighed for at komme med forslag eller ideer. Kontakt Jens-Ole Frederiksen. 4043 7982 eller
jof@pleth.dk
Ret til ændringer forbeholdes.

Der var mødt mange
frem til den årlige
generalforsamling
i Poulstrup og Omegns
Borgerforening, som står for
forsamlingshuset i
byen. Som noget
nyt startede vi med
stegt flæsk og persillesovs, det var en
god idé, bagefter gik man over til generalforsamlingen.

På styregruppens vegne Jens-Ole

Nyvalgt til bestyrelsen blev: Betty Bjerre, Benny Andersen og der var genvalg til Arne Møller, og Jens-Ole
Frederiksen. 1. suppleant Jette Christensen og Erling
blev 2. suppleant. Revisorer blev Birgit Krøgholt og Inge
Christensen. (begge genvalgt)
Eventuelt:
Bustur evt. til Thisted Bryghus, Forårsfest med revy eller lign., tag selv mad med. Evt. 1. lørdag i april, arrangement ved juletræet evt. sammen med rideklubben,
blomster og oprydning ved købmand.
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand: Per Christensen, næstformand: Mette Krogholm, kasserer: Arne Møller, sekretær & PR.: Jens-Ole
Frederiksen, Øvrige medlemmer: Anders Krogholm,
Benny Andersen, Betty Bjerre.
Har man ikke fået et girokort, eller vil man gerne betale,
kontakt da Arne Møller Jensen, Markager 6, tlf. 4219
3042 eller en fra bestyrelsen, så kommer vi.
Pbv. Jens-Ole Frederiksen
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Gadespejlet

Gadespejlet
Ålborgvej 549

I det nyrenoverede hus bor Søren Henriksen og Julie
Vangsted.

Søren er Harkendreng. Han er 4. generation, som bosætter sig i Harken. Han er tipoldebarn til Marie og Niels
Green, som tidligere boede i nr. 579. Søren er murer og
arbejder i murerfirmaet Kaj Mølbjerg A/S. I Lokalbladet nr.
3 fra 2013 skrev vi om Søren, som deltog i World Skills i
Leipzig som flisemurer, hvor han nåede en flot 10. plads.
I fritiden spiller Søren fodbold i HUGF, hvor han også tidligere har været i bestyrelsen. Det blev lidt for meget, når
det gamle hus på Ålborgvej skulle totalt renoveres. Julie
Vangsted kommer fra Hjørring, men fra ca. 3 års alderen,
flyttede hun på Præstevej 36. Julie var i dagpleje hos
Helle Gade på Græshedevej, hvorefter hun kom i børnehaven ”Møllehaven” og da hun startede i skole var det i
Vrejlev Hæstrup.

Julie læser til pædagog og er pt. i praktik i børnehuset
”Møllehaven”
Den fritid der er, bliver brugt på hendes hest, som er opstaldet i Hirtshals. Julie har tidligere spillet både fodbold
og badminton i HUGF.
Lokalbladet ønsker held og lykke med projektet

Præstevej 18

Her bor Kaare Melchert, efternavnet er tysk efter hans
mor, Dorthe Balser Pedersen og Isabella Balser Vejs.
Kaare har tidligere kørt taxa, men til august starter han på
at undervise voksne i sprog, som bl.a. hjælpe ordblinde.
Dorthe har job i kantinen på slagteriet i Sæby. Hun har
fire børn, og de tre store bestemmer selv, når de vil på
besøg. Der er Rene på 18 år, pædagogassistent Louise
på 16 år, pt. på Himmerlands ungdomsskole og Pernille
på 13 år er sportspige og går i skole i Voersaa. Isabella
er 4½ år og bor hos mor og Kaare. Hun går i børnehaven Naturligvis i Bagterp, for så kommer hun til at kende
dem, hun skal gå i skole med, når den tid kommer. Familien er glade for dyr, der er 3 store katte. Isabella siger,
de hedder Garfield, Pjuske og Plys, samt hundehvalpen
Kandis ,som har sat sig i respekt hos kattene. Dorthe har
tidligere dyrket Sumba og styrketrænet, men lige nu er
der ikke så meget fritid for både hus og have trænger til
fornyelse. Lokalbladet ønsker god arbejdslyst. Velkommen til Dorthe og Isabella og Kaare.

Lokalhistoriske Forening
Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Forening
I sommeren 2013 modtog Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Arkiv 5 billeder af Bastholm Mølle. Det er ukendt
hvem der afleverede dem, da de stod uden for Hovedgaden 78 en tidlig morgen uden afsender. Da vi på Arkivet er meget interesserede i historien om billederne, vil
vi gerne høre fra vedkommende, der har afleveret dem.
Sådan en aflevering giver historien vinger, og snart er
man i gang med at finde historien om Bastholm Mølle
frem. Historien om møllen starter langt tilbage i tiden,
måske allerede i Klostertiden før 1536, men herfra har
vi ingen oplysninger om møllen. I nyere tid bliver den
interessant omkring 1855 da Mads Chr. Jensen, der er
møllebygger og møller og født i Elling og hans kone Maren Hansen, der er født i Børglum, de bliver omvendt til
mormoner og kommer i klammeri med andre beboere
i sognet og derfor vælger at forlade landet og drage til
USA og Utah, hvilket er en hel historie for sig. Foruden
vandmøllen ved gården havde mølleren også en vindmølle på bakken vest for mølledammen. Mølleren, der
havde forpagtet mølleriet, boede ikke på selve Bastholm
Mølle, men i et hus bagved naboejendommen. Hvis du
vil vide mere om historien om Bastholm Mølle og dens
beboere, så kom på besøg på Arkivet, Hovedgaden 8
mandage mellem kl. 16 til 18.

Lokalbladet
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Billede nr. 3

Billede nr. 1

Som hjælper for det arbejde, der udføres på Lokalhistorisk Arkiv står Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Forening.
Foreningen yder økonomisk støtte til arbejdet, lige som
den giver tilskud til nyanskaffelser på Arkivet. Når det er
muligt laver Foreningen også historiske tiltag som udflugter og foredrag For at det skal kunne lade sig gøre,
skal der også være opbakning bag foreningen, både af
interesse for arbejdet, men også økonomisk. Uden den
lokale opbakning vil arbejdet dø og megen lokalhistorie
gå tabt. Arkivet samler fortiden og nutiden for eftertiden.
Hvis du vil være med til at støtte dette arbejde, så meld
dig ind i Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Forening, det
kan gøres nemt ved at indbetale kontingentet på 50
kr for enlige og 100 kr for en familie på konto nr. 9070
1633200250 i Sparekassen Vendsyssel, eventuelt til et
af bestyrelsens medlemmer. Er du allerede medlem skal
du også indbetale på samme måde. Husk at opgive navn
og adresse.
Bestyrelsen består af:
Henning Risom Christensen, Jørgen Larsen, Christine
Rafn og Helle Sørensen

Billede nr. 5 viser den hollandske mølle i Bastholm, den
lå vest for vandmøllen. Personerne på billedet er mormoner. fra Utha, der besøgte området i 1911. Dette billede
var ikke med i den omtalte aflevering, men stammer fra
et billede Arkivet har i forvejen.

Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Arkiv og Lokalhistorisk
Forening vil igen i år lave en byvandring i Poulstrup i
forbindelse med Poulstrup Festuge. Det bliver en anden
byvandring end sidste år, men vi starter samme sted på
hjørnet af Lindager og Hovedgaden kl. 19 og slutter lige
som sidste år med kaffe i Arkivet.. Datoen er endnu ikke
fastlagt, men bekendtgøres senere.

Billede nr. 5

Vi viser her billederne fra Bastholm Mølle
Billede nr. 1 er en tegning af Bastholm Mølle fra 1904,
den opdemmede møllesø ses i forgrunden med stigbordet ved vejen og bagved en tilbygning der gemmer selve
møllehjulet og ved siden af møllen, der er adskilt fra beboelsen med en brandmur.
Billed nr. 2 er et fotografi fra 1911, her er stigbordet og
tilbygningen med møllehjulet forsvundet og møllesøen er
tilsyneladende tørlagt. De forreste personer med bowlerhat er mormoner fra Utah, der er på besøg hos familien
på møllen.
På billede nr. 3 ses Bastholm Mølle som den så ud omkring 1960, bemærk stuehuset, det tyder på at det engang har været gode tider for mølleejeren og så er der
anlagt have, der hvor mølledammen lå i begyndelsen af
19 hundredetallet.
Billede nr. 4 viser naboejendommen, også tegnet omkring århundredeskiftet, bemærk møllesøen der går næsten helt op til huset. Det var i denne sø, mormonerne
blev døbt.
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Billede nr. 2

Billede nr. 4

Rønnovsholm
Teglværk.
Hvornår Rønnovsholm startede med teglværk er lidt
uvist, men på kortet over området kan man se, hvor det
lå og at lergrav og teglværk lå tæt på hinanden af hensyn til transport fra grav til æltning og ovn. Der er ingen
omtale af det før i midten af 1830erne, hvor det er omtalt
som teglbrænderi med en årsproduktion af 110.000 sten.
I 1840 boede familien Laust Christian Jensen og hans
kone Maren Olesdatter, samt deres datter Mette i et hus,
der hørte til Rønnovsholm Teglbrænderi. Laust var ansat
som teglbrænder.

På det tidspunkt er der ikke registreret tyske arbejdere
der. Det er dog ikke ensbetydende med, at de ikke har
været der, for folketællingerne skete altid omkring 1.
februar og om vinteren blev der ikke arbejdet på teglværket. De tyske arbejdere ankom først om foråret, når
frosten var gået af jorden. Den traditionelle teglværksdrift startede lige efter påske og sluttede Mikkelsdag (29.
september). Mikkelsdag var oprindelig den ene af vores
skiftedage, og det var afslutningen på sæsonarbejdet,
hvorefter de tyske arbejdere tog hjem. Der var dog enkelte, der blev her og tog arbejde på gårdene indtil næste
sæson. Vi kan se, at der i 1845 var to af Rønnovsholms
25 tjenestefolk, der var fra Tyskland.
Der kom mere gang i teglværket op gennem 1850erne,
hvor produktionen blev næsten fordoblet – hermed også
flere beskæftigede. I mange år kom der et sjak af tyske
teglværksarbejdere hvert forår.
I 1856 forpagtes her benævnt som Hovedgårdens Teglværk ud til tyske Hans Henrik Toch. Han er teglbrænder
og bor på teglværket, sammen med sin kone, tre børn
og to tjenestefolk – alle er fra Tyskland. De bor der indtil
1860, hvor familien i mellemtiden bliver forøget med to
børn, som er blevet døbt i Vrejlev Kirke.
Rønnovsholm gav også beskæftigelse til en del lokale, for i folketællingerne var der enkelte teglbrændere
bosat i omegnen af teglværket.

Som nævnt i sidste blad var det hovedsageligt arbejdere fra det tyske fyrstendømme Lippe-Detmold, der arbejdede her. Det var mænd, der kendte til teglbrænding
eller der var vant til at grave tørv, der kom. Det var et
hårdt job – først den 700 km lange rejse hertil og senere
de lange arbejdsdage.
Leret i graven blev gravet op med håndkraft og transporteret enten på trillebør eller med hest til æltepladsen,
hvor det blev tilsat vand og æltet i hestegang – dernæst
hen til stenstrygeren som klaskede leret i forme – strøg
dem af med en pind – og lagde de formede sten til tørre,
herefter blev de igen læsset på trillebør og kørt ind i ovnen. En dygtig stenstryger kunne lave fra 3000 – 5000
sten om dagen.
Rønnovsholm Teglværk (som det senere kom til at hedde) havde en højovn – det mest almindelige dengang.
Det var en langsom proces i en højovn, for den havde
kun et kammer, som stenene blev kørt ind i. Der var
plads til 27.000 sten. Der skulle stor erfaring til at brænde sten med den rigtige temperatur – først en langsom
opvarmning, så fuld varme ca. 1000 grader og til sidst
en langsom afkøling.
En brænding tog små tre uger og foregik på den måde –
først blev de formede sten lagt ind i kammeret og brændt
i godt en uge, derefter tog det endnu en god uges tid
med at afkøle og sortere stenene i hårdtbrændte, helbrændte og halvbrændte. De sidste var de dårligste og
brugtes kun til indvendige vægge. På den måde nåede
man sjældent over ti brændinger på en sæson – måtte
ofte nøjes med færre.
En højovn var en energisluger, derfor blev de senere i
tiden erstattet med ringovne der forbrugte 75 % mindre
brændsel. Det vides ikke om der nåede at blive etableret ringovn på Rønnovsholm. Angående brændsel, så
havde teglværket en heldig placering, for det lå tæt på
tørvegravene i Guldager Mose.
Mange mindre teglværker stoppede lige først i 1900 tallet eller blev købt op af større. Det skete også for Rønnovsholm Teglværk. Det blev i 1916 overtaget af De
Forenede Teglværker i Hjørring, hvorefter det blev lukket I 1918.
I næste blad: Teglværksarbejderne og Stærke Mogens
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Aktivitetshuset
Centret havde banko tirsdag d. 11. februar med flotte
gevinster og en god tilslutning.
Tirsdag d. 25. februar havde vi en ”Syng sammen” eftermiddag med Birthe Iversen fra Hjørring, hun spillede på
klaveret. Vi sang en hel del sange fra vores sangbog. En
rigtig hyggelig eftermiddag, hvor vi fik brugt stemmerne.
Tirsdag d.11. havde vi den årlige generalforsamling, som
traditionen tro startede med gule ærter. Derefter var der
generalforsamling, der foregik i en god atmosfære.

Der er ikke sket udskiftning, så bestyrelsen for det næste
år består af følgende:
Formand: Tove Mortensen
Næstformand: Sonny Andersen
Kasserer: Lene Thomsen
Bestyrelsesmedlemmer:
Birthe Bjerre
Poul Thomsen
Supplant: Bodil Hoven

Tirsdag d. 26. marts havde vi et foredrag, ved Bjarne
Thomsen fra Østervrå.

Det handlede om ”Godtfolk og skidtfolk”, bl.a. om en der
hed Rasmus Knar. Han stjal penge i kirken , blev så indsat i Ålborg arrest. Han stak af flere gange og blev senere indsat på Voergaard slot. Han troede, han kunne
kurere alle.
En anden hed Skov Kirsten, hun var født i Tranget i 1827,
hun sad inde og vævede, da hun var kørt galt på en kælk.
Hun ville gerne have været præst, men kunne ikke da
hun var en pige. Hun flyttede senere til Thisted og blev
1867 som 40 årig gift med Thisteds byfoged, enkemanden Kristian Lassen Lomborg, med hvem hun fik 3 børn.
Hun blev enke i 1880 og døde senere i 1900 og blev begravet i Thisted. I 100 året for hendes fødsel rejste man
en mindesten for hende i Tårs.
Hyl – Søren født i Agersted 1924. Hans mormor blev
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kaldt Hyl – Maren deraf navnet. Han var med i krigen i
1848, men blev såret og kom til at gå med krykker. Hans
navn var Søren Chr. Andersen. Han døde 14. juli 1899 og
blev begravet i Voer kirke.
Kræn Eg og Løjte Grethe er kendt fra Flauenskjold. Kræn
Eg blev født i 1834 på Jespersgaard i Dorf og Løjte Grethe blev født i 1838 ved Lindenborg. De fik begge arbejde
på Dorf Møllegaard og sov i en kobås også om vinteren.
De kom på fattiggården Enodden i Dorf. De blev begravet i Dronninglund.
Det var et spændende foredrag og der deltog 34.

Foredrag ved Kirsten Munkholt tirsdag d. 14. januar

Der var 13 fremmødte til foredrag med Kirsten Munkholt.
Hun fortalte om livets gang fra vugge til grav, og hvordan
det havde udviklet sig gennem tiden for byboer og folk på
landet, og hvordan det kunne give konflikter hvis en fra
hver sted mødtes og ville giftes. Hun fortalte også lidt om
prinsesserne og Anne Marie Løn.
Foredraget startede kl. 13, omkring klokken 14 blev der
serveret kaffe med hjemmebag og klokken 14.30 fortalte
Kirsten Munkholt igen.
Vi sluttede kl ca.15.40 efter en interessant og hyggelig
eftermiddag

Multinetværket

Multinetværket
2013 i Multinetværket / Landsbyrådet Poulstrup
”Multinetværket” er landbyrådet i Poulstrup og er kontakten til myndighederne f. eks i forbindelse med byfornyelsen, men også et sted som kan hjælpe med at søge
midler til et nyt projekt til gavn for byen.
Klosterruten er et godt eksempel.
I foråret tog vi på Hjallerup Marked med en event, som
handlede om at sælge Poulstrup.

udvalg i 2004, hvor LN fik bevilliget en sum penge fra
Indenrigsministeriets Landdistriktspulje til forsøgsprojektet - Multinetværk på Landet. Der var en del landsbyer på
tale. Kirsten havde foreslået Poulstrup og det blev den
by, som vandt. På den måde har Kirsten været med lige
fra start.
Kirsten takkes for ”sejren” og for de mange års arbejde i
Multinetværket.

Undergrupperne i Multinetværket
Kunstgruppen:
Arbejdet har ligget stille i en del år. Tvivlsomt om
det kommer i gang igen.
Kulturgruppen under Multinetværket:
Ønske om at yngre kræfter erstatter de ældre.
De ældre vil gerne bidrage, men ikke styre
arbejdet. Gruppen arrangerede foredragsaften
i forsamlingshuset under festugen.

På vores stand med bannere, sandkasse, kaffe mm., reklamerede vi for byggegrunde og huse, som var til salg.
Vi fik en del opmærksomhed, mange gode snakke og sat
byen på landkortet for folk der troede, at Poulstrup var
Poulstrup sø syd for Aalborg. Desværre fik vi ingen opmærksomhed fra politikere eller radio. Vi fik støtte økonomisk fra erhvervslivet og Multinetværket. Desuden lånte
vi en salgsvogn og materiale fra kommunen.
Byens velkomstgruppe, som blev nedsat i 2013, har besøgt 2 nye indbyggere/familier. Boligforeningen sponsorerer en buket blomster pr. besøg.
Multinetværket deltager i 4 årlige møder i Landsbyforum.
Der er en vedligeholdelsespulje som hver landsby har
mulighed for at søge op til kr. 20.000,- / år til vedligeholdelse o.lign. Børnenes Jord har fået penge til maling
og reparation af kutteren og legeredskaberne. Forsamlingshuset har fået pengetilskud til nye vinduer. Info om
Landsbyforum kan findes på http://www.landdistriktet.hjoerring.dk/Landdistriktet/Landsbyforum.aspx

Uge 26 var der premiere på Poulstrups første festuge.
Multinetværket, Borgerforeningen, idrætsforeningen,
Lokalhistorisk Forening, Rideklubben mfl. arrangerede
ugen. Der var mange aktiviteter og tilbud, som alle var
godt eller rimeligt besøgt.
Betina Bjerre Olsen blev valgt i stedet for Kirsten Mouritsen.
Kirsten sad i bestyrelsen for LandboNords Landdistrikts-

Lokalbladet:
Der udkom 4 flotte numre i 2013.
Der mangler stof fra Poulstrup, så hermed
opfordres til at I alle skriver og/eller oplyser
om div. aktiviteter og begivenheder.
Bladgruppen arrangerede byvandring i
festugen. Det var en stor succes med
32 deltagere i silende regn.
Poulstrup.net:
Fungerer godt. Der var lidt problemer med hackere i 2013. Efter skiftning af web-hotel og jævnlig skiftning af adgangskode, går det godt nu. Godt vi har Henrik Hansen, der leverer ca. 90% af artiklerne. Stor tak til
ham.
Klosterruten:
Naturstien har levet sit eget rolige liv i 2013. I
2014 laves der div. vedligeholdelse, pleje og der lægges
flis ud.
Samme aften kom der en del forslag til aktiviteter:
Æblepresser
Flere Frugttræer på Klosterruten, eller
”En lund” et sted i byen
Poulstrup på Facebook.
Julebelysning
Skateboardbane
Foredrag af en kendt
Pæne bænke i byen.
Det er Borgerforeningen som ejer bænkene.
De bliver malet i 2014.
-----------------------------------------------------------Formand – Jens-Ole Frederiksen
Næstformand – Betina Bjerre Olsen
Sekretær – Dorte Nygaard Hansen
Lokalbladet
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KFUM Spejderne

Så blev det endelig lejrtid igen!
Vi var på Disney gruppelejr d. 21.-23. marts. Her var det
alle, som var med, både bævere, ulve og juniorer. Turen
gik i år til søspejderne i Saltums hus, der har beliggenhed
lige ved Nols sø. Vi startede ud med alle at mødes ved
spejderhuset fredag hvorefter vi sammen satte kursen
mod Saltum. Der blev pakket ud, og besluttet sovesteder
da vi ankom, bæverne og ulvene fik kælderen sammen
med May Britt, juniorerne og de øvrige ledere trodsede
vejret og sov udenfor i shelter. Sandra havde lavet en
lækker lasagne, vi fik til aftensmad. Juniorerne blev sat
til at lave sketch til vores lille lejrbål om aftenen, og de
var fuld af gode og sjove ideer som blev virkeliggjort, og
de fik os til at skraldgrine! Men vi havde også en fødselar, Lisbeth fyldte nemlig år – og hun blev også fejret
med maner, både sang, kage og gaver. Bagefter var det
sengetid, og der blev snakket i krogene til langt ud på
natten. Næste morgen lagde juniorerne ud med at vågne
allerede kl. 6, og de tog nogle af os andre med i faldet..
Så de var mere end klar, da vi havde fået morgenmad og
skulle ud på løb. Et vaskeægte Disney løb. De blev delt i
to hold, rød og blå, hvor de selv skulle vælge navne, det
blev til De blå Mickey Mouse’r og De røde tosser. Ved
Sandra og Per skulle de gå i Robin Hoods fodspor og
lave en bue og pil, og dem blev der lystigt leget med resten af lejren. De skulle også bruge deres Disney paratviden i vores Disney spil. Hans og jeg havde Aladdinposten, her skulle de først lave et flyvende tæppe kun vha.
reb – og det lykkedes for begge hold! De skulle også lave
en lampeånd, som ikke helt gik efter planen, men flotte
blev de! Slangen var det sidste, de skulle lave på posten.
Vi fik en skøn omgang kylling i karry til aftensmad, som
May Britt havde lavet. Ungerne skovlede maden i sig, for
bagefter skulle vi ud og sejle i kano! De fleste kom med
ud i kanonen én eller flere gange på kortere eller længere ture. Vi sejlede lige indtil der var mørkt, hvorefter juniorerne atter havde forberedt lidt sjov og spas til lejrbål.
Denne gang blev både børn og ledere dog indblandet;
ulvene og bæverne skulle igennem en omgang smags
Kimsleg og snørebånds-spisnings-konkurrence, hvilket
de klarede flot. Lederne skulle ud i en omgang mel og
vand, hvilket jo aldrig er nogen heeelt god kombination..
Der blev til slutningen af lejrbålet uddelt årsstjerner og
andre mærker og herefter var det sengetid. Denne gang
gik alle ud som et lys. Dog var det ikke mange timers
fred, at juniorerne fik, i nattens mulm og mørke blev Per
væk, og det var juniorernes opgave at finde ham igen.
10
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De skulle ud i den uhyggelige skov, hvor de blev
jaget af en abe, som viste sig at være Per, der
var selvfølgelig også nogle poster, de blev løst
med rystende hænder. Efter de havde forvandlet
Per tilbage, var vi så heldige, at May Britt havde
lavet boller og varm kakao. Og så var det sengetid! Denne gang sov alle til vækkeuret ringede,
og lidt til. Hele formiddagen var der lidt fri leg,
som faldt i god jord hos børnene, så kunne de lege med
bue og pil. Klokken 13.00 var forældrene, som noget nyt,
inviteret til årsmøde, og der var godt fremmøde. Sandra,
Per og jeg tog børnene med på Mik og Maks frisbee løb,
hvor vi lavede alverdens ting med fribees; flyttede vand,
skød mod dåser, trillede, balancerede, osv. Til slut legede
vi belgisk bankebøf, som altid er et hit. Da Hans stod på
trappen og råbte kage, så var vi alle hurtigt inde, og vi
havde en fælles afslutning. Alt i alt var det en rigtig god
og vellykket lejr.
Juniorleder, Mette Karlsen

I weekenden 13-15 juni drager
12 spejdere afsted på muslejr
på Thorup Hede. Temaet i år er
”Mus over bord”

Uddannelse:

To af vores seniorspejdere/lederassistenter Sandra og Per bruger
i skrivende stund deres påskeferie på Thorup Hede. De deltager
på et Diamant-kursus hvor de har
mulighed for at udvikle sig såvel
personligt som spejder. ”Diamant
142, hvis du gerne vil udvikle
dig, lære at håndtere og udnytte
pressede situationer samt opleve
spejderånden, når den gløder på
sit højeste.” Stor ros og tak til dem for at vil bruge deres
velfortjente feriedage på at uddanne sig.

Årsmøde:

I forbindelse med vores gruppelejr i Saltum 21-23 marts
valgte vi at afholde årsmøde samtidig med afslutning
af lejren søndag eftermiddag. Forældrene samledes i
spejderhuset ved Nols Sø, imens spejderne og deres
søskende var beskæftiget med aktiviteter udendørs. Til
årsmødet fik forældrene en status på spejdernes aktiviteter og regnskabet for 2013 blev fremlagt af Poulstrupspejdernes kasserer. Der blev afholdt valg til grupperådet
og taget imod forslag til aktiviteter/arrangementer som
spejderne kan deltage i. Efter mødet kom børnene med
ind og så var der hygge-afslutning med kaffe, te, saft og
nogle lækre hjemmebagte kager. Idéen med at afholde
årsmøde i forlængelse af en gruppelejr blev godt modtaget af forældrene.
Mvh. Lederne

Børnenes Jord

Som sædvanligt vil vi afholde fødselsdagsfest på Børnenes Jord, og i år vil der igen være tombola, hvor der
kan vindes både store og små gevinster. Derudover
håber vi også at kunne fortsætte med Børne Banko og
Søndagsbrunch, hvis alle detaljer falder på plads.
Bestyrelsen har desværre måttet sige farvel til 2 medlemmer, Per og Morten! De har valgt at stoppe som
aktive bestyrelsesmedlemmer efter mange års engageret arbejde. Bestyrelsen takker for godt arbejde i rigtig
mange år.
Til gengæld er der kommet friske kræfter til bestyrelsen i
form af to nye kvindelige medlemmer, Karina Bukholt og
Marita Tröndheim, hvilket vi er meget glade for.
Vi ser frem til et spændende 2014 med masser af hygge, sjov og glade børn.
Bestyrelsen BJ

På den netop afholdte generalforsamling blev der set
tilbage på et godt år. Foreningen tog, udover de sædvanlige arrangementer, initiativ til 2 nye arrangementer
- Børne Banko og Søndagsbrunch. Alle blev gennemført
med god opbakning og succes. Derfor fortsættes 2014 i
samme spor…
Lokalbladet
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Nordsøen Oceanarium

Vi var så heldige at få tilbuddet om at overnatte i
Nordsøen Oceanarium fra d. 25.-26. april, og det tilbud tog vi selvfølgelig imod med åbne arme! Vi drog
spændte afsted fra spejderhuset mod Hirtshals fredag eftermiddag, her blev vi modtaget af vores guide
Jacob, som var vores guide igennem hele opholdet.
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Vi skulle først gå hen til vores soveplads, som var et rum
”under” oceanariet – vi sov på niveau med bunden af
oceanariet, og den ene væg var gennemsigtig så vi sov
kun få meter fra fiskene, det var et fantastisk syn, som
man aldrig blev træt af. Bagefter mødtes vi foran oceanariet, hvor vi blev inddelt i 4 hold, og vi blev på skift
sendt op til Jacob, hvor vi skulle lave mad til henholdsvis
sælerne, rokkerne og hajerne, oceanariet og fiskene i
røreakvariet, og imens skulle de andre hold pakke deres
ting ud. Inden vi skar mad ud, skulle vi gætte forskellige
frosne fisk, bl.a. en hestemakrel og en haj, som vi fik
lov at røre, dens ”hud” er ligesom sandpapir – helt ru!
Vi samledes alle sammen bagefter for sammen at fodre
fiskene, og først var det sælerne, der skulle fodres med
sild – man kunne få dem til at lave sjove tricks, som at
klappe eller smaske, inden de fik sildene. Derefter var
det fiskene i oceanariet, der skulle have en aftensnack,
og det var sjovt at se det store oceanarium ovenfra, det
er kæmpe stort og indeholder 4,5 mio. liter vand, og glasset er 41 cm. tykt! Til sidst var det hajerne, rokkerne,
fladfisk og krabber, der skulle fodres – alle disse var fisk
som man også kunne røre ved. Efter vi havde fodret alle
fiskene var det vores tur til at få foder! Jacob fik lynhurtigt fremtryllet flødekartofler, kyllingespyd, fiskelasagne,
fiskefrikadeller og en masse andre lækre sager, som
vi lystigt guffede i os. Efter aftensmaden var det tid til
Ekspedition Nordsøen! Det var et stjeneløb, hvor vi kom
rundt på hele matriklen og skulle løse opgave i de 4 hold.
Vi skulle bl.a. tælle, hvor mange rødtunger som var i Jyske Rev, finde ud af hvad der skete med de 4 mænd,
der var ombord på Stornoway - en trawler som forliste
i 1988 udenfor Lønstrup, finde ud af hvad Brugden er
for en fisk, og mange flere opgaver! Vi lærte en masse
om fisk i hvert fald. Da vi havde løst alle opgaver, var
det tid til vi skulle sige godnat til Oceanariet. Her sad vi
alle mussestille med et stykke dejlig kage, lyttede til en
smuk melodi mens solen gik ned i oceanariet. Klokken
var blevet lidt sent, og nogle gik i seng, og andre legede
videre eller undersøgte de forskellige akvarier, alle hyggede sig i hvert fald. Klokken 23 gik vi alle i seng – ikke
alle sov, nogle lå bare og nød synet af de mange fisk,
som svømmede lige for næsen af os – det syn blev man
aldrig træt af! Kl. 6 næste morgen vækkede Jakob os,
og vi skyndte os at pakke sammen og gik op for at få
morgenmad. Bagefter kom forældrene og vi fik uddelt
diplomer for at have gennemført Ekspedition Nordsøen,
og lederne fik Tålmodighedsdiplomer, som Jacob så fint
døbte dem . Derefter gik turen hjemad, og vi kan alle
kigge tilbage på en fed tur sammen, og ikke mindst en
fantastisk oplevelse! Sidst men ikke mindst skal der lyde
et kæmpe stort tak til Vendsyssel Teater som har sponsoreret alle billetter, uden dem havde vi ikke haft denne
oplevelse i bagagen!

Husene i Harken

Husene i Harken
I sidste nr. af Lokalbladet var der faldet nogle billeder
ud fra artiklen om ”Huse i Harken”. Vi bringer her de
manglende billeder, der stammede fra Ålborgvej 569
og Ålborgvej 572, den tilhørende tekst kan læses i
sidste nr. af Lokalbladet.
Redaktionen beklager

Egon og Jette Jørgensen Ålborgvej 569

Jette og Egon
Jørgensens børn
Sanne og Søren

Olga og Børge Ålborgvej 572

Ålborgvej 579

I dag bor Helle Sort, Emil Christensen, Rene Sort Christensen, Mathias Sort Christensen i huset.
De købte ejendommen i april 1988. Huset er i dag totalt
forandret. Emil har selv stået for renovering og tilbygning, blot med
lidt hjælp fra en
murer. Helle er
sygeplejerske
på
Sygehus
Vendsyssel. Fritiden bruger hun
på de tre herrer i
huset og de bliver passet godt.
Hun har hjulpet
en del i HUGF og ser gerne en fodboldkamp.
Emil arbejder hos Fynbo Foods i Vrå og tidligere har han
været klargøringsmand hos både Uggerhøj og Brdr. Møll.
Det var han i 15 år, men nu vil hans skulder noget andet.
Emil er formand for Harken Vandværk. Derudover hjælper han lidt, hvor Rene dyrker motorsport, samt i HUGF
når der er brug for en ekstra mand.
Rene har gået i Vrejlev Hæstrup skole og nu læser han
på maskinmesterskolen i Frederikshavn. I fritiden læser
han sine lektier først, og er der mere tid, så er interessen
for lidt motorsport og fodbold.
Mathias har også gået i Vrejlev Hæstrup skole, han er i
lære som værktøjsmager ved PN i Brønderslev. Når han
går på skole, foregår det i Skive. I sin fritid bruger han
computer og er sammen med en sød kæreste.

De tidligere beboere på Ålborgvej 579.

Signe og Frans
Bertelsen Ålborgvej
572-1

I 1927 boede Aksel Ejner Steen Christensen og Maren,
kaldet Maren smed med deres søn Ejner Steen Christensen.
Niels og Marie Green købte huset i 1942 for 9600 kr, og
mens familien boede på stedet blev Blomstermarken kaldet Greens Allé. Niels og Marie fik 12 børn, syv piger og
fem drenge. Niels Green var bødker, han lavede smørdritler til både Harken og Hæstrup mejeri. Dem til Harken
leverede han selv på en lille vogn, og dem til Hæstrup
Lokalbladet
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blev leveret af
Hartvig Thomsen
fra Hæstrup Stationsby. Hvis han
fik lavet for mange
blev nogle af dem
deponeret på Ålborgvej 569, som
på den tid var en
ejendom.
Efter
familien
Green boede Marinus Thomsen i
huset, hvor hans
barnebarn
Villy
Thøgersen kom i
pleje. Vi blev fortalt, at Marinus var en meget lille mand.
Han havde en stor bil, og da det kneb lidt med at se ud af
ruden, kørte Marinus af og til i grøften.
Efter bedsteforældrene overtog Villy huset. Han lejede
et par værelser ud til unge fra området, men skulle de
bade i varmt vand, blev der kun fyret op om fredagen.
Harken og fodbold var for
Villy hans et og alt. Han
spillede selv i sin unge
år, og senere var han altid med som tilskuer. Villy
ville gerne diskutere og
som følge af hans diskussionslyst blev han til en
kamp i Sindal ret uenig
med nogle af deres fans.
Villy solgte nr. 579 og
købte Ålborgvej 549 og
senere igen købte han
hus i Hjørring.
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Ålborgvej 575

Her boede Herta og Kræn, og de drev et ishus med navnet Herta Kræns Ishus. Naboerne konkurrerede om kunderne for der var to ishuse ved siden af hinanden. De
unge mennesker vidste godt, hvilket ishus de helst ville
stå ved.

Vognmænd i Harken
Niels Henriksen
Hardy og Helga Nielsen
Finn og Connie Sørensen
JLS Transport v/ Jan Lindegaard Sørensen
Niels Henriksen, der havde lastbil sidst i 20’erne havde
telefonnummer 35.
Hardy og Helga solgte til Finn Sørensen i 1963, hvorefter
de flyttede til Hjørring.
Da Finn og Connie købte vognmandsforretningen 1. oktober 1963, var prisen 120.000 kr. for både huset og to
lastbiler.
Finn startede som chauffør hos Hardy og flyttede fra Ilbro til Blomstermarken 9. På det tidspunkt var ugelønnen 125 kr. plus frokost. Hvis han derimod gik hjem og
spiste, fik han 175 kr. om ugen. Ofte var der kørsel med
ral fra Tranum og sådan en tur gav 10 kr. hvis man selv
læssede af med skovl og håndkraft. Det unge par var
meget spændt på økonomien, hvis bare turen med grise
gav 20.000 kr. så gik det lige. Skulle der ekstra penge til,
måtte de ud at luge roer et par steder i Gunderup.
Finn og Connie boede på Ålborgvej i 10 år. De købte to
grunde på Hedebovej af maler Egon Sørensen, som de
brugte som lagerplads, da der var for lidt plads til biler,
anhængere og gummiged og senere byggede HP et hus
til familien. De havde firmaet i 32 år hvorefter det blev
afhændet. Finn og Connie flyttede til Rundmarken, hvor
de fik nogle gode år, indtil Finn døde i 2009.
Connie bor rart med gode naboer, en dejlig udsigt og de

Vognmænd i Harken

tre børn, der alle bor i Vendsyssel. Niels Jørgen er gift
med Solveig og bor i Gunderup. Peter er gift med Gitte
og bor i Lørslev. Hanne er gift med Peter og bor i Sæby.
Connie har desuden nogle søde børnebørn. Hun nyder
at komme på ferie og særligt en tur til Norge når familien
tager hende med. Planen for 2014 er allerede lagt.
I dag er firmaet JLS Transport på adressen Hedebovej
10, som ejes af Jan Lindegaard Sørensen og Helle Vesterholt. De valgte Harken på grund af beliggenheden
og pga. at der er god plads til bilerne. Huset er skønt og
passer perfekt til dem, idet børnene er flyttet hjemmefra. Haven er af en passende størrelse og de er glade
for at bo her.
Lokalbladet ønsker velkommen til Harken.

Niels Jørgen, Hanne og Peter

Ålborgvej 580

Hedebovej 10, Finns sidste lastbil

Conny og Finn med Peter, Hanne og Niels Jørgen

Finns samlede vognpark

Hedebovej 10, Jans tankbil

Lokalbladet
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Møllehaven

Modtagelse af nye børn på Mariehønen.
Når vi modtager nye børn i vores vuggestuegruppe, har
vi meget focus på at skabe små trygge rammer med henblik på at opbygge tillid - tryghed og nærvær for det lille
barn, så familien oplever at deres barn får en god start
på Mariehønen.
Vi har meget focus på, at det enkelte barn i sin indkøringsperiode får korte dage og i de første 14 dage er mest
på stuen. Vi ser, at barnet begynder at række armene ud
når de møder de voksne om morgenen og ligeledes møder vi barnet med en krammer – et smil og åbne arme og
vinker igen om eftermiddagen, når de skal hjem. Vi ser, at
barnet i de første 14 dage bliver tryg ved denne base og
herefter begynder vi at søge ud i vores fælles rum, hvor
verden byder på nye udfordringer. Vi oplever, at de nye
børn ser en glæde i, at døren åbnes og de nærmest løber ud og leger videre med nye ting i samspil med andre
børn og deres primærpædagoger.
Når huset som en helhed bliver en tryg base for det enkelte barn - begynder vi at inddrage legepladsen som det
næste læringsmiljø.
Vigtigt at børnene får en rigtig god oplevelse og start i
deres nye vuggestue i Møllehaven i Harken.

Studerende i
Møllehaven

Vi øver os i at
kravle

Mit navn er Julie Vangsted og jeg er 21 år gammel.
Jeg har været så heldig at have tilbragt min første praktikperiode på 3 måneder i Møllehaven, hvor jeg har været tilknyttet Mariehønen som er stuen for de yngste børn
i Møllehaven. I min praktikperiode har jeg arbejdet med
nogle læringsmål, som jeg har udarbejdet sammen med
min praktikvejleder på stedet. Et af mine læringsmål gik
på, at jeg skulle arbejde med mit linjefag på seminariet
som er Sundhed-krop og bevægelse, derfor har jeg haft 4
idrætsforløb hvor det var mig der stod for planlægningen.
I alle de 4 forløb har vi været ovre i Harken-hallen, hvor vi
har arbejdet med motorik og kropsbevidstheden, i form af
forskellige lege, og to af gangene havde vi en redskabsbane fremme.
”Fisker, fisker” var en af legene, den går ud på at styrke de
motoriske bevægelser, så som løbe, trille, hoppe, kravle
ovs, samtidig med vi synger. En anden leg vi også har
brugt, er at ”gå med Fido” denne leg går ud på at placere
Fido (ærtepose) på forskellige kropsdele igen samtidig
med vi går rundt og synger, på denne måde øver vi os
i kendskab til kroppen. De sidste to gange har vi haft en
redskabsbane fremme, hvor vi har øvet os i at kravle igennem, hen over, og op af redskaber. Vi øver os også i at gå
balance og trille. Alt dette gjorde vi, imens vi ”fløj til Afrika”
for at finde forskellige dyr som var gemt i hallen, når dyret
blev fundet, skulle vi efterligne dyrets bevægelser og lyde,
på den måde lærte vi om dyret samtidigt med at vi havde
det sjovt.

Vi øver balancen

Her har vi fundet
vores øre
Her har vi fundet en giraf, så vi går på
tæer så vi bliver ligeså lang som en giraf
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Møllehaven

Hvor kommer jordbærgrøden fra ?
Ved Møllehavens ombygning sidste år blev der lagt
vægt på, at børnene skulle kunne følge med i, hvor bl.a.
”Jordbærgrøden” kom fra.
Børnene nyder altid, når der er jordbærgrød som eftermiddagsmad. Vi vil gerne sammen med dem følge
forløbet fra lille plante til lækre modne bær, som vi kan
plukke og ”trylle” om til grød, eller også bare spise de
friske bær lige fra bedet.
Derfor har vi sammen med børnene sat jordbær og rabarberplanter i de flotte højbede, som blev lavet sidste
efterår.
Vi fik også sat citronmelisse og mynte , måske kan det
ende med en lokal ”te-produktion”, når vi skal tørre disse planter og bruge dem som smagsstoffer i lune drikke.

Rim og remser
Her i Møllehaven har vi på Sommerfugle og Brumbasse
stuerne (også kaldet Sommerbrum) leget med rim og
remser.
Det startede i det små, men det blev hurtigt udvidet til
noget stort som børnene gik meget op i.
Ud fra nogle ting, billeder eller oplevelser som børnene
havde, fik vi fundet billeder og ord der passede til. Det
kunne godt være lidt svær ind imellem, men alle arbejdede flittigt med sagen. Vi har lavet tingene på Ipad, da det
er en af de ting, som børnene også i det små skal lære
og arbejde med. Alle billeder og ord har de selv været
med til og finde og få sat ord til..
Det er blevet til en hel væg med rim og remser som vi
alle er meget stolte af.

Lokalbladet
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Børnehuset Skovager
Børnehavebørnene på kirkebesøg d. 4. marts 2014
Da vi nærmede os kirken, begyndte klokken at ringe. Vi
blev modtaget udenfor af kirketjeneren Inger, hun stoppede klokken og vi kunne gå ind.
Da vi kom ind stod
organisten og tog
imod os, hun fortalte
at klokken ringer, når
der er nogle på vej i
kirke.

Hverdagsglimt fra hverdagen i vuggestuen, hvor vi
nyder de dejlige forhold vi har ude og inde

Udover en del sange,
fortalte hun også rigtig meget om, hvad
en kirke bruges til, og at når præsten prædiker/snakker,
så går præsten op på prædikestolen.
Alle børnene fik lov til at gå derop, først pigerne og så
drengene.
Organisten fortæller, at i kirken har man barnedåb, konfirmationer, bryllupper, det er de glædelige ting. Men det er
også i kirken man kommer hen, når man skal begraves.
For mange år siden blev de, der boede på klostret, begravet inde i kirken.
Kirken har et lille rum, hvor der står nogle rigtig gamle
kister. Nogle af børnene ville ikke med derind fordi de
syntes det var lidt uhyggeligt. Døren der ind til havde en
kæmpe nøgle, hvilket gjorde det endnu mere uhyggeligt.
Organisten viste os sine tøjdyr, ”Snapper”, som ville
snappe alle børnene.
Vi legede også med faldskærm og tylstykker.
Alle var også oppe ved døbefonden, imens der blev fortalt, hvordan det udføres i praksis; hvad præsten siger og
gør under hele ceremonien.
Vi havde en dejlig og lærerig dag.
Bagefter gik Inger med os ud på kirkegården, hvor vi
småsnakkede om forskellige ting, som: ”hvad står der på
den sten” osv.
Anna Sofie viste os sin morfars gravsted og bagefter sine
oldeforældres gravsted.
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Vuggestuen

Projekt mere fysisk aktivitet og mindre fysisk
belastning:

I områdeinstitution Tårs arbejder 3-4 medarbejdere fra
hver enhed med et fælles projekt. Projektet hedder ”Mere
fysisk aktivitet og mindre fysisk belastning” og er finansieret af midler fra Forebyggelsesfonden. I projektet sættes der fokus på, at medarbejderne sammen med børnene skal være mere fysisk aktive. Desuden arbejdes der
i projektet med at sætte fokus på de arbejdssituationer
med høj grad af uhensigtsmæssig belastning.
Fra Børnehuset Skovager deltager Savin, Malene og Karen. De vil i den næste periode være mere fysisk aktive
sammen med børnene, bl.a. på legepladsen, som i en
periode bliver brugt som motionscenter.

Vuggestuen i Poulstrup nyder områdets
muligheder
En dejlig solskinsdag gik vi på multibanen med fodbolde,
for at få motorikken styrket. Vi øvede os i at kaste, sparke
og fange boldene.
I skoven øver vi os i at gå på det ujævne terræn. Vi får
sanserne stimuleret af bladene der kilder, grenene der
stikker og det bløde mos.
På Børnenes Jord rutsjer, vipper, gynger og kravler vi af
sted, så vi bliver helt udmattede.

Lokalbladet
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Kirketider

Dato
Juni

Kirkeåret

Vrejlev

1. juni

6.s.e.påske

8. juni

Pinsedag

10.30 Kirstine Rafn

9. juni

2. pinsedag

10.30 Friluftsgudstjeneste
i Sejlstrup kirke

15. juni

Trinitatis søndag

09.00 Ole Holm

22. juni

1.s.e.trin.

10.30 Kirstine Rafn

29. juni

2.s.e.trin.

10.30 Viggo Noe

6. juli

3.s.e.trin.

14.00 Ole Holm

13. juli

4.s.e.trin.

14.00 Ole Holm

20. juli

5.s.e.trin.

14.00 Ole Holm

27. juli

6.s.e.trin.

10.30 Kirstine Rafn
Kirkekaffe

Hæstrup
10.30 Kirstine Rafn
Kirkekaffe

Juli

August
3. august

7.s.e.trin.

10. august

8.s.e.trin.

10.30 Kirstine Rafn
Konfirmandindskrivning

09.00 Kirstine Rafn

17. august

9.s.e.trin.

10.30 Friluftsgudstjeneste
i Præstegårdens have med
efterfølgende frokost

24. august

10.s.e.trin.

10.30 Kirstine Rafn

31. august

11.s.e.trin.

10.30 Kirstine Rafn

Vrejlev og Hæstrup kirker holder ikke ferie men vi ønsker alligevel alle en rigtig god
og varm sommer - med masser af sol - og tid til
hygge og samvær........
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Kirkelige adresser

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

13. - 16. juni (begge dage inkl.) Friweekend - Ole Holm afløser
27. - 29. juni (begge dage inkl.) Friweekend - Viggo Noe afløser
30. juni -20. juli (begge dage incl.) Ferie - Ole holm afløser
18. - 22. august (begge dage incl.) Kursus - Viggo Noe 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

Mødeliste

Kirkegårdskontoret

Kontaktperson: Erik Christensen, tlf 23 47 86 92

Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 83 60
Mail: vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
www.vh-kirker.dk

Tid

Kl.

Emne

26. maj

19,30

Møde v/Bent Kjær

3. juni

18.15

Besøg på Sømandsmissionens skib
i Aalborg, afgang fra Sognehuset kl. 18.15

Alle møder er i Sognehuset med mindre andet er nævnt

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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Nyt fra sognepræsten

Pinsens gudstjenester
les mellem pastoraternes præster.
Det er vist også ved at være en god
Højmesse i Vrejlev kirke kl. 10.30
tradition, vi vil i hert fald meget gerne
fortsætte den.
2. Pinsedag:
Derfor vil vi igen i år opfordre alle til
Efter nu fem år med succesfuldt at at samles ved Sejlstrup kirke mandag
have holdt fælles gudstjeneste 2. den 9. juni, kl. 10.30
påskedag, vil vi gerne udbygge traditionen for godt samarbejde mellem
Vrå-Em, Vejby-Sejlstrup-HarritslevRakkeby og Vrejlev-Hæstrup pastorater.
For et par år siden samledes vi alle
otte sogne ved Sejlstrup kirke til en
meget festlig og hyggelig gudstjeneste. Alle pastoraters organister og
kirkesangere samledes om det musikalske og den kirkelige handling de-

Pinsedag:

til en virkelig hyggelig og flot udendørs
gudstjeneste. Vi har jo Sejlstrup kirke
at søge ind i, hvis vejret ikke er med
os. Og igen i år vil vi på bedste vis
blive trakteret med lidt godt efter gudstjenesten af Sejlstrup Menighedsråd.

Sejlstrup kirke, Vejbyvej 430, 9800 Hjørring

Se billedet af alle
årets konfirmander
på side 28

Vejkirker 2014
Vrejlev kirke er en af de mange danske kirker, der holder
dørene åbnet for publikum året rundt i forbindelse med ordningen Vejkirker og andre åbne kirker. Der er mange andre kirker,
der også er værd at besøge og fordybe sig over - og i! På internettet er der fin mulighed for at finde information og viden om
de øvrige kirker, samt oplysninger om hvornår og hvordan, det
evt. også er muligt at besøge den eller dem, I kommer forbi på
jeres tur.
God fornøjelse på udflugter ud i det blå og besøg i de mange
smukke kirker vi har i Danmark
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Vi siger hjertelig tillykke
med konfirmationen til:
Andreas Bo Henriksen
Camilla Bæk Skov Mortensen
Camille Damsgaard
Casper Friedlev Broberg Mikkelsen
Emil Dybro Nielsen
Lasse Christensen
Laura Toft Jensen
Malene Rosander Andersen
Matilde Sørensen Saksager
Patrick Nygaard Østergaard
Søren Trond Kokholm Kristiansen

Nyt fra sognepræsten

Sankt Hans aften i præstegårdens have
Vi holder Sankt Hans bål i præstegårdens have mandag den 23. juni –
grillen er varm og pølserne er klar fra kl. 19.00.
Vi håber rigtig mange har lyst til at være med – hvis I ikke allerede har
en anden tradition, så er I meget velkommen i præstegårdens have.
Årets båltaler er sognepræst Karsten Erbs, Vrensted. Karsten er en lun
præst, der har oplevet meget og været præst lidt utraditionelle steder.
Der vil blive serveres kaffe og hjemmebag, der er pølser og brød, samt
øl og vand til meget favorable priser – og der er meget hyggeligt samvær i teltene – hvis nu vejret skulle være i mod os…
Kommunegården lægger jord til bålet, Lene spiller for os, grillmestrene
er klar – vi mangler kun jer og jeres gode humør for at det igen i år kan
blive en vellykket aften.
Vi glæder os meget til at byde jer velkommen i præstegården
Mange venlige hilsener
Kirstine og Henrik
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Nyt fra sognepræsten

Konfirmander 2014/2015
I juni måned vil jeg besøge 6. klasse
på Vrejlev-Hæstrup skole for at orientere om konfirmandundervisningen, der starter til efteråret. Alle
eleverne får brev med hjem til forældrene med anvisning på, hvordan
dette skal foregå.
Man kan fortsat blive undervist i
præstegården, selv om man går på
Tårs skole – eller andre skoler. Og
der vil være bustransport til Tårs
skole efter undervisningen. Som
noget nyt vil menighedsrådet sørge
for bustransport fra Vrejlev-Hæstrup
skole om morgenen til præstegården
for de elever, der ikke har mulighed
for at komme til præstegården ved
egen hjælp.
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Konfirmandundervisningen starter
i uge 33/2014. Der holdes indskrivningsgudstjeneste søndag den
10. august, som alle elever og forældre inviteres til i føromtalte brev.
Såfremt man ønsker at modtage undervisning på den skole man går på,
kan man alligevel blive konfirmeret i
Vrejlev eller Hæstrup kirke. Blot skal
præsten orienteres ved undervisningsstart herom.
Konfirmation sker søndag den 26.
april 2015.
I er meget velkommen til at kontakte
mig, hvis I har spørgsmål eller er i
tvivl om noget.

Friluftsgudstjeneste i
præstegårdshaven
Søndag den 17. august, kl. 10.30, er
der den årlige friluftsgudstjeneste i
præstegårdens have.
Traditionen tro vil vi bygge en ”teltkirke” i haven med improviseret alter
og de gamle lysegrønne bænke fra
konfirmandstuen, som vi har gemt til
brug for hyggelige stunder.
Organist og kirkesanger deltager, så
alt er næsten som det plejer at være
– dog; det er en af de gudstjenester,
hvor man kan sidde og se ud af vinduet, følge en flue eller sommerfugl i
blomsterne og alligevel være til gudstjeneste…
Igen i år opfordres I til at tage madkurven med og blive og nyde frokosten i haven sammen med familien,
gode venner og naboer. Og grillen vil
blive tændt, pølser og brød varmet –
og solgt til meget tegnebogsvenlige
priser. Øl og vand kan medbringes eller købes billigt og der vil være gratis
kaffe og hjemmebagt kage.
I opfordres til at tage hele familien
med, ring på hos naboen og mind
dem om gudstjenesten – måske I kan
køre sammen! Sig det videre til alle
vennerne – jo flere, jo hyggeligere.
Vi glæder os meget til at holde en anderledes – og forhåbentlig sommerlig
- gudstjeneste for jer.

Nyt fra organisten

Kirkernes voksenkor
Voksenkoret ved Vrejlev Hæstrup kirker
holder en meget velfortjent sommerferie og starter igen efter ferien - sidst
i august.
Koret har medvirket ved flere gudstjenester - især ved højtiderne, jul og
påske.
Vi har også haft samarbejde med korene i vore nabosogne, og deltog således
i den fælles musikgudstjeneste i Vrå
sognekirke 2. påskedag.
Nye medlemmer er altid velkommen og
har du lyst til at være med, når vi starter
efter ferien, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 98 88 78 81 eller 30 12
90 81
Med venlig hilsen
Lene Rom Frederiksen
organist

Fælleskabseftermiddage
Holder sommerferie frem til efteråret hvor vi håber at
alle der har lyst og tid, vil deltage i fælleskabet - der er
nemlig altid plads til en mere.
På denne side ses billeder af nogle af de ting vi har
sendt til Rumænien her i foråret.
Garn og stoffer modtages med

STOR TAK
kan evt. afleveres i Sognehuset
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Nyt fra Kirkegårdslederen

Renovering af kirkegården
Så blev der sommer. Og denne gang
med en del forandringer på kirkegårdene. Denne gang mest i Vrejlev.
Sidste år lagde vi jo en del gange om
til græs i Hæstrup, så i år ville vi koncentrere os om Vrejlev.
I afdeling D mod sydvest er der plantet
nye hække. Bjarne og Bruno startede
op i marts måned med at rykke de
gamle hække op, men frosten ville
ikke rigtig slippe helt, så jorden kunne
blive varm nok til at plante de nye
thuja hække i. Så inden de begyndte at plante, nåede de en del andre
opgaver, bl.a. at få gran taget af. Lige
inden påske nåede vi så at få plantet
de nye hække og rettet gravstederne
til i området.

Anne Marie og Lise-Lotte kom ind
midt i marts, hvor de begyndte at
plante bøgepur i nogle af de trerækkers områder der er. Da der jo bliver
flere og flere tomme gravsteder, vil vi
ikke længere bruge de gravsteder, der
er dobbelte i dybden, eller er svære
at komme ind på ved begravelser. Så
derfor bliver der plantet bøgepur.
Et stort ønske har i mange år været at
få lavet gangene på birkelunden, hvor
der jo er plænebegravelser for både
kister og urner. De har altid kun været
med jord, og var efterhånden blevet
meget dybe og smalle. Så i efteråret
tog vi første skridt til at forbedre gangene. I foråret var tiden så kommet
til at få gangene bygget op igen. Op-

Billeder efter renovering af kirkegård/nye hække og nyt
grus på gangene i Birkelunden
Uddrag fra Herdis Krustrup dagbog fra 1942
Når man er 17, er det ikke uinteressant, hvad det er for nogle fyre, man
skal gå op og ned ad det næste år, og alle de nye er omhyggeligt opført
ved navns nævnelse og en kort karakteristik.
Kjærulf Knudsen: førsteelev, rødligt hår, proprietærsøn fra Sindal
Andreas Drivsholm: en høj pæn fyr fra Vrensted
Arne Madsen: foderelev, Rigmors broder
Henrik Jensen: en sjov og munter lille fyr fra Bindslev
Aage Iversen: ser ud som han aldrig sover
Holger Pedersen: ser dum og indskrænket ud
Regnar Nielsen: en flink lille fyr med sorte krøller
Knud Erik Kristensen: også kaldet ”Knorre???”, temmelig ubetydelig
Preben Ifversen: yngste elev, tror lidt vel meget om sig selv.
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gaven blev udført af Nordjysk Minidozer fra Tårs. Der blev først lagt 10-12
cm. stabilgrus på, som blev godt vibreret. Ovenpå kom der 3-4 cm. stigrus,
der ligeledes blev stampet sammen.
Det er blevet et rigtigt flot område igen,
og det bedste er, at kørestolsbrugere
igen kan komme rundt på Birkelunden.
Det er blevet til en del planter i foråret.
Der er plantet over 3000 thuja hækplanter, og godt 2000 bøgeplanter,
så det er gået godt. Vi vil forsøge at
tage en etape mere næste år, så vi kan
komme hele kirkegården rundt med de
nye hække.
Med ønsket om en god sommer.
Jan Bjergene Christensen
Kirkegårdsleder.

En beretning fra Vrejlev Kloster

Til al held stod jeg lige indenfor i gangen en halvkold formiddag i oktober
sidste år, da jeg hørte en forsigtig
banken på døren – havde jeg ikke
stået lige der, var jeg gået glip af et
interessant besøg.
Uden for stod en ældre, gråhåret
dame, der præsenterede sig som Titter Krustrup. ”Jeg var ung pige i huset
på klosteret i 1942. Dengang skrev
jeg en dagbog, og hvis du vil have
den , så værs`go.”
Damen og hendes ledsager, der stod
for bilkørslen, blev naturligvis budt
indenfor, og for Titter Krustrup blev
det et gensyn med et hus, som hun
havde færdedes i for mere end 70
år siden. Hun var dengang 17 år, og
først ansat som barnefrøken, hvor
hun skulle passe de 4 små piger, Britta, Helle, Fanny og den nyfødte Gunver, senere blev hun husholdningselev. Titters mor havde passet børnene
på Enggården ved Hjørring, hvor min
svigermor Thit Holst stammede fra –
således forbindelsen.
Titter, hvis rigtige navn er Herdis,
havde en del familie på egnen. Hendes far stammede fra Sønder Lie.
Han blev senere frimenighedspræst
i Holstebro, hvor hun voksede op.
På Vrejlev kirkegård står et gravsted
med adskillige gravsten med navnet
Krustrup, som alle havde hjemme i
Guldager og Høgsted. Flere af dem
var involveret i den grundtvigske bevægelse, som var stærk på egnen omkring det forrige århundredeskifte.
Dagbogen, som Titter skrev de første
3 måneder, hun var barnefrøken på
klosteret, var en julegave til hendes
mor. Den giver en fin beskrivelse af
dagliglivet set med en 17 årig piges
øjne, og den indeholder flere små
tegninger af bygninger, indretningen
af hendes værelse, bordplaner ved
gæstebud og en levende beskrivelse
af høstfesten med over 40 deltagere.
Det bliver noteret, hver gang der bliver drukket rigtig kaffe. Det var ikke
en selvfølge under krigen, hvor man
mest måtte nøjes med erstatningskaffe.

1.nov. er specielt interessant. Det var
skiftedag, altså den dag, hvor man
tog afsked med et hold landvæsenselever og unge piger, og et nyt hold flyttede ind.
Der var et liv på klosteret, som er
svært at forestille sig i dag, 10 elever,
4 piger, forvalter, flere gifte folk foruden familien, og sommetider daglejere, SortePedersen for eksempel –
et helt lille samfund i samfundet.
Fornøjelserne bestod af folkedans i
Harken-Hæstrup Ungdomsforening,
husholdningskursus i Høgsted skole,
hvor der også var juletræ for børnene,
biografforestillinger og undertiden
teaterforestillinger.

På grund af besættelsen foregik al
transport på cykel, i tog, med hestevogn eller kane.
F.eks. ankom gæsterne til svigerfars
(Svend Holst) fødselsdag den 2. december 42 i kane fra Enggården,
Hesthaven og Vellingshøj, og alle
blev natten over. Menuen bestod af
tomatsuppe, sprængt and og ris a
l´amande.
De første måneder led Titter skrækkeligt af hjemve, men det må være
gået over, for hun blev til november
det følgende år. Senere blev hun bibliotekar og gift med en præst. I dag
bor hun i Holstebro, hvor hun bl.a. er
aktiv i frimenigheden.
Kirsten Blichert

Titter ses med det hvide
forklæde yderst til venstre

Billederne viser uddrag fra Titter’s dagbog fra 1942. Kopi af
dagbogen kan ses på Lokalhistorisk arkiv i Poulstrup

Lokalbladet

27

Konfirmation i Vrejlev kirke den 27. april 2014
Foto: Søren Homann, HoCo Foto Tårs

Nyt fra sognepræsten
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Alle deltagere og klubmestre fra ungdomsafdelingen
i badmintonafdelingen hos PV Sport 81

Badminton Klubmesterskab 2014 i PV Sport 81

Fra morgenstunden, lørdag d. 12. april, summede Vrejlev
Hæstrup Hallen i Poulstrup af aktiviteter og spændte børn.
Efter en utrolig god badmintonsæson hos Poulstrups
idrætsforening PV Sport 81, skulle der nemlig sættes
punktum og navn på mestrene i U11 og U15 rækkerne.
Singlekampene blev afviklet først og efter 20 tætte og
spændende kampe, blev vinderne fundet.
Klubmester i U11 blev Benjamin Nielsen og 2. pladsen
gik til Mathias Simonsen.
Klubmester i U15 blev Heini Skovsgaard og 2. pladsen
gik til Camilla Bæk Skov Mortensen.
I pausen blev der serveret en sandwich til de sultne børn
og deres forældre. Herefter gik kampen om flere pokaler
i gang.
Klubmester i U11 double blev Frederik Østergaard og
Benjamin Nielsen, mens 2. pladsen i U11 double gik til
Andreas Bruun Knudsen og Mathias Simonsen.
Klubmester i U15 double blev Kamilla Smith og Camilla
Bæk Skov Mortensen, og 2. pladsen i U15 double gik til
Emil Dybro Nielsen og Heini Skovsgaard.
Alle øvrige deltagere fik også en
præmie med hjem for deres flotte
deltagelse i sæsonen og klubmesterskabet.
Trænerne havde indført en ”Årets
Fighter” pris, som blev uddelt til den spiller fra hvert hold,
der havde udvist størst træningsflid, kampgejst og godt
kammeratskab. ”Årets Fighter” priserne gik til Nikoline
Helledie Kristensen fra U15 og Amalie Lyngby fra U11.
PV Sport 81 takkede spillerne for en dejlig sæson og en
stor tak lød også til de 3 dygtige og engagerede trænere,
Berit Simonsen, Jesper Pedersen og Karina Kanstrup
Jensen. www.pv81.dk
Trine/PV Sport 81

PV Sport 81
FORÅRSOPVISNING I PV81.

Det blev til et brag af en forårsopvisning i PV81, torsdag
den 3. april 2014. Solen skinnede og varmede udenfor,
men indenfor steg temperaturen endnu mere, da 170
mennesker var mødt frem for at se forårsopvisningen,
der består af forældrebarn hold under ledelse af Christina Haugaard Rømer samt Zumba® Kids 4- 8 år og
vores Teen Dance hold fra 8-13 år. Begge hold ledet af
Karina Kristensen og hjælpeinstruktør Camilla Mortensen. Endvidere består idrætsforeningen af et zumba® fitness hold for voksne underledelse af Karina Kristensen
og Christina Bukholt Andersen, men de 30 voksne piger
og damer var ikke til at overtale, de er alt for generte til at
vise, at de også er super seje og dygtige. Dem forsøger
vi at overtale til at være med næste år.
Det hele startede med en super flot opvisning fra alle tre
hold og 3 meget stolte instruktører, da roserne væltede
ned over dem og børnene. Opvisningen blev afsluttet af
en fælles dans for alle med masser af smil og grin. 150
valgte at blive til spisning, hvor der blev serveret kødsovs
med spaghetti og hjemmebagte kage derefter var der fri
leg. Det var alt i alt en rigtig god eftermiddag og aften,
med masser af forårsfornemmelser. Mon ikke alle forældre fik puttet nogle meget trætte børn, der sov med det
samme.
PV81 siger tusinde tak for en fantastisk vintersæson, tak
til alle der gav et nap, så denne eftermiddag og aften blev
en KÆMPE succes.
Sommersæsonen står nu for døren, så har du lyst til at
prøve kræfter med sommer zumba®, starter vi op den
23. april 2014 kl. 18.30 i Vrejlev – Hæstrup Hallen. Det er
for alle over 8 år. Prisen er 200 kr. for personer over 15
år, børn over 8 år 150 kr. Er du mor/far der deltager med
barn over 8 år koster det 300 kr. Du kan læse mere på
www.pv81.dk, hvor du også kan tilmelde dig.

Også de yngste går op i kampen
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”Kristendommen i 3D”.

Feltarbejde på Natur og Teknik fagdage i Poulstrup

Projektet som vi har lavet med eleverne fra mellemtrinet, på fagdage i billedkunst og kristendom, gik ud på, at
formidle kristne motiver til skulpturer og relieffer med et
nutidigt udtryk.

Fredag d. 28/2 havde eleverne fra 3., 4., 5. og 6. klasserne på Vrejlev-Hæstrup Skole en rigtig god og lærerig
Natur og Teknik fagdag på Klosterruten, hvor vi havde
fokus på geografi og hvor eleverne oplevede den dejlige
vendsysselske natur og fx fandt tydelige spor fra istidens
landskabsdannelse.

Vi havde udvalgt 20 kristne motiver. F.eks. ”Den sidste
nadver”, ”Adams udvisning af Edens have”, ”Dansen om
gulvkalven”, søjler og statuer fra kirker mv.
Eleverne udvalgte gruppevis et motiv, som de med nytænkning skulle omsætte til en moderne skulptur eller et
relief - altså det som kaldes kirkekunst.
Vi arbejdede i papmaché og genbrugsmaterialer.
Elever og lærere havde i forvejen indsamlet forskellige
genbrugsmaterialer og aviser, som fx rengjorte mælkeog juicekartoner, rengjorte dåser, sodavandsdåser, søm
og skruer, gammelt metal, papruller, knapper og garnnøgler, en gammel fodbold, gammelt legetøj og andre
ting, pelsrester, stofrester mv.
En af idéerne var, at alle skulle dele med hinanden, for på
den måde at skabe et fælles projekt.
I billedkunst dækkede vi området med at lave rumlige
figurer, opstille parafraser (omsætte kunst til ny kunst) og
arbejde med forskellige materialer.
I kristendom var vores oplæg til eleverne at fortælle om
motiverne og deres historie. På den måde dækkede vi
området kristendom i et historisk perspektiv.
Eleverne arbejdede godt
og kreativt med projekterne og det hele resulterede
i en stor udstilling i skolens
aula.
Lærerne i billedkunst og
kristendom, Vrejlev-Hæstrup Skole.
www.vrejlevskole.dk
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Fisketur til de lokale fiskesøer
Fredag d. 7/3 var de samme klassers elever og lærere
igen på feltarbejde ved fagdagen i natur og teknik. Denne
gang havde vi fokus på biologi og vi startede dagen med
teori og praktiske øvelser på skolen, hvor eleverne fx
skulle lære at binde de rigtige knuder på fiskesnøren, ligesom de så et par korte film om lystfiskeri, inden vi drog
afsted på en spændende ekskursion til fiskesøerne hos
Poulstrup Ørredfiskeri, hvor vi tog på fisketur. Vi havde
lånt Brasholts skolekasse med fiskestænger og havde
lejet fiskeret hos Poulstrup Ørredfiskeri. Udover selve fiskeriet var der masser af muligheder for at studere og
undersøge vandmiljøet, naturen og planterne. Tilbage på
skolen sluttede vi af med at se en spændende dokumentarfilm om lystfiskeri i Danmark.
Naturfagslærerne, Vrejlev-Hæstrup Skole
www.taarsskolecenter.dk

Vrejlev - Hæstrup Skole

Fin lille stenalderudstilling på skolen i Poulstrup

På Vrejlev-Hæstrup Skole er der lavet en lille udstilling af
stenalderfund, hvor de fleste fund stammer fra markerne
omkring Rønnebjerg Storgaard, hvor søstrene Thomsen
i sin tid boede. De to søstre, der nok er mere kendte som
”Prinsesserne” i Anne Marie Løns roman af samme navn,
var et særpræget søskendepar, som det ellers var svært
at komme i kontakt med. De to søskende havde dog stor
tillid til Vrejlev-Hæstrup (Central)Skole, og i særdeleshed
til overlærer Marie Svennum, der arbejdede på skolen
fra 1967 til 1974. Marie Svennum var tidligere førstelærer i Bastholm og hun havde søstrene Thomsens tillid
sammen med skolens biologilærer Viggo Thomsen, der
arbejdede på skolen fra 1967 til 1978. Det betød at søstrene Thomsen forærede en større samling stenalderfund til skolen, der alle var fundet på markerne til Rønnebjerg Storgaard. Det er nogle af disse, der nu er fundet
frem fra gemmerne på skolen, og kan ses udstillet i en
glasmontre. Ved de forskellige pilespidser, spydspidser,
økser og redskaber af flint, er opstillet de gamle papskilte
fra 60´erne, som Viggo Thomsen i sin tid har lavet.
De to søstre skænkede også et uroksehorn og et meget
sjældent hjulnav, fundet i en mose disse blev med det
samme blev overdraget til Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring.
Jernaldergraven ved skolen er også fra Rønnebjerg Storgaard
På græsplænen foran Vrejlev-Hæstrup skole i Poulstrup,
er der et hul i jorden, hvori siderne er opbygget af store
sten. De fleste har set hullet, nogle børn har sikkert været
ned i hullet, men ikke ret mange kender historien for hullet, som faktisk er en genopbygget jernaldergrav.
Jernaldergraven, der var unik med sin størrelse og flotte
gravgaver, blev fundet ved Rønnebjerg Storgård i 1968
og da arkæologer fra Vendsyssel Historiske Museum var
færdige med udgravningerne af den store grav, der i øvrigt indeholdt rige gravgaver, fik man den idé, at flytte
graven til græsområdet syd for skolens vestfløj. Det var
et meget omfattende arbejde at flytte jernaldergraven,
men i et fortrinligt samarbejde med daværende museumsdirektør Palle Friis, arkæologen Per Lysdal og arkivar Mogens Thøgersen, blev jernaldergraven flyttet til
placeringen foran skolen i Poulstrup.
Her har den nu haft sin plads i snart 50 år og det kan vi,
foruden førnævnte museumsfolk, takke tidligere skoleinspektør Poul Hviid samt lærerne Øjvind Madsen, Viggo
Thomsen og Lis Madsen for. De arbejdede rigtig mange
timer med registrering og nummerering af de mange
sten, inden de blev flyttet og jernaldergraven blev genopført foran skolen i Poulstrup. Det gode samarbejde mellem skolen og museet kom der i øvrigt flere gevinster ud

af, da der flere gange blev lavet store historiske udstillinger på skolen, ligesom elever og lærere blev inviteret
til at besøge museets store interessante udgravninger
ved Vrejlev Kloster og Rønnovsholm. På en ekspedition
i 1986 til en af udgravningerne, fandt en elev fra VrejlevHæstrup skole, i øvrigt en meget sjælden miniatureildbuk fra ældre stenalder, som nu er udstillet på Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring.
Interesserede er velkommen til at kigge ind på skolen
og se den lille udstilling af flinteredskaber fra markerne
omkring Rønnebjerg Storgaard, og samtidig kan man
lægge vejen forbi jernaldergraven i græsplænen foran
vores skole. Kilde: Vrejlev-Hæstrup skole 25 år. Af Poul
Hviid m.fl. fra 1992.
HH/Henrik Hansen, Vrejlev-Hæstrup Skole, Poulstrup
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med højt humør, motion,
konkurrence, sammenhold og FairPlay
Idrætslærerne på Vrejlev-Hæstrup Skole, havde traditionen tro, planlagt fodbolddag på den sidste dag før vinterferien. I skolens gymnastiksal dystede eleverne fra 0., 1.
og 2. klasserne og i hallen spillede eleverne fra 3., 4., 5.
og 6. klasserne. Eleverne havde selv fundet på holdnavnene som fx Salatfadet, De festlige flødeboller, Ispinden,
Topscorerne, Mikadokids, Fodboldflunkerne, Spidermanklubben, Bøllebank til 2. klasse, Lasagnefadet, Pariserpizza og De hurtigste.
I gymnastiksalen blev turneringen vundet af Amanda,
Lærke, Tobias og Kim fra VH1-2, og i hallen blev turneringen vundet af Randi, Signe A, Amalie, Frederik, Jeppe og
Benjamin fra VH4. Efter finalerne havde lærerne udfordret VH6 til en kamp og denne spændende kamp endte
uafgjort og blev spillet i en fantastisk atmosfære, hvor
publikum blev de store vindere. Vi idrætslærere Majken,
Bo og Henrik, siger tak til elever og kollegaer for en rigtig
god og velafviklet fodbolddag, der fuldt ud levede op til
vore kriterier for dagen:
Hvorfor holder vi Bolddag?
En god og mangeårig tradition
Bolddagen er en mangeårig tradition på Vrejlev-Hæstrup
Skole, hvor vi kombinerer de faglige og sociale aspekter
af idrætsfaget – og vores vigtigste mål for dagen er at alle
har en god oplevelse, og dermed styrker sammenholdet
på skolen.
Vi dyrker idrættens værdier
Derudover får eleverne rørt sig og får motion, samtidig
med vi dyrker idrættens værdier som konkurrence, samarbejde, Fair Play, bevægelse, regler, træning, krop og
motion.
Boldspil er en del af Fælles Mål for faget idræt
Bolddagen er en del af den almindelige undervisning i
faget idræt, og en af de centrale kundskabs- og færdighedsområder i Fælles Mål for faget idræt hedder “Kroppen og dens muligheder” og her indgår boldbasis/boldspil, så selvom vi skal have en sjov dag sammen, dækker
vi også en del af Fælles Mål for idræt.
Se mere om Vrejlev-Hæstrup områdets folkeskole på
www.taarsskolecenter.dk HH
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Lærerige fagdage i Poulstrup om vand

To fredage i februar stod
der Natur og Teknik fagdag på skemaet for eleverne på mellemtrinet på
Vrejlev-Hæstrup Skole i
Poulstrup.

Eleverne fra 3., 4., 5. og 6.
klasserne var delt op i tre
hold, der på forskellig vis
arbejdede med emnet vand,
fx om vandets egenskaber
og tilstandsformer, vandets
kredsløb og det fascinerende med at det er solens
varme, der skaber vejret, men det er vandet, der får det
til at opføre sig så forskelligt. 70 procent af jordens overflade er dækket af hav. Alle levende organismer, også
mennesket, indeholder store mængder af vand, og lige
nu hænger der 12.000 milliarder tons vand over hovedet
på os, og dette vand er en vigtig drivkraft for dannelsen af
klodens vejr. Udover teori og forsøg fik eleverne set forskellige dokumentar- og undervisningsfilm om, hvor vigtigt vand er for livet på Jorden - ligesom vi talte om, hvor
farligt vand kan være under særlige omstændigheder.
Eleverne var delt op i tre forskellige værksteder, der bød
på teori, forsøg, eksperimenter, opgaver og film, samt
rigtig mange gode samtaler om det spændende emne.
Fagdage på Vrejlev-Hæstrup Skole er hele dage, hvor
elever og lærere fordyber sig i et fag, og atter havde vi
nogle rigtig gode fagdage med de skønne elever, der var
ivrige efter at lære og blive udfordret, og i fællesskab fik
vi afprøvet teorierne med en masse spændende praktiske forsøg.
Tak til eleverne fra 3., 4., 5. og 6. klasserne for et par
rigtig dejlige natur og teknik fagdage.
Maria, Bo, Mikael og Henrik, Vrejlev-Hæstrup Skole,
Poulstrup

Vrejlev - Hæstrup Skole

Sjov idrætstime i sneen
Onsdag d. 29. januar havde vi idræt i sneen på VrejlevHæstrup Skole, og det blev virkelig en sjov oplevelse både for elever og idrætslærere. Ingen ved hvor længe
vinteren varer ved med sne, og dagene længes, så nu
var der endelig blevet så lyst om morgenen, at vi kunne
være ude fra morgenstunden. Derfor benyttede vi os af
muligheden for at tage en tur på kælkebakken i denne
lokale alpine idrætstime. Eleverne var godt klædt på og
havde medbragt kælke, slæder og humør, så vi fik os
en fantastisk og anderledes idrætstime, hvor vi alle fik
motioneret på en sjov måde. Der var perfekt vejr med et
par graders frost, der kom ny flot sne, mens vi var ude, så
kælkebakken blev forceret siddende, stående og liggende, og de mange forskellige muligheder og umuligheder
på bakkerne blev udfordret. Turene ned ad bakken var
de sjoveste, men det gav god motion når vi skulle op på
bakken igen, og på multibanen var det tilladt at slås med
sne, mens man var i sikkerhed udenfor banen. Til slut
vovede idrætslæreren sig på multibanen, og blev straks
overmandet af en flok sneglade elever, som pludselig fik
lov at slås i sne med en lærer. Det var rigtig sjovt, og læreren fik rigtig meget sne, men fik heldigvis også vasket
de fleste af de snefrække elever. Vi havde en skøn og
uforglemmelig gang idræt i sneen med 3. og 4. klasserne.
Idrætslærerne i 3. og 4. klasserne, Vrejlev-Hæstrup Skole. www.taarsskolecenter.dk

Trivselsfagdage

På Vrejlev-Hæstrup Skole arbejdede vi med trivsel og
den gode omgangstone på nogle af vores fagdage i
marts. Det kom der rigtig mange gode og positive tiltag
ud af, ligesom vi fik mange gode samtaler om det vigtige
i at vi alle trives godt på skolen. Eleverne var med til at
lave trivselsregler og de har desuden lavet disse flotte
skilte, der er hængt op forskellige steder på skolen. Idéen
var, at det ikke skulle være forbudsskilte, men positive
skilte om, hvad man gerne må på skolen.
I forlængelse af dette arbejde, besluttede personalet, at
vi ville holde et synligt og vedvarende fokus på de trivselsmål, som eleverne fordybede sig i på fagdagene.
Efter påskeferien iværksætter vi et tiltag, hvor klasserne
hver dag kan optjene point.
Når dagen er omme, kan disse point udløse en bold. Bolden placeres i et trivselsbarometer i skolens aula, hvor
alle børn kan holde øje med at barometeret stiger.
Pointene kan optjenes ved at overholde følgende regler:
1. Vi går på gangene.
2. Vi kommer ind, når det ringer.
3. Vi går ud af os selv, når det ringer anden gang. (Første
halvdel af frikvarteret er spisetid).
4. Vi taler ordentligt og har respekt for hinandens forskelligheder og hinandens ting.
5. Vi rydder op efter os selv.
6. Vi sidder ikke i vindueskarme, reoler og lignende.
7. Vi holder orden i vores klasse og på skolen - både ude
og inde.
8. Vi gør, som de voksne siger.
På barometeret markeres nogle pejlemærker. Jo højere på
barometeret vi når, jo dygtigere
har vi været til at have en god
omgangstone og en rar og ryddelige skole, samt et godt samvær.
Lige inden sommerferien gør vi
status og her udløses en overraskelse, som øges jo højere vi
kommer på barometeret.
Personalet på Vrejlev-Hæstrup
Skole.
www.vrejlevskole.dk
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Poulstrup

Nye generationer i Poulstrups huse giver
fortsat masser af småfolk
I de senere år er der sket et stort generationsskifte i
Poulstrupområdets boliger, da flere og flere finder ud
af, at de får meget mere hus for pengene, og dermed
økonomisk overskud til alt det sjove. De mange unge
tilflyttere føler sig åbenbart også rigtig godt tilpas, for
de seneste år har gang på gang budt på nye fødselsrekorder, og småbørnsforældrene fortæller, at der også er
mange fødsler her i 2014. Det lover godt for fremtiden
i Poulstrup, der kun har fem minutter til indkøbsmuligheder i Vrå eller Tårs. Derudover ligger Poulstrup kun
1,5 km fra afkørsel 5 på motorvej E39, hvorfra man har
mindre end 10 minutter til Hjørring og Brønderslev og
kun 20 minutter til Aalborg. Denne placering gør også
Poulstrup attraktivt for pendlere, der har lidt længere på
arbejde end de fleste. Se mere om Poulstrup herunder.

Fakta om Poulstrup:

		
		
Poulstrup er et trygt sted, både for børn
som voksne, og med sine godt 500 indbyggere og 1 km
lange Hovedgade er den ikke større end en rundtur let
klares til fods. Skal du også se lidt af omegnen var det
en mulighed at låne en af byens 10 tandemcykler, som
er parkeret i skolens cykelkælder. I 2013 fik Poulstrup
en flot multibane ved skolen og hallen, og her i 2014 har
byen også fået en hjertestarter, som er opsat udvendigt
ved hallen i Poulstrup.
Vrejlev-Hæstrup skole
Skolen i Poulstrup er efterhånden renoveret og moderniseret overalt, og den ligger i naturskønne omgivelser i
udkanten af skoven Poulstruplund og med en storslået
udsigt mod vest. Bag skolen findes Vrejlev-Hæstrup
hallen med motionscenter, samt boldbaner. Skolen i
Poulstrup har elever fra og med 0. årg. til og med 6. årg.
Eleverne i 7.-9. klasse går på Tårs skole, skolecenterets anden skole, med hvem Vrejlev-Hæstrup skole har
fælles ledelse. Skolen har desuden en velfungerende
skolefritidsordning (SFO) og derudover er Børnehuset
Skovager med børnehave og vuggestue også beliggende i flotte rammer på skolen. Se mere på www.vrejlevskole.dk
Vrejlev-Hæstrup hallen og motionscentret
Bag skolen ligger Vrejlev-Hæstrup hallen, som er en
selvejende institution med en bestyrelse bestående af
medlemmer, der er udpeget af de forskellige foreninger i byen. Hallen blev indviet i 1990 som et privat projekt finansieret af beboerne. I forbindelse med hallen
er der bygget nyt moderne motionscenter, som ligger
i forlængelse af de nuværende omklædningsrum. Motionscenteret blev indviet i 2006. Åbningstider er hver
dag fra kl. 6.00 til 23.00. Ved hallen ligger også byens
fodboldbaner og den nye flotte multibane. Se mere på
www.vrejlev-haestrup-hallen.dk
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		Spejderhuset
KFUM Spejderne har eget klubhus, der ligger ved Hovedgaden. Spejderne er inddelt efter klassetrin og man
vil naturligvis være sammen med evt. klassekammerater,
som også er spejdere. Poulstrup Spejderne arbejder meget i og med naturen og derfor vil mange af aktiviteterne
være udendørs. Spejderne har et tæt samarbejde med
kirken og deltager aktivt i de forskellige aktiviteter.
		Ministrup – Børnenes Jord
Igennem en menneskealder har børnene i Poulstrup ejet
deres egen legeplads. Dengang husflidsskolen blev nedlagt og solgt, blev pengene fra salget brugt til at købe et
stykke jord, som alle børn i Poulstrup fik skøde på. Her
blev indrettet en legeplads til glæde for alle byens børn
i alle aldre. Hvert år holder bestyrelsen en fødselsdagsfest med underholdning, sportskampe og konkurrencer.
Overskuddet bruges til vedligeholdelse af legepladsen. I
2006 blev Poulstrup kåret til Årets Børneby i hele Nordjyllands Amt, og de 30.000 kr. der fulgte med hæderen, blev
brugt til nye legeredskaber og faldunderlag. Se mere på
www.ministrup.dk
		Aktivitetshuset
Aktivitetshuset på Gl. Rønnebjergvej er et tilbud til efterlønnere og pensionister i Hjørring kommune. Et hus hvor
man mødes om såvel kreative aktiviteter som socialt
samvær. Ud over aktiviteter i den faste åbningstid tilbydes der fx undervisning i it osv. Aktivitetshuset har endvidere et velfungerende træværksted, en litteraturgruppe
og forskellige ture ud af huset.
		Bogbussen
Ved aktivitetshuset på Gl. Rønnebjergvej holder bogbussen en gang om ugen. Bogbussen er et tilbud til alle
landsbyerne i Hjørring Kommune. Ud over den faste
bestand af bøger, musik og film er bussen online med
hovedbiblioteket og bøger og materialer kan derfor reserveres direkte i bussen til senere afhentning.
		Forsamlingshuset
Poulstrup Forsamlingshus, der ligger ved Birkager, blev i
2004 gennemrenoveret. Der blev opsat nyt køkken med
industriopvaskemaskine, ny ovn m.m., og der blev lavet
nyt handicaptoilet og de bestående toiletter istandsat. I
dag fremtræder forsamlingshuset meget indbydende,
og der har efter istandsættelsen været meget stor efterspørgsel af huset til private fester. Forsamlingshuset ejes
af Borgerforeningen og ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer valgt på generalforsamling, som afholdes hvert
år i februar måned.
		Lokalhistorisk arkiv
På Hovedgaden 8 ligger Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske
Arkiv. Åbningstiden er mandage kl. 16-18. For anden tid
kan arkivets leder kontaktes på 98 98 80 63. I arkivet
er samlet et stort antal historiske billeder og oplysninger
om personer og ejendomme. Arkivet har også gamle kirkebøger, folketællinger, fæsteprotokoller m.m. på micrrofilm og en stor samling avisudklip. På arkivet findes lige-

Poulstrup

ledes alle årgangene af ”Lokalbladet for Vrejlev-Hæstrup
sogne” - de fleste lokalblade er i øvrigt scannet ind og
kan ses via www.poulstrup.net
		Poulstrup Rideklub
Poulstrup Rideklub holder til på adressen Munkholmvej
51. I klubben læggers stor vægt på godt sammenhold og
godt samarbejde. Der er plads til elever på forskellige
niveauer og klubben er både for børn og voksne. Her
findes ridehal, to udendørs ridebaner samt klubhus. Der
udover er der mulighed for opstaldning på en af de nærliggende gårde. Der undervises i både dressur og spring,
og undervisningen tilrettelægges til ryttere på flere niveauer. Undervisningen kan foregå enten på egen hest
eller på en af rideklubbens heste. Klubben arrangerer i
løbet af året stævner, juleoptog, andre klubarrangementer og den populære ridelejr. Se mere på www.poulstruprideklub.dk
		
Idrætsforeningen PV Sport 81
Poulstrups idrætsforening har ”klubhus” i Vrejlev-Hæstrup hallen, hvor de er forpagtere af cafeteriet. Idrætsforeningen tilbyder en bred vifte af aktiviteter for børn og
voksne, som badminton, Zumba, Yoga, forældre/barn
gymnastik, håndbold, fodbold, løb og udlejning af markedstelt, der kan varieres i størrelsen fra 100 m2 til 450
m2. Se mere på www.pv81.dk
		
Lystfiskeri
Poulstrup Ørredfiskeri er beliggende ved gården ”Enggaarden” lige syd for Poulstrup, og her ligger nogle dejlige
fiskesøer, hvor lystfiskere kan bruge adskillige timer i det
naturskønne område.
		Klosterruten
En lokalhistorisk tur på Klosterruten omkring Vrejlev Kloster og Poulstrup, er en dejlig rundtur i det åbne land,
med alsidig natur og informationstavler der fortæller historiske oplysninger om området, fx nævnes Vrejlev Møllevej, som er resterne af den hovedfærdselsåre, Frederik den 3. forlangte anlagt op gennem Vendsyssel efter
1648, og som blev benyttet til kongens rejser til Norge.
Der berettes selvfølgelig også om det flotte Vrejlev Kloster, der blev grundlagt i 1100-tallet som et Præmonstratenserkloster for nonner, under Børglum munkekloster,
og om “Prinsesserne” fra Rønnebjerg Storgård, der ligger begravet på kirkegården ved Vrejlev kirke.
På www.poulstrup.net kan man se meget mere om lokalområdet. HH
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Vrejlev - Hæstrup Kommune

Kommunesammenlægningen i 1970
Vrejlev-Hæstrup Kommune bidrog med millioner til
Hjørring kommune
Kommunesammenlægningen i 1970 betød ”tvangsægteskab” mellem Vrejlev-Hæstrup kommune og Hjørring
kommune. Dette fik Hjørring kommune RIGTIG meget
ud af, og det bør kommunens politikere huske i disse
centraliseringstider, hvor tendensen er at det meste af
den store Hjørring kommune skal samles i Hjørring by.
Nogle hovedtræk i Vrejlev-Hæstrup kommunes historie
er:
•
I 1959 byggede kommunen et nyt stort kommunekontor i Poulstrup (blev siden solgt til sparekassen). Før 1959 var der kommunekontor i Kommunegaarden i Lund (endnu tidligere kaldet Fattiggaarden).
•
I 1962 byggede Vrejlev-Hæstrup kommune et
stort plejehjem i Poulstrup (Poulstruplund).
•
I 1963 etablerede Vrejlev-Hæstrup kommune
kloakering, rensningsanlæg og lavede fortove i hele
Poulstrup.
•
I 1967 byggede Vrejlev-Hæstrup kommune
den store Vrejlev-Hæstrup Centralskole, samt inspektørbolig, pedelbolig og syv lærerboliger i Poulstrup by.
(Fire af de små landsbyskoler der blev nedlagt i den
forbindelse blev solgt, men de sidste tre små landsbyskoler (Guldager Skole, Høgsted Skole og Rønnovsholm Skole) stadig ejedes af kommunen i 1970.
•
Herudover etablerede Vrejlev-Hæstrup kommune nye boligområder i Hæstrup Mælleby og Lindager i Poulstrup.

Vrejlev Hæstrup skole bygget og betalt af Vrejlev-Hæstrup
kommune

•
Høgsted Skole
•
Guldager Skole
•
Rønnovsholm Skole
Vrejlev-Hæstrup kommune bidrog med den næststørste
regnskabsmæssige formue pr. indbygger
Af de syv kommuner, der blev sammenlagt: Hjørring,
Sct. Hans-Sct. Olai, Bjergby-Mygdal. Skallerup-Vennebjerg, Tårs, en del af Rubjerg-Mårup samt VrejlevHæstrup, havde Vrejlev-Hæstrup den næststørste
regnskabsmæssige formue pr. indbygger.
Indbyggertallet steg med 40%
Ved kommunalreformen i 1970 blev Hjørring kommune
lagt sammen med Sct.Hans-Sct.Olai, Bjergby-Mygdal,
Skallerup-Vennebjerg, Tårs og Vrejlev-Hæstrup kommune samt Mårup sogn af Rubjerg-Mårup kommune til
Hjørring storkommune. Indbyggertallet i Hjørring kommune steg derved med knap 40%, fra 18.599 til 30.804
personer. Samtidigt blev Hjørring Amt nedlagt, og vi
kom i stedet til at indgå i det lidt større Nordjyllands Amt
(I dag hedder det Region Nordjylland). Efter strukturreformen i 2007 blev Hjørring kommune endnu større
og indbyggertal i den nuværende Hjørring kommune
var pr. 1. januar 2013 på 65.767 personer - heraf bor de
ca. 39.000 i de større byer Hjørring, Sindal, Tårs, Vrå,
Hirtshals og Løkken, mens de øvrige ca. 27.000 borgere
har valgt at bo i landsbyerne eller på landet i Hjørring
kommune.
Henrik Hansen, Poulstrup, Hjørring kommune.
Plejehjemmet Poulstruplund, bygget og
betalt af Vrejlev-Hæstrup kommune

Enorm medgift fra Vrejlev-Hæstrup kommune til Hjørring kommune
Oveni alt dette havde den velkonsoliderede VrejlevHæstrup kommune stadig økonomisk overskud, således kommunen kunne overdrage 2 millioner kroner til
Hjørring kommune ved sammenlægningen i 1970. (I
nutidskroner svarer det til 14.845.251 kr.)
Udover dette store pengebeløb fik Hjørring kommune
foræret følgende, som repræsenterede en meget betydelig værdi:
•
Vrejlev-Hæstrup skole
•
Inspektørboligen på Poulstrup Skolevej
•
Pedelboligen på Poulstrup Skolevej
•
7 lærerboliger (På Lindager og
Gl. Rønnebjergvej)
•
Plejehjemmet Poulstruplund
•
Kommunekontoret i Hovedgaden i Poulstrup.
•
Biblioteket, Hovedgaden 8
•
Gader, veje og fortove i Vrejlev-Hæstrup
kommune
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Aktivitetshuset i Poulstrup er en af de syv
tidligere lærerboliger, bygget og betalt af
Vrejlev-Hæstrup kommune

Pedelbolig
Poulstrup, bygget og betalt af
Vrejlev-Hæstrup
kommune

HUGF

Spændende udviklingsplaner i Harken
Kultur- og bevægelsespark ved Harken hallen
Harken Ungdoms- og Gymnastik Forening (Harken
UGF) har fået etableret en ﬁn ny legeplads ved Harken
Hallen.

Den nye legeplads er en af mange ideer der er kommet
på banen i forbindelse med Harken UGF’s deltagelse
i DM i foreningsudvikling. Næste projekt er en outdoor
ﬁtnessbane, som skal ligge i forbindelse med træningsbanerne ved hallen. Banen kommer til at kunne bruges
af alle aldersgrupper. Projektet forventes at påbegyndes

i starten af juni måned.
Følgende skitse er udarbejdet i forbindelse med overstående proces. Skitseprojektet sætter den kommende
outdoor ﬁtnessbane ind i en større sammenhæng: en
kultur- og bevægelsespark.
På vej mod fremtidens idræts, bevægelses- og forsamlingshus
Flere forskellige grupper i samspil skaber behov for
forskellige rum og rammer. Nye rum opstår netop i
spændingsfeltet mellem de forskellige gruppers rumkrav. Vores mål med de to forslag har været, at udnytte
det eksisterende liv og tage vare på ønsker og drømme
for derefter at kanalisere dette ud til nye pejlemærker for
Harken hallens fremtid.
I

forbindelse med bygningsmassen har vi forsøgt at
skabe mere åbenhed og fleksibilitet samt sammenhæng
mellem ude og inde. I udformningen af de udvendige
arealer og sammenhængen til bygningsmassen har det
været vigtigt at de opfordrer og er tilgængelige for både
den organiserde og den selvorganiserede udfoldelse,
både det formelle og det mere uformelle møde. Samtidig har det været væsentligt at området forvandles fra
et endimensionelt idrætsanlæg/grøn græsplæne til et
mangfoldigt parkanlæg med idrætsfunktioner.
DGI Faciliteter og lokaludvikling Tegnestuen 2014
Dette er et udkast/forslag fra tegnestuen og har du gode
ideer, ændringsforslag eller bare vil høre mere om projektet, så ring til Lisa på 28722797
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Harkens DGI
Børneopvisning den
9. marts 2014
Dagen startede som en dejlig forårsdag, og vi var klar til
at tage imod en masse forventningsfulde gymnaster og
tilskuere.
Hallen var pyntet, musikken var sat op og P-vagterne var
klar til at lede alle biler på plads.
Mange hold mødte op til fælles indmarch og fanerne vajede flot.
Og så kunne en dejlig dag begynde med en masse flotte
opvisninger af både store og små, og de viste alle det
bedste de kunne.
Der var Zumbakids fra Poulstrup, spring og rytme fra
Sæby GF, Taars-Ugilt, Astrup-Sønderskov, Vrå Gymnastik, Harkens GymTeam, og SHI’s Landsdelsjuniorhold
4.-7. kl. som startede dagen og 8. kl. – 18 år som afsluttede dagen.
Alt i alt en skøn dag i godt selskab.
Vi fra Opvisningsudvalget i gymnastik TAKKER TUSINDE gang for hjælpen til alle de frivillige, der hjalp med at
få dagen til at gå så super godt…..

Harkens Forårsopvisning den 6. april 2014
Så kom dagen for vores egen opvisning, som afslutningen for denne sæson.
Vi var ikke så mange på holdene, så efter en del dejlige
år i Vrejlev Hæstrup Hallen, ville vi holde opvisningen
hjemme hos os selv igen.
Det var rigtig dejligt at i løbet af 20 min. var alle stolene
sat op og herretons kunne bare hente de ting der skulle
bruges til de forskellige hold, direkte fra stedet, det var
ren luksus.
Der var fælles indmarch ført an af vores egne faner, holdt
højt og flot af dette års fanebærere, Laura J. og Thomas,
og vores gæstehold SHI / TUI Retroholdet holdt også deres fane højt.
Dagens hold var : Forældre/barn, GymTeam, ZumbaDance/ZumbaFitness, Herretons, Puslinge og SHI/TUI
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Retroholdet, som nok kunne have brug lidt mere
gulvplads og højde til deres udfoldelser, men de
gjorde det godt.
Efter hvert holds flotte opvisning skulle de fotograferes og spise en dejlig is, som var sponsoreret af
Ejgils El-teknik.
Da alle hold havde været på gulvet, var der opstilling til fælles udmarch, men inden holdt Anne en
flot tale til alle og så skulle der deles gaver ud til
hjælpeinstruktørerne og Instruktørerne, fra både
holdene og gymnastikafdelingen.
Efter endt gaveuddeling skulle alle bordene sættes
op til fælles kaffemik. Der var et stort ta’ selv kagebord med 17 forskellige kager. Vi TAKKER MANGE
GANGE alle de frivillige kagebagere.
Som afslutningen vil Ledergruppen i Gymnastik,
gerne sige TUSINDE TAK til alle hjælpeinstruktørerne og instruktørerne for et super flot arbejde
i sæsonen 2013-2014. Håber at se mange af jer
igen til den nye sæson 2014/2015.

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

VREJLEV-HÆSTRUP
HALLEN

Poulstrup Skolevej 5 - Poulstrup

Jernbanegade 6

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

Ny Rønnebjergvej 72

9760 Vrå

Tlf: 28 45 66 98

Mimersvej 3, 9800 Hjørring

art

40 18 31 62

sn
ner
Åb

Anders Bach

Glarmesterarbejde.

Glas - Smykker - Galleri - Blomster

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

Katsigvej 6 B, 9900 Frederikshavn
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

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

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

Træpiller til stokerfyr leveres billigt

Frilandsvej 3 · 9760 Vrå

Mobil-tlf. 28 18 13 33

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

Vrejlev-Hæstrup Hallens
Motionscenter
Træning når du har
tid og lyst
Kontakt: Grethe Thomsen
Hovedgaden 42, Poulstrup
For køb af chip og indmelding

ØRUM-SMEDEN
Vrejlev Klostervej 310
9830 TÅRS
Tlf. 98 98 82 32

Voerhøj
Maskinstation
A/S

Terpetvej 490, 9830 Tårs
Tlf. 40 19 55 99

98 98 85 99

Vrå Optik Aps

Tlf.: 98 98 12 24

v/ Nina Malkin

mail@vraaoptik.dk

Strømgade 2

www.vraaoptil.dk

9760 Vrå
Et godt nummer til land og by

Lokalbladet vejviser

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

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

Sidste frist for
indlevering er:
15. januar
15. april
15. juli
15. oktober

REDAKTION

Ansvarshavende
Foreningsstof
Redigering
Annoncer
Korrektur

Kirsten Mouritsen, Karen Margrethe Bruun
Erik Jess, Hovedgaden 78, 9760 Vrå
Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå
Per Hansen, Engkærvej 8, 9760 Vrå
Kirsten Blichert

		

LOKALSTOF

Tollestrup
Guldager
Gunderup
Harken
Hæstrup
Høgsted
Hæstrup Mølleby
Rønnebjerg
Poulstrup

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

FORENINGSSTOF

Aktivitetshuset		
Børnenes jord
Trine Mortensen Hovedgaden 96 9760 Vrå
HUGF
Lisa Dissing Hansen Ålborgvej 841, 9760 Vrå
KFUM-Spejderne
Mette Nielsen Gønderupgårdsvej 224 - 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
98988284
98988325

98986166
98986495
98986467
25706289
98988029

98988011
22307702
28722797
26826027
61363490
72334530 /
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.
Stof til nyhedsdelen og
aktivitetskalenderen kan
løbende indsendes til
poulstrup.net@gmail.com
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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

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
Hans Palmdahl Vrejlejklostervej 395 - 9760 Vrå
Niels Worup, Svenstrupvej 180, 9760 Vrå
Henrik Smidth, Hovedgaden 63, 9760 Vrå
Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå
Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå
Keld Jensen, Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå

22307702
28722797
98986063
98986824
23929437
42758042
40689568
98988271
40112231
98988422

TID OG STED
LOKALHISTORISK ARKIV:
Hovedgaden 8
Åbent: Mandag
16.00-18.00
AKTIVITETSHUSET:
Åbent: Tirsdage
11.30-16.00
Torsdage
8.30-16.00
Fredage
8.30-13.00
Fodterapeut:
Bestil tid på tlf. 98988011
BOGBUSSEN:
Poulstrup: 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
VREJLEV-HÆSTRUP SKOLE:
www.taarsskolecenter.dk

MAIL-GUIDE
SOGNEPRÆSTEN:
krr@km.dk
VREJLEV-HÆSTRUP KIRKER:
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.

Lokalbladet
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