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Et flot syn! Der vækker minder hos mange
ældre landmænd
Foto: Erik Jess

4. marts kl 19
Legeaften
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Arr. PV Sport 81

5. marts kl. 10
Gymnastikopvisnig
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Arr. HUGF/DGI

6. marts
Fastelavnsfest
Harken Hallen
Arr. HUGF

14. marts kl. 19
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Vrejlev-Hæstrup -
Hallens Cafeteria
Arr.Multinetværket

17. - 19. juni
Mus lejr
Thoruphede
Arr.KFUM spejderne

Kirkens infoside se side 20

Husk også at læse side 45
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Skolen har op gennem tiderne
haft en vis status, både på landet
og i byen. Der er blevet lavet pla-
ner, som beskrev, hvorledes sko-
len skulle indgå i lokalsamfundet.
Skolen på landet har altid været
midt punkt for mange aktiviteter.
Efter at mange arbejdspladser er
flyttet ind til byerne fra landsby-
erne, og landet i det hele taget,
har skolen overtaget rollen som
lokomotiv i de små lokalsamfund.
Den er af stor betydning for hvor-

ledes udviklingen bliver i en landsby, om det er attraktivt at
bosætte sig som børnefamilie og om der grundlag for andre
erhverv i området. Områdets diverse foreninger og især ung-
doms og idrætsforeninger er meget afhængige af at områdets
børn og unge, har en daglig base i lokalsamfundet. Ellers ville
de fleste nok udøve deres fritids aktiviteter der, hvor de så går
i skole og har deres kammerater.

Den seneste tids debat om den ny skole struktur, sætter
ikke kun skolerne på landet, men hele strukturen for de forskel-
lige lokalsamfund hvor skolerne bliver berørt i større eller min-
dre grad. Uanset om det er en fuldstændig lukning, eller at en
overbygning bliver flyttet til en stor skole i byen, vil det få stor
betydning rundt omkring. Også det at der kun bliver en skole
med et eller flere undervisnings steder, og der kun skal være en
bestyrelse for hele distriktet, vil få en negativ betydning både
for lokalsamfundet men i særdeleshed for de enkelte skoler. En
skoles bestyrelse er dens kendetegn og drivkraft. Der opbyg-
ges et særligt fællesskab mellem børn, forældre, lærere og sko-
lens ledelse, når alle kender hinanden. Mange gode tiltag og
ideer, både fra folk der ikke er direkte tilknyttet skolen, men
også dem der et nært forhold til skolen, vil gå tabt, da der bliver
alt for lang vej både til skolens ledelse og til kommunen. Med
en centralisering af ledelsen og driften, så den enkelte lille
skole ikke længere er en skole men blot et undervisnings sted,
vil medfører at mangfoldigheden og ikke mindst forskellighe-
den går tabt. Vi vil alle blive redt til den samme side, og med
tiden vil opbakning og fællesskabet i arbejdet med at drive en
god skole for vores børn og unge smuldrer, og den enkelte vil
blive uendelig lille i den store masse!! Så hvis vi vil have initia-
tivrige og beslutsomme unge ud i samfundet når e er færdige
med folkeskolen, er det ikke den rigtige vej at gå, dermed ikke
sagt at en stor skole ikke er så god som en lille eller omvendt,
men at der skal være plads til i en kommune, både økonomisk
og i de fysiske rammer, til at der kan drives skole der hvor
børnene er og at de ikke skal transporteres langvejs for at
komme i skole. Det giver også en vis tryghed for både barn,
men også hos forældre, at skolen ligger i nærheden og ikke
lang tids transport væk.

Skolens betydning for lokalsamfundet.

Lokalbladet ønsker læsere og annoncører en
glædelig jul og godt nytår.
Tak til alle der har hjulpet med et bidrag til bladet
på den ene eller anden måde. Vi glæder os til
møde jer igen i 2011

Så al den politiske debat om udkants Danmark, og tilførsel
af midler til disse områder, er skønne spildte kræfter, hvis skolen
ikke tænkes med i disse ting. At bruge midler til byfornyelses og
andet, for så senere at lukke skolen giver ingen mening. Man
må lige huske på at ca. halvdelen af befolkningen i en kommune
som Hjørring jo bor på landet og i landsbyerne. Så rent stati-
stisk burde halvdelen af aktiviteterne jo være der. Det er jo selv-
følgelige ikke realistisk, men som der er lagt op til nu, må man jo
nok erkende at det er en meget lille procentdel af kommunens
aktiviteter der vil ske i landdistrikterne.

Så mere nu end nogen sinde før er skolen af allerstørste
betydning for lokalsamfundet og det er vigtigt for alle både på
land og i by, at vi beholder en mangfoldig skole for vores børn!!

                                                                 Med venlig hilsen
                                                                 Flemming Jensen
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Første aktivitet efter ferien var turen til Hjallerup Mekani-
ske Museum d. 18. august, hvor der blev kigget på gamle biler,
traktorer, radioer, fotoapparater og meget andet spændende isen-
kram. Med to ildsjæle fra museet som guider kom der mange
historier frem, også om hvorledes museet var kommet i besid-
delse af genstandene.

En eftermiddag hvor der blev snakket teknik og snakket om
udviklingen gennem tiden. Endvidere havde museet erhvervet
et gammel skomagerværksted og tømrerværksted med de gamle
remedier. En meget fin tur som kan anbefales til andre med inte-
resse for udviklingen gennem tiden.

1. september kunne huset fejre 35 års fødselsdag, som blev
fejret med en middag og hyggeligt samvær i Aktivitetshuset.
Kirstine Rafn, præst ved Vrejlev Kirke fortalte om turen fra Sjæl-
land til Vrejlev Præstegård og hvad den gamle boks gemte af
breve fra krigen.

 Mange ture, fester, arrangementer er gennem tiden afvik-
let, der er blevet snakket og spillet kort, syet og strikket, mange
ting er afprøvet. Huset er et godt værested. Vi har rammerne, og
du er indholdet.

Sensommerudflugt den 11. september til Nørre Vosborg ved
Nr. Nissum fjord, et samarbejde med lokal foreninger måtte vi
desværre aflyse i år. Men vi håber at en ny tur kan arrangeres til
næste år.

Efteråret bød også på besøg af Danmarks Senior Shop, hvor
vi havde mulighed for at supplere vintergarderoben op, en mu-
lighed som flere af os ikke ville gå glip af.!!

Spontane ture bliver det også til. De kreative piger som
benytter huset om torsdagen, fyldte tre biler op og drog med
højt humør, fredag d. 17. sep. til Århus hvor første stop var en
broderi forretning, hvor der var stor inspiration at hente. Froko-
sten blev indtaget på en kinesisk restaurant i midtbyen, og vi
sluttede af i en garn og patchwork butik i Viby, før det atter gik
hjem over.

Nyt fra Aktivitetshuset

De kreative går amok i en garnforretning

Bestyrelsen samlet fra venstre Birgit Bak, Poul Thomsen og Bent Nielsen

Lis Krogholm, Lene Thomsen og Tove Mortensen

De kreative piger på hjemmebane

Alle giver en hånd med

Fra De kreative pigers tur til århus

AKTIVITETSHUSET
POULSTRUP

Tekst & foto aktivitetshuset
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Bech Christensen fyldte 100 år
Bech Christensen,

Mynderupvej, Tollestrup, 9760
Vrå, fyldte 100 år, mandag d. 25.
oktober. Bech Christensen er født
i Tollestrup i 1910, som den ældste
i en søskendeflok på 10. Bech Chri-
stensen arbejdede i sine yngre år,
som murerarbejdsmand og blev
senere landmand. I en periode sad
han i bestyrelsen for mejeriet Alfa-
holm i Poulstrup, men derudover
er „fritiden“ gået med at passe land-
bruget og forsørge familien. I 1940
købte han et mindre landbrug på

Mynderupvej i Tollestrup, hvor han har boet indtil sin 100 års
fødselsdag. Med landbruget forsørgede han sin familie, som
bestod af hans kone og hans søn. For 10 år siden mistede han
sin kone, men blev boende på ejendommen, som han først flyt-
tede fra da han fyldte 100 år, for at leve sin alderdom på Bålhøj-
centeret i Tårs. Bech Christensen har nemlig holdt sig i gang
ved selv at passe ejendommen på Mynderupvej, hvor han selv
slog græs, handlede ind og passede bygningerne. Den aktive
livsførelse er, ifølge Bech Christensen, en af opskrifterne på at
blive 100 år. Gennem de sidste 12 år er Bech Christensen kom-
met på Bålhøjcenteret én gang om ugen, så det er vante omgi-
velser han nu er flyttet til. Personalet på Bålhøjcenteret har flere
gange forsøgt at få ham til at besøge dem to gange om ugen,
men det har han ikke haft tid til, men nu har han solgt ejendom-
men på Mynderupvej og er flyttet ind på Bålhøjcenteret i Tårs.
Der er sket rigtig meget på 100 år, Bech Christensen har oplevet
bilernes barndom, to verdenskrige, samfundets opture og ned-
ture, samt de seneste 100 års opfindelser og teknologier. Bech
Christensen har levet det meste af livet uden at være syg og har
stadig en søster tilbage fra søskendeflokken, samt sin søn Erik,
der bor i Hinnerup ved Århus, to børnebørn, fire oldebørn og
fire tipoldebørn. Bech Christensens 100 års fødselsdag blev
fejret med familien på Løkkens Vejkro.

Der er flyttet en ung familie ind i Hovedgaden 102. Det er
Marica og Jakob Ecthard Trondheim og deres to drenge An-
dreas på 3 år og Kristoffer på 1 år. Familien er kommet til Pouls-
trup fra Færøerne. De
ville oprindelig have
boet i Brønderslev,
hvor de har kontakt til
Indre Mission, men
opdagede at de fik
hus til en anden pris
her i Poulstrup, og
det er de rigtig godt
tilfredse med. Jakob
arbejder som tømrer
og Marica studerer
engelsk på universi-
tetet. Andreas går i
børnehave og Kri-
stoffer er i dagpleje.

Hos Christina og Tommy, Hovedgaden 125, er
familien blevet udvidet med en lille dreng, der skal
hedde Bertram. Han blev født d. 17. august og var en
stor dreng på 4150 g. og 56 cm. lang. Bertram er så
heldig at have 2 søskende, Malte på 3 år og Frida på 2
år, og de er meget glade for lillebror. Bertram skal døbes
i Vrejlev Kirke d. 14. november.

Gadespejlet

Den 1. september
kunne Janni Engelund
Kristiansen og
JanVestergaard Eriksen
flytte ind i deres hus Ho-
vedgaden 118.

Det er tre år siden de
købte huset, og i den tid
der er gået, har de med
hjælp af familien renove-
ret hele huset, så det frem-
træder som et moderne hjem.

Janni kommer fra Nørre Sundby og Jan kommer fra Hjør-
ring. Janni arbejder som pædagog i Vester Hjermitslev og Jan
arbejder på røgeriet Hyttel i Hjørring.

De er begge aktive spejdere i hver sin Gruppe, Janni i KFUM
spejderne Lindholm gruppe og Jan er aktiv i KFUM spejderne
Bistrup gruppe.

De glæder sig til det bliver sommer så skal de i gang med at
anlægge haven, der er meget forsømt og tilgroet.

De glæder sig også til at lære byens beboere at kende, en
tur til købmanden  kan give anledning til nye bekendtskaber
siger de. De vil også gerne være mere aktive i livet i byen når der
bliver tid til det, f.eks. en tur i motionscentret..

Hovedgaden 44
Den 9. juni blev Susanne Damsgård og Anders Kjeldsen

forældre til lille Lærke, som ved fødslen vejede 3520 g. og var
53 cm. lang. Lærke er så heldig at have hele 3 søskende til at
forkæle sig, da Susanne også har Kristina, Kristoffer og Karo-
line på hendholdsvis 17 – 14 og 10 år. Kristoffer og Karoline
går på Vrejlev-Hæstrup Skole og Kristina skal starte på V.U.C.
i Hjørring og læse HF. Susanne arbejder i hjemmeplejen i Hjør-
ring og Anders arbejder hos Expert i Hjørring.

GADESPEJLET

Tekst & foto: Meddelerne
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I sidste nr. af Lokalbladet
bragte Gadespejlet en omtale
af beboerne på Hæstrupvej
94, desværre var billedet ikke
kommet med , hvilket Lokal-
bladet meget beklager, så
derfor bringer vi både tekst
og billede denne gang.

1. december 2009 flyt-
tede Bibber (Elisabeth)
Konnerup ind på Hæstrupvej
nr. 94. Bibber boede før på
Bispensgade i Hjørring, men
ville gerne væk fra by-larmen

og hun følte sig hjemme i huset i Hæstrup første gang hun så
det. Bibber der er 68 år arbejder i Aalborg på neurokirurgisk-
afdeling på Sygehus Syd som lægesekretær, og hun har nu
taget turen til Aalborg i ca. 35 år. Hun kører hjemmefra ca. 04:45
de tre af ugens dage hun arbejder, da hun fra 1. juni 2010 gik på
deltid. I huset på Hæstrupvej bor der også katten Massi, der er
ca. 7 år gammel og han nyder også livet på landet. Bibber har en
datter Rikke på 45 år, der arbejder som IT-support på sygehuset
i Hjørring. Rikke og hendes datter Sarah på ni år, bor i Mølle-
byen i Harken. Sarah går i skole i Poulstrup og starter efter
sommerferien i 3. klasse. Hun er meget glad for at gå i skole og
SFO og ud over det er Sarah meget glad for dyr, og hun er den
heldige ejer af syv af slagsen: 2 katte, 1 marsvin, 3 heste og en
hund.

Da jeg besøgte Bibber, holdt Sarah en fridag hos sin mor-
mor, hvilket hun gør ofte. Noget de begge to nyder rigtig meget.
Bibber er campist på Tornby Camping sammen med datteren og
barnebarnet. Derudover bruger hun fritiden på at strikke og
læse, og så nyder hun huset og haven.

Hovedgaden 77
Line og Anders Thomsen

Christiansen og lille Noah er
flyttet ind på Hovedgaden 77.
Line og Anders blev velsig-
net i Vrejlev Kirke d. 28.
august, de var i forvejen hem-
meligt viet på rådhuset d. 28
august 2008, og kun få vidste
af det. Der gik derfor et sug
gennem kirkerummet da Kir-
stine Rafn sagde, at hun ikke
kunne vie dem - - - - for det
havde de allerede ordnet, men
hun ville gerne velsigne dem.

Uden for kirken ventede
en dejlig overraskelse. Spejderne og nogle af Lines tidligere
revyelever havde stillet sig op i espalier i spinlonkjoler , med
flag, stokke,gulvskrubbere og hvad der ellers hører sig til.

Transporten fra kirken var endnu en overraskelse, og fore-
gik i hestevogn og vi havde en fantastisk dag både til receptio-
nen på Guldagergaard, og senere til selve festen i hallen på
hjemadressen.

Anders arbejder til daglig som butikschef i Thamsen i Hjør-
ring, som sælger autoreservedele m.m. Line arbejder som lærer
på Tranum Skole. Sammen har de Noah på snart 3 år. Han er lige
startet i børnehaven Skovager.

Det gamle Missionshus Hovedgaden 16, er købt af Heidi
og Rune Simonsen. De har boet der siden marts 2008 og arbej-
der ihærdigt på at lave en dejlig bolig der. Der er nok at se til, for
der er også kommet 2 børn efter de flyttede ind. Signe er en stor
pige på 2 1/2 år og lille Clara blev født den 10 august i år og
vejede 3620 g. og målte 53 cm.

Heidi arbejder som på Vrejlev-Hæstrup Skolel, men har or-
lov i øjeblikket, Rene arbejder som konstruktør på en maskinfa-
brik i Brønderslev.

Nedre Byvej 4 har fået ny ejer, Morten Jensen, som kommer
fra Vrå, overtog huset i juli. Morten arbejder som montør for
Brüel International, så han har hele verden som sin arbejds-
plads. Der bliver arbejdet med renovering bl.a. er det nyt bade-
værelse der arbejdes på i øjeblikket, og så er det jo dejligt at
have en mor og en far der hjælper, og måske arbejder videre selv
om Morten her i oktober rejser til Atlanta på arbejde.

Præstevej 10
Den 4. september blev Louise Back Sørensen og

Anders Hansen gift i Vrejlev Kirke

GADESPEJLET

Tekst & foto: Meddelerne
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Høringssvar fra Landsbyforum vedr. forslag til ny skole-
struktur og ny dagtilbudsstruktur i Hjørring Kommune

Landsbyforum er høringspart i forbindelse med udkastet til
ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet. I den forbindelse
kommer Landsbyforum med følgende

Landsbyforum har ved tidligere lejlighed tilbage til juni d.å.
allerede taget afstand fra planen, der har til hensigt at lukke ikke
mindre end 9 landsbyskoler og et stort antal daginstitutioner i
landdistrikterne – og dermed påvirke ca. 40 % af kommunens
indbyggeres tilværelse.

Helhedssyn
Landsbyforum går ind for, at land og by skal opfattes i et

sammenspil, hvor de hver især bidrager og supplerer hinanden
– de er hinandens forudsætninger. Med dette nye forslag vil
ligevægten mellem land og by blive kraftigt forrykket, især når
et stort antal landsbyskoler og –daginstitutioner foreslås ned-
lagt.

Forslaget griber dybt ind i landsbyens daglige liv og lev-
ned. Det handler f. eks. om borgernes tilknytning til landsbyen
og om fritidsaktiviteterne, der kan komme i fare. Der er risiko for,
at livskvaliteten for landsbyborgernes forringes kraftigt.

Her ud over savner Landsbyforum, at der tages stilling til
de konsekvenser – positive som negative – som forslaget har
for de øvrige udvalgs- og forvaltningsområder. Man kan ikke
skabe bæredygtige forandringer, uden at se på helheder i større
perspektiver og uden at se på sig selv udefra. Har I overvejet,
hvad en ændret skolestruktur betyder for lokale- og aktivitet-
stilskud til foreninger? Og hvilken betydning vil en ændret skole-
struktur have for bosætning i landsbyer; bliver arbejdet med at
forskønne landsbyer og fjerne nedslidte huse ikke til skønne
spildte kræfter?

Mere end skolen på spil
For en by og et lokalsamfund er det ikke blot skolen, der er

i spil med dette forslag.
Det vil også have betydning for områdets fritids- og kultur-

liv. Børnene vil i høj grad ønske at gå til fritidsaktiviteter med

deres (nye) klassekammerater, og dette vil have den konsekvens,
at foreningslivet i vid udstrækning ikke længere vil kunne op-
retholdes i lokalområdet.

Hvad vil der ske med de kultur- og fritidsaktiviteter, der i
dag finder sted på skolen? Og med livet i landsbyerne?

Forslaget strider mod bl.a. Landdistriktstrategien
Så sent som i februar 2009 vedtog Byrådet en ny strategi

for udvikling af landdistrikterne. Her står der bl.a.: Landdistriktet
skal sikres som attraktive bosætningsområder for dermed at
sikre fortsat udvikling.

Byrådet går med forslaget imod landdistriktsstrategiens
vision. Der kan nævnes en række øvrige punkter, hvor det nye
forslag ligeledes vil give tvivl om troværdigheden i landdistrikts-
strategien.

Så sent som i juni 2009 vedtog Byrådet en ny kommune-
plan, hvor der bl.a. står, at lokalbyerne sædvanligvis rummer
grundskole. I samme kommuneplan er det et formuleret mål fra
Byrådet, at man vil arbejde for opretholdelse eller nytænkning
af serviceniveauet i lokalbyerne. Det kommer så som en stor
overraskelse for Landsbyforum, at opretholdelse og nytænk-
ning af serviceniveau nu åbenbart er lig lukning af skoler.

Skolecentre og Infrastruktur
For kun 3 år siden vedtog Byrådet etablering af 9 skole-

centre. Effekten af disse centre har endnu ikke haft tid til at vise
sig.

Der vil med forslaget blive et øget pres på den offentlige
transport, idet mange flere børn  - helt ned til 6 års alderen - vil
skulle benytte sig af bus hver dag.

Derudover vil mange børn opleve en lang transporttid på
grund af de store afstande, der bliver mellem hjem og skole.

Hvad sker der i Multinetværket

Hjørring Kommunes Landsbyforum
                    Kjeld Larsen
                    Formand

Formand Jens Ole Frederiksen har deltaget i
de drøftelser som har været ført omkring den nye
skolestruktur i kommunen. I skrivende stund er
det endnu uvist hvorledes strukturen vil blive frem-
over, men man kan her se den udtalelse som det
samlede Landsbyforum er kommet med på mødet
den 23. august

Landsbyforum protesterer hermed mod de nye
strukturplaner og anmoder Byrådet om at tage pla-
nerne op til en kraftig revision, så lukninger af
mange skoler og daginstitutioner kan undgås.

MULTINETVÆRKET



LOKAL
bladet8

Når dette læses er arbejdet med områdefornyelsen i Pouls-
trup snart afsluttet. Dialoggruppen har i hele forløbet haft et
nært og godt samarbejde med Kirsten Munk fra planlægnings-
gruppen i Hjørring Kommune.

Der er blevet lyttet til den kritik, der er blevet fremført både
af gruppens medlemmer og af de henvendelser, der er sket di-
rekte til kommunen.

Der er blevet justeret ved enkelte af chikanerne, en er flyt-
tet for at give mulighed for tilkørsel af sættevogne til Poulstrup
VVS, og ved skolen er der sørget for, at busserne kan svinge ind
ad Skolevej uden at genere den udgående trafik.

Projektet vil, når det er afsluttet med træer i chikanerne, og
hvad vi i gruppen meget håber ny belysning på Hovedgaden,
give Poulstrup et tiltrængt løft.

Da kommunen har fået øjnene op for den kulturarv, der
findes i de gamle „Bedre byggeskik“ huse, som findes i Pouls-
trup, håber vi også der bliver mulighed for at kommunen vil gå
ind og på en eller anden måde hjælpe med renovering af de
gamle bevaringsværdige huse.

Klosterruten
Alle kan vel glæde sig over, at ruten er blevet holdt ved

lige. Der er lagt flis på de udsatte steder, skiltepælene er malet
op og der er lagt nogle midlertidige ruteoversigter i en kasse
ved starten. Disse forsvinder også, hvilket tyder på, at der er liv
på stien. Der er også nogle, der har startet en gåtur hver man-
dag aften og det har vist sig, at der er god interesse for turen,
det er altid nemmere at komme afsted,  når man ved, at der er
flere der går sammen. GODT  INITIATIV. Sundheden er over os!

Områdefornyelse i Poulstrup

Der arbejdes flere steder i byen,
dels med chikaner og dels ved
skolen

MULTINETVÆRKET
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200 fejrede hallens 20 års fødselsdag
Fredag d. 15. oktober var der kæmpefest i Vrejlev-Hæstrup

hallen i Poulstrup med mere end 200 gæster. Hallen kunne fejre
20 års jubilæum og idrætsforeningen PV Sport 81 kunne fejre 10
års jubilæum med de populære legeaftener. Der var gratis ad-
gang og gratis kagemand, sodavand eller kaffe til alle børn og
voksne. De to jubilarer blev rigtig glade for at så mange gæ-
stede deres runde fødselsdage. Tom Bak, som er formand for
idrætsforeningen PV Sport 81, bød velkommen til de mange
gæster og Keld Jensen fra Vrejlev-Hæstrup hallens bestyrelse
takkede hallens mange frivillige hjælpere og samarbejdspartnere.
Til underholdning havde arrangørerne inviteret en vaskeægte
cirkusklovn, nemlig cirkusklovnen Benny Schumann, som la-
vede et forrygende klovne- og artistshow. Benny Schumann
havde brug for nogle dygtige assistenter og blandt børnene fik
han hjælp fra Camilla Mortensen, Jacob Sørensen, Cassandra
Broberg Mikkelsen og Frederik Nygaard Østergaard, som viste
store evner på scenen. Udover optræden af en vaskeægte klovn,
var der en stor hoppepude, kæmpelegoklodser og forskellige
boldspil i hallen. Man kan se mere om kommende legeaftener og
om PV Sport 81 på www.pv81.dk og om Vrejlev-Hæstrup hallen
på www.vrejlev-haestrup-hallen.dk            PV Sport 81

Vrejlev-Hæstrup hallens 20 års fødselsdag

Der var kagemænd i lange baner, da mere end 200 gæster blev budt på gratis
kagemand og sodavand i Poulstrup.

Balancekunst på hovedet med to stole og fire fyldte glas på en bakke
allerøverst, flot udført af klovn og artist Benny Schumann.

Det vel nok sværeste artistnummer med 6 snurrende tallerkner på bordet,
samtidig med at 6 tallerkner balancerer på lange pinde, mens de snurrer
rundt - flot flot nummer! Casandra Broberg Mikkelsen og Frederik Nygaard Østergaard blev udnævnt

De mange børn og voksne morede sig rigtig meget da de var til klovneshow
i hallen i Poulstrup.

VREJLEV-HÆSTRUP
HALLEN
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7.kl. - 21 elever - 2010 på Uggerby Å
Som vi plejer får 7.kl. lov til at

bruge et par dage på Uggerby Å,
hvor socialt samværd og samar-
bejde er nøgleord.

7.kl. er et år, hvor der sker
meget, og 2 dage sammen i natu-
ren er godt at slutte af med, så er
der også noget godt at snakke om,
når vi starter i 8 kl. i august.

 Mandag morgen tidligt star-
ter turen med en bustur, så på ho-
vedet i kanoerne og fuld fart frem!
Ikke altid er det den korteste vej -
nok nærmest mest zig zag - mellem
brinkerne, indtil kursen er lagt og fidu-
serne fundet!

 Denne gang faldt ingen i vandet -
alle 24 klarede sig tørskoet i land, både 1.
og 2. dagen. Senere valgte nogle få at
mærke vandet rigtigt på kroppen.

På land i Bindslev er der en rigtig god
plads til både telte og shelters, og som I
kan se...... en rigtig god udsigt fra toppen
af et shelter!

 Humøret var højt hos eleverne - der-
for også hos lærerne :-) Eva

Simon tager imod.

Så er der tid til at kigge på noget kønt!!Bo viser lige, hvordan man griller fisk rigtigt.

Så kører det for Mette og Mathilde

Fra 4.klasses historieundervis-
ning.

Her leger de „handelspladser i
Danmark“ i indskolingens legeområde.

Eleverne i 4.kl. skulle skiftevis
være sælger / bytter af varer, som for
dem selv og de andre, havde en værdi
i datidens samfund.

Hvem har nu forstand på at grille min mad ordentligt?

Tekst & billeder 4. & 7. klasse
Vrejlev-Hæstrup Skole
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Natur var et af emnerne, som eleverne på Vrejlev-Hæstrup
skole kunne vælge til temadagene i uge 41. Onsdag under-
søgte, eleverne i Naturgruppen, bækken og vandhullerne på
Klosterruten, hvor de mange insekter, smådyr og planter blev
registreret og foto-
graferet. Tilbage
på skolen i Pouls-
trup blev det hele
sat i system og
gemt på compu-
terne, til senere
brug på en ny
hjemmeside med
navnet „Her fra
min Verden går“,
som snart præsenteres på skolen. Torsdag undersøgte eleverne
landskabsdannelsen fra istiden, jordlagene og stenene på
Klosterruten. Blandt andet undersøgte eleverne et område, hvor

der er en høj sand-
skrænt, som består af
det fineste sand. For at
undersøge hvor langt
det fine sandlag gik
ned, gravede eleverne
så dybt de kunne med
skovlen - og en skovls
længde nede, var der
stadig det fineste sand.
Sandlaget er en del af
samme flyvesands-

aflejring, som også strækker sig nord om skolen, hvor skoven
Poulstruplund er plantet. Tilbage i 1906 besluttede en række
lokale bønder, med støtte fra Hedeselskabet, at tage et enestå-
ende initiativ: At oprette et anpartsselskab med det formål at
tilplante de sandede jorder nord for byen. Den sandede jord er
den væsentligste grund til at vi har skoven Poulstruplund, da
sandet jord ikke egner sig til landbrugsjord. Geografi er rigtig
spændende, men det kan være svært at forstå, at landet flere
gange har været dækket af et enormt tykt lag is og senere blev
oversvømmet pga. havstigninger da isen smeltede. Yoldiahavet
dækkede fx det nordlige Jylland, da Weischel-isen smeltede
væk for mere end 15.000 år siden til for ca. 13.000 år siden. I den
efterfølgende periode, Fastlandstiden, blev havstigningen over-
halet af landhævningen, som startede da jorden ikke længere

var under pres fra de mange millioner kilo is. Herefter blev Nord-
jylland forholdsvis tørt område, indtil for ca. 8.000 år siden,
hvor store vandmængder blev frigivet fra de Nordamerikanske
gletchere, hvis ismasser endelig smeltede. Den enorme afsmelt-
ning fra de Nordamerikanske gletchere betød, at havstigningen
blev ca. 25 meter på kun 500 år. Meget store dele af Vendsyssel
blev dermed atter overskyllet og Vendsyssel blev for anden
gang omdannet til et ø-rige med utallige vige og smalle fjorde.
Havet som kom fra denne havstigning, kaldes Littorinahavet
og vores landskab er i høj grad formet af aflejringer fra denne
periode, hovedsageligt i form af grus, sand og ler. Så faktisk går
vi i dag rundt på gammel havbund, men det er svært at forestille
sig, at for godt 14.000 år siden svømmede der grønlandssæler
og isbjørne rundt i et ishav her (Yoldia-havet). Geografi er svært
stof, men utroligt spændende. Til slut skulle eleverne finde,
registrere og fotografere de menneskeskabte forandringer på
Klosterruten, som ellers er næsten uberørt natur. Eleverne fandt
rigtig mange tegn på at vi mennesker har været i området på
Klosterruten og har ændret en del og sat os forskellige spor i

naturen. Tilbage på sko-
len blev også geografi-
emnerne sat i system og
gemt på computerne, til
brug på den nye hjemme-
side. Vi lærere havde nogle
dejlige dage med en flok
skønne elever. Bo Jensen
og Henrik Hansen

Feltbiologi og feltgeografi på Klosterruten

 Klosterruten er ret fattig på sten, men
eleverne fandt alligevel nogle flotte
sten. Her har Kasper Sudergaard
fundet en sten. Denne sten og de andre
sten blev fotograferet til brug hjemme
på skolen, hvor de skulle „arts-
bestemmes“ og registreres. Desuden
skulle eleverne finde ud af hvor
stenene stammer fra. Stenene er ført
hertil med isen under istiden og derfor
kan man undersøge hvorfra de er
kommet - altså i hvilke lande, der
findes klipper af samme stentype.

Spisepause på Klosterruten med Franciska, Cecilie og Line.

 Eleverne konstaterede også at det tynde jordlag,
som træerne gror i, kun er 60 cm.

I bækken på Klosterruten fandt eleverne
mange flotte skivesnegle.

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Tekst & foto: Vrejlev-Hæstrup skole

Et sted på
Klosterruten er
det meget let at
undersøge jord-
og sandlag, så
her foregik nogle
af elevernes
undersøgelser.
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Fredag i uge 41 var det skolernes motionsdag.
På Vrejlev-Hæstrup skole i Poulstrup, kunne eleverne i over-

bygningen forsøge, at tage en ægte „Jernmand“ (4 km løb, 25
km cykling og 400 m svømning). Præmien var rent faktisk en

ægte og meget eftertragtet „Jernmand“, som er udskåret i jern.
For de knap så seje, kunne der vælges en løberute på 10 km.
Efter motionsdagen var der dømt efterårsferie i hele uge 42.
Eleverne i overbygningen på Vrejlev-Hæstrup er i god form og
vant til motion. Skolen i Poulstrup er nemlig gået forrest i et
projekt med to gange ti minutters daglig motion i skoletiden.
Motion i timerne er indført for alle klasser i overbygningen på
skolen. Om vinteren er de store elever i gymnastiksalen og når
vejret tillader det foregår motionen udendørs. De, der ikke kan
lide idræt, kan godt lide de to gange ti minutters motion. Nogle
lærere har på eget initiativ også valgt at indføre motionen i de
mindre klasser. Skoleleder Arne Larsen-Ledet synes, det er fyldt
med fordele at ofre tid på motion i skolehverdagen. »Man ved,
at der er sammenhæng mellem motion og læring. Kun en gan-
ske lille del af eleverne er i stand til at arbejde koncentreret i
halvanden time. Mange siger, at der ikke er tid til det i skolen,
men det viser sig, at det er en god investering«, siger han.
Motion i timerne er måske medvirkende til at vores elever på
Vrejlev-Hæstrup skole har de højeste karakterer, blandt alle sko-
ler i Hjørring kommune. (Ifølge landsdækkende undersøgelse
fra CEPOS).     Lærerne i overbygningen.

Elever gennemførte Jernmand

Ida Jakobsen blev Årets Jernwoman, efter en rigtig flot
præstation.

Niall G. Jørgensen fra
9.a blev Årets Jernmand
2010, da han vandt med
få meter foran Anders
Worup efter en
hæsblæsende spurt.

Jernmandskonkurrencen er
egentlig kun for skolens
overbygning (7. - 8. og 9.
klasser), MEN Mikkel A.
Johansen fra 6.a udfordrede de
ældre elever og blev en flot
nummer 3. Sejt!

Indskolingens motionsdag

For de yngste elever på skolen i Poulstrup, bød motions-
dagen på forskellige sjove konkurrencer. Der var bl.a. flaske-
fodbold, sækkevæddeløb, kartoffelløb, støvlekast, vandstafet
og mooncarløb. Eleverne fik point for bedste præstation og
bedste samarbejde. Motionsdagen bød på masser af sved på
panden, smil på læberne og rigtig godt samarbejde mellem ele-
verne. Lærerne i indskolingen.

Flaskefodbold var en af de sjove discipliner ved indskolingens motionsdag. Her
skyder Marcus efter den vandfyldte flaske i den anden ende af banen - og han
ramte den.

Susanne puttede eleverne i sorte sække, hvorefter de løb
sækkevæddeløb på fodboldbanen

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Tekst & foto: Vrejlev-Hæstrup skole
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På matematiktur i Poulstrup
Eleverne i 1.a arbejder i øjeblikket med ordning af data -

altså tælle, sortere og udfylde skemaer. I den forbindelse fik
eleverne hvert sit skema, som skulle udfyldes på en tur gennem
Poulstrup by. Eleverne skulle bl.a. finde og tælle flagstænger,
biler, lastbiler, nummerplader, cykler, hunde, katte, mænd, da-
mer, børn og røde postkasser. Det gik rigtig godt og vi var knap
nok kommet afsted fra skolen, inden de første ting var registre-
ret i skemaerne. Ved Børnenes Jord havde vi et kvarters
„pitstop“ hvor børnene legede inden turen gik tilbage til skolen
igen. Hjemme på skolen skulle eleverne tælle sammen på ske-
maerne og sortere optællingerne efter hvad der var flest af osv.
Henrik Hansen. Matematiklærer i 1.a

Vippedyret kom på hårdt arbejde.

 I T-krydset ved Byager fik eleverne travlt, da der også skulle tælles
flagsstænger.

September og oktober fotos fra SFO
September og første del af oktober bød på dejligt

sensommervejr. SFOen samlede bl.a. kastanjer, lavede kastanje-
dyr og spillede sjove udendørs spil, samt lavede græskarsuppe,
som blev spist ude i det fri. Her følger stemningsbilleder fra de
skønne måneder. Personalet i SFOen på Vrejlev-Hæstrup skole

Hyggeligt kortspil i SFOen.De flotte kastanjedyr og figurer blev udstillet inden
børnene fik dem med hjem.

Malene, Signe A. og Signe S.
leger med borg, riddere og
drager i SFOen.

Michael fra SFOen instruerer børnene i et sjovt brætspil i king
size størrelse.

Michael og
Victor nyder
græskar-
suppen
underet træ
ved SFOen
under et træ
ved SFOen.

Amalie træner linedans i SFOen.

Helena, Amalie, Jeppe og
Benjamin spiser græskar-
suppe i det fri.
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Ideen kom fra en gruppe forældre, der var samlet i forbin-
delse med et arbejde om Poulstrup.

Der blev diskuteret frem og tilbage. Hvad med om børnene
lavede en rapport om egnen? Super god ide, mente de
voksne…indtil børnene fik det at vide. De ville gerne lave no-
get om egnen, men det skulle være via IT og internettet. „Ja-
men, åh gudhjælpes“

Forældrene lyttede, tog kontakt til skolen, der straks spil-
lede med. Man ville gerne lave et pionerprojekt og gøre den
nye ide’ til en del af undervisningen.

Mange møder blev holdt, kølen til projektet blev lagt, og
det endda med en både smuk og poetisk arbejdstitel: „Herfra
min verden går“

Kort fortalt går pionerarbejdet ud på, at egnens beboere –
ikke mindst skoleeleverne skal fortælle deres historie om deres
hjemegn – på deres sprog og på deres præmisser.

Hvorfor aflevere en rapport i kedeligt A-4 format, når det
hele kunne gøres langt mere levende via IT – Hvorfor en papir-
rapport, når arbejdet med moderne teknik kunne foldes ud for
egnen – ja, alverden? Nej, hvorfor?

Ikke mere snak – nu skulle der handles, og på skolen ville
man planlægge to temadage, og man ville gøre det med pioner-
projektet in mente.

Eleverne kunne vælge mellem disse 5 emner:
1  „Foreningsliv i Poulstrup og omegn“. Hvad findes der

af foreninger? Hvor er de henne? Hvordan fungerer de? Her
var der indkaldt „gæstelærere“ i form af bestyrelsesmedlemmer

fra forskellige foreninger i lokalområdet, bl.a. idrætsforeningerne,
spejderne, rideklubben Lokalhistorisk Arkiv og Multinetværket,
som engageret fortalte om foreningsarbejdet og gav praktiske
eksempler herpå.

2 „Virksomheder“. Hvilke virksomheder er der på egnen?
Hvilke virksomheder er der i Poulstrup og hvilke virksomheder
har der tidligere været? Også til dette emne var der indkaldt
eksperter fra lokalsamfundet, i form af ældre borgere, som ken-
der byens og egnens historie. Desuden var gruppen på
virksomhedsbesøg hos det store Stutteri Shadow, som ligger
lige uden for Poulstrup. Her var der rundvisning og fortælling
om stutteriets historie, drift og flotte resultater gennem 25 år.

3  „Kunst“. Gruppen kiggede på kunstnere i lokalområdet
og kunst der er udstillet på skolen og i Poulstrup. Udover disse
studier fremstillede eleverne selv forskellige flotte kunstværker,
både på skolen og i omgivelserne omkring skolen.

4  „Historie“. Denne gruppe var på cykelture til forskellige
lokaliteter i lokalområdet af historisk karakter, hvor der blev be-
rettet om spændende og dramatiske hændelser.

5  „Natur“. Udforskning af naturen på Klosterruten, med
fokus på biologi og geografi.

Eleverne i Naturgruppen, undersøgte først bækken og vand-
hullerne på Klosterruten. De mange insekter, smådyr og planter
blev registreret og fotograferet. Dagen efter undersøgte ele-
verne landskabsdannelsen fra istiden, jordlagene og stenene
på Klosterruten. Samtidig registrerede og fotograferede eleverne
de menneskeskabte forandringer på Klosterruten, som ellers er
næsten uberørt natur. Eleverne fandt rigtig mange tegn på at vi
mennesker, trods den næsten uberørte natur, har været i områ-
det på Klosterruten, har ændret en del og sat os spor i naturen.

Tilbage på skolen blev alle gruppernes emner, tekster og
fotos sat i system og gemt på computerne. Det hele bliver se-
nere på året lagt ud på den nye hjemmeside, som går i luften
under navnet „Herfra min Verden går“. Dermed bliver elever og
læreres store arbejde offentliggjort på den nye hjemmeside, i
stedet for at ende i nogle mapper, som ingen ser. Dermed får vi
dokumentation og vidensdeling, samt profilerer Poulstrup som
en by med stærke historiske rødder, en by i udvikling og med
fokus på fremtiden, samt en skole der bruger den lokale kultur-
arv som byggesten til eleverne, der kan konstruere egen viden.

Visionen, målene og midlerne for dette projekt er mere spe-
cifikt udformet således:

„Herfra min verden går“ Inspireret af H. C. Andersen
Vision: Vi vil skabe rammer så lokalsamfundets beboere og

skolens elever i fællesskab kan finde, skabe og tilvejebringe

Spændende pionerarbejde på
Vrejlev-Hæstrup skole

- fagligt skolearbejde, kreativitet, IT
og lokalområde går op i en højere enhed.

Erik Jess fra Lokalhistorisk Arkiv gav en historisk vinkel på
foreningslivet i Vrejlev-Hæstrup området.

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Pionerarbejde

Tekst & foto: Vrejlev-Hæstrup skole
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viden om vor egn, hvor vidensdeling, proces og produkt er
nøgleord.  Denne viden skal bl.a. forarbejdes, videreformidles
og foldes ud via de muligheder som informationsteknologien
giver os. Projekterne handler om, er skabt af og tilegnet lokal-
befolkningen og det vil styrke identitet og ejerskabsfølelse.

Mål: At bruge naturen og kulturarven som grundsten for
bred faglig forståelse for fortiden og nutiden samt grundlag for
projekter i fremtiden. At profilere Poulstrup som en by med
stærke historiske rødder, en by i udvikling og med fokus på
fremtiden, samt en skole der bruger den lokale kulturarv som
byggesten til eleverne som kan konstruere egen viden. At der
lægges stor vægt på vidensdeling og derfor gøres alle
projekterne tilgængelige for alle via IT, video og billeder m.m. At
projekterne skal kunne rumme alle aldersgrupper.

Midler: Personlig udvikling: vejledning, kurser og foredrag.
Brug af medier: videoredigeringsudstyr og viden om brug heraf,
brug af internet, opbygning af hjemmeside, kameraer, video-
kamera. Frivillig arbejdskraft: Byens borgere, andre udefra, lo-
kale ildsjæle.

Nu er projektet skudt i gang.
Nu har vi produktet af et stort arbejde i hus, og det skal

præsenteres for forældregruppen. Elevernes flotte arbejde skal
nu lægges på nettet. Det sker i et samarbejde mellem elever,
lærere og forældre.

Hvordan…det ved vi ikke endnu, men det finder vi ud af. Vi
er pionerer på området, som vi var med motion i undervisning,
der har resulteret i kommunens bedste karakterer, og vi tror alle
på, at det her rummer et potentiale for skole og lokalsamfund –
og for egnens børn og voksne.

På skolen kan vi præsentere resultatet af en læringsproces
på en helt ny måde. Det er motiverende  - både for elever og
lærere.

I Vrejlev er der en tæt forbindelse mellem egnen og skolen,
og i en skolestrukturtid, hvor det er pengepungen – og ikke
helheden, der er i fokus…og hvor simpel mammon er det eneste
man har i fokus….har vi et lønligt håb om, at kommunens politi-
kere vil fokusere med omtanke – og ikke glemme kvaliteten i
lokalt engagement. De må heller ikke glemme at Danmark består
at både byer, landsbyer og landområder – og ca. halvdelen af os
bor på landet.

Pionerprojektet her viser endnu engang, at mindre skoler
godt kan være med når det handler om engagement, faglighed,
kreativitet og kvalitet. Det må politikerne ikke glemme.

Arne Larsen-Ledet / Henrik Hansen
Se også www.vrejlevskole.dk

En gruppe elever og lærere var bl.a. på virksomhedsbesøg hos Stutteri
Shadow, lige uden for Poulstrup.

Biologilærer Bo Jensen og elever i gang med at undersøge Kloster-
dammen.

Edith Jess fra Multinetværket fortalte om den sammenslutning de fleste
foreninger i lokalområdet er en del af.

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Pionerarbejde

Tekst & foto: Vrejlev-Hæstrup skole
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Feltgeografi på Klosterruten - her tjekkes jord- og sandlag.

Kunstgruppen vakte opsigt med sine flotte installationer på og omkring
skolen i Poulstrup.

Foreningsgruppen besøgte Poulstrup Rideklub, hvor eleverne fik ture
på hestene.

Trine Mortensen fra PV Sport 81 fortalte
om Poulstrups idrætsforening.

 Ved spejderne byggede eleverne legeredskaber ud af rafter og reb.

Lisa Dissing Hansen fra Harken UGF fortalte om idrætsforeningen i
Harken og gav eleverne sved på panden og smil på læben med
foreningens flotte Airtrack.

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Pionerarbejde
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De ord blev brugt mange gange ved „store roeoptagnings-
dag“ på Smørengvej den 16, oktober, da den lokale afdeling af
dansk veteran traktorklub havde opvisning i roehøst og hvor
der blev arbejdet med de gamle redskaber enten med håndkraft
eller forspændt naturlige hestekræfter eller den motoriserede

version i form af de gamle veteraner, hvor hver redskab/ma-
skine har deres egen forhistorie.

De gamle veterantraktorer  med maskiner fik stor opmærk-
somhed, men de kom dog til at dele opmærksomheden med et
par hestekræfter af den naturlige slags idet et hestespand havde

„blandet“ sig.  Mogens Sørensen havde nemlig inviteret Jør-
gen Kjølby fra Guldager til at deltage med sit spand fjordheste.

Det var første gang ,at de to små gule havde arbejdet i
roemark,  fortæller Jørgen, men de lagde sig godt i selen, da de
forspændt gammel roeslæde kørte roerne op og lagde i række.

De små gule heste har mange racebetegnelser. For 60 år
siden blev de kaldt for gul norsker, så blev det til Nordbagge –
efter sigende fordi der engang var en hingst der hed Nordbak,
men i dag hedder racen fjordheste (med Fjordhesteforening)
hesten, som er så populær har dog også mange kælenavne bl. a.
jerseyhest. Men alt det med navne på racen er Jørgens heste
total ligeglade med, bare de er i nærheden af hinanden.

Jørgen fortæller, at grunden til at de fik hestene var, at før
de flyttede til Guldager havde de shetlændere som efterhånden
var blevet for små til børnene så de ønskede sig en større hest.

Ka‘do how?

Da det så for nogle år siden kom på tale at købe gården i
Guldager var børnene ikke umiddelbart begejstret for at flytte,
men  som kompensation blev de lovet en større hest og så
faldt brikkerne på plads. Der var lige en mellemhandel inden
de to gule, som Jørgen kører med nu, kom til Guldager. De her
har gået for isvogn i Tversted om sommeren og de er  meget
trafiksikre og er ikke bange for noget – i hvert fald ikke noget
de kan se, for de gav vist lige et par hop, da en traktor ved
roeoptagningen den dag begyndte på optagning bag dem og
roerne støjende havnede i aflæsservognen, men de faldt dog
hurtigt til ro igen.

Jørgen har af og til lidt kørsel i Hjørring by og her er de
meget trafiksikre.

Det næste der skal ske er at de (og Jørgen) skal til at lære
at pløje. Det er så afstressende at arbejde med hestene efter
hele ugen at have tænkt i landbrugets bureaukratiske regler,
så bliver der ladet op igen, siger han.

Den ældste af redskaberne – kniven,
som man brugte til aftopning. Roen
blev hevet op -  toppen skåret af lagt i
en række og roden i en anden. Et
meget langsommeligt og anstrengende
arbejde og hårdt for ryggen.

Hestene har nu fundet rytmen mellem rækkerne og med den solide ballast på
roeslæden går det fint med at tage roerne op og lægge dem i række. Flaget i
baggrunden signalerer festdag på Smørengvej. I baggrunden  ses også
aftopperjernets afløser – Tårup grønthøsteren – som dengang var starten på en ny tid,
hvor maskinerne overtager arbejdet og hestene bliver overflødige.

Det er hestenes præmiere i roeoptagning, så der er lidt besvær i
starten med finde rytmen i mellem rækkerne. Jørgen siger, der
skal ændres lidt på hammelens indstilling inden næste gang.

Roeoptagning  - ja, ordene ka´ do how eller a ka‘ how bliver brugt
igen og igen den dag.

Rapjernet blev bl. a. afløst af roeslæden. Her demonstreret af
Jørgen Kjølby og Valdemar Larsen. Hestene lægger sig godt i
selen.

KORT
FORTALTROEOPTAGNING

Tekst: Kirsten Mouritsen
Foto: Jørgen Kjølby & Kirsten Mouritsen
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Aldrig har spejderskoven ved Rakkeby Spejderhus gen-
lydt af så mange skrig natten til en helt almindelig lørdag.

Med den indledning kunne man tro, at det var begyndelse
på en god krimi-roman. Men det var heldigvis kun sjov og
ballade. Men det er ikke her vi skal starte!

Fredag den 24. september var 37 spejdere klar til at tage på
gruppelejr. Turen gik til Rakkeby-spejdernes hus, som vi havde
lånt for weekenden. Vi så alle frem til weekenden og glædeligt
kunne mange nye spejdere tage med. Spejderne var spændte
og forældrene var ængstelige. Kommer det mon nu til at gå? Og
straks vil jeg sige, at det gjorde det absolut.

Efter ankomsten gik spejderne straks i gang med at indrette
sig. Både Ulvene og Junior-spejderne skulle sove ude. Ulvene
i telte og Juniorerne i bivuak, som de selv skulle lave. Herefter
blev alle kaldt til spisning i bedste cowboy-stil med slag på et
grydelåg. Inde i huset stod Bente og Maybrit for maden og
allerede nu kunne vi opleve en glubende appetit fra spejderne.
Var der mon mad nok til en hel weekend?

Vejret var heldigvis med os og vi kunne hygge os omkring
bålet med sang og guitarspil. Og så blev der læst historie. De
mindste syntes sikkert, at det mest spændende var at lyse med
lygterne. Bente og Maybrit serverede herefter varm kakao, skum-
fiduser (som kunne ristes over bålet) og masser af kys (altså
dem som vi køber i forretningerne, selvom de begge var meget
villige til at uddele kys til de mindste og særlig drengene). Så
var det sengetid. Men først lige en godnat-bøn. Roverne gik
trætte i senge og udtalte, at de glædede sig til at sove. Men
sådan blev det ikke.

Kl. 01.00 lød der et skrig i skoven og Juniorerne og Roverne
(der havde valgt at sove i laden) blev vækket af en detektiv, som
havde brug for deres hjælp. I nattens mulm og mørke blev alle
de store spejdere sendt ud på opgave. Nå ja ikke alle. Per og
David sov sødt under denne oplevelse. Men ud i skoven gik
det så, hvor holdende skulle igennem 6 poster. Undervejs mødte
de en fuld mand, en gorilla, en skrigende kvinde (Sønbjerg-
kvinden), en djævel og en mand. Da alle poster var gennemført
skulle holdet finde Sønbjergkvindens kusk, som ville lede dem

på rette vej. Endelig lykkedes det et hold at finde ud af, at Søn-
bjergkvinden var væltet med hestevognen og afgået ved dø-
den. Men hun gik igen, da djævlen havde taget hendes hjerte.
Holdet fandt hjertet - og så skulle det afleveres til Sønbjerg-
kvinden, som vil have det lagt i hånden. Glemte jeg at fortælle,

at det var et ketchup-indsmurt svinehjerte? Bvadr! Nu blev der
skreget igen. Og ikke nok med det. Nu var månen forsvundet og
natten var igen blevet sort. Endelig kunne spejderne vende
snuden hjemad. Her ventede Bente og Maybrit med kage, ka-
kao og kaffe. Og spejderne fik lejlighed til at hilse på ophavs-
mændene bag nattens udskejelser – Line Thomsen, Rebecca,
Heino (ham der også var Groggl) og Allan var de i mørket så
skræmmende uhyrer. Så var det endelig sengetid.

Lørdag morgen flaghejsning, morgensang og morgenbøn
(som er vores helt egen). Derefter var der dejlig morgenmad
som Bente og Maybrit stod for. Formiddagen gik med at lave

drager og selvfølgelig forsøge at få dem i luften. Igen dejlig
frokost anrettet af vores madtanter. Over frokost blev spejderne
inddelt i 4 hold og så skulle der laves forhindringsbane, bindes
tov og læres knob, laves sværd og hat i bedste kinesisk stil og
ved sidste station skulle de lave deres egen vifte. Der blev så
lidt tid til at lege med de rare sager inden aftensmaden – igen
leveret af madtanterne. Hurra for dejlig mad. Nu var det blevet
aften og så blev spejderne – alle spejderne – inddelt i hold og
sendt ud på en mindre patruljetur i den dejlige skov. Der bestod

KFUM spejderne på efterårsweekend

KFUM-SPEJDERNE

Tekst & foto: KFUM spejderne
Poulstrup gruppe
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Spejder for en dag! Hvordan gik det? Og hvordan går
det ellers med Poulstrup-gruppen?

Der var mødt næsten 40 børn op til „spejder for en dag“, der
foregik fredag den 27. august 2010. Målet var at fange en Groggl.
Men der var lige nogle ting som skulle klares forinden. Først
slog børnene et reb, som skulle bruges til at fange Groggl med.
De mange forskellige oplevelser undervejs førte endelig til ind-
fangning af Groggl. Og så blev der tid til snobrødsbagning over
bålet og selvfølgelig kunne der også blive tid til at lave endnu et
reb.

Og hvad er så en Groggl. Ja, det kunne jo være nærliggende
at sige – mød op til næste spejder-
møde og få det at vide. Men hvad
nytter det. Groggl er jo fanget og
næste år går jagten ind på noget
andet. Da vi sluttede kl. 16.00 var
der 40 børn og 20 spejdere, som
gik hjem – godt mætte af oplevel-
ser. Og jo, en Groggl er et behå-
ret, brunt, skummelt og „bamse-
lignende“ dyr (Heino), som laver
mange ulykker og griser meget.

„Spejder for en dag“ har naturligvis også resulteret i flere
spejdere – hele 7 nye spejdere og så har vi vækket nogle gamle
spejdere til live igen. Så fremtiden ser lys ud for Poulstrup-
spejderne, som for mindre end 9 måneder siden varslede luk-
ning af Poulstrupspejderne. Heldigvis er mange gode kræfter
trådt til og heldigvis er der nu igen stor opbakning fra foræl-
drene og flere ledere træder til. Måske kan vi også vække spej-
dernes venner til live igen!

Spejderne holder møde onsdage og torsdage. Se mere på
vores hjemmeside – www.poulstrupspejderne.dk

posterne af KIMS – lugte, lytte, føle og høre- opgaver. Det var
en helt vildt spændende oplevelse at gå i skoven i mørke. Godt
man havde lommelygte med. Bagefter var der sjov og ballade
inde i spejderhuset, hvor hver klan havde forberedt noget un-
derholdende. Det kunne være sjov og spas, en sang, en sketch
eller også kunne det gå ud over Henrik, Hans og Bente, der alle
blev meget våde og hvide i hovedet. Da vi havde sunget nat-
sang og bedt vores egen godnatbøn (ja, for vi har vores helt
egen bøn), så gik turen til soveposerne. Hvad mon der venter
os? Får vi lov at sove i nat?

Søndag morgen blev vi igen vækket kl. 07.30. Igen flag-
hejsning, morgensang og morgenbøn. Så skulle vores rygsække
og soveposer pakkes sammen. Nu var der tid til at lege med
blandt andet forhindringsbanen, forskellige lege som Rover
fandt på, men også tid til at lege med vores drager. Vi er sikre på,
at mange spejdere vil fortsætte med drageflyvningen, når de
kommer hjem, for det lykkeds ikke at få dem i luften!

Så blev det frokosttid og igen dejlig mad som vores mad-
tanter stod for. Hurra for dem. Så skulle der ryddes op og gøres
klar til andagt, som Kirstine ville komme og holde for os. Og
selvfølgelig ankom forældrene, så de kunne deltage i andagten.
Måske trak den dejlig kaffe og de mange flotte kager som foræl-
drene havde bagt til os. Vi havde bl.a. en rigtig flot kage med
spejderlogoet på.

Efter andagten var der kaffe og kage og selvfølgelig soda-
vand til alle. Imens blev
der uddelt årstegn til
alle. Dog ikke dem som
lige var startet – det er
deres tur næste år. Det
skal lige nævnes at
MayBrit Vinther fik 12
års tegn. Flot og tillykke.

Derefter var der kun
flaget, som skulle stry-
ges. Farvel og tak for
denne gang. Alle tog
hjem med gode oplevel-
ser og et ønske om, at
gruppelejren snart kom-
mer tilbage. Allerede nu
ved vi at gruppelejren til
næste år bliver i Gittehus ved Hirtshals og at den afholdes 16.-
18. september 2011. Men forinden skal vi heldigvis på MUS-lejr
ved Thorup-Hede den 17.-19. juni 2011.

      Tak for en dejlig lejr sammen med dejlige børn og unge.
                                                          Gruppeleder Henrik Rafn

Tekst & foto: KFUM spejderne
Poulstrup gruppe
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Sognepræsten
Kirstine R. R. Rafn
Vrejlev Præstegård,
Vrejlev Kirkevej 28,
9760 Vrå
tlf. 98 98 60 43
Mandag-torsdag
Mail: KRR@KM.dk

Kirkegårdskontoret
Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå

Kirkegårdsleder
Jan Bjergene Christensen

Servicemedarbejder
Inger Hansen

Tlf 98 98 83 60
Mail: vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
Kontortid: Mandag-fredag kl 9-12

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

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

Indre Mission
  6. dec.
17. dec.
10. jan.
31. jan.
14. feb.
 7. mar.

Adventsmøde i Sognehuset kl. 19.30 v/Jens Martin
Julehygge kl. 19.30 hos Hanne og Per Møller
Nytårsfest kl. 19.30 i Sognehuset
Møde i Sognehuset kl. 19.30 v/Henning Kristensen, Svenstrup
Temaaften om „Kærlighed“ kl. 19.30 i konfirmandstuen
Møde i Sognehuset kl. 19.30 v/Sognepræst Johnny Sønberg
Madsen. Aftenens tema: „Helligåndens gerning“

Sognearbejdet GUDSTJENESTER
OG MØDER

Dato
 1. december
 5. december
 8. december
12. december
19. december
21. december
24. december
24. december
24. december
25. december
26. december
  1. januar
  1. januar
  2. januar
  9. januar
12. januar
16. januar
23. januar
30. januar
 2. februar
 6. februar
13. februar
20. februar
27. februar
 6. marts

Kirkeåret
Juleandagt
2. s. i advent
Børnegudstjeneste
3.s. i advent
4.s. i advent
Skolegudstjeneste
Juleaften
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. juledag
Nytårsdag
Nytårsdag
Helligtrekonger
1.s.e.h.3.k.
Spagettigudstjeneste
2.s.e.h.3.k.
3.s.e.h.3.k.
4.s.e.h.3.k.
Kyndelmisse
5.s.e,h.3.k.
S.s.e.h.3.k.
Septuagesima
Seksagensima
Faste

Kl.
19.00
09.00
10.30
19.00
10.30
08.00
10.30
14.00
15.30
10.30
09.00
14.00
16.00
09.00
10.30
17.30
10.30
09.00
10.30
19.00
09.00
10.30
10.30
14.00
09.00

Kirke
Hæstrup
Hæstrup
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Hæstrup
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup

Prædikant
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Ole Holm
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Viggo Noe
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Viggo Noe
Kirstine R.R.Rafn

Bemærkninger
Vi synger julen ind- Gløg og  æblesk.

Børnehaven i Hæstrup
De 9 læsninger, koret medvirker

Skolens juleafslutning
Børnegudstjeneste, koret medvirk
Koret medvirker
Koret medvirker
Vin og snacks

Kaffe og kransekage
Kaffe og kransekage

Gudstjeneste i børnehøjde

Kirkekaffe

Kirkekaffe

Kom og vær med, vi glæder os til at se dig

Kontaktperson: Erik Christensen tlf. 23 47 86 92

Vi har planlagt følgende sangaftener i 2011:
25. januar,
29. marts,
24. maj,
27. august og
13. november.
Hold øje med kommende Lokalblade og Kirkenyt, hvor vi efterhånden
vil løfte sløret for de forskellige afteners indhold.

Sangaftner i det nye år
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Sognepræst
Kirstine R.R. Rafn

NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Sognearbejdet

Vi synger julen ind i Hæstrup kirke

Onsdag den 1. december 2010, kl.
19.00 mødes vi i Hæstrup Kirke til en rig-

Sidste nyt fra præstegården
Som det ses af foto, så har vi haft

besøg af en kran på præstegården… Kra-
nen var nødvendig for at få malet vindu-
erne på første salen, de øverste vinduer i
tilbygningerne og ikke mindst
vindskederne på garagen. Jon Frederik-
sen og Henrik havde en dejlig dag sam-
men – og kranen gjorde jo ikke dagen min-
dre morsom for dem! Der er nok ikke så
meget forskel på mænd og drenge – må-
ske lige bortset fra prisen på deres lege-

tøj. Men malerarbejdet er skredet godt
frem, og der mangler ikke meget. Porte,
vinduer og vindskeder har fået en ordent-
lig omgang, så de kan holde mange år
endnu.

Der er også blevet fræset i
skovstykket, så det bliver nemmere at
plante træer der. Efter den store skovning
er der mange bare pletter. Disse vil blive
fyldt ud – bl.a. ved spejdernes hjælp. De
har givet tilsagn om at give en hjælpende
hånd – og så kan de også få deres

tig hyggelig aften – og forhåbentlig til
starten på en ny tradition.

Vi samles i den meget charmerende
Hæstrup Kirke. Hæstrup Kirke er ikke
pompøs eller overdådigt udsmykket, men
den har en varme og en charme, der nok
er værd at opleve. Der er en helt egen og
særlig stemning i Hæstrup Kirke, som vil
danne en smuk ramme om de kendte og
elskede julesalmer. Når vi har sunget rig-
tig mange af dem – så trænger vi til at få
smurt stemmebåndet. Derfor slutter vi af-
tenen af med et glas varmt glögg og et
par æbleskiver og brune kager. Og mon
ikke vi kan finde noget lækkert til de yng-
ste, der ikke kan lide glögg?

Det bliver en aften, hvor vi kan få
indstillet vores indre jule-ur. En aften i ro
og varme, fyldt med forventningens
glæde over den kommende højtid, al den
gode mad og alle gaverne og
overraskelserne – men uden butikkernes
glitrende julestads og den ellers så vel-
kendte forjagede juletravlhed. En god
måde at starte julemåneden på – som vi
meget ser frem til at dele med jer alle.

mærke… Den ene tjeneste er vel den an-
den værd!

Og inden vinteren for alvor sætter ind,
er det meningen at vi skal have rettet op
på tagrenderne på kostalden – de hæn-
ger noget, og er jo således ikke til meget
hjælp.

Der er nok at tage fat på – i mange år
endnu, men det er hyggeligt og rart at
være med til at sætte lidt skik på den gamle
præstegård. Og så keder Henrik sig jo
heller ikke…
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SOGNENE NETOP NU

Sognepræst
Kirstine R. R. Rafn

Sognearbejdet NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Som mange af jer måske har
opdaget, har vi fået en ny
informationskilde i Vrejlev-Hæ-
strup Sogne. I et forsøg på at højne
informationsniveauet udkommer
„Kirkenyt“ alle de måneder, Lokal-
bladet ikke udkommer. De dækker
begivenheder i kirken en måned
ad gangen – og er et supplement
til Lokalbladet. Vi ved godt, at I
kan læse om alle de kommende
begivenheder i Lokalbladet, men
når det er 2 eller 3 måneder siden,
det udkom – kan det jo være van-
skeligt at huske, hvad man har
læst…

„Kirkenyt“ finder man I Har-
ken Hallen, I begge kirker – i Hæ-
strup også i standeren udenfor,
hos Sparkøbmanden i Poulstrup,
i Aktivitetshuset og på bibliote-
kerne i både Vrå og Hjørring.

KirkenytKirkenytKirkenytKirkenytKirkenyt

Julehjælp

Igen i år kan man søge om
julehjælp hos præsten. Jule-
hjælpen består af en købmand-
skurv med alt til en dejlig jule-
middag – og lidt til juledagene.
Såfremt der er midler til det, vil
der også være gavekort til
hjælp til indkøb af julegaver.

Julehjælpen søges ved
henvendelse til sognepræst
Kirstine Rafn, enten person-
ligt eller via mail eller brev. Man
skal oplyse hvor mange
voksne og børn der er i fami-
lien, samt alder på børnene –
og om man ønsker købmand-
skurven leveret, eller om man
selv afhenter den på præste-
gården efter aftale. Og ende-
lig skal henvendelsen inde-
holde kontaktoplysninger
(navn, adresse, telefon og evt.
E-mail).

Alle henvendelser be-
handles naturligvis i fuld for-
trolighed. Sidste frist for an-
søgning er torsdag den 16. de-
cember – alle får svar i løbet
af få dage.

Nytårsdag

Vi holder igen i år to guds-
tjenester nytårsdag, idet vi mø-
des i Hæstrup kirke kl. 14.00 el-
ler i Vrejlev kirke kl. 16.00 –
begge gudstjenester sluttes af
med en god kop kaffe med kran-
sekage til. Bemærk venligst det
„brugervenlige“ tidspunkt!

Når livet gør ondt
en mulighed
           for anonym samtale

Hver aften mellem 20 og 02

    Telefon 70 120 110
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Overnatning i kirken…

Som vi tidligere omtalte i sidste
Lokalblad skal der ske nye, anderledes
og spændende ting i Vrejlev kirke.
KFUM spejderne i Poulstrup og præ-
sten planlægger alle tiders anderledes
kirkegang.

Fredag den 4. februar, kl. 19.00 mø-
des vi i kirken til ungdomsgudstjene-
ste – og så går det ellers løs! Hele afte-
nen vil der være spændende aktiviteter
i kirken (og udenfor kirken – i mørket…),
og når vi trætte og glade skal i seng; så
sover vi inde i kirken. Næste morgen
bliver vi vækket med dejligt morgen-
brød og en morgenandagt.

For at deltage skal man medbringe
en sovepose, liggeunderlag, sovedyr,
nattøj, tandbørste og masser af godt
humør – og lidt mod…

Vi lover, at det bliver en spæn-
dende og sjov aften og nat. Det bliver
måske også lidt uhyggeligt – men ikke

Julens gudstjenester

Julen har mange, smukke og ikke mindst hyggelige traditioner. Én af dem er at gå i kirke juleaftensdag – eller i julen som sådan.
Det bliver der rig mulighed for igen i år, idet vi holder gudstjenester således:

Fredag den 24. december,
kl. 10.30 i Vrejlev kirke
Børnegudstjeneste, voksne
er også velkommen!

Fredag den 24. december,
kl. 14.00 i Hæstrup kirke
Julegudstjeneste

Fredag den 24. december,
kl. 15.30 i Vrejlev kirke
Julegudstjeneste

Lørdag den 25. december,
kl. 10.30 i Vrejlev kirke
Juledags højmesse

Søndag den 26. december,
kl. 09.00 i Hæstrup kirke
2. juledags højmesse

farligt.
Planlægningen er stadig i gang, men

vi vil udsende mange flere oplysninger i
tiden op til vores overnatning-ungsdoms-
gudstjeneste-rollespil i kirken-skattejagt-
aften og nat. Nej, det kan man altså ikke
kalde det…

Har du en bedre idé?

KONKURRENCE:

Præsten udlover en slikpose til den, der
kan komme med et rigtig godt navn til vo-
res overnatning-ungsdomsgudstjeneste-
rollespil i kirken-skattejagt-aften og nat.
Forslag til navne skal afleveres til præsten
senest den 1. januar 2011. Og vinderen får
direkte besked – så husk at aflevere navn
og telefonnummer.

Vi glæder os meget til at se alle børn
og unge i Vrejlev-Hæstrup sogne

Mange venlige spedjer- og præste-
hilsener

KFUM spejderne, Poulstrup-grup-
pen og Kirstine
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Billeder fra spagettigudstjenesten den 29. september, som satte „publikumsrekord“ med 90 deltagere - som det ses var alle pladser i brug, men hvor der er hjerterum..........

FRA
FOTOARKIVET

Sognearbejdet

Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 12. januar 2011, kl. 17.30 i Vrejlev
kirke kan man atter glæde sig til rigtig lækker kød-
sovs på pastaskruer med agurke- og gulerodsstave
til. Men for at vi kan kalde det spaghettigudstjeneste,
må vi holde en kort gudstjeneste før vi kan sætte os
til bords. Det gør vi ved at synge salmer, bede Fa-
dervor, få lyst velsignelsen og ikke mindst ved at
høre den gode historie om guldkalven og de ti bud.
Kom og vær med – DET ER RIGTIG HYGGELIGT –
og tag endelig mor, far, søskende og bedsteforæl-
dre med, de trænger også til at komme i kirke og
nyde det.

Onsdag den 13. oktober dannede Vrejlev kirke rammen omkring en musik-
gudstjeneste,  med Kirkens Korshærs hjemløseorkester, kaldet Baggårdsbandet.
Initiativtageren til oprettelsen af orkesteret Peter Pontoppidan Thyssen fortalte efter
gudstjenesten om hvordan hjemløseorkesteret opstod i 2007. Musikgudstjenesten
var arrangeret i samarbejde med Vrå Menighesråd

Foto: Henrik Rafn &  Inger Hansen
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Konfirmanderne
2010/2011

Her er de så – de kom-
mende konfirmander. Og
godt ser det ud… De har
taget opstilling under det
store træ på gårdspladsen
i Præstegården – og for-
ventningens glæde lyser jo
ud af dem! Men billedet er
selvfølgelig også taget i
starten af forløbet …Når I
læser dette, så har vi været
i gang i et par måneder og
er helt sikkert både dygtige
og flittige.

Minikonfirmander

Der er igen tilbud til alle i 3.kl. om at deltage i
minikonfirmandundervisning. Det er både sjovt
og lærerigt at være med sammen med klassekam-
meraterne. Der bliver sendt brev ud til alle foræl-
drene i løbet af december måned hvori
undervisningsforløbet beskrives og med
tilmeldingsblanket.

Forløbet starter onsdag den 12. januar kl.
13.45 og foregår i Sognehuset. Vi hygger os, hø-
rer gode historier, laver kreative ting, leger og
synger – og ikke mindst skal vi lære et skuespil,
som vi skal opføre for alle de voksne. Når klokken
er 15.30 slutter vi, og så er det tid til at blive hen-
tet.

Vi mødes i alt 13 gange (selvfølgelig ikke i
vinterferien) og ender hele forløbet med delta-
gelse i højmessen Palmesøndag, den 17. april 2011,
i Vrejlev Kirke til stor fornøjelse og glæde for alle
- og en del stolthed hos forældre, bedsteforældre
og ikke mindst præsten!

Vi håber alle i 3.kl. vil være med til nogle gode
og spændende timer.

Arkivfoto: Minikonfirmander 2009/2010

Sognepræst
Kirstine R.R. Rafn
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Vrejlev Hæstrup kirkers voksenkor
øver hver tirsdag i Sognehuset. Nye medlemmer er altid

meget velkomne. Derfor, går du med en uforløst sangstemme,
så er det  bare om at komme frem med den. Koret medvirker
ved nogle gudstjenester - det er selvfølgelig mest ved høj-
tider - og deltager i små koncerter, som vi selv arrangerer.

Vi kræver ikke nodelæsning. Kun, at du kan li’ at synge,
og at du synger nogenlunde rent. Uanset hvor stor eller lille
din sangstemme er, vil vi glæde os til at hilse dig velkommen
i koret!

Kontakt evt.sægnepræsten Kirstine Rafn på 98986043
eller på mail: krr@km.dk

Sognearbejdet VREJLEV-HÆSTRUP
SOGNE

Igen i 2011 tilbyder vi babysalmesang, som er en
dejlig måde at være sammen for både forældre og børn.
Alle børn fra 2 – 10 mdr. kan deltage med mor eller far.
Der kræves ingen forkundskaber – heller ikke af foræl-
drene! Og det koster ikke noget, bortset fra den 10’er vi
betaler for kaffe og brød hver gang.

Babysalmesang foregår i Vrejlev kirke torsdage fra
kl. 10 og slutter i Sognehuset med en kop kaffe eller the
og et stykke brød - og hyggeligt samvær.

Babysalmesang består af både salmesang og rytmi-
ske bevægelser, stille musik og stimulering af alle san-
ser. Det er helt sikkert en dejlig oplevelse for både ba-
byer og forældre. Der er en egen ro i kirkerummet, der
smitter af på alle. Og det er morsomt at se, at de lidt
større børn reagerer med glad genkendelse, når de se-
nere hører de sange og salmer, som mor eller far sang, da
de var til babysalmesang. - Og måske har taget med
hjem som godnatsang, for der er mange gode mulighe-
der for at benytte de ting, man lærer sammen med sit
barn.

Der er så mange tilbud til jer forældre fra forskellig
side, men de er ofte forbundet med en del udgifter – så
hvorfor ikke give jeres børn en god start i den kristne
tradition, der senere i deres liv kommer til at forme og
præge dem via det samfund, der omgiver dem – uden
udgift og med et meget stort udbytte i form af værdi-
fuldt samvær og ikke mindst de rare oplevelser I får gen-
nem deltagelsen?

Babysalmesangsforløbet er planlagt følgende tors-
dage i 2011:

Februar: 9. og 17.
Marts: 3., 10., 17., 24. og 31.
April: 7., 14. og 28.
Alle forældre til børn i målgruppen bliver kontaktet

via præsten og får tilbud om at deltage, og yderligere
information kan indhentes ved at kontakte kirken.

Babysalmesang
Sangaftener i det nye år

Vi sluttede årets række af sangaftener af med en dejlig
aften i selskab med Anna Brohus – og ikke mindst gode
venner og naboer. Årets sangaftener har været godt besøgt,
stemningen har været helt i top – og alle har hygget sig med
de dejlige salmer og sange fra højskolesangbogen. Så vi fort-
sætter naturligvis den hyggelige tradition i konfirmandstuen
til næste år. Og også i 2011 vil vi forsøge at gøre disse aftener
levende og interessante blandt andet med besøg udefra. Vi
kan allerede nu afsløre, at pastor emeritus Arne Kronborg
har givet tilsagn om at besøge os igen til foråret. Alle, der
deltog i april i år, husker sikkert hans meget levende og hu-
moristiske engagement, der resulterede i en livsglad aften
med meget til både stemmebåndet og smilebåndet. Og det
var i øvrigt den aften, vi slog rekord i deltagerantal! Men vi
har stadig plads i konfirmandstuen til alle interesserede. Og
det er fortsat ikke en betingelse, at man kan synge for at
deltage. Bare man har sangglæden og ønsket om at være
med i fællesskabet omkring smukke salmer og sange - og et
godt kaffebord. Alle er meget velkommen – og vi glæder os
til at byde jer alle indenfor i den gamle præstegård.

Vi har planlagt følgende sangaftener i 2011:
25. januar, 29. marts, 24. maj, 27. august og 13. novem-

ber.
Hold øje med kommende Lokalblade og Kirkenyt, hvor

vi efterhånden vil løfte sløret for de forskellige afteners ind-
hold.
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VREJLEV HÆSTRUP
SOGNE

Kyndelmisse

Onsdag den 2. februar
2001, kl. 19.00 i Vrejlev kirke
fejrer vi Kyndelmisse.

Det gør vi med en lys-
gudstjeneste der former sig
som en aftenandagt med en
smukt stearinoplyst kirke, dej-
lig orgelmusik og ikke mindst
dejlige fællessange og salmer.

Vi fejrer, at vi går mod ly-
sere tider, at vinterens mørke
og kulde – forhåbentlig – er
på retur. Og vi fejrer ikke
mindst at det er dagen for Jesu
fremstilling i templet. Kyndel-
misse falder altid 40 dage ef-
ter Jesu fødsels og er oprin-
deligt en markering af Marias
renselse i templet. Navnet
kyndelmisse er en fordansk-
ning af det latinske
candalarum misa, der betyder
lysets messe. Det er godt nok
oprindeligt en katolsk højtid,

men vi vedblev at fejre den i
Danmark – også selv om
Struense afskaffede den som
fridag i 1770 – i mange år. Da-
gen har ikke været synderligt
markeret de seneste årtier –
men mange kirker har efter-
hånden fundet den smukke
tradition frem igen – således
også Vrejlev-Hæstrup Pasto-
rat.

Vi synger stadig om kyn-
delmissen. Mest kendt er nok
Blichers vintervise fra 1838:
„Det er hvidt herude, kyndel-
misse slår sin knude, over-
måde hvas og hård, hvidt for-
neden…“ Et meget smukt,
men også barsk vinterbillede
fra en svunden tid. Altså lige
bortset fra den forgangne vin-
ter, der levede helt op til
Blichers ord. Jeppe Aakjær
digtede også om den smukke,
men ofte strenge vinter i „Sne-
flokke kommer vrimlende“, her

Hjælp os at hjælpe
andre!

Behjertede mennesker har
betænkt os med et stort lager
af garn og stof, så nu kan vi
rigtig boltre os i stof og garn i
alle farver, ja kun fantasien
sætter grænse for hvad der kan
fremstilles.

nævnes kyndelmisse ved sit
mest folkelige navn: Kjørmes
Knud.

Vejret betød så meget for
datidens landsamfund, at man
to varsler på højtidsdage. Ved
kyndelmisse sagde man, at
hvis det blæste så meget, at
18 kællinger ikke kunne holde
den 19. ved jorden, ville kul-
den ikke forsvinde før til på-
ske. Man festede og festede
til kyndelmissegilderne, eller
Kjørmes-gilderne, som de of-
test blev kaldt. Man spiste og
drak, dansede og sang til den
lyse morgen. Det må have
været nogle meget lange fe-
ster, da det først er lys mor-
gen ret langt op ad formidda-
gen i februar måned!

Vi vil dog begrænse os til
en lys og varm gudstjeneste
– og glæder os meget til at se
jer alle denne aften.

Mere plads i
Sognehuset

Menighedsrådet har
på det sidste møde beslut-
tet at lejligheden på 1. sal i
Sognehuset ikke mere skal
udlejes, efter at den sidste
lejer er flyttet.

Det betyder at der nu
bliver mere plads til bl.a ar-
kiv, depoter, lager, møder og
f.eks opbevaring af mate-
rialer for de strikkeglade
damer i Poulstrup.

Udvidelsen af Sogne-
husets råderum kommer
også personalet på kirke-
gården tilgode, idet det gi-
ver bedre omklædnings-
og badefaciliteter for både
mænd og kvinder.

Indretningen i den
tomme lejlighed bibehol-
des, og indflytningen af de
forskellige aktiviteter vil
foregå hen over vinteren.

Hella Hansen og under-
tegnede havde nærmest en
ekstra juleaften, da vi
genemgik og sorterede
SEKS sække med garn, som
vi havde fået fra Anders
Boelts moster. Vi har også
foreslået menighedsrådet at
der snart bliver lavet en til-
bygning til vores omfangs-
rige aktivitet!

 Garnet og stoffet kan
godt holde sig, det bliver ikke
muggent, men er der flere der
har lyst til at bruge af det, så
mød bare op i Sognehuset
den første fredag i hver må-
ned fra klokken 14. da  er der
gang i snakketøj og strikke-
pinde og vi hygger os sam-
men.

Man kan se hvad det
drejer sig om på spejdernes
julemarked. Da har vi nemlig
en bod.                     Edith Jess

Sognearbejdet
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Bent Larsen, Vrå
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Hæstrup Kirke er en af vore typiske og smukke, små, gamle
landsbykirker, bygget i romansk stil. Og i den gamle Kirke-
protokol står der skrevet, at ved „Kommissionsforretning af 18.
November 1909 henlagdes beløb til kirkens vedligehold og drift.
Dette skete med henblik på at kirken skulle overgå til selveje.
Ejeren af Hæstrupgård havde indtil da været ejer af kirken og
dermed haft retten til at inddrive Tiende.

Ministeriet har den 19. Maj 1910 skrevet at hele Tienden
(afløst fra 1. jan. 1910) + 21 kr for afløst pligtarbejde, henlægges
til kirken, hvilket Ejeren har tiltrådt. Kirken afleveredes ved
provstesyn 3. juli 1910.

Under anlæggelsen af nyt gulv i 1982 hvor Nationalmuseet
foretog udgravninger blev det muligt, at lave omfattende un-
dersøgelser.

Man kunne konstatere, at kirken efter al sandsynlighed har
haft et lægmandsalter foran triumfbuen, sådan som man kender
det fra andre kirker fra samme tid. Et møntfund fra Valdemars
Sejrs tid peger på tidsrummet mellem 1234 og 1250.

Kirken har haft sidealtre og det ene sidealter har været lige
under den nuværende prædikestol.

(se bilag 1)
Der blev fundet tydelige beviser for at kirkens ældste gulv

har været hvidt kalkgulv og i kirkens nordside ved og i triumf-
buens østlige del var der to grave som man lod urørte, da der
ikke kunne forventes vigtige gravfund. Gravene kunne dateres
til lige omkring kirkens opførelse, da de lå lige under kalkgulvet.

Langs siderne fandt man resterne af  de oprindelige mu-
rede bænke, men mere interessant var fundet af et stort antal
potteskår lige under gulvet. Arkæologerne kunne fastslå, at de
ikke var fra en boplads eller et gravfund. Man fandt det helt
sikkert, at det var fra de folk der havde opført kirken, de havde
simpelthen lavet mad inde i kirken. Potteskårene var ikke af en
art der kendes i Vendsyssel, de var lavet på en langsomt rote-
rende drejeskive og var ret tykke og porøse og nogle af pot-
terne havde haft ornamenter. Arten kendes fra Sjælland og rundt
langs Østersøkysterne.

En række stolpehuller mener man at kunne henføre til stil-
ladser brugt af håndværkerne under bygning af kirken.

Der har været flere teorier om hvem der havde stået for
opførelsen af Hæstrup Kirke. Det skulle efter et sognevidne fra
1487 være Vrejlev Kloster som havde bygget kirken og lands-
byen .

Intet ved nationalmuseet udgravninger viste/beviste at det
var Vrejlev Kloster der havde opført kirken hvorfor det kunne

være en Hæstrup-ridder der havde opført kirken og derefter
skænket den til klostret selvom der ikke kendes noget gave-
brev. Store adelsslægter var repræsenteret på Hæstrupegnen
fra tidlig middelalder og frem - f.eks. Whalf, Vognsen, Unger,
Banner m.fl. Og alle var på en eller anden måde knyttet til
kirken.

    Alt tyder dog på at det er Vrejlev og Børglum Klostre
der er initiativhavere og bygherrer som kan læses i fortælling
om Hæstrup Kirkes klokke.

Rune-klokken
Hæstrup kirkes oprinde-

lige klokke er enestående i Dan-
mark. Man vidste at der havde
været rune-kirkeklokker i Dan-
mark, men de var alle forsvun-
det. I 1638 omtaltes en rune-
indskrift på Jetsmark -  Boes-
lunde kirkeklokkes runeind-
skrift kendes kun fra Resens
Atlas ca. 1885 og her omtaltes
støberen Toke og rune-
mesteren Ingemar. Da man 1740
tog Rudkøbing kirkeklokke ned fandt man ulæselige runer på
den og kunne kun se årstallet 1105. Midt i 1800-tallet blev en
kirkeklokke med runer omsmeltet og det var den sidste man
hørte om, indtil arkitekt F. Uldall i år 1900 opdagede Hæstrup-
klokkens store indskrift og man kan forestille sig arkitektens
begejstring.

Hæstrup-klokkens runeindskrift lyder oversat til latin:
Ave Maria gracia plena dominus benedicta tu
In mulieribus et benedictus fructus ventris
Tui - Æskil - Ave Maria gracil
og til dansk:
Hil Maria, fuld af nåde! Herren være med dig,
Du velsignede blandt kvinder, og velsignet være
Dit livs frugt, Eskil. Hil Maria

Ordene er fra Lukas I,28 og Lukas I,42, Gabriels og
Elisabets hilsen til Jomfru Maria. Efter navnet Eskil,  siger
runerne altså igen begyndelses-ordene til hilsenen.

Videnskabsmændene nærer ikke stor tvivl om ordenes
betydning. Ordene rummer ganske vist nævnte hilsen, men
samtidig ved man, at der ikke alene er tale om en Ava Maria-
formel, men om den hyppigste bestanddel af middelalderlige
trylleformler. Ordene skulle bruges til at skræmme tidens mange
dæmoner og onde ånder bort fra stedet. Det var en trylle-
formel der bredte sig over Hæstrup-egnen, så langt klokkens
lyd rakte.

Klokkerne havde stor magt. De kunne måske ikke hindre,
men så dæmpe den frygtelige pest, standse oversvømmelser,
mildne lynild, torden og storm, og det var en kendt sag at alle
hekse skulle sørge for ikke at komme så tæt på kirken at de
kunne høre klokkeklangen.

Hæstrup Kirke

HÆSTRUP KIRKE
KORT
FORTALT

Tekst: Bjarne Jense
Foto: Arkiv
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Med runer og en af alle kendt trylleformel var klokkens
magt endnu større. Englehilsenen Ave Maria gracil pleno træf-
fes 55 gange men kun 8 gange er hilsenen fuldstændig som i
Hæstrup og de 7 gange er fra den sene middelalder. Kun en
klokke, Hæstrups, fik runer.

Runerne er 2,6 cm høje og klokken er 53 cm. høj. Rune-
indskriften er interessant på flere måder. Det bemærkes at hver-
ken støberen eller runemesteren var særlig dygtig til runer eller
til latin. Der er adskillige fejl og videre kan ses af brugen af
e.eks. AFE MARIA, at mesteren har lært sin latin af tyske mis-
sionærer, præster eller munke og her er det værd at huske, at
mange klokker blev støbt i et kloster.

Hæstrup kirkeklokke dateres til ca. 1200 ud fra dens form og
ud fra enkelthederne. For runernes vedkommende er det
runernes 4. Periode. De kunne bruges helt op til ca. 1350.

Klokkens alder er i højeste grad også værd at lægge mærke
til. Det er en historisk kendsgerning, at Eskil fra Børglum Klo-
ster 1215 drog sydpå  for at bede om tilladelse til at opføre
nonnekloster i Vrejlev og Vrejlev Kloster kan man ikke føre læn-
gere tilbage  end til ca. 1232 og derfor kan det meget vel være
Børglum Kloster der har opført Hæstrup Kirke.

Det er interessant at se nærmere på mandsnavnet Eskil på
klokken. Flere bøger angiver, at Eskil har været klokkens støber,
eller dens giver. Hvis støberen hed Eskil ville det også have
været naturligt, at nævne runemesteren som i dette tilfælde jo
altså ikke var en mester. Men hvis Eskil var giver, ville hverken
støber eller runemester være nævnt med mindre at giver, støber,
og runemester var en og samme person. Vi ved at der var en
fremtrædende Eskil på Børglum Kloster på den tid, vi ved at
klokker meget ofte blev støbt på klostre og at munke eller læg-
præster kunne være klokkestøbere. Den sproglige sammenblan-
ding og ufuldkommenhed på Hæstrup-klokken kunne udmær-
ket passe ind i billedet. Ordvalget på Hæstrup-klokken kunne
også passe godt til, at klokken kom fra Børglum. 1487 siger et
sognevidne, at Hæstrup Kirke skal være bygget af VrejKloster,
men det er over 250 år efter og det eneste, man med nogen
sikkerhed kan slutte er, at Eskil fra Børglum er den samme som
Eskil på Hæstrup Kirkeklokke. Og det er mere end fristende at
sige, at munkene fra Børglum havde godt fodfæste i Vrejlev-
Hæstrup området længe før opførelsen af nonneklostret.

Hæstrup nuværende kirkeklokke er en kopi af den gamle
klokke der befinder sig på nationalmuseet men mangler rune-
indskriften Til gengæld har den følgende indskrift:

Hæstrups gamle kirkeklokke med englens hilsen til Jomfru
Maria i runeskrift afgaves i 1902 – Nationalmuseet lod den nye
klokke støbe.

(ovenstående er fra bogen „Vrejlev-Hæstrup sognes ældre
historie)

Den gamle klokke fra 1200-tallet var formentligt anbragt i
klokketårnet ved kirkens vestende hvor orglet nu står.

Da klokken blev udskiftet i 1901 blev den anbragt i et frit-
stående klokkestabel med paptag, som i 1949 blev udskiftet
med tegltag.

Poulstrup har fået sin helt egen motorcykelklub, nemlig
Kloster MC.

Der er tale om en rigtig bikerklub, hvor der er 2 typer med-
lemmer, nemlig nonner og munke.

Medlemmerne mødes til „andagt“ hver onsdag klokken 18
på parkeringspladsen ved Vrejlev-Hæstrup hallen, bag skolen i
Poulstrup i køresæsonen der løber fra april til oktober.

Herfra køres fællesture og turene veksler mellem korte og
lange ture og mellem ture mod nord eller syd for fjorden. Alle
som har lyst til at opleve et varmt og muntert selskab, er meget
velkommen til at køre med på onsdagsturene.

Kloster MC er en klub for ejere og brugere af motorcykler,
uanset mærke og årgang, som har til formål at pleje medlemmer-
nes interesse omkring motorcykler og indbyrdes hjælpe hinan-
den med viden om den fælles interesse.

Nu er sæsonen for i år ved at være slut og medlemmerne går
i „hi“ med motorcyklerne indtil næste forår. Men i løbet af vinte-

ren vil der bruges timer på at
istandsætte de nyerhver-
vede klubfaciliteter i Pouls-
trup. Vi i Kloster MC håber
på at kunne starte sæsonen
2011 med at holde „åbent
hus“ for nysgerrige Pouls-
trup-borgere i disse lokaler,
men herom følger nærmere.

Kloster MC

 Nonnerne og Munkene nyder kaffen i det fri

Maskinerne linet op ved Vrejlev-Hæstrup Hallen

Vi har også vore egen kasket

KLOSTER MC

Tekst & foto: Kloster MC
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Vi har afholdt ridelejr den 1. weekend i august. Her deltog
22 børn og unge i alderen fra 7 – 20 år. Det var som sædvanlig en
weekend hvor hestene og hyggen var i højsæde. Juniorudvalget
havde som noget nyt arrangeret et lille løb/skattejagt fredag
aften, hvor rytterne var delt ind i flere hold på tværs af alder og
hesteviden. Der var forskellige poster, hvor der var forskellige
opgaver med og om heste, til stor morskab for alle. Lørdag for-
middag var der de traditionelle ponygames, der absolut er et
syn værd … man ved nemlig aldrig hvad der kan ske. Og lørdag
eftermiddag var der mulighed for at dyste i ringridning. Denne
„gamle“ leg/konkurrence blev det helt store hit for alle, og for-
løb helt hen til aften. Lørdag aften var der hyggelig fællesspis-
ning, hvor forældre og søskende var velkomne. Der er ingen
tvivl om at ridelejren er af klubbens absolut aktivitets-
højdepunkter.

Midt i august startede rideundervisningen op igen efter en
velfortjent sommerferie. Og i år er der undervisning både tirs-
dag og onsdag ved Karina Trier, og torsdag ved Karina Han-
sen. Der er rigtig god tilslutning til undervisningen, der er kom-
met flere nye elever. Et stort VELKOMMEN til dem skal lyde fra
klubben. Der er også startet voksen hold op, ja faktisk ikke
mindre end 3 voksenhold, hvor af det ene er et rent herrehold.
Godt gået af de friske „mænner“, der ikke står tilbage for deres
børn og „bedre“ halvdele.

Onsdag den 13. oktober var Vrejlev Hæstrup skole, i forbin-
delse med skolens emneuge på besøg i rideklubben. 30 børn fra
0. til 8. klasse ifølge med lærere mødte op for at se og høre om,
hvad der foregår i Poulstrup Rideklub. De fik mulighed for at
strigle hestene, se hvordan man sadler hestene op samt ride på
dem. Bagefter var der lune boller og saftevand i klubhuset.

Lørdag den 6. november tager en del af klubbens ryttere til
Sindal Rideklub, hvor der afholdes den årlige hubertusjagt på
Skaarupgaard. Massevis af heste og ryttere møder op til dette
traditionsrige arrangement, og vi ønsker alle en rigtig god tur.

Poulstrup rideklub
Lørdag den 27. november vil der igen i år være juleoptog i

Poulstup med slikposer til børnene i byen. Læs mere om dette
arrangement ved opslag i byen.

 Besøg af Vrejlev-Hæstrup skole i forbindelse med årets emneuge

Aftenridning i ridehallen

Skulle der være potentielle eller erfarne ryttere,
der kunne tænke sig en prøvetime i rideklubben, så
kontakt Anette Worup på mobil 61 36 34 90 eller se
nærmere på klubbens hjemmeside
www.poulstruprideklub.dk

POULSTRUP
RIDEKLUB

Tekst & foto: poulstrup Rideklub
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Der er læring over alt.
I Møllehaven arbejder vi med at finde rum for læring. Og

dette sker inde såvel som ude.
Og for os er naturen et

dejligt læringsrum.
Vi bruger ikke bare natu-

ren som læringsrum for det
som har med naturen at gøre
– men vi bruger også naturen
som læringsrum for vores mo-
toriske læring, da den rummer
masser af udfordringer på de
grovmotoriske områder.

Vi har derfor valgt i Mølle-
haven at vores idræt  i som-
mermånederne er blevet til
motorisk træning i vores lokal
område.

Og når man går i vugge-
stue er det netop motorikken vi arbejder med.

I vores lokalområde kan vi gå på ture med forskellige udfor-
dringer for øje.

Vi går på velanrettede stier – grusveje og markveje. En tur
ud over de knoldede marker er også med til at styrke motorik-
ken.

Der skal arbejdes med balancen og med muskel og led-
sansen. Men i stille og rolige omgivelser får børnene også mu-
lighed for at gå selv – det vil sige uden at holde i hånden. De
bliver mere frie og selvstændige til at gå. De kan gå i deres
tempo og samtidig have mulighed for at stoppe op og fordybe
sig ved det som de finder spændende.

De bliver ikke altid på de anlagte stier og på den måde får de
gennem inspiration også motorisk træning. Og som en ekstra
bonus giver det også mulighed for at snakke om alle de ting
som børnene oplever. Så på den måde leger vi læring.

Rumpebumperne.
Vi har haft besøg af Gøjser (Kulturelt). Gøjser har haft os

rundt i forskellige lande. Afrika, Grønland og Danmark.
Vi har undersøgt en masse, både alene og i grupper.
Vi har lavet flag, både store og små flag, sat dem på vores

verdenskort og fundet ud af hvor landene lå i forhold til Dan-
mark.

Vi har undersøgt hvilke dyr der lever i de lande, og som ikke
lever her i Danmark?

Så har vi klippet dyr ud af blade, været på internettet, lavet
lerdyr og skrevet dyrenes navne ned.

Hvordan ser der så ud i de lande sammenlignet med Dan-
mark?

Ja, vi har undersøgt og fået en masse ny viden. Lavet mange
gode kreative ting, hørt på musik, sunget på grønlandsk, spillet
spil (grønlandsk vendespil – Afrikas stjerne) Lavet mad over
bål. Ja, vi kunne blive ved. Men en ting fik vi slået fast meget
hurtigt.. På Grønland, der bor selveste JULEMANDEN

 Næste gang tager vi hul på Dok (Natur).

Harken Fælled og Møllehaven.
Meget tæt på Møllehaven er vi så heldige at der er blevet

plantet en lille skov.
Den er resultatet af en initiativgruppe her i Harken, som

gennem flere år har arbejdet på sagen.
Her i sommer var der indvielse og vi her fra Møllehaven

vandt konkurrencen og har navngivet området.
Møllehavens aktivitetsudvalg har sponseret nogle frugt-

træer dertil og træernes  „udvikling og trivsel“ følger vi nøje.
Vi benytter desuden området til forsk. aktiviteter bl.a. har vi

for nylig inddraget det i en del af vores „Rumpe-bumpe“ tema,
hvor vi arbejder med de 6 læreplanstemaer.

Her vi var ude at tælle hvor mange skridt der var til forskel-
lige steder i nærområdet og sammen med „Hurlumhej“ ( som
understøtter krop og bevægelse ) gik turen til Harken Fælled.

Gruppearbejde
Grønland

Gruppearbejde Afrika

Simon maler sine dyr

Vi laver flag

Vi laver Gøjser

M
øllehaven
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Lørdag d. 25. september holdt Dansk Veterantraktor Klub
pløjedag hos Palle Kokholm, der selv er meget aktiv i klubben.

Trafikken  var tæt på Gønderupvej, da 52 gamle traktorer af
mange forskellige fabrikater og årgange, og mere end 60 traktor-
entusiaster, på trods af det våde og blæsende vejr, havde sat
kursen mod Vanggaard til morgenkaffe og en lille en inden årets
pløjedag for veterantraktorer og deres mandskab.

Hvem er det så der møder op til sådan en dag, hvor det ikke
er den store konkurrence det gælder, men i højere grad det hyg-
gelig samvær med interessefæller.

Flere af deltagerne var vokset op på landet og havde nu
muligheden for at leve en drengedrøm ud, andre arbejdede på et
traktorværksted eller lignende og havde fattet interesse ad den
vej. Nogle havde aldrig beskæftiget sig med landbrug overho-
vedet, men var blevet facineret af pløjningen, og det hyggelige
samvær og andre var med for at pudse pløjningen af inden
pløjemesterskaber, alt i alt var det en broget forsamling der mød-
tes for fællesskabet og det hyggelige samværs skyld.

Efter formiddagenpløjning, hvor det for den enkelte mest
gjaldt om indstilling og justering af plov og traktor og hvor der
ikke skulle leveres reelt pløjearbejde, samledes alle d.v.s. 64 per-
soner til middag og hyggeligt samvær i Palle Kokholms festsal
inden eftermiddagens konkurrence skulle afvikles.

Kl. 13 mødtes deltagerne på den del af marken hvor der
skulle konkurreres, de enkelte deltageres pløjefelte var mærket
af, og der skulle pløjes med både en pæn opfuring og en lige og
ren afpløjning.

Det blev en eftermiddag med herligt solskin og mange inte-
resserede gæster til trods for den stride blæst, og trafikken på
Gønderupvej var til tide helt kaotisk. Arbejdet blev ivrigt disku-
teret af de fremmødte, det gjaldt både traktor, plov og styrmand.

Store pløjedag i Gønderup

De mange traktorer i gang med konkurrencepløjningen

Hvad mon der gemmer sig under låget?

Der blev også diskuteret mand og mand imellem

Fordson traktor årgang
1952 med Jens Christian-
sen ved rattet

Lya og hendes hjælpere solgte kaffe og
kage til de mange tilskuere, det gjorde godt
med en kop varm kaffe i den stride blæst

Tekst & foto: Erik Jess
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Flot oprykning
I efterårssæsonen har Harken UGF´s fodboldherrer spillet i

serie 6 med to hold. Spillertruppen har bestået af en god blan-
ding af ungt talent og erfarne seniorspillere. Sæsonen blev run-
det af med, at 1. holdet opnåede oprykning til serie 5 efter en
række rigtigt flot spillede kampe med en målscore på 53-12 i
Harkens favør.

Sidste kamp i turneringen blev spillet på Sæsing stadion en
smuk efterårseftermiddag. Der var massiv tilskueropbakning på
sidelinjen og Harken skulle spille mindst uafgjort for at rykke
op.

Harken spillede i starten af kampen næsten lige op med
Sæsing, der dog snart måtte sande, at Harkenholdet var for stor
en mundfuld, så første halvleg sluttede med 6-0 til Harken. Her-
efter gik det kun fremad for Harken og tilbage for Sæsing, der
måtte se sig slået med 14-0 da det sidst dommerfløjt lød. Kam-
pens topscorer blev Harkens Søren Henriksen, men der var
mange Harkenspillere på målscorerlisten – selv målmand Niko-
laj Højer løb på et tidspunkt frem på banen og overlistede
Sæsings mandsskab med en scoring.

Da kampen blev fløjtet af kunne Harken fejre en velfortjent
oprykning med champagne i håret og lufttur til træneren, Erik
Jensen. Harkens seniorherrer ser nu frem til næste forårssæson
med 2 herrehold – et i serie 6 og et i serie 5.

Så er vi kommet rigtig godt i gang
med Zumba i HUGF. Vi er en stor flok
der mødes hver onsdag og får os rørt,
grinet og svedt.

Zumba er latin-inspireret, nem at
følge, kalorieforbrændende, danse
fitness

Zumba starter ny sæson op efter
nytår og begynder onsdag den 19. ja-
nuar kl. 19.30. Sæsonen slutter den 27.
april og der er ingen træning i uge 8.
Sæsonen, som er 14 gange, koster 500
kr.

Tilmelding sker til Lotte Juhl på
email:lotte@henrikjuhl.dk og du skal
oplyse: navn, adresse, mobilnr. og fød-
selsdato. Der er tilmelding efter først til
mølle princippet, der bliver oprettet ven-
teliste og man får besked, hvis man kom-
mer på venteliste og ligeledes får man
besked lige så snart der er plads på hol-
det. Betaling sker på girokort og bliver
uddelt på første træning.

      Certificeret Zumbainstruktør
                        Lisa Dissing Hansen

HARKEN UGF
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HUGF Gymnastik
Nu har vi fået skudt sæsonen i gang, og vi har igen i år

masser af glade og dygtige gymnaster – i alle aldre.
Som et nyt tiltag har vi i år Zumba (se yderligere info) på

programmet og vi har også startet et „drenge-tons“ hold op,
som en mini-udgave af de voksne mænds „Herre-tons“.

Det er dejligt at se en masse liv i hallen, og vi nyder de
nyrenoverede, lyse og indbydende omklædningsrum og ind-
gang.

Også i år er det lykkedes os at have gode og positive in-
struktører på alle hold, og i starten af oktober blev der afholdt
førstehjælpskursus for instruktører og hjælpe-instruktører. På
programmet denne aften var især diverse sportsskader, og vo-
res instruktører skulle nu være i stand til at hjælpe hvis uheldet
er ude…

Sæsonen indtil jul kommer blandt andet til at byde på
forældretræning, hvor de yngste gymnaster har mulighed for at
tage mor og far med til gymnastik, og vise dem hvad de laver i
en typisk gymnastiktime. I november bliver de ældste hold sam-
let til fællestræning i ØsterVrå, her bliver der mulighed for at
boltre sig på redskaber og i springgrav. Dagen afsluttes med en
dukkert i svømmehallen. Det plejer at være en rigtig hyggelig
dag for både gymnaster, instruktører og de forældre som er med

                                                          Rigtig god sæson til alle!
                                                                                           Lotte Toft

Harkenhallens omklædningsrum og indgang er blevet
renoveret!

En flok flittige frivillige folk har forvandlet omklædning og
indgang i Harkenhallen, fra en blandet fornøjelse til  pæne lyse
rum.

Vægge er blevet pudset op og malet, alt træværk har fået
hele turen. Der er kommet nye lofter op i omklædning, ny belys-
ning og nyt udsugningsanlæg, så hvis nogen synes parykken
letter lidt når I er i bad, så er det det!

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak for
hjælpen til dem der fik det til at lykkes!

Det kan vi alle nu gå og nyde mange år frem.

Seniordansen i Harken startede i november 1990, en lille
flok mødte op, og snart kom flere til og i dag er der 35 dansere.

Dagen fejres mandag d. 8. november i Harkenhallen med
smørrebrød og en gang dans.

Da vi startede op, fik vi lov til at være i hallen for at se, om
der var nogen interesse for det nye tiltag. Derefter kom vi ind
under aftenskoleloven en kort periode, inden vi blev en del af
Harken UGF.

Der er mange af deltagerne, der trofast har danset i rigtig
mange år.

Gerda Søndergaard og Ellen Thomsen, Hjørring, har begge
20-års jubilæum. Det er rigtig flot. De har i alle årene vist stor
interesse for dansen, og der har ikke været mange gange, de
ikke har kunnet komme.

De skal have et stort TILLYKKE.
Seniordansen kom til landet først i 1980erne og blev indført

fra Tyskland af Ellen Bjørn Andersen, Hjørring, som blev meget
begejstret for dansen. Hun startede med at lave kursus og i
1986 blev der dannet en landsforening for Dansk Seniordans,
som derefter stod for instruktør uddannelsen.

 Seniordansen er en rigtig god form for motion for både
hoved og krop. Der skiftes tit dansepartner,  man lærer derved
hurtigt hinanden at kende. Der benyttes forskellige danseformer
som pardans, kredsdans, rækkedans, kvadrille m.m. til en god
musik, det giver livsglæde og godt humør.

Hvert år kommer der nye dansere til, og det er rigtig dejligt
med lidt fornyelse. Selv om de aldrig har danset før, kommer de
ret hurtigt efter det, da vi hjælper hinanden, men alle kan lave
fejl, også danselederen og så får vi os bare et billigt grin.

Det er aldrig for sent at starte, - har du lyst at prøve- så mød
op - mandag d. 10. jan. 2011 kl. 14.

På seniorudvalgets vegne
Hanne-Lise

Seniordansen i Harken fejrer 20-års jubilæum

HARKEN UGF
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Bedsteforældredage.
D. 1. og 2. september havde vi bedsteforældredage her i

Skovager. Børnene havde afleveret indbydelser til deres bed-
steforældre, som frit kunne vælge hvilken dag de ville komme.

Børnene vendte spændte på, at gæsterne skulle møde op –
og gensynsglæden var stor!

Dagene var uden et egentligt program – vi ville gerne vise
bedsteforældrene, hvordan en helt almindelig børnehavedag
forløber. Der blev leget på legepladsen, spillet, læst historier,
bygget med lego og meget andet. Vi havde nogle meget dejlige
dage, hvor det at være sammen og lege med bedsteforældre,
som havde god tid var det vigtigste og noget som børnene nød
i meget høj grad.

Høstuger.
I ugerne 36 og 37 afholdt børnehaven de årlige høstuger.

Børnene havde i lighed med de forrige år medbragt diverse frugt
og grønt, som vi lavede til saft, syltetøj, kager, brød, suppe og
meget andet.

Vi gik nogle ture i skoven, hvor børnene indsamlede flotte
blade, mos, kogler m.m. alle disse ting lavede vi til en trold, som
har boet i børnehaven indtil han begyndte at visne…

Høstugerne blev afsluttet med en høstfest. Vi lavede læk-
ker karrysuppe med kylling over bålet og spiste vores hjemme-
bagte squashboller til. Over middag kom forældrene til kaffe og
kage, hvor de fik lov til at smage vores boller og æblekager.

Tema om natur og naturfænomerner.
Høstugerne er en del af et tema vedrørende natur og natur-

fænomener. Som en del af dette tema har børnene arbejdet med
naturen lige omkring os. Vi har bl.a. arbejdet med at finde ud af,
hvor mange forskellige insekter vi kunne finde lige her hvor
børnehaven ligger. Børnene blev udstyret med glas, lup og skovle
og de fandt ret hurtigt mange spændende dyr. Vi har taget bille-
der af dem, talt om deres navne, deres levesteder, og hvad de
spiser.

Bondegårdsbesøg.
Mandag d. 20/9 var vi alle på bondegårdsbesøg. Vi kørte i

hestevogn derud – en meget stor oplevelse! På bondegården
så vi de mange køer og kalve, som børnene kom helt tæt på – lidt
for tæt, syntes nogen.

Vi legede meget af dagen i maskinhuset, hvor der var en
stor halm-legeplads, en stor container fyldt med korn og en fin
traktor, som vi måtte sidde i. De medbragte madpakker blev
også spist i halmen. Vi kørte med hestevognen hjem igen – godt
trætte!

Skovager

Husk også at læse side 45
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Vi er blevet spurgt om, vi vil fortælle lidt om, hvad vi går og
laver på Biogas Anlægget på Øster Dammen. Vi har taget ud-
gangspunkt i en helt almindelig fredag på gården.

Vi starter med billede 1 hvor alle mødes til formiddag kaffe
kl. 9. Vi har erfaring med, at det er en god ting at samles ved
kaffen, og få snakket igennem hvad der skal laves og hvem der
tager sig af hvilke gøremål.

På billedet har vi forrest fra venstre Anders, Ole og Jakob.
Forrest fra højre Helle, Frederik og Lars Bo.

Frederik og Jacob arbejder her i øjeblikket kun om freda-
gen. Til daglig er de i gang med modul 4 i virksomhedsledelse
på Lundbæk Landbrugsskole i Nibe. På dette modul har de kun
en 4 dags undervisningsuge, så det passer fint, at de kan ar-
bejde her om fredagen og få brugt lidt kræfter efter en hel uge på
skolebænken.

Anders er vores altmuligmand, og har været hos os i snart
18 år, så han er godt kendt overalt.

Ole er chauffør på vores lastbil og arbejder ellers på biogas-
anlægget, når han ikke er ude og køre.

Lars Bo tager sig af den daglige drift af gården og Biogas-
anlægget, som jo skal passes alle ugens dage.

Helle tager sig af alt papir- og kontorarbejde og tager lige-
ledes del i den daglige drift.

På et Biogasanlæg skal der være vagt på døgnet rundt, da
motorer og alle processer kører altid. For at processen kan køre,
tilføres der dagligt gylle, majsensilage, frøgræs, samt glycerin(
et restprodukt fra bio diesel produceret af raps).

En stor del af den majsensilage, vi bruger købes af lokale
landmænd, og denne fredag er det Jesper Gade fra Høgsted
Kvægbrug der er kommet med majs.  Alt hvad der kommes i
anlægget køres over brovægten. På billede 2 er det Jesper, der
gør klar til vejning. Det er meget vigtigt at have styr på alt, hvad

der kommer i anlægget, samt hvad der bliver fjernet fra anlæg-
get, da disse tal skal indberettes til plantedirektoratet.

Når vi selv ensilerer majs og græs, er det godt at have
noget mandskab at trække på. Her har vi vist på billede 3 de folk
der hjælper med til sådanne opgaver. Vist fra venstre Lars Bo,
Helle, Jakob, Aksel Skoven, Anders, Frederik, og Svend Højen.
Aksel og Svend er gode naboer der altid er flinke til at hjælpe til,
når der skal ekstra hjælp til. I forgrunden ser vi en af vores 2
hunde - Athene, der patruljerer rundt på matriklen, og gør en
godt indsats i at holde tyve væk.

På Biogas anlægget producerer vi gas, som brændes af i 2
store motorer, hvorfra der produceres strøm, som afsættes til
Energi Nord. De 2 motorer producerer desuden en masse varme,
som sendes som fjernvarme gennem en ledning til Hjørring
varmeforsyning.

Som noget nyt har vi anskaffet vores egen lastbil, hvor det
i det daglige er Ole der er chauffør. Ud over direkte kørsel for
anlægget, udfører vi også almindelig vognmandskørsel, såsom
levering af grus, kørsel med korn m.m. På billede 4 ses Ole i
vores Volvo FH 16.

Vi henter i det daglige en del majs ude hos landmænd. Gylle
skal køres til og fra anlægget, og den faste del efter separatio-
nen køres ligeledes ud til en stor planteavler. Det er således at
de landmænd der leverer gylle til anlægget, får gyllen tilbage
efter, at den er blevet afgasset og frasepareret den faste del.
Den flydende del, har efter den er kommet i gennem biogas-
anlægget en reduceret fosforværdi samtidig med, at den er fri
for det tungt omsættelige kvælstof, som der ophobes i jorden
over flere år. Dette giver i sidste ende en gevinst for både land-
bruget og miljøet.

Selv om der skal arbejdes igennem, skal der også være plads
til en lille hyggestund. Her ser vi en flok mandfolk diskutere løst
og fast lige før Jesper Gade fra Høgsted Kvægbrug, skal have
læsset dagens forbrug af majsensilage af. ( billede 5)

 Øster Dammen

Billede 2

Billede 5

Billede 3

Billede 4



Et godt nummer til land og by

Borgergade 1, 9760 Vrå

VAREUDBRINGNING

MANDAG OG TORSDAG

Åbent: Alle ugens dage kl. 8.30-20.00



SuperBest Taars

Dit lokalefødevaremarked

Forhandler af Olie og

Biobrændsel

Tlf. 9896 1455
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Voerhøj
Maskinstation A/S

Terpetvej 490, 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99
 98 98 85 99

MS Staldmontage

Hovedgaden 75

Poulstrup

Tlf. 23 35 82 60 Ålborgvej 602, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 62 15

www.verasvine.dk



søger omgående positive og seriøse,
fritidsforhandlere og teamledere
til at styrke vores salg i Nordjylland

Der er ingen økonomisk risiko, du må
have adgang til bil og internet, være
initiativrig og kreativ.
Mere info på www.mulighed.dk

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

Neuromedia Aps
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98 98 80 20

Tømrermester

Klaus Bonkegaard
Hovedgaden 69 - Poulstrup

Vinduer og døre i træ og plast
Tagarbejde

Reparationer
Ombygning

Kørsel med rendegraver

IMPORT
Plastvinduer og døre

Lev. i alle mål med og uden montering
Danske og tyske profiler

Kvalitet til lavpris med garanti

Træpiller til stokerfyr leveres billigt

NYT

Mobil-tlf.  28 18 13 33

Vrejlev-Hæstrup Hallens
Motionscenter

Træning når du har
                              tid og lyst

   Kontakt: Inger Hansen
               Tlf. 98 98 82 84
                Mobil tlf: 51 20 8469

v/Sonja Larsen, Engager 1
Poulstrup, 9760 Vrå
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Hele egnens
samlingssted
Sport og
fritid

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

Harken UGF

Tlf. 23 11 65 49

ØSTERMARKEN 61

Ny annonce?
ring 98988325
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  Badeværelser

Gl. Løkkensvej 4
9800 Hjørring
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SALG AF
HVIDEVARER KØB OG SALG

AF FAST EJENDOM
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Citater der passer en skolemand på 60…
Lone og jeg var her i efteråret en smut på Læsø – en dejlig ø, som vi holder meget

af. Et stykke land, der efter stenalderen hævede sig op af havet, og som efterfølgende
er formet af naturens kræfter – og sidst men ikke mindst af mennesker.

De hundredvis af saltsyderier, der fra 1100-tallet og frem til 1500-tallet var rygra-
den i øens økonomi, krævede så meget brænde, at den ellers så skovbevoksede ø blev
helt forhugget - og så tog sandflugten fat.

Men det er ikke mit ærinde denne gang. Det handler om et hus, hvis ejer igennem
tiden har brugt en noget usædvanlig måde til at få sine meninger kommunikeret ud.

Jeg overvejer at skrive lidt på vores hus om hvorfor vi skal bevare overbygningen
i Vrejlev …men Lone giver mig vist ikke lov…

Her et par billeder fra huset, der ligger lidt udenfor Vesterø Havn – på vej mod
Byrum.

                                                                                                          Arne Larsen-Ledet

Efter moden overvejelse har Sparekassen Vendsyssel be-
sluttet at sammenlægge Poulstrup afdeling med sparekassens
afdeling i Vrå. Sidste åbningsdag i Poulstrup bliver torsdag
den 18. november.

Baggrunden er den stadigt stigende faglige kompleksitet
i den finansielle rådgivning samt ikke mindst de skærpede
regler om uddannelse og certificering, som er på vej på områ-
det.

- Vi har den holdning, at hver afdeling skal fungere som
en mini-udgave af Sparekassen Vendsyssel, så vore kunder
oplever samme høje kvalitet i rådgivningen inden for bolig,
pension, forsikring og investering uanset, hvilken afdeling
de benytter, fortæller Jan Skov, afdelingsdirektør i Vrå afde-
ling og fortsætter:

- For at fastholde den høje kvalitet skal rådgiverne frem-
over i endnu højere grad have mulighed for specialisering,
efteruddannelse, vidensdeling og sparring med kolleger. Alt
sammen noget som er vanskeligt i en afdeling med kun to
medarbejdere.

Kunderne fra Poulstrup kan dog fortsat møde de samme
velkendte ansigter, idet de to medarbejdere i Poulstrup,
kunderådgiver Rikke Ejstrup Aune og kundemedarbejder Pia
Stanley Nysted, fremover vil tilbringe hele arbejdsugen i Vrå.

- Vi regner ikke med, at de 5,6 km. mellem afdelingerne vil
blive et problem, siger Jan Skov. Derimod tror vi, at kunderne
hurtig vil opleve det som en fordel at blive betjent i en større
afdeling. Endelig er der jo altid mulighed for at aftale et
rådgivningsbesøg hjemme hos kunden, hvis der skulle være
behov for det.

Desuden understreger Jan Skov, at sparekassen er ind-
stillet på at fortsætte sin støtte til idræts- og foreningslivet i
Poulstrup.

- Nærhed og lokalt engagement er nogle af vores kerne-
værdier. Og efter vores definition afhænger det ikke af antal-
let af kilometer, men af den opbakning vi oplever i lokal-
området, konkluderer Jan Skov.

- Vi glæder os meget til at byde kunderne fra Poulstrup
velkommen i Vrå.

Sparekassen Vendsyssels afdeling i Poulstrup
sammenlægges med Vrå afdeling

Som skolemand falder det her i øjnene, og
man må give den gode „skriverkarl“ ret..

…og når man lige er blevet 60, har man
også tendens til at give ham ret i dette
udsagn.
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LOKALBLADET
VEJVISER

Lokalbladet er et upolitisk sogne-
blad, 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

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

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

LOKALbladet

poulstrup.net
www.poulstrup.net
er en internetportal for Vrejlev-
Hæstrupområdet.

Portalen drives med frivillig
arbejdskraft ligesom Lokal-
bladet 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

ih@hansen.tdcadsl.dk

 REDAKTION
Ansvarshavende Kirsten Mouritsen, Karen Margrethe Brun, Erik Jess

           Foreningsstof Erik Jess, Hovedgaden, 78, 9760 Vrå 98988063
Redigering Else Marie Nielsen, Ny Rønnebjergvej 72, 9760 Vrå 36958978
Annoncer Per Hansen, Engkærvej 8, 9760 Vrå 98988325

           Korrektur Kirsten Blichert

     LOKALSTOF
Bastholm/Tollestrup Lillian Toft Jensen,Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå 98988422
Guldager Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå 98986166
Gunderup Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå 98986495
Harken Ingen meddeler
Hæstrup Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring 98986467
Hæstrup Jytte Schneider Jacobsen, Hæstrupvej 42, 9800 Hj. 98986413
Høgsted Ingen meddeler
Hæstrup Mølleby Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring 98986289
Rønnebjerg Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå 98988029
Poulstrup Hella Hansen, Engkærvej 8, Poulstrup, 9760 Vrå 98988325

     FORENINGSSTOF
Aktivitetshuset Lilly Buus Jørgensen, 98988011
Børnenes jord Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
HUGF Aase Hvidberg Henriksen,Ålborgvej 603, 9760 Vrå 60776446
4H Annette Jess, Høgstedvej 160, 97+60 Vrå 98988267
KFUM-Spejderne Henrik Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå 40616730
Kloster MC Anette Worup, Svendstrupvej 180, 9760 Vrå 61363490
Møllehaven Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring 98986346
Poulstrup Borgerforening Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå 98988688
Poulstrup Rideklub Anette Worup, Svendstrupvej 180, 9760 Vrå 61363490
Skolebestyrelsen, V-H skole
Skovager Børnehaven Skovager, Skovager 7, 9760 Vrå 98988327
Sport 81 Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394

      Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Loe Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå 98982231
Menighedsråd Servicemedarbejder Inger Hansen

Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98988360

- en paraplyorganisation

for initiativer, der har en kulturel

eller social målsætning,

- et netværk for kommunikation

og samarbejde,

- støtter foreninger med

almennyttige formål,

og udvikler by og land som et
dynamisk og godt bosted.

-  fungerer  som landsbyråd og
varetager kontakten med
myndighederne og andre råd

og organisationer.

For menighedsrådet
Jon Frederiksen

For skolebestyrelsen

For foreningerne
Jens Ole Frederiksen

For aktivitetscenterets støttegruppe
Tove Mortensen

Kunstudstillingen

For Vrejlev Hæstrup Hallens fond
Kristian Kjær

Kulturgruppen i Poulstrup
Edith Jess

For Lokalbladet
Kirsten Mouritsen

For Poulstrup.net
Inger Hansen

Formand for  landsbyrådet i Poulstrup
Jens Ole Frederiksen

Formand for Landsbyrådet i Harken
Niels Peter Kjøge

Styrelsen 2009-2010:

Formand forMultinetværket:
Jens Ole Frederiksen
Næstformand
Kirsten Mouritsen
Sekretær:
Edith Jess

Multi-
netværket
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 MAIL-GUIDE

FORENINGS
VEJVISER

 MAIL-GUIDE MAIL-GUIDE MAIL-GUIDE

SKOLEN
Vrejlev-Hæstrup  skole Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå 72333980
Skoleleder, privat Arne Larsen-Ledet, Irisvej 1, 9760 Vrå 98982127
Skoleleder Kontoret ...................................................................... 72333982
Lærerværelset ...................................................................................... 96231588
Skolens telefax ...................................................................................... 72333975
Skoletandplejen ...................................................................................... 72333797
Teknisk serviceleder ...................................................................................... 41223988
Teknisk serviceleder privat Erling Petersen, Præstebakken 23, 9830 Tårs 41223988
Skolevejlederen ..................................................................................... 72333987
Skolebiblioteket ..................................................................................... 72333986
Skolefritidsordningen ..................................................................................... 72333990
Juniorklubben ..................................................................................... 96231587
Ungdomsklubben ..................................................................................... 98988367
Ungdomsskolen Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå  .......................... 96239708
Skolebestyrelsen Flemming Jensen, Søndervej 130, 9800 Hjørring 98963421

DAGINSTITUTIONER
Møllemarken Møllemarken 2, 9800 Hjørring 98986346
Rundmarken Græshedevej 26, Harken, 9800 Hjørring 98986347
Skovager Skovager 7, 9760 Vrå 98988327

PLEJEHJEM
Skovgården Ålborgvej 49, 9800 Hjørring 96234711

KIRKERNE
Sognepræsten Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå 98986043
Kirkesanger Anders Boelt Kristensen, Fredensvej 25, 9760 Vrå 20630807
Organist
Kirkebil Charlotte Kristiansen 98998362

            Vrejlev-Hæstrup
        Kirker: Kirkegårdskontoret (bedst mandag-fredag kl. 12-13) 98988360

Kirkegårdsleder Jan Bjergene Christensen, Lavndelvej 7, 9700 Brsl. 23831450
Servicemedarbejder Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå 98988284
Menighedsrådet Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord Bodil Nielsen, Gl. Rønnebjergvej 4, 9760 Vrå 98988362
HUGF                        Lisa Dissing Hansen, Ålborgvej 841, 9760 Vrå 28722797
4H Annette Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå 98988267
Lokalhistorisk Forening Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå. 98986063
Poulstrup Borgerforening Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå 98986824
Poulstrup Rideklub Martin Povlsen, Hovedgaden 36, 9760 Vrå 98986534
KFUM-Spejderne Orla Ørebro, Ålborgvej 311, 9800 Hjørring 31227687
Kloster MC Niels Worup, Svendstrupvej 180, 9760 Vrå 40687368
Sport 81 Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå 98988777
Støttef. for  aktivitet Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå 98988271
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Loe Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå 98982231

HALLER OG MØDELOKALER
Harken-hallen Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98986390
Harken Idrætsforening Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98986244
Lokalhistorisk Arkiv Hovedgaden 8, 9760 Vrå, v/ Erik Jess 98988063

        Aktivitetshuset i Poulstrup Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå 98988011
Poulstrup Forsamlingshus Birkager 6, 9760 Vrå 98988449
Poulstrup Ridehal Munkholmvej, 9760 Vrå 98988491
Vrejlev-Hæstrup Hallen Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå 98988088
Sognehuset ved Vrejlev kirke Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98988360

TID OG STEDTID OG STED

BØRNENES JORD:
www.ministrup.dk
KIRKERNE:
www. vh-kirker.dk
POULSTRUP.NET:
www.poulstrup.net
VREJLRV-HÆSTRUP SKOLE:
www.vrejlevskole.dk
Vrejlev-Hæstrup Hallen:
www. vrejlev-haestrup-hallen.dk

 WEB-GUIDE
Sport81:
www.pv81.dk

LOKALHISTORISK ARKIV:
Åbent: Mandag     16.00-18.00

AKTIVITETSHUSET:
Åbent: Tirsdage    11.30-16.00
           Torsdage    8.30-16.00
            Fredage     8.30-13.00
Fodterapeut:
Bestil tid på      tlf. 98988011

BOGBUSSEN:
Poulstrup:Mandag15.20-16.20

SPAREKASSEN
„VENDSYSSEL“:
Hovedgaden 73, Poulstrup:
Mandag .............. 10.00-16.00
Tirsdag..............  10.00-12.00
Torsdag ............. 10.00-17.30

SOGNEPRÆSTEN:
KRR@KM.dk
VREJLEV KIRKE:
vh-kirker.dk
MENIGHEDSRÅDET:
ge@bbnpost.dk
LOKALBLADET:
e@jess-rantzau.dk
POULSTRUP.NET:
poulstrup.net@gmail.com
NORDJYSKE/VRÅ AVIS:
poulstrup@live.dk
SKOLEN:
vrejlevhaestrupskole@hjoerring.dk
SPAREKASSEN Vendsyssel:
mail@sparv.dk.

MAIL-GUIDE



Vendsyssel
FastRente

Maj2012

Vendsyssel
FastRente

Maj2013

Vendsyssel
FastRente

2014

Spar op og få 
samtidig en FAST 

OG  SIKKER RENTE
i op til 3¼ år

2,00% 2,25% 3,00%

VendsysselVendsyssel

OG  SIKKER RENTE

3,0033,00
Kontakt din rådgiver og hør mere!

Vendsyssel             

FastRente               

Udløb d. 20.maj 2012 Udløb d. 20.maj 2013 Udløb d. 20. jan 2014

Kontoen er åben for indskud frem til den 
30. december 2010. Indskud min. 50.000,-

Læs mere på
www.sparv.dk




