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Vrejlev Kirke

Hæstrup Kirke

AKTIVITETSKALENDER

Gudstjenester i Vrejlev og Hæstrup kirker
Søndag den 1.juni
Vrejlev Kirke: kl. 10.30 kirkebil.
Efter gudstjenesten fortæller
sognepræsten om Vrejlev Kirkes
historie i forbindelse med Vrejlev
Klostermarked.
Hæstrup Kirke: 9
Søndag den 8. juni
Pinsedag
Vrejlev Kirke: kl. 10.30 Kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9
Mandag den 9. juni
2.pinsedag
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl.10.30
Søndag den 15. juni
Vrejlev Kirke: kl. 10.30 kirkebil
Hæstrup Kirke: 9

Søndag den 27. juli
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Hæstrup Kirke: 9
Søndag den 3. august
Vrejlev Kirke: kl. 9 ved NN
Hæstrup Kirke: kl. 10.30 ved NN
Søndag den 10. august
Vrejlev kirke: Bemærk kl. 10.00
kirkebil
Hæstrup Kirke: Ingen
Søndag den 17. august
Vrejlev Kirke: kl. 14 Kaj Anker
Jensen
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 22. juni
Vrejlev Kirke: kl. 9 ved Kirsten
Munkholt
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 24. august
Vrejlev Kirke: kl. 10.30,
Konfirmandindskrivning efter
gudstjenesten
Hæstrup Kirke: kl. 9,
konfirmandindskrivning efter
gudstjenesten

Søndag den 29. juni
Vrejlev Kirke: kl. 10.30 Inge Vith
Johannesen
Hæstrup Kirke: kl. 9
ved Inge Vith Johannesen

Søndag den 31. august
Vrejlev Kirke: kl. 14, kaffebord i
præstegården efter
gudstjenesten. Kirkebil
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 6. juli
Vrejlev Kirke: kl. 9 ved Kirsten
Munkholt
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 7. september
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Hæstrup Kirke: kl. 9

Sognearrangementer:
Møder for Poulstrup Missionshus
Uge 21:
Vækkelsuge I kredsen. Program er opsat i
missionshusets vindue for ugen.
Tirsdag d 3-6:
Bibelkreds hos Margit og Erik Christensen,
Bastholm Møllevej 175 Bastholm.
Tirsdag d 10-6:
Møde i missionshuset ved sognepræst Helge
Pedersen, Albæk.
Mandag d 23-6:
Sct. Hans fest ved Hanne og Per Møller,
Guldagervej 476 Guldager.
Lørdag d 19-7 til Fredag d 01-8:
Sæby Bibelcamping, Program kan fås ved
henvendelse til Erik Christensen.
Søndag d 17-8:
Sommermøde hos Anna Marie Christiansen,
Smedievejen 95 Harken. Taler: Suni Johannesen
Hjørring, sang ved Harmonika gruppen Strandby.
Mødet starter kl. 13,30.
Er andet ikke nævnt starter møderne kl. 20,00.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til
formand Erik Christensen.
Alle er Velkomne

Søndag den 13. juli
Vrejlev Kirke: kl. 10.30 kirkebil
Hæstrup Kirke: 9
Søndag den 20. juli
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: Ingen

Lokalbladet
Onsdag den 11. juni kl 19.30
Vrejlev Kirkevænge 1.
Redaktionsmøde

SØNDAG DEN 1. JUNI:
HUSK KLOSTERMARKED
OG ÅBEN KIRKE

Fra menighedsrådet - Vrejlev sogn
Onsdag den 21 maj kl. 14.00
Kirkesyn og budgetmøde.
Tirsdag den 15, juli kl 20.00
Kirkekoncert i Vrejlev Kirke

Artikler til næste blad bedes
klar til dette møde af hensyn til
sommerferien.

Søndag den 31. august kl 14.00
efter gudstjenesten åbent hus i præstegården

Øvrigt stof afleveres allersenest 1. juli. Aktivitetskalender
dog senest 20 juli, hvis der i
forvejen er truffet aftale.

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og afholdes
normalt i sognelokalet.. Dagsordner, regnskab og
budget er er fremlagt på kirkegårdskontoret 1 uge før
mødedatoen. Referater fremlægges samme sted.
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Agurketid –
eller travl sommer?
Agurketid er som bekendt
den periode af sommeren, hvor
alle holder ferie og der derfor
ikke er det sædvanlige stof til at
fylde aviser og blade med.
Agurketiden kommer dog
ikke til at ramme Lokalbladet”
denne sommer. I Harkenområdet er der fuld gang i byggeriet af de ny andelsboliger på
Rundmarken og i Poulstrup ser
det ud til, at byggemodningen af
den nye udstykning ved Nedre
Byvej starter snarest.
Også på skolefronten sker
der noget. Projekteringen af et
nyt byggeri nord for østfløjen er
langt fremme og pengene er
bevilliget.
En ny lokalplan for Poulstrup er også på trapperne, så
den videre udvikling af byen kan
starte efter at vi gennem
motorvejstilslutningen nord for
byen har fået et nyt argument
for at bosætte sig i Poulstrupområdet.
Endelig ligger et nyt og
spændende projekt foran os. Er
der opbakning til et nyt ”foreningernes og borgernes hus” mellem skole og hal som erstatning
for nogle af de eksisterende
væresteder i byen: Forsamlings-

huse, Aktivitetscentret og Lokalhistorisk Arkiv?
Der bliver et orienteringsmøde i Forsamlingshuset tirsdag
den 3. juni kl. 19.30 , hvortil alle
interesserede bør møde op. På
midtersiderne i dette blad er der
givet en gennemgang af idéerne
for dette projekt.
Hvis vi fremover skal fastholde Poulstrup som et godt bosted og ikke mindst sikre byen
som et sted, hvor man også kan
have et aktivt fritids- og foreningsliv, må vi stå skulder ved
skulder. Fordomme og ”alt er
godt nok” giver ikke udvikling
for vort område. Alle disse projekter vil blive taget op i bladet.
Agurketid? Ikke for ”Lokalbladet”! Alle ønskes til slut en
god ferietid.
Lokalbladet vender tilbage i
august - forhåbentlig med meget mere læsestof fra VrejlevHæstrup området - ikke mindst
takket være de mange frivillige
indbetalinger til bladet.
NB: Ligger der stadig et girokort i brevbunken hos dig, kan
det nås endnu! På forhånd tak.
Knud Birch Andersen
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FORSIDEBILLEDET
På Kulturweekenden blev der lavet det
eksperiment, at alle udstillerne malede på det
samme billede under udstillingsdagene. På
billedet ses Kirsten Susanne Jensen, tidligere
Gunderup føre penslen, medens Inger
Sørensen interesseret ser til. Foto: Erik Jess

UDEBLIVER LOKALBLADET:
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Møllebyen

PORTRÆT

Et tilbageblik på et langt og godt liv

Poul Nielsen er
stadig kørende
på trods af sine
snart 93 år.
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Poul blev født i Hallund sogn
på Hollensted mølle, ud af en gammel møllerslægt. Hans bedsteforældre havde Sindal mølle, og der omkom både bedstefaderen og en onkel ved at arbejde på møllen. Det
blev nok for Pouls forældre, og de
flyttede med deres 11 børn til Guldager hede. Til at forsørge familien
med havde de lidt jord, 4 køer, 1
hest og lidt grise.
Da Poul blev 10 år, kom han
ud at tjene - efter hans eget udsagn
i en god plads på Ålborgvej 469,
hvor den lille Jens Boelt lige var blevet født, Poul blev derfor både karl
og barnepige.
Lønnen for et halvt år var 50
kr samt kost og logi. Herfra gik Poul
i skole i Rønnovsholm hos lærer
Sørensen 2 dage om vinteren og 4
om sommeren . Familien Boelt flyttede senere til fødehjemmet i
Gunderup, og Poul skulle nu have
en ny plads.
I 1934-1935 var Poul på Horne
Højskole. Det var en dejlig tid. Der
var meget at lære, men alligevel var
det en slags ferie. som der ellers ikke
var meget af på landet. 1 feriedag i
høsten og så 1ste dyrskuedag,

af Henny Madsen

Efter Horne højskole fik
Poul plads på en gård hos et ældre par, som havde to giftefærdige døtre, men det var ikke noget for Poul, og efter 18 måneder i Horne kom han igen til Hæstrup på Hæstrup Møllegård hos
Anders Sørensen . Her var der i
huset en ung pige, Agnes, som
Poul fik øje på. Efter 3 år på Hæstrup Møllegård var tiden kommet til, at det unge par skulle
have deres eget, men da det var
under 2.Verdenskrig , var det
hele meget besværligt. I 1940
købte de så Smedevej 10. Her
boede de til 1947, hvor de købte
en større ejendom på Hedebovej
i Harken. Når der skulle handles, var det i Harken Brugs, hvor
Poul var formand, i mejeriet,
hvor han sad i bestyrelsen eller
hos bageren. Poul var ligeledes
i mange år formand for menighedsrådet.
Det var en anden tid dengang, fortæller Poul. I 1920, da
Ålborgvej var grusvej, kom der
kun enkelte biler. En tur til Hjørring foregik med hest og jumpe
eller cykel. Om aftenen var der i
Harken gymnastik, husflid og
boglige ting, som man kunne gå
til, hvis man ønskede det.
Poul og Agnes fik to drenge,
Jens som bor på Ingersvej og
Bent på Skelbækvej samt 4 børnebørn. I 1985 besluttede Poul
og Agnes at flytte til Møllebyen.
Ejendommen blev solgt uden
jord da staten overtog den til
jordfordeling.
Poul og Agnes skulle flytte
før deres nye hus var færdigt og
flyttede derfor midlertidigt ind i
Hæstrup missionshus - måske de
eneste, der har boet der. Poul og
Agnes var godt kendt i missionshuset, hvor de var en slags
værtspar. Huset blev brugt til
søndagsskole og til mødeaftener,
hvortil der kom mange både
børn og voksne.

Tiderne har forandret sig så
Poulstrup og Hæstrup har i dag
indgået et samarbejde. Hæstrup
missionshus er solgt og er nu lavet til to lejligheder.
Jeg spurgte Poul, hvad han
gjorde for at holde sig så frisk.
At gå 3 km hver dag, at passe
huset og haven og selv lave sin
mad, var Pouls opskrift, og så
at køre til Hjørring på sin knallert og handle i Hjørring Storkøb!
Da Agnes levede var Poul
ikke på så lange ture, hun blev
så let køresyg, især i bus. Nu da
han kun har sig selv er det blevet både til ture og rejser . I
Svendborg i 5 dage, en tur på
Læsø, ude og at se på haver og
juletur til grænsen, uden pas!
I sommeren 2002 var Poul
forøvrigt en tur på Bornholm.
Udrejsen var ned igennem Jylland - over de store broer til
Ystad og derfra til Rønne. Og
så blev der kørt ture hver dag,
beretter Poul lunt. Vi så både
Rytterknægten, Østerlars Rundkirke og en af dagene var vejret
så roligt, at vi endda kunne
komme til Christiansø, en god
tur, og der var meget mere at se,
men tiden var for kort.
En tur Ålborg-København
er det også blevet til - med båden Jens Bang. Det blæste så
meget, at kufferterne gled frem
og tilbage på gulvet, men der var
ikke så mange med, så man
kunne ligge ned for at undgå søsyge .
Her slutter Poul sin beretning om gamle dage. Men tid til
en kaffetår ved det fint dækkede
bord blev det til, og sludderen
gik videre, men det er en helt
anden sag.
Solen skinnede og haven var
nyrevet. Ja - kvik det er han. Et
juleønske sidste år var en mobiltelefon, det siger noget om at
man godt kan følge med tiden ,
selv man snart er 93.

KORT FORTALT

I regn og slud skal reklamer ud
Her er de så, de 2 friske unge mennesker,
der fylder vores postkasser med reklamer og
ugeavis, 2 gange om ugen.
Henholdsvis en kold og solfyldt lørdag og
onsdag eftermiddag i marts, fandt jeg dem på
deres rute rundt i området. Friske så de ud,
men men, det må altså nogle gange være en
sur tjans at ha’ påtaget sig, så over et glas
saft et stykke kage og under megen morskab,
fik jeg vristet et par sandheder ud af dem.
Jeg fandt hurtigt ud af, at det især efter
Nicolines mening var meget forskellige forudsætninger, de havde for deres bladtur.

Nikoline klar med reklamerne i Hæstrup Mølleby

Om det er undtagelsen ved Lokalbladet ikke, men Brian er dog fanget her under
uddelingen af reklamerne.

Nikoline mener nemlig, det er Brian og
hans mor der har reklamerne i Rakkeby og Hæstrup Mejeriby, da han får hjælp til at sortere
sine 145 reklamer og ugeaviser, samt at hans
mor kører rundt med ham i bil, når de skal
deles ud. Hun hjælper ham også med at sortere, så derfor bruger han kun mellem 15 og
60 min. på det.
Nikoline derimod cykler rundt med sine
reklamer, og får kun kørelejlighed i ekstremt
dårligt vejr. Brian griner.
Hun har 110 reklamer og ugeaviser, og
bruger ca. 2 timer på at sortere.
Hendes rute er Ålborgvej, Rærupmarken,
Græshedevej og Præstevej, og hun er så heldig at der af og til falder chokolade, flødeboller, slik og andet af på ruten.
Brian er ikke så heldig, men prompte kommer det fra Nikoline, at det jo ikke er nemt, da
han altid er i bil.
Hvad de til tider surt tjente penge bliver
brugt til, er der ingen tvivl om. Nikoline bruger sine på private ting som tøj og til at gå i
byen for.
Brian sparer sammen til sin egen computer og et luftgevær, men bruger dog også en
del af pengene på tøj og pc-spil.
Udover at „ køre“ med reklamer, hjælper
Brian sin farfar med at ordne brænde og sin
morfar med at køre traktor.
Nikoline er af og til barnepige for sine mindre søskende, det nyder hun meget. Hun bruger endvidere en del tid sammen med veninderne fra Hjørring.
Vi stopper her og jeg siger tusind tak for
besøget. Det var rigtig hyggeligt I havde lyst
til at kigge forbi.

af Hanne Saksager
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Hæstrupgaard -

lidt gård- og slægtshistorie (I)
I Lokalbladet nr. 4 / 2001
var der en artikel om
Hæstrupgårds historie
især den ældre del. Knud
Møller Andersen, Hjørring
har bygget videre på
gårdens historie. Første
del af denne beretning
om Hæstrupgaard
bringes her.
I
Luftfoto af
Hæstrupgaard
inden branden
i 1935

Min tilgang er en interesse
for lokal og slægtshistorie,
samt den omstændighed at min
oldefar og farfar har været
henholdvis ejer og medejer af
Hæstrupgaard.
Udgangspunkt er den nyere
del af Hæstrupgårds historie.
Den tidligere artikel var kort
inde på denne del i slutningen,
og de facts der her blev nævnt,
vil jeg forsøge at uddybe og
bygge videre på.

Folkeholdet
opmarcheret på
Hæstrupgaards
gårdsplads
i 1917

6

LOKAL
bladet

af Knud Møller Andersen

I 1906 købte Otto Christian
Andersen Hæstrupgaard, der var
på knap 500 tdr. land. For at sætte
gårdens størrelse i perspektiv kan
nævnes at Hæstrup sogns areal
udgør 1.332 tdr. land. Det vil med
andre ord sige, at omkring 37%
af sognets areal tilhørte
Hæstrupgaard.
Folkeholdet på gården var ved
folketællingen i 1911 23 ansatte.
Købsprisen for Hæstrupgaard

var 135.000 kr, der omregnet efter Danmarks Statistiks
forbrugerprisindeks svarer til 7,6
mill. 2002 kroner. Sælgeren, den
københavnske murermester Niels
Chr. Nielsen, havde købt gården
i 1895. Økonomisk var han vist
ikke særlig velfunderet. Af retsprotokollerne fremgår nemlig, at
kongens foged ad flere omgange
måtte besøge Hæstrupgaard !! I
sin ejerperiode bortforpagtede

HÆSTRUPGAARD TEMA

Folkeholdet på Hæstrupgaard formenilig omkring 1910. Foran det store vindue ses som nr. 2 fra venstre Anders Andersen, dernæst Gertrud Ane
Andersen, født Poulsen, og Sigrid Marie Andersen, Den sidste kvinde i bagerste række er Ane Kirstine Andersen og til højre for hende Jens Brix
Andersen. Yderst til højre Rasmus Andersen. Siddende som nr 3 fra venstre Niels Møller Andersen dernæst Othilia Andersen. Med kasket ses Otto
Chr Andersen. Skulle nogen kende de øvrige personer, hører forfatteren gerne fra dem. Dette gælder også andre oplysninger om Hæstrupgaard.

murermesteren Hæstrupgaard til
forpagter af St. Pleth i Vrejlev
sogn J. M. Andersen.
O.C. Andersen (kaldet Kræn
Dam) havde indtil købet af
Hæstrupgaard ejet gården Øster
Dammen (deraf hans tilnavn) – i
Vrejlev sogn - som han havde erhvervet i 1880.
Han var i 1852 kommet til
verden i Stenum sogn nærmere bestemt på faderens ejendom
”Gaarden”, som er beliggende
vest for Stenum by. Fra denne familie stammer i øvrigt morfaderen til ”prinsesserne” på Rønnebjerg Storgaard Ole Peter Andersen. Han var bror til Otto Chr.
Andersen.
I 1878 havde O.C. Andersen indgået ægteskab med Ane
Kirstine
Bonnerup
fra
”Hedegaard” i Vrensted sogn.
Efter giftermålet bosatte parret
sig hos brudens forældre på
”Hedegaard” som er beliggende

øst for Vrensted by. Her fik de
deres første barn – en pige – inden de som nævnt i 1880 drog
til Øster Dammen. I de 26 år
ægteparret ejede Øster Dammen
fik de 10 børn. De havde dog
den store sorg at miste 4 døtre,
der alle døde få år efter fødslen.
Med til Hæstrupgaard flyttede i
1906 seks børn nemlig; Rasmus
f. 1884, Anders f. 1885, Niels
Møller f. 1892, Jens Brix f.
1889, Sigrid f. 1887, og Othilia
f. 1896.
Da børnene de første år efter flytningen fra Øster Dammen
for de flestes vedkommende efterhånden var ved at blive
voksne, var tiden derfor inde til
at de snart skulle ”sættes i vej”.
Der er nok ingen tvivl om at livet på Hæstrupgaard i 1900
tallets begyndelse var udpræget
patriarkalsk. Faderens autoritet
var udslagsgivende for børnenes
valg af erhverv. Det var mest

velset at børnene fik tilknytning
til landbruget uanset egne ønsker og evner i den retning.
Resultatet blev at faderen
ansøgte om tilladelse til udstykning af Hæstrupgaard. Denne
tilladelse blev givet af land-

Portræt af Otto Chr. Andersen og ægtefællen Ane Kirstine.
Billedet er fra 1917

af Knud Møller Andersen
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For at sætte
Hæstrupgaards
størrelse i
perspektiv
kan nævnes
at Hæstrup
sogns areal
udgør 1.332
tdr. land.
Det vil med
andre ord
sige, at
omkring 37%
af sognets
areal
tilhørte
HæstrupNørgård, formentlig fotograferet i slutningen af 1940-erne med den oprindelige
gaard

bebyggelse. I dag er bygningerne toalt forandret og nye er kommet til, herunder
separat stuehus.

Holmgårds stuehus set fra toppen af gårdens lade. Billedet er fra omkring 1933. I
baggrunden ses til venstre Vestergård med vindmøllen og til højre ses Nørgård.

Vestergård fra omkring 1911-12.
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brugsministeriet i marts måned
1910. Tilladelsen gjaldt de tre
hovedmatrikelnumre; 1 b
(Vestergaard), 1 c (Nørgaard) og
1 d (Holmgaard), der alle er beliggende på den yderste vestlige
del af Hæstrupgaards jorder.
Vestergaard blev ved skøde i
1910 overdraget til sønnen Anders, der i 1909 havde opført
gårdens bygninger. Prisen for
jorden der omfattede 71 tønder
land androg 20.000 kr.
Holmgaard blev i 1911 overdraget til den ældste søn Rasmus. Købesummen androg også
her 20.000 kr., hertil kom yderligere jordkøb fra Hæstrupgaard
til 8.400 kr. Pris således i alt
28.400 for et tilliggende på 100
tønder land. Rasmus blev
samme år som han overtog
Holmgaard gift med Ane Marie
Poulsen født i Fristrup i Aaby
sogn. Til Holmgaard flyttede ligeledes Ane Maries forældre
Jørgen og Thomine Poulsen.
Rasmus og Ane Marie fik på
Holmgaard 2 døtre, der dog
begge døde få måneder efter
fødslen. Ane Maries far døde
på Holmgaard i 1918.
Nørgaard blev overdraget til
sønnen Jens Brix, der havde
været forvalter hjemme på
Hæstrupgaard. Skødet blev udstedt i 1917, men det anføres heri
at overtagelsen for længst havde
fundet sted. Købsprisen var
22.000 kr. Nørgaards tilliggende
androg 58 tønder land. Jens Brix
var inden overtagelsen af
Nørgaard blevet gift med Blanka
Elfrida (kaldet Frida), og de
havde bosat sig på Rolighedsvej
i Hjørring hvor deres første søn
Christian blev født.
Efter udstykningen og et
mindre frasalg var Hæstrupgaards tilliggende reduceret til
omkring 230 tdr. land hvilket er
det samme som nu.
I 1913 havde ”Kræn Dam”
overdraget Hæstrupgaard til
sønnerne Anders og Niels Møl-

HÆSTRUPGAARD TEMA

ler for en sum på 148.000 kr.
samt en ret for ham og hustruen
Kristine til en aftægtsbolig i stuehusets sydlige fløj.
Status var herefter for
sønnernes vedkommende at Rasmus sad på Holmgaard, Anders
ejede Vestergaard samt halvdelen af Hæstrupgaard , Jens Brix
var på Nørgaard og Niels Møller ejede den anden halvdel af
Hæstrupgaard. Hermed var sønnerne ”placeret”.
Datteren Sigrid blev gift på
Hjørring rådhus i 1911 med kontorist på Herredskontoret i Hjørring Edvard Georg Pedersen
Østergaard fra Hjørring. Efter
vielsen bosatte de sig på
Bryggergade i Hjørring, hvor den
ældste datter Kristine blev født.
Senere flyttede de til Vestergaard i Hæstrup, hvor datteren
Elna Marie blev født i 1916. I
1917 købte Sigrid Nejstgaard i
Rakkeby sogn, der er nabogård
til Holmgård. Her blev sønnen
Anker født i 1917. Denne ejendom blev allerede afhændet i
1918 hvorefter de samme år
købte gården Ryet i Nørre
Halne. Ryet havde de indtil
1923, hvor den blev afhændet og
ægteparret flyttede til et parcelhus på Bagterpvej 28 (nu
Christiansgade 28) i Hjørring.
Her døde Edvard i 1926 i en
alder af 39 år. Sigrid stod herefter tilbage med 3 små børn. Hun
forblev enke indtil sin død i Hjørring i 1970.
Søsteren Othilia blev i 1917
på Tinghuset i Hjørring borgerligt gift med Peder Ottosen Pedersen fra Stenum. Parret bosatte sig på gården Vadet, der er
beliggende umiddelbart øst for
Hæstrupgaard. Othilia døde
imidlertid pludselig kun 22 år
gammel i 1918. Ægtefællen Peder, der efter ægtefællens død
forlod Vadet, døde i 1961 og blev
begravet i ægtefællens gravsted
på Hæstrup kirkegård. Ægteskabet var barnløst.

I Vestergaard sad som
nævnt Anders. Han havde opført gårdens bygninger i 1909,
samme år som han indgik ægteskab med Gertrud Anna Poulsen fra Sdr. Harritslev. Dette
ægteskab varede dog kun i tre
år, da Gertrud blev ramt af tuberkulose og døde på Vestergaard 24 år gammel i 1912. Ægteparret fik ingen børn. Efter
ægtefællens død vendte Anders
tilbage til Hæstrupgaard som
han jo var medejer af, idet søsteren Sigrid og ægtefællen som
tidligere nævnt bosatte sig på
Vestergaard indtil 1917. Anders
var enkemand indtil 1919, hvor
han i Serritslev kirke blev viet
til Anna Kirstine Nielsen fra
Kalum. I mellemtiden var broderen Niels Møller i 1915 blevet borgerligt gift med Agnes Simonsen fra Lundgaard i Vrejlev
sogn. Parret bosatte sig på
Hæstrupgaard, hvor de i 1916
fik datteren Karen.
I 1917 indgik brødrene Anders og Niels Møller en byttehandel med gårdene. Niels Møller afstod sin halvdel af
Hæstrupgaard til broderen Anders mod, at denne afstod
Vestergaard til Niels Møller.
Prisen for Vestergaard blev ansat til 71.000 kr og halvdelen af
Hæstrupgaard til 89.000 kr.
Ved udgangen af 1917 var
status med hensyn til ejerskabet
af ejendommene følgende; Anders Hæstrupgaard, Niels Møller - Vestergaard, Jens Brix Nørgaard, Rasmus - Holmgaard,
Othilia boede på Vadet (hvor ægtefællen var bestyrer), og Sigrid
Nejstgaard i Rakkeby.
På Vestergaard kom der
yderligere familieforøgelse i
1917, idet Agnes og Niels Møller fik sønnen Thomas. Idyllen i
den lille familie endte dog brat
da Agnes i julen 1918 blev ramt
af den dengang frygtede ”Spanske syge” og døde på Vestergaard 14 dage efter i en alder

af 24 år. Spansk Syge var en influenza der rasede i 1918-19
over det meste af verden, og den
kostede millioner af mennesker
livet. I Danmark døde omkring
12.000 – fortrinsvis unge mennesker. Influenzaepidemien var
den alvorligste epidemi i Danmark siden koleraen i 1853.
Tilbage i Vestergaard var
Niels Møller med to børn på hhv.
to og et år. Niels Møller var enkemand i knap to år hvorefter
han i 1920 indgik ægteskab med
Inger Marie Nielsen fra
Østergaard i Vrensted. I dette
ægteskab kom to døtre, Gudrun
f. 1921 og Ingrid (kaldet Tulle)
f. 1924.
Efter vielsen i 1919 mellem
Anders og Anna bosatte de sig
på Hæstrupgaard, som Anders jo
i 1917 var blevet eneejer af. Anders og Anna fik børnene; Gerda
f. 1919, Margrethe f. 1920 død.
1923, Rigmor f. 1921, Jens f.
1924, Tage f. 1925, Gunnar f.
1927.
Grundlaget for næste generations overtagelse af Hæstrupgaard var skabt.

Fortsættes i næste nummer hvor der bla.
berettes om branden på Hæstrupgaard i 1934,
etablering af vejunderføring under banen,
banesabotagen i januar 1945, og den videre
ejerhistorie for Nørgaard, Holmgaard og
Vestergaard.
Såfremt der blandt læserne findes nogle,
som har billeder fra branden i 1934 og eller
jernbanebanesabotagen i 1945, eller som har
oplevet de to begivenheder, vil jeg meget gerne
høre derom.
Historiestuderende
Knud Møller Andersen
Muhlesvej 15
Postboks 273
9800 Hjørring
Tlf. 98 90 27 90
e-mail: knudma@stofanet.dk

af Knud Møller Andersen
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Lund skole - som jeg husker den
Lokalbladet vil
forsøge at få
forskellige personer til at skrive om
deres barndoms
skole, som de
husker den.
Har du, eller en
bekendt en
oplevelse fra din
egen skoletid, hører
vi gerne fra dig.
Her bringer
Lokalbladet en
beretning fra Lund
Skole i Harken
fortalt af Ole
Jensen, Rakkeby.

Lidt historie
Lund skole blev bygget på et nedlagt husmandssted på 4 ha.
Navnet Lund kommer af at det ligger på Lundgårdenes hede. Præstegården ligger i Lund, under Guldager
ejerlaug. Guldager har sin hede vest
for byen, så Lundgårdene og præstegården fik sin hede yderligere mod
nordvest. Også Græshede og Rærup
hørte under Guldager, som dengang
var lokalområdets største landsby.
Harken bestod dengang af de 3
gårde Ø. Harken, Mellem Harken og
V. Harken. Hovedvejen Aalborg- Hjørring nåede hertil i 1850, og først med
mejeriet fra 1902, kan man se starten
på bebyggelsen Harken.
Men tilbage til Lund skole. Arkitekten bag var Bertel Jensen Hjørring.
Han tegnede en skole i 2 etager med
kælder under med klassefløj mod øst
og gymnastiksal med omklædningsrum i nordfløjen. Pris 900.000 kr., et
pænt beløb dengang for sognenes 3300
indb.
I østfløjen var der 4 klasselokaler
på 1. etage. I stueetagen var der sløjdsal, skolekøkken, lærerværelse og kontor for Vrejlev Hæstrup kommune. På
LOKAL
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loftet over omklædningsrummet var
der bibliotek.
Uden om skolen var der grønne
områder og sportsplads med en fodbold- og 2 håndboldbaner. Sportspladsen blev ret hurtigt taget i brug. Man
kan sige at idrætsforeningen som den
ser ud i dag egenlig har sit udspring
her, for tidligere havde man måttet
nøjes med forskellige græsmarker
rundt omkring.
Til beboelse for lærerne blev der
bygget 3 lærerboliger ud mod hovedvejen.
Eleverne gik her i 4 år, fra 4-7
klasse, hvis altså ikke man valgte at
gå på Vrå eller Hjørring Realskole. Det
var der enkelte der gjorde.
De første 3 skoleår gik man i
Gunderup, Rønnovsholm, Hæstrup
eller Guldager forskole. Lund skole
dækkede således Vrejlev og Hæstrup
sognes nordlige del. Elevtallet ca. 100.
Om vinteren var der aftenskole- og
ungdomsskole på skolen, og gymnastiksalen blev brugt af idrætsforeningen. I skolekøkkenet blev der holdt forskellige kurser i madlavning. Det var
derfor under kraftig protest fra egnens
befolkning, da det kom på tale at sælge

skolen, for i stedet at samle alle Vrejlev
Hæstrups skolebørn under et tag i
Poulstrup. Det blev alligevel resultatet. Åndsvageforsorgen købte stedet og
Vrejlev-Hæstrup skole startede dermed
i 1967 med Poul Hviid som den første
skoleinspektør.
Førstelærere i Lund skole var fra
1955-1961. A. Bak Rasmussen, 196163 var Birgitte Christoffersen konstitueret leder og sidst fra 1963-67. J. C.
Nielsen.
Det var således en næsten ny skole
man håbefuldt cyklede til den 1. april
1957. Vi havde 4½ km at cykle, så
der var god tid til at tænke over situationen. De store flotte bygninger,
idrætsanlægget, nye lærere, og store
elever. Jo,det var lige godt noget andet end den lille 100 årige Guldager
Skole med for lidt plads og lavt til loftet, og hvor også både ens farmor og
far havde gået.
Forventningerne var store.
Spændt og forventningsfuld var man,
for vi havde hørt om buksevand og
drillerier fra de store. Vi havde også
hørt om lektier og udenadslære, noget
den rare fru Madsen i Guldager ikke
gjorde så meget ud af .

MIN SKOLETID
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Min første skoletid
Der gik ikke mange dage inden alvoren gik op for os.
Førstelæreren havde ganske rigtigt ikke samme indstilling som
fru Madsen, slet ikke omkring
det at lære udenad. Den ene
salme efter den anden skulle
man stående remse fra ende til
anden. Det gav hurtigt indhug i
ens frikvarterer. Rystende og
bævende stod man klar til næste time, i håb om at klare frisag, for ellers ventede eftersidningen.
Ejheller starten på skoledagen var ens. I Guldager hørte
vi radioavis inden en enkelt morgensang. I Lund havde vi 2
morgensalmer med Fadervor
imellem. Skolelederen var ret religiøst indstillet og lidt sjov og
pjat var der ikke meget plads til.
Som det var skik dengang faldt
der ofte en kontant afregning,
hvis der foregik noget som ikke
var passende.Der gik ikke
mange dage før førstelæreren
riggede armen til. Anledningen
var såmænd blot lidt grineri i historietimen. Chr. d. II blev som
nyfødt taget af en abe, der kravlede op på taget af Nyborg slot
med babyen. Det sad vi og småmorede os over. Det må have
gjort ondt i hånden også, han
slog egentlig ikke særlig blødt.
Tonen var ligesom slået an
for de næste 4 år. Undervisningen bar præg af terperi og overhøring, og frygt for at lave noget forkert. Det gjorde det ikke
bedre, at der ind til hvert klasseværelse var et koøje i døren, så
man kunne kigge ind.
Vi skiftede ofte lærere. Der
var i en mangeltid vanskeligt at
få lærere til de små skoler. Ca.
20 forskellige vikarer talte vi i
de 4 år, jeg gik på skolen, ca. 5
om året.

da vi begyndte, men flyttede
vist, da vi gik i sjette til stor sorg
for os, der dyrkede idræt, for
Aage Ansøe, der havde spillet
bold i AGF, havde fået sat vældig gang i idrætten i Harken.
Både håndbold og fodbold
fik et vældigt lift. Særlig inden
for håndbold blev Harken hurtigt en frygtet modstander. Der
var masser af børn og unge på
stadion, de store efterkrigsårgange gik til boldspil. Ualmindelig stolt var jeg den dag Ansøe
kom hen til mig og fortalte, at
jeg skulle debutere på drengeholdet.
Også i skolen synes vi godt
om parret. Der var mere liv og
sjov i timerne, og vi lærte da vist
mindst lige så meget hos dem.
Aage Ansøe kunne spille violin.
Det morede os, når han frembragte de skæggeste lyde med
den. Og alligevel havde vi en
vældig respekt for ham.
Bedst af alt var jo nok
idrætstimerne hos ham, sikken
masse bold vi fik lov at spille.
En af drengene i klassen over
os var ikke så lidt problematisk.
Han gik under navnet Puskas,
for hans store forbillede var den
ungarske fodboldstjerne.
En dag vi skulle have idræt,
havde Puskas været i vores
sportsposer. Her havde han fundet håndklæder. De blev proppet ned i afløbene i bruserummet, således at vandet stod
højt,da vi kom ind. Puskas badede og svømmede tilfreds
rundt, indtil Ansøe kom til, for
vi andre turde ikke gribe ind. Så
fik Puskas en omgang, som
han nok aldrig glemmer, og
Ansøe havde aldrig senere problemer med fyren. I øvrigt var
Puskas en glimrende venstre
wing på drengeholdet.

Ægteparret Ansøe

Københavnerturen

Et lyspunkt var der dog.
Ægteparret Ansøe. De var der

En stor oplevelse havde vi
dog i 7.kl. da vi var på lejrskole

Lund skole, som den ser ud i 2003

i København med førstelæreren. Der skulle heller
ikke så meget til dengang, jeg tror ikke jeg havde
været sydligere end Aalborg på det tidspunkt.
Vi sejlede med færgen fra Aarhus til Kalundborg. På vejen oplevede vi at se en lille båd lægge
op mod færgen og aflevere et par mejerispande,
og vi så sydenden af Samsø.
Vi var ifølge med flere andre klasser, der også
skulle ud på Strandvejen i Hellerup. De kunne lidt
mere end os, de fleste af dem. De ville sælge cigaretter og det der var værre. Vi var virkelig imponerede, kiggede rundt, om nu førstelæreren
skulle opdage dette Sodoma og Gomorra. Hvad
de dog kunne finde på.
Et par var gået lidt afsides og stod og flettede
fingre og var vist ved at tænke på lidt kysseri. Jo,
der skete store ting og sager. Jeg husker også København på grund af en bule i panden, og den fik

fortsættes.....

af Ole Jensen, Rakkeby
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Deltagerne i Lund Skoles klassetur til Købemhavn i 1960.

Klassebilledet: Bagerste række fra venstre Bent Nielsen,
Guldager, Jørgen Lie, Vestermarken, Bent Bjerre, Harken,
Tage Jensen, Guldager, Ole Jensen, Guldager Mark.
Midterste række: Frk. Christiansen?, Lisbeth Larsen, Harken,
Lis Thomsen, Harken, Ellen Larsen, Harken, Kirsten
Kristensen, Guldager, Birthe Jensen, Guldager, Inger
Christensen, Hæstrup, Inger Marie Christensen,
Rønnovsholms Mark, lærer Bak Rasmussen.
Forreste række: Erling Jensen, Rønnovsholms Mark, Bjørg
Lauritsen, Hæstrup, Frede Larsen, Harken , Niels Jørgen
Hjortshøj, Nr. Tjærrets Mark, Knud Børge Nielsen, Rønnovsholms Mark, Hans Jørgen Poulsen, Guldager Hede,
Bruno Nielsen, Hæstrup, Henning Sørensen, Guldager Mark.

jeg, da jeg gik lige ind i en lysmast ved Rådhuspladsen, for
man gik jo og kiggede på de rullende læsetekster på Politikens
hus. Sandelig, vi kom ind med 4
toget.
Det store drama udspillede
sig om aftenen, vi boede nemlig
i sovesale, også ledere og lærere.
Der var megen uro, larm og bal-
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lade, lige indtil vores førstelærer dukkede op og trak af tøjet.
Han havde nemlig lange underbukser på. Først blev der helt
stille, men så brød fniseriet og
grineriet løs i alle hjørner.
Da han havde lagt sig, sneg
slemme drenge sig rundt og fortalte og pegede over mod os.
Flovt, synes vi, rigtig flovt
endda, at have en leder med
lange underbukser. Vi synes de
andre kiggede så underligt på os
næste dag.
31. marts 1961 havde vi vores sidste skoledag. Ca. 20 elever gik den dag ud af skolen med
kun 7 skoleår bag sig. Skoleloven fra 1958 havde ikke rigtig
vundet indpas i Vendsyssel
endnu. Vi var noget bagefter
dengang. Blot et par år efter tog
de fleste elever realeksamen.

Efterskrift
For få dage siden gik jeg efter
mange år ind på skolens grund igen.
”Ak hvor forandret ”, må jeg sige.
Der er bygget tværs gennem det,
der var vores fodboldbane. Resten
af idrætsanlægget er gjort til en park
med stier og ukrudt og store hvide
figurer der står og glor dovent på
en. Ukrudt her og der, vinduer og
træ, der trænger til at males, gør det
helt anderledes end dengang i
50erne. Dengang var der både pænt
og rent.
Et par flinke fyre østfra sad ved
en bænk og fik en ”grøn”. En af
gutterne spurgte om, hvad det sted
her egentlig havde været brugt til.
”Jo, det er min barndoms skole”,
svarede jeg. ”Orv mand, det må
sgu´ være længe siden”, svarede
han. ”Det er vel 41 år siden ”,
sagde jeg.

HARKEN UGF

Gymnastik før og nu
Forårsopvisning i Harken
En fyldt Harkenhal dannede rammen om årets afslutning på gymnastik- og børneidrætssæsonen 2002-2003.
Foreningens to børneidrætshold viste børneidræt –
de yngste havde som sædvanligt deres mor eller far med.
To pigehold og et drengehold var på gulvet, og Juniorholdet viste også, hvad de har
arbejdet med i vinterens løb.
Motionsdamerne havde i år
valgt at springe over opvisningen.

100-års jubilæum
I anledning af HUGF´s
100 års jubilæum senere på
året, var der inviteret to gæstehold. Båndby-springerne
havde taget turen fra Gudumholm, og der var også besøg
fra Hjørring Helsestudios
showhold.
Et hold lavet til lejligheden
af tidligere og nuværende gymnaster, instruktører og bestyrelsesmedlemmer viste gymnastik fra gamle dage – iført datidens gymnastikmode og med
sangstemmerne som eneste akkompagnement.
Efter fælles udmarch, med
gaveuddeling til alle instruktørerne, var der kaffebord med
hjemmebagt kage.

Her ses holdet, der viste gymnastik
fra gamle dage iført datidens gymnastikmode.

Bryllupsbilleder

Indsend dine bryllupsbilleder til Lokalbladet. Kontakt din
lokale meddeler eller send dem direkte til redaktionen,
hvis du har en mærkedag, der skal omtales i bladet.
Billederne bliver returneret efter brugen, blot du skriver
navn og adresse på en frankeret kuvert. Lad også din
nabo vide, hvad der sker i lokalområdet!
Adresserne finder du bagerst i bladet.

ved meddelerne
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BØRNENES JORD
POULSTRUP

Siden sidst
Vi har afholdt generalforsamling, hvor Morten
Skovsgård nyvalgtes til bestyrelsen i stedet for Lars
Bækgaard, som har valgt at forlade bestyrelsen. Vi
takker Lars for hans store indsats igennem årene, og
håber at vi stadig må trække lidt på hans hjælp i fremtiden. Søren Risager Pedersen og Henrik Hansen genvalgtes. Bestyrelsen består nu af: Bodil Nielsen, Per
Thomsen, Morten Skovsgård, Allan Chr. Andersen,
Jes Jensen, Søren R. Pedersen og Henrik Hansen.

Den nye bestyrelse
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:
Formand: Bodil Nielsen, Næstformand: Søren
Risager Pedersen, Sekretær: Allan Chr. Andersen,
Kasserer: Henrik Hansen, Bestyrelsesmedlemmerne
blev Per Thomsen, Morten Skovsgård og Jes Jensen.
Foreningens revisor er Karl G. Nielsen, Poulstrup.
Vi har også holdt et sodavandsdiskotek i hallens
cafeteria, og til dette havde vi knap 60 festklædte og
danseglade børn. Der var gang i den, musikken var
høj og lysshowet blinkede i takt til de pulserende rytmer. I løbet af aftenen udtrak vi gevinster på indgangsbilletterne, og havde i øvrigt et godt salg af slik, chips
og sodavand. Overskuddet går til Ministrup – Børnenes Jord i Poulstrup.

Fødselsdagsfesten
32 års fødselsdagsfesten kommer til at foregå d.
7. juni 2003, så hold øje med opslag med program i
Poulstrup, samt kig på vores hjemmeside
www.ministrup.dk
Et stort tillykke fra bestyrelsen skal lyde til Bodil
og Kalle som har fejret sølvbryllup d. 14. april.
Henrik Hansen
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PV Sport 81, Fodbold

Generalforsamlinger

På nuværende tidspunkt er vi godt i gang med
fodbolden i PV81. Vi vil
gerne benytte lejligheden til
at takke vores uundværlige
sponsorer for den store
støtte i år 2002 og her i
2003. Vi fik i år 2002 nye
træningsdragter
til
fodboldafdelingen. Støtte
til dem kom fra følgende og
tak for det.

Der har nu været afholdt generalforsamlinger i
de forskellige afdelinger i
PV Sport 81. Nedenfor er
nævnt de forskellige afdelinger og deres bestyrelsesmedlemmer.
Hovedbestyrelsen:
Formand Tom Bak,
øvrige medlemmer er Søren Krogholm, Rikke Christiansen, Britta Bak Kristiansen og suppleanter er
Kim Stokbro og Karl Gunnar Nielsen (Kalle), samt
afdelingsformændene for
gymnastik, fodbold og
håndbold.
Gymnastik:
Formand Helle Hansen, øvrige medlemmer er
Birthe Christensen, Helene
Thomsen, Gitte Christensen og suppleant er Anne
Marie Haagensen.
Fodbold:
Seniorformand Nis
Østergård, ungdomsformand Karl Gunnar
Nielsen (Kalle), øvrige
medlemmer er Søren Krogholm, Torben Clausen,
Jørg Hansen, Hans Ole
Larsen, Anders Nielsen og
Peter Andersen.
Håndbold:
Formand:
Jane Abrahamsen,
Øvrige medlemmer er
Karina Mølgård Frost,
Susanne Johansen, Pernille
Abrahamsen, Dorthe
Dybro og suppleant er
Lene Abrahamsen.
Klik ind på vores hjemmeside www.pv81.dk
hvor du blandt andet kan
se billeder af bestyrelsesmedlemmerne.

Poulstrup Snedker- og
Tømrerfirma
Hæstrup VVS
Ejgils El-Teknik

Vi vil også gerne takke
alle vore øl-sponsorer til
sommerfesten år 2002. Vi
håber I også vil være med
igen i år. I starten af 2003
tegnede fodboldafdelingen
en 3-årig samhandelsaftale
med Sports-Mann, Hjørring. Sport-Mann støtter
således PV Sport 81 med
diverse sportsartikler. Derfor vil vi opfordre alle til,
at benytte Sports-Mann,
når I køber beklædning eller andre sportsartikler.
Efter 3 sæsoner med de
samme „gamle“, brugte
spillebluser har vi i år fået
nogle nye til ungdomsdrengehold, Serie 6,1 og
Serie 4.
En stor tak til jer alle
og forsat god sommer

Find os på
www.pv81.dk
PV Sport 81
Sponsorafdelingen

Sydafrika -

de store modsætningers land
Sydafrika er de store
modsætningers land. Flere
generationers kamp for
ligeberettigelse mellem
farvede og hvide har
præget Afrikas sydspids
og kontrasterne ses
tydeligt ved forskellen på
boligkvartererne.
Og ikke mindst Nelson
Mandelas frihedskamp op
mod magtovertagelsen i
1994 giver dette land en
spændende historie.
Alt dette og meget mere
valgte Grethe og Kristian
Kjær, Vrejlev Møllegård,
som deres feriemål i
februar 2003. Efter mange
år som travl landmandsfamilie uden mulighed for
ferie skar ægteparret Kjær
igennem og tog springet til
et spændende besøg på
det afrikanske kontinent.
Lokalbladet bringer på de
næste sider Grethes og
Kristians beretning om den
lange tur til den sydlige
halvkugle.

Den fantastiske udsigt fra Taffelbjerget er en stærk kontrast til de riges boliger bag havemure med pigtråd og de fattiges endeløse papkasseboliger.
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REJSEBREV

Kroondal
„Velkommen til Johannesburg“ hilser
Roger og hans kone Elbi fra ”Jensens Safari” os ved ankomsten og vi kører straks
til vores Guest-House i Pretoria.
Hvor mange millioner, der bor i de fattigste områder er uklart, da ikke alle nyfødte bliver registrerede og derved går glip
af de borgerlige rettigheder. Kilometer efter kilometer strækker slumkvartererne sig
og står i skærende kontrast til de hvides
boliger, som på billedet her ikke ligefrem
er omkranset af ligusterhække! Enhver beskytter sit.
Kroondal er et område beboet af tyske
efterkommere, der gennem mange generationer stadig har bevaret tysk som talesprog
i hjem og kirke. Hvem taler om uintegrerede
3-generationsindvandrere i Danmark?
På farmene her dyrker man især tobak
og krydderier. Alt bliver håndplukket af de
sorte landarbejdere, der på akkord tjener
7-900 Rand (= kroner) om måneden.
Og så et besøg, der ville få Crokodile
Dundee til at spærre øjnene op. 2000 farmopdrættede krokodiller lå og solede sig så
tæt, at jorden næsten var dækket. Et gruopvækkende syn.
Når krokodillerne er udvoksede bliver
de slagtede og skindet solgt for 100 Dollar. Kødet spises som delikatesse. Vi smagte
det senere, men det var nu ingen nydelse.

Øverst er vi nået til „Kap det gode Håb“ - Afrikas
sydspids. T.v. de glubske krokodiller i Kroondal
og herover de sorte tobaksarbejdere i færd med at
sortere dækblade.
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af Grethe Kjær

Et sort kapitel
På turen til Cape Town – Afrikas
sydligste punkt, lige så langt syd for
Ækvator som Sicilien mod nord – fik vi
fantastiske naturoplevelser, men én oplevelse adskilte sig fra de øvrige – sejlturen til Robben Island – Mandelas ø der ligger 11 km´s sejltur fra Cape Town
og som før var anvendt som opholdssted for spedalske. På øen blev vi modtaget af guider, der selv havde været fanger på øen. De fortalte gribende om kampen mod det hvide
styres apartheid.
En af de ivrigste forkæmpere for valgret til de sorte var
Nelson Mandela fra partiet A.N.C. For at stoppe optøjerne
for valgret valgte det hvide styre i 1964 at fængsle sorte
politiske ledere og overføre dem til Robben Island.
Mandela sad fængslet her fra 1965 i 27 år, hvoraf de
første 18 var yderst kritiske. De sidste 9 år sad han fængslet på fastlandet, så myndighederne lettere kunne forhandle
om en løsning, som kunne give de farvede stemmeret.
PÅ et tidspunkt var der 2000 politiske fanger på øen,
så meget plads blev der ikke levnet. De mest ”kriminelle”
sad i enecelle på 4 kvm 23 timer i døgnet. De måtte ikke
tale sammen og breve blev censurerede. Kun, når de ind
imellem blev sendt på arbejde i stenbruddene, kunne de snyde
sig til at holde sig en smule orienteret.
Andre mindre vigtige fanger var anbragt i fællesrum
med over 100 indsatte. En af vore guider var i 9 år anbragt
i et sådant fællesrum fra han var 18-27 år. I et af fællesrummene havde fangerne malet en julemand med en pose
med dollartegn på. Oven over lød teksten: ”Happy days are
here again” – et tegn på humoristisk sans i en svær tid.
Mandela blev løsladt i 1990 og ved det første frie valg
i 1994 blev han præsident. I de følgende 5 år formåede han
at forene de farvede og de hvide så intern uro og borgerkrig
ikke fandt sted på samme måde, som i de omliggende lande.
I dag er Nelson Mandela vicepræsident. Der er især fra
de hvide et ønske om, at han vil leve evigt, da der er stor
tillid til Mandelas holdning til at udnytte alles evner og erfaringer, så fremgangen for Den sydafrikanske Republik
kan fortsætte.

Herover et af fælleshusene på Robben Island og nedenunder vores
guide ved et par af informationstavlerne. Nederst stenbruddet på øen.

af Grethe Kjær
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Krüger Nationalparken
Roger og Elbi henter os kl. 8 og vi kører mod
safari i Krüger Nationalparken. Ankomst kl. 15 efter en 300 km lang og anstrengende køretur.
Parken, der er Afrikas største, er opkaldt efter
den daværende præsident Paul Krüger og blev åbnet
allerede i 1898. Det kom lidt bag på os, at man var så
fremsynet på daværende tidspunkt.
Parken strækker sig fra grænsen til Zimbabwe
og 350 km sydover, Mod øst slutter den ved grænsen til Mozambique og med en bredde på op til 60
km er den næsten på størrelse med Jylland.
Der kommer mange flygtninge og krybskytter ind
over grænserne og ordren til opsynsmændene (billedet) er klar: Skyd dem! Der er 147 dyrearter, 500
slags fugle, 50 fiskearter og 300 typer træer foruden
mange sommerfuglearter og blomster.
De 26 camps med tilsammen 4000 sengepladser
har omkring 600.000 besøgende om året, og Kristian
og jeg var altså 2 af dem i februar måned 2003! Vi
kørte nu rundt i parken i 4 dage med 3 overnatninger,
først i Skukuzai i 2 nætter og sidst i Talamati, hvor
der var en udmærket komfort med både bad og toilet.
Jeg havde været bange for at det var et 2-mands telt
vi skulle have overnattet i.
Et udtryk, der for gæsterne i parkerne betyder meget, er ”The big five”. Det er en betegnelse
for de dyr, som jægerne betragter som de farligste: Elefant, næsehorn, bøffel, løve og leopard. Her
følger et lille referat af de 4 fantastiske døgn i parken.
Efter ankomsten kl. 15 blev vi fordelt i 2 biler og
med vore chauffører som guider havde vi de næste 3
timer vores første rundtur i det forjættede land. Vi
mødte den første af ”de store 5” – elefanten, et fantastisk flot og majestætisk dyr – og så lige 5 m fra
bilen! I løbet af de næste dage så vi vel en 25-30
stykker både som flokke og som enkeltdyr.
Vi måtte absolut ikke stå ud af bilerne, men kunne
rulle vinduerne ned for at fotografere eller videofilme.
Og vortesvinene. Jeg synes nu, at vore lyserøde
grise derhjemme er sødere! Men impalaerne – selv
om der er 18.000 af dem i parken – vedblev de med at
være lige interessante. Vi skulle være inde kl. 18.30
inden mørket faldt på. Passede vi ikke tiden, var det
os, der var lukket ude, og porten blev først åbnet næste
morgen kl. 5.30.
Vi skulle jo gerne opleve så meget som muligt, så
dagen startede derfor kl. 5.50 og snart så vi gnuer,
der var ude at græsse. Stille og roligt gik de ned for at
drikke ved floden. Men pludselig sagde det ”haps”.
Krokodillen fik dyrene til af flyve rundt i vandet i
panik, men heldigvis fik den ikke rigtigt fat og alle
dyrene slap fri.
LOKAL
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De mange flotte zebraer gik i flokke med
de små kalve ved siden. Deres striber er lige
så forskellige som vores fingeraftryk. En
hyænefamilie lå i vejgrøften – meget rolige –
de gamle med rifter og sår, måske efter slagsmål med løver.
Bushbuck, Klipspringer, Waterbuck, Stenbuck,
Grysbuck, Common Duiker, Kudu og Common
Reedbuck er alle navne på arter inden for bukkefamilien, både som flok og enkeltdyr er de meget flotte
og elegante. Og abekattene! Altid i massevis og som
også gerne vil optræde ude i den frie natur.
Flodhestene så vi mange af. De sover det meste
af dagen og græsser om natten. En sådan krabat kan
æde 1 ton græs på en nat. Også bøflen, nr. 2 af ”the
big five”, så vi en flok af inden vi mødte giraffer,
mest som enkeltdyr, der kommer ned for at drikke 23 gange om dagen. De er ikke videre elegante, når de
bukker sig med for at nå vandet, men ellers er girafferne de flotteste dyr, jeg kender.
Og så endelig en løvefamilie. Kun 10 m fra os
lå de og solede sig og hyggede sig med hinanden.
Vel en 7-8 stykker i alt. For øvrigt så vi næste
morgen en leopard, nr. 4 af ”The five”. Den kom
gående over vejen lige foran den første bil. Et meget flot og smidigt dyr. Vores kvindelige chauffør
blev lige så befippet som os. Skønt hun kører
mange ture om året var det første gang, hun så en
leopard i Krüger.
Specielt Baobabtræet er imponerende, selv om
der kun var dette ene. Normalt vokser de længere
oppe mod nord. Stammen er ude af proportion med
kronen og kan blive 5 m i diameter. Det ligner mest
af alt et træ med rødderne opad. Tidligere troede de
farvede, at Gud havde villet straffe dem og vendt
træet forkert.
2 timer inden vores tur var forbi fik vi endelig
det sidste af de store fem: Næsehornet. En næsten 1
ton stor kolos og ikke særlig køn. Vi havde dog garderet os med et billede hjemme på campen, hvis ikke
vi var heldige i naturen. Det må have været en mega
grillfest!
Smådyrene, fuglene og blomsterne må vi ikke
glemme. De dannede den fuldendte ramme om en
dejlig tur i Krüger Nationalpark, en tur jeg aldrig
glemmer. Det kan nok være, at vores næste tur til
Aalborg Zoo bliver lidt ”flad”.
For os nordboere var det en fantastisk tur til Sydafrika. Men selv om ”oplevelsen” nok var nationalparken var også menneskene – det store spænd mellem rig og fattig, sort og hvid – med til at gøre turen
uforglemmelig. Vi tror, at afrikanerne kan få det til
at fungere, men det tager tid. Jeg tror, de farvede er
klar over, at de hvide skal blive og hjælpe dem i fremtiden, hvis det skal lykkes. Kun hvis man hjælpes ad, vil
Den sydafrikanske Republik gå en lys fremtid i møde.
af Grethe Kjær
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FORENINGERNE

Dagplejen og Rideklubben

Lokalhistorisk Forening
kaffen, alt efter vejret.

Dagplejen i Poulstrup:
Jette Jeppesen, Lindager 20. Tlf. 98988241
Hella Hansen, Engkærvej 8, Tlf. 98988325
Birte Karlsen, Engager 3, Tlf. 98988472
Gerda Jensen, Nedre Byvej 10. Tlf. xxxxxxxx
Helle Hansen, Lindager 17, Tlf. 98988394
Dagplejen Hjørring Kommune Tlf. 99232287
Børnehaven Skovager, Poulstrup. Tlf. 98988327
Skolefritidsordning og juniorklub på
Vrejlev-Hæstrup skole. Tlf. 98988253
Pladsanvisningen Hjørring kommune
Tlf. 99232323
HUSK: Børn kan og bør skrives op ½ år før man
forventer at bruge dagplejepladsen. Børn til
børnehaven kan tidligst skrives op når de er 2½ år.
De kommunale pasningstilbud er under tilsyn af
kommunen og lægger vægt på kvalitet, tryghed,
omsorg og sætter barnet i centrum, ligesom der
hele tiden foregår en videreuddannelse af
personalet.
Børnehaven Skovager ligger dejligt placeret i kanten
af skoven og tæt ved skolens boldbane.
Dagplejen foregår i trygge omgivelser i
dagplejerens hjem, hvor der er en lille flok på 3 - 4
børn, som får ro, omsorg og hjemlig hygge i det
private hjem, som er godkendt af kommunens
tilsynsførende. Dagplejerne går desuden i fælles
legestue hver 14. dag, og benytter hverdagene til at
gå i skoven/naturen, gå på Børnenes Jord eller
besøge hinanden, så børnene lærer de andre børn
og dagplejere at kende.

Poulstrup Rideklub

I Poulstrup Rideklub begynder der springundervisning hver mandag. Her er der nogle der
er startet.
Og der er dressur undervisning tirsdag, onsdag , torsdag, fremover. Fra kl.17. så kom op og
se hvad der sker ! Louise og Dorte underviser.
Der er kommet ny bestyrelse ved generalforsamlingen så nu er der 7 medlemmer
Mette Sørensen. Dorthe Christensen. Dorte
Villadsen. Else Andersen. Jens Bøgeskov.
Flemming Andersen. Tonny Jensen. Og 2 suppleanter Lene Skov. Per Kragelund.
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af meddelerne

Sommersæson er
klar
I år kan medlemmer af
Vrejlev-Hæstrup lokalhistoriske Forening og andre interesserede komme på
2 spændende ture, den ene
med lidt motion i tilgift.
Vi starter tirsdag d. 17.
juni med en cykeltur til
Guldager og omegn med
lærer Ole Jensen fra
Vrejlev-Hæstrup skole som
Guide. Ole Jensen er født og
opvokset på Møgelhøj i
Guldager og han er stærkt
interesseret i egnens historie, så det bliver helt sikkert
en spændende aften.
Vi starter fra skolen
kl.19 og tager termokanden
med, så håber vi på at finde
et hyggeligt sted at nyde

„På spor af hedensk
kultur“
Er emnet for den næste
sommertur med lokalhistorisk
forening. Vi skal denne aften,
mandag d. 4. august, på tur med
Lokalhistorikeren
Fritz
Westmark til området omkring
Tolne skov. Her vil Fritz vise og
forklarer om langdyssen ved
Tolne kirke, hellige sten i Tolne
skov og meget mere. Det bliver
helt sikkert en meget spændende
aften, da Fritz er en god fortæller og godt kendt i området. Vi
starter kl. 18 15 fra Vrejlev-Hæstrup skole og kører i private
biler, som vi fylder op, så er du
ikke selv kørende, er du også
velkommen til at tage med. Vi
betaler chaufføren 10 kr. for turen.

Pensionisttur til
Spritfabrikkerne
Onsdag d.17.
marts var vi på en
bustur til De Danske Spritfabrikker.
Vi blev budt velkommen af vores
guide, og derefter
så vi en film om fabrikkens historie
og om selve produktionen. Vi fik
også levende fortalt om de forskellige typer snaps og
sprit der produceres, bl.a. produceres der Vodka tilKaffen
Polen. tager vi selv med og
Efter denne spændende introduktion
var vinyde
på rundvisning
håber at kunne
den ved
på fabrikken, hvor vi så de store
karSkovpavillion
hvor spritten bliver danTolne
net. Vi så også hvordan man destillerede spritten fra bærmen.
Det var bemærkelsesværdigt så få medarbejdere man så på turen gennem fabrikken
Besøget sluttede med en smagsprøve og et besøg i deres
butik hvor man kunne købe deres produkter, de var dog ikke til
nedsat pris

AKTIVITETSCENTRET
POULSTRUP

Aktivitetscentret informerer
Vi er nu startet på 2003
I januar 2003 startede
Aktivitetscentret med nye åbningstider..
Tirsdag åbnes kl, 12-16 hvor
der er kortspil og forskellige aktiviteter.
Onsdag formiddag er vi en
gruppe, der har litteratur fra
kl.10 til 12. Det kunde vi godt
ønske flere deltagere til det er et
spændende område. Vi låner
bøger på biblioteket om aktuelle
ting. Vi læser et kapitel hjemme
og diskuterer det næste gang. Er
det noget for dig, så kom og vær
med .
Onsdag aften en gang om
måneden har vi spis-sammen,
hvor vi får 2 retter mad og hygger os bagefter, så kom, hvis du
synes det kunne være rart at
spise sammen med andre.
Torsdag åbnes kl.13 med
forskellige aktiviteter til kl.16.
Fredag er der åben fra
kl.8.30-12 hvor der er gymnastik,
forskellige aktiviteter samt social samvær.

Pensionisters rettigheder
Tirsdag den 21.januar havde
vi besøg af faglig konsulent fra
Hjørring kommune, Jonna Andersen, der fortalte om social
pension og rettigheder for pensionister, hun var god til at fortælle, sådan at vi kunne forstå,
hvad det drejer sig om.
Hun besvarede vores
spørgsmål. Det var en rigtig god
eftermiddag.

Øverst: et billede fra spissammen-arrangementet.
Anne Lise Vigsnæs og
Peder Kallesøe fra
arrangementet „Causeri
over livet“
Nederst en gruppe af
tilhørerne til
arrangementet
På modsatte side er Tove
Rasch i gang med et eller
andet på turen til
Spritfabrikkerne!

Causeri over livet
Tirsdag den 4. februar havde
vi besøg af, Anne Lise Vigsnæs
og Peder Kallesøe fra Rakkeby
som underholdt med historier og
sang. Det var en eftermiddag,
hvor lattermusklerne blev brugt
flittigt. Det er jo godt for helbredet, siger lægerne.

af Nikoline Dietz
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Fastelavns Gudstjeneste
Fastelavns Søndag var der
Gudstjeneste i Hæstrup og
Vrejlev kirker med tøndeslagning bagefter. Spejderne fra
Poulstrup var med begge steder.
Bæverne og nogle af spejderne
var med ved Hæstrup kirke. Ulvene og andre af spejderne var
med ved Vrejlev kirke. Line
Thomsen sørgede for pionerarbejde og rafter begge steder så
tønderne kunne hænges op. Vores faner var også med i begge
kirker. Efter tøndeslagning var
menighedsrådene vært ved kaffe,
sodavand og fastelavnsboller for
dem som ønskede at være med.

Fra årsmødet i
spejderhuset

hvor man som forælder kunne tilkendegive hvad man var god til eller
havde lyst til.
Der var naturligvis også valg til
grupperådet. Der blev valg tre nye
som er: Janni Thisted, Laila Christiansen og Kate Nygaard. Revisorvalget faldt på Kirsten Woller og
Bente Worm. Inden forældrene blev
genforenet med børnene blev der sunget endnu en sang, drukket kaffe/te
og spist fastelavnsboller.

Korpssekretæren.
Poulstrup gruppen havde den 31 marts
inviteret korpssekretær Elsebeth Hessellund
Vig til at komme i spejderhuset. Elsebeth var
bedt om, at arrangere en aften for ledere og
forældre om: Spejderideen, forældreopbakning, spejderleder og fastholdelse af ledere og grupperådsmedlemmer. Efter aftenens
indledning, blev de fremmødte forældre og
ledere delt op i 3 patruljer, og sendt rundt på
et lille spejderløb, hvor de forskellige temaer
i spejderideen var indbygget. Det bragte os i
mange sjove situationer, som bragte os frem
til den sidste opgave. Den gik ud på at få et
æg (råt) til at falde 3 meter ned på jorden uden
at gå i stykker. Der blev opfundet flere brugbare løsninger ved hjælp af papir – tape –
snor. Den vellykkede aften afsluttedes med
kaffebord, hvor Elsebeth afrundede aftenens
emner.
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ved Ole Kjærsgaard

I årets løb har der været en
del forandringer, bl.a. det nye logo
som flot udsmykker spejderhusets
facade. Nogle begivenheder indeholdt både nye og gamle elementer. Her blev f.eks. nævnt ”spejder for en dag” som er en tilbagevendende dag og derfor er traditionsrig. Som noget helt nyt havde
der indsneget sig en groggel som
spiste skumbananer. Julemarkedet stod for det traditionsfyldte og tilbagevendende i årets
løb. Det blev også nævn, at vi har
modtaget 2.500 kr. fra Sct. Georgs Gilde i Hjørring som vi skal
bygge lidt om for. Alle har arbejdet med værdier som samarbejde
og sammenhold. Det viser, at selv
om spejderne udvikler sig holder
de fast i de kendte værdier som
spejderne står for.
På mødet blev der selvfølgelig også fremlagt et regnskab. Det
var ikke de store udskejelser i det,
så det blev godkendt.
Kontingentet blev også drøftet. Der var bred enighed om, at
det var i orden at kontingentet steg
en lille smule. Der blev foreslået
at lave en ”talentliste”. Der var
lidt tilbageholdenhed med at sige
ja til dette. Bordet kunne jo risikere at fange. Der blev dog opfordret til at lave et idékatalog

Tøndeslagning
Medens de voksne var forsamlet i spejderhuset til årsmøde
slog børnene katten af tønden på
plænen bag spejderhuset. Line
Thomsen havde bedt Roverne
Jesper og Christian om at forestå afviklingen således at alle
lederne kunne være til stede inde
ved årsmødet. Børnene blev delt
i to hold efter størrelse, og så
blev der slået på tønderne med
stor energi. De store børns tønde
var blevet vandet, måske vel rigeligt. Det varede i hvert fald
noget inden tønden gav efter.
Efter tøndeslagning og uddeling
af ”Kroner” var der saft og fastelavnsboller i kælderen.

Årsmødet
Mens børnene slog katten ud
af tønden, havde en del af forældrene samlet sig inde i spejderhuset. Her skulle årsmødet holdes. Efter velkomsten sang vi en
sang inden vi gik i gang med det
egentlige møde. Poul Jess blev
valg som dirigent. Han gav straks
ordet til grupperådsformanden
som gav en beretning over året
der var gået. Beretningens gennemgående tema var udvikling.

Fastelavn
er mit navn

Vrejlev Kirke

ved Ole Kjærsgaard
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Fælleslejr i
STORSKOVLEJREN.
I år holder vi vores fælleslejr fra
d. 10/10 til d. 12/10. Vi håber selvfølgelig, at så mange af vores spejdere som muligt kan deltage, også
selvom at det er starten på efterårsferien. Hvad selve lejren skal indeholde, er endnu ikke på plads. Men
vi har tænkt os, at bruge den natur
som er omkring stedet. Vi har været
heldige at få STORSKOVLEJREN,
her er der plads til alle, både små og
store. Da vi kun er på begynderstadiet i planlægningen, vil vi ikke røbe
mere på nuværende tidspunkt. Men
mød op på lejren og få en god oplevelse, sammen med alle dine spejder venner fra Poulstrup gruppen.
Hilsen lederne.

MUS-lejr.
Igen i år skal vores bævere og
ulve på MUS-lejr, her er der mulighed for at møde andre spejdere, der
er måske også nogle fra andre korps.
MUS-lejren foregår fra fredag d.
13 juni til søndag d. 15 juni.
Temaet i år er Pippi Langstrømpe. Hvad mon vi skal lave, skal
vi sove med hovedet nederst i soveposen og fødderne på hovedpuden,
eller er det klogest at sove med hovedet på puden. Der kan ske mange
mærkelige ting, ligesom der gør for
Pippi. Jeg er spændt på om Kling og
Klang kommer, for at holde ro og orden i lejren. Tror du at Dunder
Karlson og Blom kommer, hvis de
gør så pas godt på alt dit guld.
En ting ved jeg, det er, at vi skal
lave mad over bål og bo i telt. Jeg
glæder mig meget til, at jeg skal på
min første MUS-lejr, sammen med
alle de spejdere der skal med.
Vi kører fra spejderhuset fredag
d. 13/6 kl. 17.00 og forventer at være
tilbage igen søndag d. 15/6 kl. ca.
14.30.
Hilsen Akela (ulve leder)
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En hilsen fra ulvene.

Bæver samling.

Vi har gang i forskellige
ting, som en ulv skal kunne.
Alle ulvene har nu haft et lille
kort med hjem, hvor de måtte
invitere en ven med til spejder, mange af ulvene har taget en ven med. Baloo har
også haft sin ven med, han
hed Søren og han kom og
hjalp os med at lave
besnøringer. Det var noget
som ulvene var meget optaget af, så det gentager vi nok
igen på et tidspunkt.
Vi har snakket Baden
Powell, hvad mente B. P. en
spejder skulle kunne, denne
snak førte os videre til, hvad
ulvene mente en god spejder i
dag skulle kunne. Drengene
mente, at vi skulle lære at
køre traktor eller en 6 hjulet
bil. Pigerne mente, at vi skulle
kunne tænde et bål og bage
snobrød. Der blev også sagt
noget om samarbejde og venskab. En enkelt mente, at vi
skulle lære kongerækken og
en anden noget med musik og
brug af en mobil telefon. Vi
er sikre på, at vi nok skal få
lært, hvordan man tænder et
bål. Men at lære at køre traktor, hører vist ikke lige ind
under vores område. Så vi vil
prøve, at sætte gang i snitteriet i stedet for.
Ulvehilsen Akela

Jeg og de andre bævere var til
forårsfest i Rakkeby d. 22 marts.
Det var rigtig skægt, der mødte
vi en hel masse bævere, lige som os.
Jeg tror at vi var ca. 65 bæverunger.
Vi legede en masse sanglege,
dansede folkedans, løb på
forhindringsbane. Vi prøvede også
at lave noget legetøj som vores bedsteforældre havde.
På en af posterne skulle vi selv
lave maden til forårsfesten til sidst.
Vi dækkede de flotteste borde, med
blomster og blade som vi selv lavede, det skulle jo være rigtigt forår.
Vi lavede også vores egen oplukker af et lille stykke træ, som vi
pudsede rigtig meget og så fik vi to
skruer sat i.
Vi havde en rigtig god dag med
sol, sjov og gode bævervenner.

Spejder for en dag.
Vi har allerede nu bestemt
os for, hvornår vi afholder
spejder for en dag, i år bliver
det lørdag d. 16. august. Der
vil igennem dagspressen
komme nærmere information
omkring selve arrangementet.
Denne dag er alle velkommen, både nuværende og
gamle spejdere og selvfølgelig også alle dem der bare
gerne vil prøve, at være spejder for en dag.

Hilsen Bæverne

Rovere på Havearbejde
Spejderhusets Rovere mødes ca. en gang om måneden. De
har lavet en plan for forskellige
tiltag, de gerne vil gennemføre
ved spejderhuset. I disse spalter
er tidligere nævnt det nye logo,
som roverne har lavet til huset.
Lørdag den 29 marts var de igen
samlet for at lave om på den
betonkant/trappe, der er ved
nedgangen til græsplænen.
Jeg må sige, at når de tager
fat så skorter det ikke på drivkraft og energi. Både rendegraver og traktor med vogn blev
brugt. Resultatet synes jeg ser
rigtig godt ud. Gå selv ned og
se! Der er blevet lavet en ny
bred trappe. Resten af vejen er
der anlagt en jordskråning. Jordskråningen er tilsået med græs,
så der skal ikke færdes på denne
før græsset er i god vækst. Flot
arbejde. Tak til Roverne. Der
skal også lyde en tak til de forældre der har stillet maskiner og
jord/sand til rådighed.

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Et rigtigt eventyr
2. april 2005 ville H. C. Andersen fylde 200 år, og det vil blive fejret verden over.
Som en optakt til den runde fødselsdag har H. C. Andersen-Samfundet og
Dansklærerforeningen udskrevet en årlig oplæsningskonkurrence - et tilbud,
som kun gælder landets 7. klasser. 60
skoler har her i konkurrencens første år
deltaget. Deltagerne har været en slags
pionerer, da det er første gang, der er
afholdt et Danmarksmesterskab i oplæsning.
På Vrejlev-Hæstrup skole tog
Charlotte Dybro fra 7.b udfordringen op og gik frisk i gang med indstuderingen af „Kjærestefolkene“ af
H. C. Andersen.
- Toppen og Bolden laae i Skuffe
sammen mellem andet Legetøi, og saa
sagde Toppen til Bolden: „Skulle vi ikke
være Kjærestefolk, siden vi dog ligge i

FOTO: BENT BACH
„NORDJYSKE“

Skuffe sammen“; men Bolden, der var
syet af Saffian, og bildte sig ligesaa
meget ind, som en fiin Frøken, vilde ikke
svare paa saadant noget.
Det er lidt af en opgave at læse en
tekst på originalsproget, hvor både stavning og sproglige vendinger er meget
uvante, men diverse besværligheder blev
efter gentagne læsninger til engageret og
medrivende oplæsning.
Den første hurdle var Amtsmesterskabet, hvor Charlotte sammen med deltagere fra Sæby og Vejgaard skulle vurderes. Efter selve oplæsningen blev der
givet gode råd og vejledning – vinderen
blev fundet - Charlotte var udpeget til
at repræsentere Nordjyllands Amt i København fredag den 4. april og modtog
et diplom for amtsmesterskabet.
Det blev lidt af en oplevelse at være
centrum for et fremmed publikum, stå
alene på scenen midt i rampelyset og opleve, at tilhørerne var tryllebundne af oplæsningen. Hun udførte opgaven med
sikker stemmeføring og med en mimik,

som gjorde Toppen og Bolden levende.
Hver deltager skulle bidrage med en H.
C. Andersen-tekst og derudover en selvvalgt tekst. Charlotte valgte en lille Groghistorie af Storm P. fra samlingen
„Hunde er også mennesker.“ Det var et
godt valg, som udløste smil og klapsalver i salen.
For dommerne var det lidt af en opgave at skulle finde 3 vindere, da de fleste deltagere ydede en utrolig flot præstation. For Charlottes vedkommende
var hun meget tæt på placering i toppen, og fik da også at vide, at hun var
yderst kompetent og viste en fantastisk
indlevelsesevne.
Præmie til klassekassen blev det
ikke, men selve deltagelsen i konkurrencen og oplevelsen af København i meget hurtigt tempo, har i det mindste været turen værd. Charlotte og hendes veninde Line følte sig som japanske turister, som på kort tid skulle indfange hovedstadens turistattraktioner og snuse til
det pulserende liv.

af Birgit Mouritzen
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til lands-til vands-i luften
på Vrejlev-Hæstrup skole

JORDENS DAG

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

FORENINGSHUS

DEBAT
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HVAD?

vil vi med foreningslivet i Poulstrup

HVORFOR?

er det nødvendigt at tænke nyt

HVORDAN?

styrker vi fremtiden lokalt
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TIRSDAG DEN 3. JUNI 2003 KL. 19.30
FORSAMLINHSHUSET - BIRKAGER - POULSTRUP
BORGERFORENINGEN FOR POULSTRUP OG OMEGN
OG FORENINGSSAMVIRKET
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DEBAT

FORENINGSHUS

SKOLEBYGGERI
FORENINGSHUS
HAL

Nu gik det da lige så godt -eller?

Hvad gik der egentlig galt?

Kan vi da lave noget om?

Vi har da en lille
go´ by med en god
skole, en brugs og
både forsamlingshus, aktivitetscenter,
spejderhus, ridehus,
SYNSPUNKT
legeplads og mange
gode foreninger. Så
langt så godt.
For år tilbage var forsamlingshuset besat alle aftener, og forningslivet
blomstrede. I dag er både hus og aktiviteterne dalende og de unge er flyttet op til skole og hal. De ældre er også
blevet „kommunale“ på aktivitetscentret og de ælste bliver flyttet til
andre byer.
Vil vi stiltiende se en mulig udvikling for Poulstrup blive til afvikling?

Man kalder det udviklingen! I et
lokalområde af Poulstrups størrelse er der
ikke ubegrænsede resourcer at trække på
for foreningslivet og fritidsaktiviteterne.
Slet ikke, når udviklingen går fra et forenings-Danmark mod et Danmark, hvor
den enkelte tager de tilbud, der passer
én selv uden at ineressere sig for, hvem
der driver butikken og laver det frivillige
arbejde.
Man „gider ikke“ bestyrelsesposter
og lederdøden lurer. Hvem skal fremover
drive vore foreninger, hvis alle fralægger
sig lederansvar?
Dette er meget aktuelt for Poulstrup,
som gografisk har spredt sine tilbud
mange steder. Det bliver sværere fremover at få en ny generation til at tage
over. Skal butiksdøden følges af
foreningsdøden?

Foreningssamvirket har drøftet
denne kedelige udvikling, som for
øvrigt sker alle steder, og vi er fremkommet med tanker, der muligvis kan
knække kurven.
Ikke for blot at lave nyt - men
for at få borgerne til at rykke sammen om et tidssvarende og anderledes samlingssted.
Al forandring er svær. Især for
de brugere, der gennem mange år har
været med til at bygge væresteder op,
der har fungeret fremragende for byens og omegnens beboere.
Men hanker vi ikke op i byen nu,
kan det let blive for sent. Det vil være
ærgerligt, hvis fremtidige borgere i
Poulstrup kunne sige: De gjorde ingenting mens tid var!
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Borgerforeningen og
Foreningssamvirket

FORENINGSHUS

DEBAT

NYT FORENINGSHUS
SKOLENS NYE MEDIECENTER

VREJLEV-HÆSTRUP
HALLEN

AKTIVITETSCENTER
EKSISTERENDE SKOLE

Idéen, der gør en forskel

Hvad er et foreningshus?

En mulig model

Skolen starter i år et større
byggeri mellem gymnastiksalen
og hallen. Derfor indkalde Foreningssamvirket sidste år alle egnens foreninger til et samarbejde
om at prøve at rejse et nyt „foreningernes hus“ til gavn for egnen. Ved at stå sammen om ledere
og aktive kunne foreningslivet få
et tiltrængt løft i et fælles center
for børn, unge og ældre.
Denne chance kommer ikke
igen. Hjørring kommune er meget positive over for en ny selvejende institution som en nybygning mellem skole og hal. Især når
det kan resultere i et bedre foreningsliv og et styrket lokalsamfund på tværs af alder og interesser

Et forsamlingshus, hvor alle
kan holde deres private mærkedage.

Intet ligger fast og meget kan ændres.
Foreningssamvirket har opstillet en model, der
måske kunne blive en realitet. Planen ses på de 2
skitser.

Et foreningshus, hvoralle egnens foreninger tilbydes plads.
Et kulturcenter, hvor studiekredse og udervisning kan udvikle sig sammen.
Et egnshistorisk samlingssted,
hvor lokalarkivet har til huse.
Et aktivitetscenter, både for ældre og yngre.
Et værested, hvor det sociale
samvær trives på tværs af
generationerne.

Foreningshuset indeholder:
Stor sal med plads til over 100 kuverter,
Salen kan opdeles i 2 mindre sale.
Café med opgang til stort opholdsareal.
Aktivitetscenter med værksted.
Netcafé og mødelokale
Kontor for ledere.
Stort køkken med seperat kiosk og depot.
Stoledepot med forbindelse til hallen
Lokalhistorisk arkiv.
Adgang til hallens kantine og faciliteter.
Motionscenter
Mulighed for EDB og AV rum på skolen.
Adgang til mødelokale.

Borgerforeningen og
Foreningssamvirket
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DEBAT

FORENINGSHUS

1+1+1=4
Ved at samle byens aktiviteter, vil vi fremover stå meget stærkere. Forsamlingshuset er nedslidt og kræver store investeringer
for at leve op til fremtidens krav - som et samlingssted for borgerne. Aktivitetscentret fungerer fint i dag, men gennem nedskæringer risikerer vi, at brugergruppen bliver for lille. Lokalhistorisk
arkiv vil gerne integreres med skolen og ældrecenter, så det benyttes mere fremover. Hallen er i dag stedet, hvor man mødes, men
også her vil de ændrede vaner give færre brugere fremover.
Ved at henlægge alle aktiviteter i ét hus, vil brugergruppen blive
meget bredere. Unge og ældre vil sammen kunne skabe aktiviteter,
hvortil der ikke er rescourcer i de eksisterende gamle bygninger.

Økonomi
Et foreningshus på ca. 300 m2 koster ca 3 mill kr. Det er tænkt
efter krone til krone-princippet. med hver 1/3 til kommunen, Lokaleanlægsfonden og egenfinaciering. Det betyder dog, at der skal foreligge et kommunalt tilsagn inden vi kan søge Lokale-anlægsfonden.
Derfor er det vigtigt at komme med det lokale udspil så tidligt, at
foreningshuset evt. kan komme på budgettet i 2004. Vi skal undersøge, hvilke brugere der er på banen. Vi skal undersøge om der gennem salg af kommunale og private huse kan frigøres midler og vi skal
have opstillet et endeligt driftsbudget.
Der er allerede lavet mange beregninger, men de skal også gerne
„holde vand“ gennem en bred lokal opbakning.
Foreningssamvirket her her fremlagt et vissionært og samlende pionerprojekt, der vil skabe opmærksomhed om byen og kommunen. Det vil kunne danne rammerne om et godt og frodigt foreningsliv - og sikre
fremtiden for Poulstrup og omegn som et godt landsbysamfund med nærvær.
Du har mulighed for at give din mening til kende og påvirke beslutningerne ved at møde op til debataftenen i forsamlingshusetden 3. juni kl. 19.30.
Blot du kommer, sørger vi for kaffen.
Venlig hilsen, Borgerforeningen og Foreningssamvirket
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Borgerforeningen og
Foreningssamvirket

Kulturweekend

Igen i år strømmede gæsterne til, da skolen afholdt Kunst- og Kulturweekend 2003. Lokale sponsorer
havde atter velvilligt støttet arrangementet – og solen skinnede fra en skyfri himmel.
Der blev udstillet kunst af 21 kunstnere og elevarbejder fra Tårs skole, Bagterpskolen og VrejlevHæstrup skole: Hans Gregersen fra Sæby fortalte om sin rejse til Sydhavet i Den litterære Café, Lars
Wolf fra Hjørring gav koncert på cembalo og skolens kor underholdt ved åbningen om lørdagen.
På billederne herover ses skolens kor, elevudstilling fra Bagterpskolen, skoleinspektør Hanne Thorup’s
velkomst samt viceskoleinspektør Arne Larsen-Ledet sammen med to af gæsterne, som måske
overvejer et godt køb.
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Vrejlev Kirke

Konfirmandindskrivning

Nyt dåbsventeværelse
og legerum
i Vrejlev Kirke

Herover Marie Brix Saksager på 4 år. Marie var sammen med sin mor Kirsten Saksager
og den øvrige familie hjemme på påskebesøg og benyttede lejligheden til at se det nye
dåbsværelse. Nedenfor er Kirsten ved at pusle den 1-årige Christian og bagefter blev
der tid til at lege med storesøster Astrid på 7 år. Alle 3 børn er i øvrigt døbte i Vrejlev Kirke.

Vi har længe trængt til
et nyt venteværelse til
dåbsfamilierne. Det gamle
var for småt og ikke hensigtsmæssigt.
Nu har vi i det tidligere
rengøringslokale fået indrettet et mere tidssvarende
rum. Der er nu pusleplads
med vandhane, så børnene
om nødvendigt kan blive
skiftet.
Der er hermed også
åbnet mulighed for at have
et sted at gå hen, hvis dit
barn måske blot synes
gudstjenesten bliver lidt
lang.
Der er lego, skoletasker med bøger og andet
legetøj samt et par legemåtter, som dit barn kan
benytte samtidig med at
du selv kan følge gudstjenesten i rummets højtaler.
Kig ind, næste gang,
du går i kirke og tag trygt
dit barn med fremover.
Det er også velkomment.

LOKAL
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tekst: Niels Chr. Lassen
foto: Erik Jess

Søndag den 24. august kl. 9 i
Hæstrup Kirke og kl. 10.30 i
Vrejlev Kirke er der efter gudstjenesten konfirmandindskrivning.
Forældrene til konfirmanden bedes medbringe konfirmandens
dåbsattest. Der vil for forældrene
og konfirmanden være en orientering om konfirmandundervisningen og der vil være lejlighed til at
stille spørgsmål og få en snak. Familiens øvrige børn er også velkomne som til enhver anden gudstjeneste. Orienteringen er ikke
lang.
Selve undervisningen begynder i uge 34. Ugedagen vil fremgå
af skoleskemaet. Mødestedet er
hver gang præstegården.
Konfirmanderne cykler indtil efteråret til præstegården og retur
til skolen.

Minikonfirmand
Minikonfirmand hvad er det?
Det er et tilbud til barnet på 3. klassetrin. Vi vil gå på opdagelse i vores kirker. Høre hvad tingene i
rummet kan fortælle om Gud og
os. Vi vil høre bibelhistorie, lære
nyt og synge salmer og lege. Har
du lyst til, at dit barn skal lære noget om kirken og det der sker der,
så tilmeld det. Niels Christian Lassen står for undervisningen sammen med en medhjælper.
Minikonfirmandforløbet begynder i uge 38. Ugedagen vil
fremgå af et brev, som I modtager gennem skolen.
Søndag den 21. september holder vi børnegudstjeneste med særligt henblik på minikonfirmanderne.
Efter gudstjenesten orienterer jeg om
praktiske forhold ved undervisningen. I Vrejlev Kirke er det kl. 11.15
og i Hæstrup Kirke er det kl.10.
Mødestedet for undervisningen er Sognehuset ved Vrejlev
Kirke. Børnene vil blive afhentet
og bragt tilbage til skolen med bus.
Vi afslutter forløbet med børnegudstjeneste med indlagt krybbespil søndag den 7. december kl.
16 i Vrejlev Kirke

Vrejlev Kirke

NYDØBTE

Børneklub
Hver anden tirsdag fra kl. 16.30 til 17.45 er der børneklub i Sognehuset ved Vrejlev Kirke. Klubben er ment som en håndsrækning til
dåbsoplæring og den er derfor direkte underlagt kirken.
Der vil være: bibelhistorie, sange, lege og andet. De frivillige medarbejdere er udelukkende forældre til små børn i Vrejlev og Hæstrup
sogne.
Det er gratis at være med til. Hvis dit barn er yngre end 3 år, er
det også velkomment, men så er det bedst, at du som forældre også
er med. Efter sommerferien begynder vi den 19. august.
Du er selvfølgelig velkommen til at ringe, hvis du har evt. spørgsmål:
Helle Langdahl, 98988812

Børnegudstjeneste
Søndag den 21. september kl.11.15 er der børnegudstjeneste i Vrejlev Kirke og i Hæstrup Kirke kl. 10

Kaffe i præstegården
Vi håber, at vejret er skønt den 31. august, for den dag
er der efter gudstjenesten i Vrejlev Kirke kl. 14 kaffebord
i præstegården. Vi vil synge fra højskolesangbogen og hygge
os sammen i hus og have. Alle er velkomne!

Herover: Jason Kanstrup Christensen, søn af Per og Sonja Kanstrup Christensen.
Hovedgaden 96 Storesøster Jannie bar lillebror ved dåben i Vrejlev Kirke.
Til højre fra oven:
1. Jonas Haugaard Andersen, søn af Lone og Bent Haugaard Andersen.
Ålborgvej 771, Harken.
2, Tobias Lund Madsen, søn af Pia Lund Nielsen og Peter Madsen
Rundmarken 16. Harken
3. Malene Agerholm, datter af Annie og Anders Agerholm
Stenberggade 12, Brønderslev
4. Sofie Kongslev Jensen, datter af Karina Grøne og Arne Kongerslev Nielsen
Græshedevej 85, Harken
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Bagerste række: Steffen, Brian, Albert, Peter, Leif, Christian, Mathias, Nikolaj, Mads og Lasse. 3. række: Anders, Kent, Martin, Franz, Benjamin, Svend,
Jesper, Christian, Danny og Niels Christian Lassen. 2. række: Rikke, Anne Sofie, Maja, Heidi, Louise, Miriam, Annika, Belinda, Sara og Line
Forreste række: Charlotte, Naja, Nanna, Jeanette, Katrien og Christina.

Konfirmationsprædikenen 1. søndag efter påske 2003,

Jesu sagde: ”Salige er de som
ikke har set og dog tror”

Herover Heide Marie iført sin konfirmationskjole, der er kreeret af Lissi Pedersen og
omtalt i artiklen på side 43
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Jeg har her et stykke hvidt papir. Det
er tilsyneladende et helt almindeligt ark,
men det er faktisk et ganske specielt stykke
papir. Der er nemlig aftrykt 11 vandmærker
på det. Der står kirkeministeriet på vandmærkerne. Det kan I ikke se, så måske det
bare er et bluffnummer. Hvis jeg holder det
op foran lyset, kan de forreste måske se, at
der er vandmærker på papiret, resten må
så stole på os. Men ikke engang det er sikkert, måske jeg på forhånd har aftalt det med
de forreste. Vi kommer på den måde ikke
uden om, at I er nødt til at tro på, at der
vandmærker på det.

Hvorfor nu den snak om
vandmærker? Fordi det er sådan,
at det også er med troen på Gud.
Ham kan vi heller ikke se med det
blotte øje. Vi må tro på, at han vil
os det godt og følger os alle vort
livs dage. Der er ikke et sted, hvor
ikke også Gud er. Han trodser tid
og sted og kan være alle steder
på samme tid. Det er ikke noget,
som vi kan se, men noget vi må
tro. Det er meget tydeligt i den
påskeberetning, som vi lige har
hørt.

Vrejlev Kirke

KONFIRMATION

Påskedag var de ti af disciplene
samlet inde i et hus. De var rystede over
det, der var sket med Jesus langfredag
ude ved Golgata. De følte sig alene og
ladt i stikken, derfor var de bange for
fremtiden. Det havde været så trygt og
rart og de havde haft et mål i livet ved
at vandre sammen med Jesus. Men nu
var det mål forsvundet sammen med
Jesus, da han døde. Så havde de altså
taget fejl. Han var ikke den, som han
sagde, at han var. Det følte sig som de
største tåber, der har levet. Men netop
da skete der noget højest udsædvanligt,
Jesus viste sig for dem. Den døde Jesus
kom ind i huset til dem. Så var han altså
ikke blevet i døden. Han var opstået,
han trodsede døden. De kunne tydeligt
se, at det var ham. De kunne se
naglegabene og i hans side kunne de se
såret efter lansen. Det var ham og ikke
bare en hallucination. Han talte med
dem, men var så gået igen. De var altså
ikke overladt til sig selv, han var stadig
hos dem. Han slipper ikke dem, som tilhører ham.
Senere samme dag kom en af de
to, som ikke havde været til stede, da
Jesus viste sig, det var disciplen Thomas. Han kom hen til de ti andre. Og
begejstret sagde de til Thomas: ”Jesus
er opstået fra de døde, han har været
her i huset i morges”. Men Thomas
hoppede ikke sådan med på den: ”Hvis
ikke jeg ser hans naglegab og såret i
hans side, og stikker mine fingre ind i
dem, så tror jeg ikke på det, mig narrer
I ikke sådan”. Otte dage senere viste
Jesus sig igen, nu også for Thomas. Da
var det, at Jesus sagde: ”Salige er de
som ikke har set, og dog tror”.
De ord passer jo til os, der ikke var
til stede da Jesus færdedes synligt i Israel. Os der ikke kan se Jesus, som de
første kristne kunne. Vi kan ikke nu se
om det virkelig passer, at Jesus er opstået fra de døde. Her er vi nødt til at
stole på de første disciples ord, at de
taler sandt, og at det ikke er et bluffnummer. Og hvorfor i al verden skulle
det være et bluffnummer? Det der taler
stærkest for, at han opstod påskemorgen
og viste sig for disciplene, det er, at
disciplene ikke blev i huset, men at de
gik ud og fortalte til deres omgivelser, at
Jesus var opstået fra de døde og de for-

talte om alt det, som vi kan læse i de
fire evangelier. Det gjorde de velvidende, at det var yderst farligt for
dem selv. Mange af dem blev nemlig
slået ihjel af romerne, fordi de forkyndte evangeliet. Så den med, at det
var noget de fandt på, den holder ikke
i retten. Hvem vil dog dø for en løgn?
Selve det, at de risikerede deres liv og
lemmer taler allerstærkest for, at det
er sandt, han stod op påskemorgen.
Da vi havde om påske, sagde en af jer
konfirmander: ”Hvis ikke han var oprejst fra de døde, så var vi ikke kristne
og så skulle vi ikke konfirmeres”, så
klart kan det også siges.
Lige som ved papiret med vandmærkerne kommer vi ikke uden om,
at vi er nødt til at forlade os på andres
ord. Stole på det de siger, at det er
sandt. Men det betyder så også, at det
ikke er vilkårligt, det er ikke et fedt,
hvad vi tror på. Vi har evangeliernes
ord at forholde os til. Noget ganske
bestemt. Vi kan forholde os til det, som
de siger om ham, som vi ikke kan se
med øjnene. Det er derfor Det Ny
Testamente er skrevet, ligesom vi også
hørte lige før: ”Men dette er skrevet,
for at I skal tro, at Jesus er Kristus,
Guds søn”. Bibelen adskiller sig altså
fra en protokol eller en videnskabelig
afhandling. Den er ikke skrevet for
komme med en masse facts om, hvordan verden er blevet skabt og om hvordan livet hele tiden udvikler sig. Derfor står der ikke noget om
dinosauruserne og arternes oprindelse
i Bibelen. For det er ikke det, som er i
centrum. Det kan man læse om andre
steder i biologi- og geologibøger. Nej
Bibelen er skrevet for at vi skal komme
til tro på Gud og blive i troen på ham.
Forstå vores liv i lyset af Guds ord.
Den er derfor ikke neutral læsning.
Man kan blive fanget af at læse i den.
Søren Kierkegaard kaldte Det Ny Testamente for et kærestebrev. Når man
skriver sådan et kærestebrev, så er det
jo for at overbevise den, som man er
blevet forelsket i, at man mener det.
Man skriver for at hun skal tro på en.
Man skriver ikke et kærestebrev for
at fortælle en masse facts om, hvordan kærlighed opstår, men desværre
nogle gange dør ud i igen.

Det Ny Testamente skal altså læses som et brev fra en der godt kan lide
os. For at vi skal blive klar over, at Gud
mener det med, at han vil os det godt og
at han har sendt sin søn for at fortælle
os det. Eller for at sige det med evangeliets noget kryptiske ord: ”For at I,
når I tror, skal have liv i hans navn”.
Hvad vil det sige at have liv i hans navn?
Ja det må betyde noget med, at man
ikke kun tilhører sig selv, men også en
andens navn. Man er mere end Hans
og Jens, man er også Guds barn. Det er
det, som blev virkeliggjort i dåben. Og
som vi heldigvis har konfirmationen som
en mindefest for. Da du blev døbt, da
sagde præsten: ”Jeg døber dig i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn”.
Du kom til at høre Guds navn til. Du
har i dåben fået Gud at holde dig til, som
du kan overlade dig til, selv om du ikke
kan se ham. Det gælder ikke kun i dag,
men også i morgen, ja resten af dit liv.
Aldrig er du overladt til dig selv.
I sensommeren var konfirmanderne
og jeg på en tur. Vi besøgte bl.a. havredningsstationen i Hirtshals. Chefen for
redningsstationen fortalte om sit og sine
ansattes arbejde med at bjerge nødstedte
på havet. Måske I husker om nogle af
episoderne. Det som går igen, det er, at
et skib er i nød og sender besked om
assistance til redningsstationen. Skibets
kaptajn angiver skibets position og er
dernæst sammen med sin besætning
henvist til at vente på hjælp. De er nødt
til at stole på dem, som de har bedt om
hjælp. De har lagt deres skæbne i nogle
fremmede menneskers hænder. De kan
ikke se dem ude fra havet, de ved ikke
om deres redningsfolk kommer frem,
men de tror på det. Vi kender altså til
det at lægge vores liv i andres hænder.
Det vil være mit håb til jer konfirmander, at det aldrig går jer sådan, at I bliver for stolte til at lægge jeres liv i Guds
hænder og regne med hans hjælp. Så I
som folkene ude på havet altid stoler og
venter på at hjælpen når frem, selv om
det ikke altid er til at se i øjeblikket. ”Salige er de som ikke har set og dog tror”.
Til Lykke. Amen

af Niels Chr. Lassen
foto: Erik Jess
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SIDEN SIDST

Konfirmandtræf

Til venstre: Fra Frederikshavns Svømmehal.
Det er Leif, der er fanget på luftturen.
Til højre 2 billeder fra ungdomsklubben „Godthåb“,
hvor vore 7-klasser festede videre.

Den 20 marts var konfirmanderne
fra Vrejlev og Hæstrup sogne
sammen med 150 andre fra Hjørring
kommune til konfirmandtræf

Torsdag den 20. marts startede vi hos præsten om morgenen,
hvor vi så Ronja Røverdatter. Om eftermiddagen skulle vi med bus
til Frederikshavn Svømmehal. Vi badede og havde det sjovt med
de andre konfirmander. Derefter tog vi til Godthåb, hvor et band
spillede. Det hed Thrive. Bandet spillede nogle numre og de
fortalte om dem selv. Vores aftensmad var nogle Mac.Donaldburgere. Efter maden var der diskotek. Til sidst gik vi ned til Sct.
Catharinæ Kirke, hvor der var konfirmandgudstjeneste. Vi tog
bussen tilbage til skolen. Det var en sjov tur.
Nanna fra 7 b.

LOKAL

36 bladet

ved Bo Jensen

Åbent hus i Ungdomsskolen

Traditionen tro afholdt vi
åbent hus i ungdomsskolens sydlige afdeling. Der
var foruden i klubcafeen
også mulighed for smagsprøver i klubbens eget
bolchekogeri.
Motorteknik, modelfoto og
sølvsmykkesmedning præsenterede sine produkter,
ligesom husorkestret uden
navn og revyen løb over
det blankpolerede scenegulv. Revyen var 75 % elevproduceret med rigtig fine
tekster af Allan, Line og
Anja.
Der har været relativt få
undervisningshold i år,
men mon ikke det vender
de næste par år med de to
kommende store årgange ?
Bo Jensen
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Mennesket
bag
virksomheden
På en dejlig varm forårsdag lige efter påske
byder Henning Pedersen (HP) indenfor i sit og
hustruen, Else Lundborgs hjem, gården Øster
Harken. HP fortæller begejstret, at vi lige skal
en tur ud i haven først og se et blomstertæppe.
Og der er mange blomster i den velpassede have.
Det vrimler med blå skylla og påskeliljer. Det
må være en glæde at bo i sådanne omgivelser!
Senere fortæller HP om den ydmyghed, han følte,
da han flyttede ind på gården i sin tid. „Øster
Harken og Vester Harken det var virkelig fine
steder. Øster Harken var en slægtsgård med
karle og to piger. Jeg har været glad for hver
eneste dag, jeg er kørt ind på gården“.

„Harken er verdens navle“

HP med et af de
første snedkerarbejder, han
udførte.
Tankbilen har
fulgt ham hele
vejen til i dag og
hører til på hans
kontor i Harken

HP startede bygge- og ejendomsvirksomheden i et
beskedent lokale på 20 m2 .
I dag har virksomheden en
trecifret millionomsætning og
en medarbejderstand på hen
ved 170. Det kunne være
historien om den amerikanske
drøm, der gik i opfyldelse, men
det har fundet sted i Harken.
Her bringes et interwiew med
Henning Pedersen i anledning
af virksomhedens 50-års
jubilæum april 2003.
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af Niels Chr. Lassen

HP: „Jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg
hører til her. Derfor skulle min første kone, Ruth,
også begraves på kirkegården i Vrejlev. Her har
jeg oplevet den store succes med min virksomhed. Egnen har betydet meget for mig, befolkning har betydet meget. Det er derfor lidt vemodigt at forlade gården, men både Else og jeg glæder os til at flytte ind i vores nye lejlighed. Et
ønske, jeg længe har haft.
Det er ikke uden grund, at HP føler sig meget knyttet til stedet, dels er det stedet, hvor han
grundlagde sin virksomhed i sin tid og dels har
han her lagt mange af sine kræfter i det frivilliges tjeneste. Han har været formand for skolekommissionen. Det var på det tidspunkt, da der
endnu var små skoler spredt rundt om i sognene
og han var med til at samle dem til den nuværende centralskole, Vrejlev – Hæstrup Skole.
„Det var jo før kommunalsammenlægningen. Vi
kæmpede for skolen og for at få overbygningen.
Det var spændende“.

Kulturlivet
Da HP var ganske ung og boede i Hundelev,
da var han meget engageret i ungdsomforeningen
(grundtvigsk ungdomsarbejde). Der blev holdt

foredrag, spillet dilettant og der
blev afholdt baller. HP: „Jeg spillede på harmonika. Vi kom også
til husmandsforeningsfester og
andre steder. Jeg kan sige så
meget: vi spillede et sted mere
end en gang!“ Da HP kom til
Harken var ungdomsforeningen
ved at sygne hen. Den blev afløst af gymnastikforeningen.
Det var HP også med i. HP fortæller med glæde om Ansøe der
lagde mange kræfter i
gymnatikforeningen (jf. Ole Jensens artikel i dette blad).
HP fandt også tid til Borgerforeningen, han var således formand i foreningen. „Vi havde
juletræ og satte guirlander op i
begge ender af byen. På grund
af nærheden til Hjørring, er der
ikke længere det store sammenhold. Sådan er samfundsudviklingen. Men så kan man se tilbage med glæde på det, der var.
Det var sjovt“
HP fortæller om det store
sammenhold, der var i byen og
om de mange aktiviteter, om de
mange næringsdrivende der var
i Harken, da han kom til stedet i
1953. „Der var fire tankstationer, slagter, både en købmand
og en brugsforretning, der var
skrædder og mange andre handlende“.
Vi kommer ind på den udvikling, der har fundet sted indenfor landbruget. Landbruget
har altid ligget HPs hjerte nær.
Han er vokset op på en landbrugsejendom, og har siden drevet to gårde. I 1972 købte han
gården Lille Lundegård i
Rakkeby (som i dag ejes af hans
ældste søn Carsten) og året efter købte han gården Øster Harken, som han stadig bebor, men
altså fraflytter til sommer. Jeg
spørger om hans syn på udviklingen på landet. Er det stadig
noget af den gamle landbokultur
tilbage? HP: „Der er stadig dygtige landmænd som i den gamle
bondekultur. Men bondekulturen

POR

JUBILÆUM

TRÆT

Både i læretiden
og den første tid
som mester, var
det cyklen,der var
det vigtigste
transportmiddel.
Senere blev det
lastbilen på det
nederste billede,
her med HP på
skærmen.

eksisterer ikke længere. Med
bondekultur forbinder jeg det at
leve sammen, spise sammen
med karlene og pigerne i folkestuen. Og jeg tænker på det, at
børnene blev vant til at skulle
hjælpe til på gården. Jeg har altid gerne villet ansætte folk fra
landet. De havde lært at bestille
noget hjemme. Nu skal de lære
både faget og at arbejde“.

„Gør mod andre, som du vil
have de skal gøre mod dig“
Jeg er opdraget i et kristent
hjem, hvor vi bad Fadervor og
mine forældre gik i kirke om søndagen. Både i mit hjem i Hundelev og hos min senere mester forsøgte de at leve efter reglen: „Gør
mod andre, som du vil have, de

af Niels Chr. Lassen
fotos: Copyright HP Fonden
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HP-koncernens
hovedkvarter
2003

skal mod dig“ (den gyldne regel
fra Det NY Testamente). Det
er godt at leve sit liv på det. Der
er skrevet store bøger om ledelse og strategi med mange
fine ord. Men det væsentlige er
den nævnte leveregel. Det betyder, at man skal behandle sine
medarbejdere godt, tænke over,
hvordan man gerne selv vil behandles. Så længe virksomheden
var lille kunne jeg følge med i
de ansattes store mærkedage.
Når der var bryllup, barnedåb og
andre store dage. Det savner jeg
efter at virksomheden er blevet

stor. Det er prisen. Nu er det
ledernes opgave. Det er vigtigt
at have en god personalepolitik.
Virksomheden er ikke bedre end
medarbejderne. Man er selv kun
en lille brik. Og man skal pleje
sine kunder. Når man har løst
en stor opgave for en kunde, kan
det hænde man tænker: „Det
kunne du godt have gjort bedre“.
Hvis ikke du selv er tilfreds, er
kunden det heller ikke. Derfor
er det man kan spørge svenden:
„Ville du selv være tilfreds med
det hjemme hos dig selv“.

Fri tirsdag formiddag!
Stress har ikke været noget
problem i HPs liv. Det kan jo nok
undre en, når man tænker på alle
de steder, hvor han har været og
stadig er involveret. HP: „Jeg
har haft travlt, måske har jeg
også været forjaget, men jeg har
aldrig været stresset. Stress det
er noget med ikke at kunne sove
om natten, fordi man ikke magter sit arbejde. Hvis jeg har haft
et problem, så er det, at mit arbejde har været min hobby. Når
man har lyst til noget og ligger
energi i det, så ekspanderer det.
Man skal være indstillet på at
arbejde 50 procent mere end
almindeligt. Nu holder jeg fri
tirsdag formiddag, som tilbringes
på golfbanen.
Min søn Søren er i dag direktør for det samlede selskab,
mens jeg er formand for holdingselskabet og varetager
formandsposterne i datterselskaberne. Ingen kan være i tvivl,
HP er en driftig og engageret
mand, still going strong!
Øster Harken
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Sløjd i skolen

Her er et lille kig indenfor i sløjdundervisningen på skolen. 5. klasses drenge har bundet børster og lavet æsker i
alle mulige størrelser og faconer. Der er blevet savet i smig,
limet, høvlet og pudset før resultatet kunne ses. Her er det
Carsten, der stolt fremviser sin æske med vippelåg. Der
blev desuden lavet variationer med drejelåg, skydelåg og
med hængsler. De færdige børster kan ses i et senere nummer af bladet.
På billederne ser man, hvordan børsterne bindes i børstetræet. Det er Jeppe og Erik, der tæmmer heste – og gedehår.
Pigerne fra samme klasse har lavet smykker. Der er
arbejdet med flere teknikker. Alle fingerringe er savet ud,
bukket og loddet med sølv. Alle har desuden lavet forskellige former for kæder og slentrede armringe. Her ses et par
håndfulde ringe og armbånd. Det er Christina Larsen der
poserer med sin flotte halskæde.
6. –7. klasse har bl.a. arbejdet med knivfremstilling.
Forsøgsvis har vi banket en klinge ind i et stykke grønt =
vådt træ. Processen med at tilvirke det bløde skæfte var
derfor meget lettere og hurtigere. Resultaterne blev fine efter en behandling med finslibning og oliering.
Bo Jensen
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Lissi viser her den ægyptisk
inspirerede kjole.

Lissi har i den tid hun
har gået på Alexandraskolen syet til flere
kendte personer,
heriblandt folketingsmedlemmer.

Mønster som er syet op i lærred og
den færdige jakke – her under fra en
udstilling i Forum i København. At
Lissi så selv tilfældigt passer jakken
kan vel ikke undre.
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ALEXANDRASKOLENTEMA

Lissi - Haute couture
Hos Lissi og Ernst Pedersen
i Høgsted er en del af huset
nu omdannet til systue. Da
Ernst for nogle år siden blev
ramt af sygdom, blev nogle
døre lukket, som han udtrykker sig, men samtidig blev
nye døre åbnet.

Lissi er kontoruddannet og
havde job som sådan, men da
Ernst blev syg valgte hun at tage
en skrædderuddannelse med håbet om med den uddannelse at
kunne have sin arbejdsplads i
hjemmet – få sin egen systue.
Lissi har altid interesseret
sig for at sy, både til mand – børn
– og sig selv. Derfor søgte hun
optagelse på Alexandra-skolen i
Frederikshavn. Men – ler hun,
da fandt jeg virkeligt ud af, hvad
det vil sige „at kunne sy“. Der
var temmelig langt fra det jeg
kunne og det jeg kom til at lære.
Her bliver alt bygget op helt fra
grunden. Først bliver der lavet
et personligt grundmønster, som
bliver syet op i lærred. Grundmønstret bruges som udgangspunkt ved senere fornyelse af
garderoben. Dvs. efterfølgende
modeller også bliver syet op i
lærred efter der er lavet snitudvikling af grundmønsteret. En
sikker metode, ja – men også dyr
i timeløn.
Vi lærer også at det er meget vigtigt at vi bruger de rigtige farver. Her har vi små farveprøver i stof der holdes op til
ansigtet, så vi kan se hvad der
klæder kunden. På samme måde
er det meget vigtigt at se på kunden hvor indsnit og overskæringer skal være ligesom længden
på både jakke og nederdel skal
være ideel til kunden alt afhængig af kropsbygning. Det er meget spændende at kreere tøj der
får det bedste frem af kroppen.
Desværre er jeg vist blevet
miljøskadet, griner hun, når jeg
går på gaden kan jeg engang

imellem tænke – hun skulle have
haft en anden farve – lidt bredere skuldre – overskæringen et
andet sted o.s.v. Man bliver bidt
af det.
Hun kom først ind på ½ års
optagelses kursus også for at se
om det var noget for hende, det
var det. Der er brugt mange timer på opgaver både på skolen
og derhjemme, men det mærkes
ikke som arbejde når det er så
spændende. At der ligger timer
i en opgave får man et indtryk
af ved synet af en meget flot
ægyptisk inspireret selskabskjole.
Den teoretiske del, som skal
afleveres til bedømmelse sammen med kjolen er et kunststykke - et lille opslagsværk,
som starter med kunstfærdig
råskitse af kjolen og dernæst
side efter side beskrivelse af
mønster – alle detaljer vedrørende sømme, indsnit o.s.v. –
små prøver af det stof der er
brugt – for til slut at vise den
færdige kjole. Hele bogen er rigt
dekoreret med kunst fra
pyramidernes land. Jo, her får
man en ide hvad der er lagt af
timer i „bare eèn opgave“. Skolen holder mannequinopvisning
et par gange om året, hvor modellerne bliver vist frem for et
større publikum.
Lissi har i den tid hun har gået
på Alexandra-skolen syet til flere
kendte personer, heriblandt folketingsmedlemmer. I de fleste tilfælde er det skolen, der henvender sig til dette publikum, fordi
man jo her har mulighed for at få
Alexandra-skolens modeller vist
ved for eks. dronningens fester. Modeopvisning på højere plan.
Man behøver dog ikke være
folketingsmedlem for at bære en
Lissi model. En af konfirmanderne i Vrejlev kirke har også
fået sit dress kreeret hos Lissi.
Her til sommer bliver Lissi
færdig med en to årig uddannelse

og så er hun spændt på om der er
interesse for skræddersyet tøj.
Det vender vi tilbage til i
næste nr. af LOKALBLADET

Billederne er fra
udstillingen i
Frederikshavn.
Herover Lissi
foran sine kjoler.

FAKTA

Alexandra-Skolen for
Skrædderi og Konfektion
hed oprindelig Sonja
Suleimans skrædderskole,
men fik sit nuværende
navn, da prinsesse
Alexandra i 1996 blev
protektrice for skolen.

af Kirsten Mouritsen
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BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

Nyt fra Møllehaven
Samarbejde med skolen

På tur til Nørlev

Børnehaven Møllehaven – Børnehaven Skovager samt Vrejlev-Hæstrup
indskolingsårgange har i samarbejde valgt
at styrke indsatsen på det sociale område.
Vi oplever at der er blevet brug for at
sætte særlig fokus på børns måde at behandle hinanden på – både overfor kammerater og overfor voksne.

Hjørring Kommune har ude
ved Nørlev strand en hytte med
tilhørende lade, små stalde.
Ja et stort skønt område at
boltre sig på. Vi har igennem de
første måneder i det nye år været på flere ture derud sammen
med børnehaven Skovager. Vi er
blevet hentet i bus og kørt lige
til døren igen, nemmere kunne
det ikke være. Men hver gang
glædede børnene sig til at
komme af sted, for det var et nyt
område, som var spændende at
udforske og fantasien var på sit
højeste.

Nyt undervisningsprogram
Vi har valgt at bruge et særligt
„undervisningsprogram“ som hedder: Trin
for Trin – et program til udvikling af børns
sociale kompetencer
Vi har valgt at investere i og afprøve
dette pædagogiske materiale, som et fælles indsatsområde i Vrejlev-Hæstrup skole
distrikt. Og alle arbejder med materialet
her i forårsperioden.
Materialet handler om at lære børn
sociale færdigheder.
At vise Empati : at mærke og forstå
egne følelser og at kunne aflæse andres
følelser.
Impulskontrol og problemløsning:
at stoppe op, tænke sig om og vælge den
bedste løsning efter at have indkredset problemet og vurderet de mulige måder, det
kan løses på.
Selvkontrol: at håndtere aggression
og anvende teknikker til at kunne tage en
provokerende situation roligt.
Følelsesmæssige og sociale områder
læres på samme måde, som barnet lærer
andre færdigheder. De skal synliggøres i
ord og handling og støttes og anerkendes
for at udvikles.
Programmet består af leg, spil, foto,
sang mv. og der vil undervejs blive mulighed for at skabe et fællesskab om normer og værdier, som både vi og jer forældre kan samarbejde om.
Trin for trin materialet lærer børn
sociale færdigheder, oparbejder bedre trivsel og forebygger vold og mobning.
Jeg tror ikke vi kan være uenige om,
at børn har brug for anerkendelse både af
os voksne som af sine kammerater – at
lære og forstå, at man behandler andre,
som man ønsker selv at blive behandlet –
dialog i stedet for vold/ufred.
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ved medarbejderne

Desuden lærte vi også børnene fra Skovager at kende. Der
var ingen, som savnede cykler,
mooncar, gynger, sandting mv.
Ja for alle løb nærmest rundt
som små myrer, de sugede alt til

sig. Alt skulle ses og prøves.
Bl.a. klatretræer, balancebom,
indianerhuler, Flintstonebil og så
den kæmpe store lade, som indbød på forskellige klatreting og
høet, som blev brugt som blødt
underlag, at smide sig i og samtidigt sjovt at kaste med som sne.
Ja vi fik rigtig tumlet og
brugt energi. I området omkring
Slettingevej er det en fantastisk
natur, som fører til skov, strand
og åbent bakketerræn, hvor vi
bl.a. under flere gåture ud i området kom til en gammel flyveplads og der ligger også en dyregård i nærheden med hobbylandbrug. I det helt taget et dejligt sted. Vi er også heldige, at
vi har fået muligheden for at
komme derud endnu flere gange
inden sommerferien. Det vil vi
helt sikkert benytte os af.

Guldkorn
Søren: Hvad er det?
Britta: Det er elefanttyggegummi
Søren: Jeg synes nu mere det ligner giraftyggegummi
To drenge får sig en snak med vores pedel Lars på legepladsen.
Lars spurgte den ene, om de havde en kok derhjemme.
Drengen sagde: Nej vi har en hane.
Lars siger: Jamen er en hane og en kok ikke det samme?
Nej siger han bestemt for kokken laver mad.
Søren: Jeppe, du må gerne komme med mig hjem
Jeppe: Nej, jeg skal putte nu
Laura kommer og spørger, om hun må strikke. (Sy på pude)
Hun kommer i gang med at sy og stikker sig på nålen
„Britta – det her er vist en strikke-prikke nål“.
Jeppe:
Drenge har en tissemand
Pædagog: Ja, hvad har pigerne så?
Jeppe:
De har rottehaler

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

Trafikprojekt i Møllehaven
Vi har valgt at prioritere trafik som
et gennemgående projekt i vores
mellemgruppe og en af vores pædagoger er uddannet trafikpædagog og
er derfor primus motor i dette projekt.
Børn tænker meget konkret og i
alderen 3-6 år mangler de erfaring og
træning i at færdes i trafikken. De ser
verden udfra deres egen synsvinkel og
tror andre trafikanter også har set dem.
De har svært ved at bedømme hastighed og forstå om bilen kommer imod
dem eller kører i modsat retning.
Derfor finder vi det meget vigtigt
at vi som voksenmodeller viser og lærer børnene at færdes i trafikken og at
de får tiden til at orientere sig.
Vi oplever at børnene er usikre og
uopmærksomme, når de færdes i trafikken og mangler erfaringer. Børnene
er impulsive og de ser ikke altid de
farer som kan opstå – fx når vi skal
over en vej eller et fodgængerfelt.
Når vi arbejder med trafik tager
vi udgangspunkt i en trafikkasse som
indeholder materialer som børn i denne
alder forstår. Der er trafiksange, trafiklege, hjemmebamser, opgavebøger mv.
som vi arbejder med i børnehaven –
men børnene har også „hjemmearbejde“ og det syntes de er meget spændende.
Vi skal også ud i trafikken og afprøve helt konkret hvordan man skal
gå på fortovet – holde i hånd – kikke
til højre/venstre osv.
Vi besøger senere i forløbet en cykelhandler, som fortæller om hvad der
skal være på en cykel – hele forløbet
afsluttes med en cykelprøve i børnehaven.
Vi har nu fået erfaring med projektet og oplever at børnene bliver
mere sikre og opmærksomme på
gåture og samtidig finder de det sjovt
og syntes det giver nogle positive oplevelser og samtaler.
Undervejs laver vi dagbøger og
trafikmapper og derfor har forældrene
mulighed for at bygge videre på den
lærdom vi har givet i børnehaven.

Her er skiltene ude i praksis og cyklisterne øver sig i deres betydning

Rødgulgrøn,
stopgør dig klarkør

Fra Henrik Hansen: Lokalstof til Nordjyske Stiftstidende
Husk at bruge den lokale meddeler til omtale af arrangementer og begivenheder som foregår i Vrejlev-Hæstrup området. Omtale af arrangementerne og begivenhederne i vort område er gratis, når de bringes under Hjørring sektionen, og formidles via meddeleren. Har man noget tekst så brug
postkassen på Lindager 17 i Poulstrup, eller mail til
lindager17@mail.tele.dk.
Man er også meget velkommen til at ringe til Henrik Hansen på tlf.
98988394. Husk omtaler fra og om lokalområdet, viser omverdenen at vi
er et aktivt samfund, hvor der sker noget for alle aldre, og hvor der er godt
at bo. Politikerne i Hjørring har også godt af at se der er aktivitet i VrejlevHæstrup, så de ikke helt glemmer at vi er en del af kommunen. Henrik
Hansen, Lindager 17, Poulstrup, NORDJYSKE Stiftstidendes repræsentant i Vrejlev-Hæstrup området.

ved medarbejderne
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KORT
FORTALT

Nye børn i Møllehaven

Simone, 5 år og startet i Smørblomsten

KLOSTERMARKED OG
ÅBEN KIRKE
SØNDAG DEN 3. JUNI
Klosteret:
Se nærmere program
på de lokale opslag i
forretningerne

Daniel. 3 år og startet i Klokkeblomsten

Kirken:
10.30 Højmesse
11.30 Kirkens historie
v. sognepræsten
13.30 Musikalsk karter
14.00 Rundvisning på
kirkegården v. E Jess
kl. 16 Musikalsk kvarter

Nye børn i Møllehaven

Søren, 3 år og startet i
Klokkeblomsten

LOKAL
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Jens, snart 2 år og startet
på Annemonen

ved medarbejderne

Personalet i Møllehaven siger velkommen til Simone
Christiansen. Simone er 5 år og starter 1. april på
Smørblomsten.
Ligeledes siger vi velkommen til Daniel Pedersen, 3 år og
Søren Kristiansen, 3 år, begge børn starter op på
Klokkeblomsten på Møllemarken.
På Anemonen, vores vuggestuegruppe siger vi
velkommen til Stig Lassen.
Vi siger også velkommen til alle deres forældre.

FRA
MEDDELERNE

Møllebyen

NYE BEBOERE
På Præstevej
Nicklas
og Daniel,
Vingemarken 2

På Vingemarken 8
bor Charlotte og Thomas Pedersen
med deres to drenge Nicklas og Daniel ,
samt familiens hund Lady. Charlotte arbejder på HMAK. Fritiden bruges på
børn, heste hus, have og sammen med
gemalen går de til line dance.
Thomas er lige startet på nyt job hos
Brüll i Hjørring, han slapper af ved en
fisketur og samler desuden på modelbiler. Nicklas er 9 år og går på Privat
realskolen. I sin fritid er han spejder og
bruger sin PC. Han mangler nogle legekammerater her i området. Daniel er
3 år og er i Møllehaven hver dag.

På Vingemarken 2
bor Jette Søndergaard Rasmussen
sammen med Carina på 16 år. To drenge
er flyttet i egne lejligheder, Tommy i
Ålborg og Michael i Hjørring .
Jette er sygeplejerske på Hjørring
Sygehus .Fritiden bruges på hus og have
, og hun vil gerne lære området og naboerne bedre at kende. Carina går i
Lundegaardskolen i 9 . klasse. I fritiden
arbejder hun hos en bager, hun har tidligere spillet håndbold men er stoppet på
grund af en knæskade. Familien kommer fra Hjørring og er glade for at bo i
Møllebyen, hvor man hilser på hinanden!

bor Kim Hansen og
Vibeke Nielsen. De har
5 børn de to yngste
Maibritt og Kasper bor
hjemme. Kim arbejder
på Danish Crown i
Sæby. Fritiden går med
at bygge deres nye hus
og passe deres 6 heste
samt en gammel bil . Vibeke arbejder på Oasen
i Skallerup. Fritiden går
med at passe haven og
sin hobby: En motorcykel .Maibritt går i 9.
klasse
på
Lundergaardskolen. I
fritiden går hun til boksning og har tidligere
spillet fodbold i
Fortuna. Kasper går i 8
.klasse
i
Lundegaardskolen. Fritiden går med heste .
Familien købte det
gamle hus på Præstevej
af Karen Ester Jensen,
som havde boet der i 43
år. Karen Ester kom på
plejehjemmet i Fynsgade, hvor hun var glad
for at være.
Min mor besøgte
Karen Ester og fik lov
at låne billeder af det
gamle hus , med henblik
på Lokalbladet. Karen
Ester nåede ikke at se
det inden hun døde, men
accepten havde vi fået.
Tak for det.

Familiebofællesskab på Guldagervej 184
Thomas Thomsen har i mange år ejet Guldagervej 184, som er
delt op i 2 lejligheder. De har været lejet ud til fremmede, men nu er
„drengene“ Jesper og Brian flyttet ind.
Jesper, der er traktormekaniker og arbejder i Serritslev, bor
sammen med Majbrit Sørensen, som er færdiguddannet frisør til
august.
Brian er lagerekspedient hos Almas i Brønderslev og bor sammen med Helle Brix Pedersen, derer ansat hos Kvickly Xtra i Nørresundby.
Begge piger er opvokset i byen, men Majbrit siger, at de alle
trives godt i de landlige omgivelser.

PÅ
På det øverste billede ses Karen Ester Jensen på
plejehjemmet Fynsgade og nedenunder huset, som det
så ud i de 45 år, Karen Ester boede på Præstevej. At
Karen Ester glædede sig til st se sit hus i Lokalbladet
ses af, at hun flot havde dekoreret kuverten med
billedet. Sådan skulle det desværre ikke gå, da Karen
Ester er død i mellemtiden. Nederst ses det nye hus
som nu bebos af Kim og Vibeke.
Læs omtalen til venstre for billedserien.

ved Henny Madsen
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POULSTRUP
ET BADMINTONKLUB
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Nyt fra Poulstrup Badmintonklub

U11D: Mathias og Simone

Kaya

Marie

U13D: Andreas og Kim

Generalforsamling
Nu er sæsonen 2002-2003 afsluttet og
der blev opnået følgende resultater i
holdturneringen.
U11A blev kredsvinder
U13A blev kredsvinder
U15B blev nr.3
U15B 4H blev nr.2
Dette flotte resultat sendte både U11
og U13 til kredsmesterskab Dette
stævne blev afviklet i Poulstrup 15/3.
U13 opnåede en 2. plads.
Derudover havde 4 spillere kvallificeret
sig til D.G.I.s Landsmesterskab:
U11 Mathias Nielsen,
U13 Annemette Thomsen
og Thomas L. Jensen
U15 Mathias Saksager.
Den 16 marts blev der afholdt klubmesterskaber i ungdomsrækkerne.
Mange og seje kampe skulle der til,
før følgende vindere blev fundet:
U 9Hs. 1.Kasper W.Jensen
2.Mathias Pedersen
U11Hs 1.Mathias Nielsen
2.Anders P.V.Nielsen
U11Ds 1.Maria Nielsen
2.Kaya Bernsen
3.Annemette L.Jensen
U13Hs 1.Kim Kristensen
2.Thomas L.Jensen
3. Tobias R.
U13Ds1. Annemette Thomsen
2. Laura Saksager
3. Asta Jensen
U15Hs1. Mathias Saksager
2. Jesper Brønnum
3. John Skovsgaard
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ved Benthe Worm

På generalforsamlingen den 10.
marts 2003 blev følgende valgt til
bestyrelsen.
Formand:
Klaus Nielsen
Næstformand:
Anne Marie Haagensen
Sekretær:
Karen Thomsen
Kasserer:
Morten Skovsgaard
Bestyrelsesmedlem:
Vagn Jensen
Suppleant:
Hans Møller

Sponsorstøtte
Klubben vil gerne sige tak til alle som
har hjulpet gennem sæsonen. En stor
tak til Sparekassen Vendsyssel og
Sportsmaster for sponserstøtte til vores
begynderstævne.

Også en stor tak til Hæstrup VVS og
Sparekassen Vendsyssel
for spillertrøjer til holdene.
Billederne til højre med de nye trøjer
(fra oven):
1: Brian, Anders N, Anders W, Martin,
Line og Charlotte
2: John, Mathias,Anders og Jesper
3: Kaya, Mathias, Ann Mette og Marie
4: Thomas, Anne Mette, Laura og Kim

Ua3C: Thomas og Annemette

Hele egnens
samlingssted
Sport og
fritid

er
sagen

Støt bladets
annoncører
de støtter os

Poulstrup Skolevej 5 - Poulstrup

VREJLEV-HÆSTRUP
HALLEN

ANNONCER

Tag imod jeres gæster i foyeren og nyd
velkomstdrinken på balkonen med frit
udsyn til de flotte festdækkede borde.
I ”Den gamle Biograf” går hygge, historie og
charme op i en højere enhed og her er
plads til fest, dans og gode oplevelser.

Forslag til fest-menu
i ”Den gamle Biograf”:
Velkomstdrink
1/2 røget ørredfilet m. æggestand, reje og
hjemmebagt brød
Farseret perlehønebryst, fyldt bagt kartoffel,
flødepaprikasauce,
årstidens grønsager og salat
Nøddekurv m. 2 slags sorbet is og frugt
Kaffebord med kransekage
Croissant m. reje-, hønse- og skinkefyld
Vin ad libitum
Dessertvin

Kr. 248,00 pr. kuvert
eller
Vælg spændende ”Ta’ selv buffet”
fra kr. 124,00 pr. kuvert

Vi ha
børne r
leg
hjørne e-

Ud af huset:
Græsk, kinesisk, amerikansk eller mexicansk
fra kr. 141,00 pr. kuvert
eller
”Ta’ selv buffet”
fra kr. 110,00 pr. kuvert

Skal du holde
fødselsdag – bryllup – familiefest
konfirmation – reception – begravelseskaffe,
så ring til
Den

Gamle Biograf
Nygade 4 · 9760 Vrå · Tlf. 9898 1275
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TODBJERG BUSSER NORD / TÅRS TAXI

Vorhøj Maskinstation
V/ Ole Østergård Poulsen
Terpetvej 490

9830 Tårs
Tlf. 40 19 55 99

98 98 85 99

HOVEDGADEN 112, POULSTRUP - 9760
VRÅ
Døgnvagt på Taxi

Turistkørsel i ind- og udland
Vogne fra 1-68 personer
Konferencebuser (V.I.P.)
Læge- og speciallægekørsel
Selskabskørsel
Liftbuskørsel
Rutekørsel
9898 8507
9896 1701
FAX. 9898 8581
- 9896 1995
TLF.

Turistkørsel i
ind- og udland
Kørsel med Liftbus
Udflugtskørsel
Minibusser
Selskabskørsel

Saksager rejser
v/ Morten Saksager
Saksagervej 166
9760 Vrå
telefon 98982300
telefax 98988366

Henning Kristiansen
Maskinstation

Smedievejen 56
9800 Hjørring
Tlf. 98 98 65 00

SALG AF
HVIDEVARER
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ÅBNINGSTIDER DAGLIGT 7-22

Kontor & Papir
Hvidevold 2

9800 Hjørring
Tlf. 98 92 33 33
Telefax 98 92 33 28
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LOKALBLADET

VEJVISER
Meld dig før du vækker din nabo!
Meddelere søges i Harken og Poulstrup

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

SIDSTE FRIST FOR
INDLEVERING ER:

10. JANUAR
01. APRIL
01. JULI
01. OKTOBER

AKTIVITETSKALENDEREN
1. nummer:
2. nummer:
3. nummer:
4. nummer:

15. febr.-30. maj
15. maj-30. aug.
15. aug.-30. nov.
15. nov.-01.marts.

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

Et hul i jorden
En beretning om de spændende udgravninger ved Vrejlev Kloster i forbindelse med motorvejens åbning.

REDAKTION
Bladet udkommer
4 gange årligt ca.
20. FEBRUAR
20. MAJ
20. AUGUST
20. NOVEMBER

Lokalbladet er et upolitisk
egnsblad, der udgives af en kreds
af foreninger og institutioner i
Vrejlev-Hæstrup området.
Bladets formål er at formidle
nyhedsstof fra området, og at
støtte og synliggøre foreningslivet og lokalsamfundet udadtil
og give en tidsdokumentation
for eftertiden.
Bladets økonomi bygger på
brugerbidrag fra læserne,
foreningsstøtte, sponsorer og
annoncører.
Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1100 eksemplarer
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Ansvarshavende
Foreningsstof og annoncer
Lokalstof og redigering
Renskrivning for private
Korrektur

Niels Chr Scheel Lassen, Vrejl. Kirkevej 28, 9760
Erik Jess, Hovedgaden, 78, 97860 Vrå
Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå
Rita V. Frantsen, Tollestrup
Kirsten Blichert

98986043
98988063
98988027
98837919

Lillian Toft Jensen,Bastholmmøllevej 31, 9760 V.
Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå
Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå
Ingen meddeler
Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring
Ernst Pedersen, Høgstedvej 66, , 9760 Vrå
Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring
Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå
ingen meddeler

98988422
98986166
98986495

Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
Niels Jørgen Nygaard, Hæstrup Hedevej 34, 9800 Hj.
Åse Hvidberg, Ålborgvej 603, 9760 Vrå
Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
Ingelise Villumsen, Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Vagn Jensen, Høgsted Kærvej 35, 9760 Vrå
Søren Krogholm, Krogholmvej 151, 9760 Vrå
Hans Jørgen Jensen, Hovedgaden 19, 9760 Vrå
Elin Christensen, Terpetvej 210, 9830 Tårs
Børnehaven Skovager, Skovager 7, 9760 Vrå
Lars Damgaard, Hovedgaden 51, Poulstrup, 9760 Vrå
Britta Bak, Græshedevej 40, 9760 Vrå
Nikoline Dietz, Hovedgaden 63, 9760 Vrå

98988394
98986257
98986446
98986333
98986346
98988439
98988129
98988491
98831205
98988327
98988567
98986468
98988085

LOKALSTOF
Bastholm/Tollestrup
Guldager
Gunderup
Harken
Hæstrup
Høgsted
Hæstrup Mølleby
Rønnebjerg
Poulstrup

FORENINGSSTOF

Børnenes jord
Harken borgerforening
HUGF
Hæstrup menighedsråd
Møllehaven
Poulstrup Badmintonklub
Poulstrup Borgerforening
Poulstrup Rideklub
Skolebestyrelsen, V-H skole
Skovager
KFUM-Spejderne
Sport 81
Støttef. f. Aktivitetscentret

98986467
98988211
98986289
98988029

FORENINGS

VEJVISER

SKOLEN
Vrejlev-Hæstrup skole
Skoleinspektør, privat
Viceskoleinspektøren
Viceskoleinspektør, privat
Lærerværelset
Skolens mønttelefon
Skolens telefax
Skoletandplejen
Teknisk serviceleder
Teknisk serviceleder privat
Skolevejlederen
Skolebiblioteket
Skolefritidsordningen
Juniorklubben
Ungdomsskolen
Skolebestyrelsen

Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå
98988125
Hanne Thorup, Harkenvej 3, 9760 Vrå
98998059
kontoret.........................................................................98988421
Arne Larsen-Ledet, Irisvej 1, 9760 Vrå
98982127
..................................................................................... 98988149
..................................................................................... 98988223
..................................................................................... 98988308
.................................................................................... 98988158
.................................................................................... 98988651
Christian Højer Jørgensen, Elmager 3, 9760 Vrå
98988543
..................................................................................... 98988202
..................................................................................... 98988662
..................................................................................... 98988253
................................................................................... 98988367
Bo Jensen, Hjabelundvej 176, 9740 Jerslev ............... 96468346
Poul Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå........................... 98988267

DAGINSTITUTIONER
Møllehaven
Skovager

Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Skovager 7, 9760 Vrå

98986346
98988327

PLEJEHJEM
Poulstruplund
Skovgården

Hovedgaden 116A, Poulstrup, 9760 Vrå
Ålborgvej 49, 9800 Hjørring

98988040
98922187
98961701
98986043

Kirkesanger
Organist

Tårs Taxa
Niels Christian Lassen, Vrejlev Kirkevej 28, Vrå
Træffes bedst på hverdage kl. 12-13 (ikke mandag).
Anders Boelt Kristensen, Gravensgade 23, 9700 Br.
Thomas Abildgaard Hansen, Vrejlev Kirkevænge 1, Vrå

Vrejlev Kirke:
Kirkegårdsleder
Menighedsrådet

Kirkegårdskontoret (bedst mandag-fredag kl. 12-13)
Peter Boel Beck (privat), Skævevej 6, 9352 Dybvad
Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå

98988360
98864542
98988027

Hæstrup kirke:
Menighedsrådet
Graver

Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
Jørgen Christensen, Guldagervej 330, 9760 Vrå

98986333
98986052

KIRKERNE
Kirkebilen:
Sognepræsten

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord
Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
Harken Borgerforening
Niels Jørgen Nygaard, Hæstrup Hedevej 34, 9800 Hj.
HUGF
Hanne Lise Hansen, Ålborgvej 841, 9760 Vrå
Lokalhistorisk Forening
Knud Pedersen, Gønderupvej 131, 9760 Vrå
Pensionistf., Harken
Peter Poulsen, Hedebovej 7, Harken, 9760 Vrå
Pensionistf., Poulstrup
Ruth Nielsen, Hovedgaden 98A, Poulstrup, 9760 Vrå
Poulstrup Badmintonklub Bente Worm, Hovedgaden 55, Poulstrup, 9760 Vrå
Poulstrup Borgerforening
Søren Krogholm, Krogholmvej 151, 9760 Vrå
Poulstrup rideklub
Hans Jørgen Jensen, Hovedgaden 19, 9760 Vrå
KFUM-Spejderne
Ole Kjærsgaard, Engkærvej 6, 9760 Vrå
Sport 81
Tom Bak, Saksagervej 302, )760 Vrå
Støttef. for aktivitetscentret Nikoline Dietz, Hovedgaden 63, 9760 Vrå
V-H. Folkedansere
Conny S. Jensen, Lindager 14, 9760 Vrå
Ældregruppen i Poulstrup Edith Jess, Hovedgaden 78, 9760 Vrå
HALLER OG MØDELOKALER
Harken-hallen
Harken Idrætsforening
Lokalhistorisk Arkiv
Poulstrup Aktivitetscenter
Poulstrup Forsamlingshus
Poulstrup Missionshus
Poulstrup Ridehal
Vrejlev-Hæstrup Hallen

Idrætsmarken 15, 9760 Vrå
Idrætsmarken 15, 9760 Vrå
Hovedgaden 8, 9760 Vrå, v/ Erik Jess
Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå
Birkager 6, 9760 Vrå
Hovedgaden 16, 9760 Vrå v/ Erik Christensen
Munkholmvej, 9760 Vrå
Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå

98986801
98988113

TID OG STED
LOKALHISTORISK
ARKIV:
Åbent:
mandag kl. 16-18
AKTIVITETSCENTRET:
Åbent: Tirsdage 11.30-16.00
Torsdage 8.30-16.00
Fredage 8.30-13.00
Damefrisør og foddame: Bestil
tid på tlf. 98988011
BOGBUSSEN:
Høgsted mandag 16.10-16.50
Harken: onsdag 16.10-16.35
Tollestrup:onsdag16.50-17.20
Poulstrup: mand.17.00-18.00
SPAREKASSEN
Hovedgaden 78, Poulstrup:
Mandag .............. 9.30-15.30
Tirsdag .............. 9.30-11.30
Torsdag ............. 9.30-17.30

WEB-GUIDE
SPORT81:
www.pv81.dk
BØRNENES JORD:
www.ministrup.dk
KIRKERNE:
www.sogne.dk
PST:
www.pst-poulstrup.dk
SPAREKASSEN:
www.sparekassen-vendsyssel.dk

98988394
98986257
98988610
98988034
98986175
98988351
98988462
98988129
98988491
98988582
98988583
98988085
98988254
98988063
98986390
98986244
98988063
98988011
98988449
98988492
98988491
98988088

BOLIGER:
www.poulstrupboliger-dk

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

MAIL-GUIDE

LOKAL
bladet
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LOKALbladet
2003

VREJLEV-HÆSTRUP

KIRKETIDERNE ER FLYTTET TIL SIDE 2

