MULTINETVÆRKET

”Multinetværket i
Vrejlev - Hæstrup”

-en præsentation af en landsby med
et enderledes foreningsarbejde

En orientering om Multinetværket og landsbyen Poulstrup i Hjørring kommune med en ny vinkel på struktur - synliggørelse og
samarbejde i lokalsamfundet.
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Status
Poulstrup har 500 indbyggere og er den sydligste landsby i Hjørring kommune. Byen er opstået omkring Vendsyssels første andelsmejeri, der startede i 1896.
Der kom snart mange servicevirksomheder til og byen
blev et vigtigt lokalcenter, som gjorde byen selvforsynende. Der opstod flere store virksomheder, bl.a. en
karosserifabrik, der byggede biler.
Mange foreninger opstod og samlingsstedet blev det
nybyggede forsamlingshus. På et tidspunkt var der ca.
30 forretninger og institutioner i byen.
De sidste 50 år er der som alle andre steder sket en urbanisering og næsten alle forretninger fra dengang er
forsvundet. Tilbage er kun en betonvarefabrik og en
del håndværksvirksomheder.
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Ny central beliggenhed
Med bygningen af Hirtshalsmotorvejen har Poulstrup
igen fået en central placering tæt ved afkørsel 5 med
10 min. kørsel til Hjørring og 25 min. kørsel til Ålborg.
Dette vil sikkert præge udviklingen i området i de
kommende år, hvis beboerne forstår at markere sig på
den rigtige måde.
Med den nye kommunale struktur får landområderne
intet foræret uden egen indsats. Kun gennem synliggørelse og innovativ tankegang hos de lokale, kan udvikling fastholdes i landdistrikterne.
Omlægningen af landbrugsstøtten bliver fremover et
vigtigt middel for udvikling af landsbyerne og det åbne
land. Poulstrup har allerede startet flere projekter og
vil fremover aktivt arbejde for områdets udvikling.
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Foreningslivet
Poulstrup har gennem årene haft et blomstrende foreningsliv med omdrejningspunkt i Forsamlingshuset.
Da Husflidsforeningen omkring 1970 blev nedlagt, købte man for pengene en centralt beliggende grund, som
man forærede til byens børn.
Her opstod ”Ministrup”, en legeplads og et åndehul for
byens børn. Børnenes Jord ledes som en selvejende institution af en forældregruppe, der hvert år i juni arrangerer en velbesøgt fødselsdagsfest.
Poulstrup har en stor KFUM spejdertrop med eget hus,
og en velfungerende 4H gruppe, der deltager i dyrskuet
i Hjørring med dyr og udstillinger.
For de ældre er der en folkedanserforening og for børn
og unge 2 nystartede squaredanceforeninger, der øver
på skolen.
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Idrætslivet
I 1989 tog en række borgere initiativ til at opføre en
idrætshal i Poulstrup og samlede 1 mil. kr. ind til formålet. Hallen er i dag kommunens eneste privatejede
hal og drives ved frivillig arbejdskraft.
Vrejlev-Hæstrup Hallen er samlingssted for egnens
sportsaktiviteter. Her er der boldspil, gymnastik, badminton, legeaftener for byens børn og større kulturelle
arrangementer.
Et nybygget motionscenter indvies 1. september 2006 i
tilknytning til hallen. Mange frivillige instruktører sørger for vejledning af motionisterne.
For de idrætsgrene, hvor det kniber med af skaffe nok
deltagere fra lokalområdet, har man indledt et samarbejde med de omkringliggende foreninger.
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To solstrålehistorier
Gennem generationer har Poulstrup haft en brugs, fra
den tid hvor andelstanken var drivkraften i landsbyerne.
I 2003 blev brugsen bortrationaliseret af COOP Danmark, og Poulstrup stod uden dagligvareforretning.
En kreds af borgere indsamlede på en måned 250.000
kr. og købte efter vanskelige forhandlinger bygningerne.
20 borgere renoverede med frivillig arbejdskraft den tidligere brugs og et nyoprettet I/S udlejede lokalerne til
en ny købmand.
Samtidig renoverede en anden kreds af frivillige forsamlingshuset, der fik moderniseret salen, bygget nyt køkken og toiletfaciliteter.
Forsamlingshuset er nu et meget benyttet samlingssted
for lokale arrangementer og familiefester.
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Institutionerne
En væsentlig årsag til at Poulstrup i dag et velfungerende lokalsamfund er, at man har kunnet bevare mange offentlige institutioner.
Vrejlev-Hæstrup skole er en moderne nyrenoveret skole med 9 årgange, børnehaveklasse, fritidsordning og
juniorklub. Om aftenen er der en ungdomsklub med
dramahold og eget orkester.
Et kommunalt aktivitetscenter har mange tilbud til de
ældre, bl.a. internetcafé og stavgangshold. Den kommunale bogbus servicerer byen ved Akivitetscentret.
Poulstruplund er et bosted for ældre med 11 nyrenoverede lejligheder og tilknyttede beskyttede boliger. Det
er således positivt for byen, at man også lokalt har
plads til de ældste beboere
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Poulstrup har plads til børnene
Ud over kommunale tilbud i forbindelse med skolen og
andre lokale pasningstilbud er der startet flere forsøgsprojekter i Poulstrup.
Gruppen for børn og unge har med støtte fra Indenrigsministeriet i 2006 ansat en pædagog til at lede en klub
for de 10-16 årige efter skoletid 2 dage om ugen.
Menighedsrådet har startet musikprojektet ”Ungdomsbanden”, et musikalsk aktiveringsprogram, og den kommunale ungdomsskole har bl.a. dramahold og eget
kluborkester. Der er endvidere startet en lokal afdeling i
Poulstrup under den kommunale musikskole.
Aktivitetscentret har indledt et samarbejde om et
”Bedsteforældreprojekt” med skolens mindste klasser
som brobygning mellem generationerne.
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Græsrodsbevægelser
I Poulstrup er der tradition for, at mangler man noget,
så laver man det. Et godt eksempel herpå er rideklubben.
De mange hesteinteresserede børn i lokalområdet
manglede et ridecenter og derfor opførte man for få år
siden med frivillig arbejdskraft en ny ridehal med
springbaner ved klubhuset på de tidligere idrætsbaner.
Klubben er egnens største og har medlemmer langt ud
over lokalområdet. På nærliggende ejendomme er der
mulighed for opstaldning og pleje af børnenes heste.
En helt ny græsrodsbevægelse er Multinetværket i
Vrejlev-Hæstrup, der har flere projekter i gang for udvikling og fornyelse af Poulstrup og omegn.
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Et nyt forsøgsprojekt
I 2004 søsattes et forsøgsprojekt ”Multinetværk på landet” med støtte fra Fødevareministeriets Landdistriktspulje. Projektet var udarbejdet af LandboNord i Hjørring
for landsbyerne Poulstrup og Tårs.
Idéen med projektet var, at landbruget og landsbyerne i
forening skulle skabe fornyelse i landområderne og fremme udviklingen gennem fælles vækst og innovation.
På en række debatmøder i vinteren 2004-2005 blev der
lagt strategiplaner og udarbejdet struktur for arbejdet.
Resultatet er blevet, at Landbo-Nord har høstet nogle erfaringer, der på landsplan har gjort dem førende inden
for området.
Også lokalt fik projektet kolossal betydning gennem
etableringen af ”Multinetværket i Vrejlev-Hæstrup”.
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I samspil med
omverdenen

Projekter under Multinetværk på landet
udarbejdet af lokale fokusgrupper
•
Forslag til et nyt multihus
•
Renovering af grundlovspladsen
•
Stisystem vest for kloster og kirke
•
Udvidede tilbud til børn og unge
•
Byforskønnelse
•
En ny hjemmeside

I 2005 dannedes den ny forening: ”Multinetværket
i Vrejlev-Hæstrup” Foreningen skal fremme
Strukturering og innovation af by og kultur
Synliggørelse gennem kommunikation og information
Samarbejde lokalt og med eksterne partnere
Denne målsætning tænkes nået ved mobilisering af lokale ressourcer gennem projektstyret engagement formidlet af ”Multinetværket i Vrejlev-Hæstrup”.
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Struktur

Multinetværkets styrelse
Multinetværkets
åbne vækstforum
med idébanken
Selvstændige fokusgrupper for
aktiviteter og projekter
Multinetværket i Vrejlev-Hæstrup
I løbet af 2005 opbyggedes en struktur, der hen ad vejen byggede på nytænkning om samarbejdsformer og
organisation af foreningsarbejde.
Multinetværkets styrelse er et organ, som består af
10 personer, der har relation til en eller anden gruppe i
lokalsamfundet. Medlemmerne udpeges på årsmødet i
marts. Der er ingen medlemmer i foreningen.
Multinetværkets åbne vækstforum afholder afholdes med mellemrum åbne møder for alle, hvor nye idéer opstår. Hvis disse ønskes realiseret, dannes evt. en
ny selvstændig forening under Multinetværket.
Fokusgrupperne udfører herefter projekterne, eventuelt med selvstændige budgetter.
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Synliggørelse
Lokalbladet
Www.poulstrup.net
Medier
Samarbejde med myndigheder og
Relaterede foreninger
Lokalbladet er et projekt, der er knyttet til Multinetværket. Bladet er et kvartalsblad, der orienterer om
alt, hvad der rører sig i lokalsamfundet.
Bladet udkommer i 1200 eksemplarer og finansieres
gennem brugerbetaling, sponsorer og foreningsbidrag.
Bladet er 18 år gammelt men kun 5 år i sin nuværende struktur.
Poulstrup.net er en lokal internetportal, der blev
dannet som et projekt under Multinetværket. Siden
udvikles løbende og 3 generation vil være klar i efteråret 2006.
Kontakt til myndighederne sker gennem Multinetværket, der nu er nydannet landsbyråd for Poulstrup
og Harken.
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Samarbejde

Eksempler på lokale
Arrangementer:
Fest: Åben by og land
Kultur: Kunstudstillling
Fællesarrangementer
Fællesarrangementer
Multinetværket er det organ, der koordinerer samarbejdet imellem foreningerne om lokale arrangementer.
Endvidere kan Multinetværket planlægge aktiviteter, der
af de enkelte foreninger kan virke for overvældende.
Eksempler på samarbejde
I 2005 afsluttedes forårets projektarbejde med et stort
arrangement, hvor 29 foreninger, institutioner og virksomheder gik sammen om projektet ”Åben by og land”.
Dette store arrangement satte fokus på Poulstrup, som
en aktiv landsby.
Fokusgruppen ”Kunstudstillingen” laver i 2006 en kulturweekend på skolen, hvor en række kunstnere udstiller. Udstillingen er genopstået med hjælp Multinetværket, da en tidligere påskeudstilling efter mange års arbejde mistede pusten.
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Idéudvikling
Poulstrup er den første landsby, hvor man kan låne 10
tandemcykler til rundture i omegnen. Nøglerne kom
ned den 20.8. 2005 med et ”tandemspring”
Presse og Medier
Multinetværket forsøger at være aktive og skabe fokus
på by og egn gennem arrangementer og events, der
kan have pressens bevågenhed. Der sker derfor et
samarbejde om nyhedsformidlingen udadtil.
Stof formidles mellem Lokalblad, hjemmeside og dagspressen. Gennem events prøves at skabe vinkler, der
har pressens interesse.
Eksempler på byens synliggørelse gennem markedsføring er bl.a. ”Nationalsangen”, tandemcyklerne og byens nye storkerede.
I 2005 tildeltes Multinetværket Dansk Landbrugs Initiativpris og 16. september 2006 er Poulstrup som 1 af 6
nomineret til Årets børneby.
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Projektgennemførelser

Kulturarrangementer
Et samarbejde med Vendsyssel Teater resulterede i, at
Multinetværket i 2006 fik opført forestillingen ”Svend,
Knud og Valdemar” lokalt og endvidere har man købt
en hel forestilling af dramatiseringen af ”Prinsesserne”,
som stammer fra Rønnebjerg Storgård i lokalområdet.
Foreningerne samarbejder om arrangementer med
kendte foredragsholdere, bl.a. Anker Jørgensen, Svend
Auken, Lene Espersen, Søren Ryge, Lone Hertz, Peter
AG og musikarrangementer, der er for kostbare for en
enkelt forening.
Arrangementerne holdes i kirken, på skolen, i forsamlingshuset, i aktivitetscentret og i hallen, ofte i forbindelse med fællesspisning og hyggeligt samvær.
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Resumé
Idéudvikling og innovation foregår
gennem multinetværkets åbne
vækstforum
Projekter gennemføres
i fokusgrupperne i samarbejde med
eksisterende foreninger
Alle deltager i det omfang man har
tid og kræfter til
Alene kan vi kun lidt men sammen
kan vi det hele.
Eksempler på projekter undervejs
Klosterruten er en trampesti for gående færdsel, der
åbner området sydvest for Vrejlev Kloster for offentligheden. Stien åbnes den 13. oktober 2006.
Børn og ungeprojektet, et aktiveringsprojekt for 1016 årige efter skoletid.
Motionscentret, et nybygget fitnessrum i tilknytning til
hallen åbner 1. september 2006.
Byudviklingsprojekt starter efter planerne primo 2007.
Der arbejdes videre med ”grundlovspladsen” ved skolen i 2007.
En grøn plan for ”Rundmarken” i Hæstrup starter
sammen med Hedeselskabet i efteråret 2006
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KONKLUSION:
Bryd vante mønstre
Skab samspil mellem
”kulturbevarere” og
”Kulturfornyere”
Lav projektorienterede aktiviteter
Fokuser på dem der er med
og ikke dem, der er imod
De, der går i andres fodspor
kommer aldrig foran
”Alle vil fornyelse - ingen vil forandring”
Bryd derfor de vante mønstre for foreningslivet i dit
lokalområde. Gennem nye konstellationer omgår du
vante forestillinger og normer.
Skab synergi mellem de indfødte, ”Kulturbevarerne”
og tilflytterne, ”Kulturfornyerne”. Eksisterende foreninger har faste rammer og faste mål med lidt plads for
fornyelse.
Saml jer om nye tiltag gennem projektorienterede aktiviteter. De er lettere at målsætte, organisere, evaluere og lukke.
Fokuser på personer med positiv energi. Lad ildsjælene styre, så længe energien er der, og giv så plads for
nye iværksættere.
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Hvor finder jeg mere?
Lokalbladet for
Vrejlev-Hæstrup
www.poulstrup.net
Materialer udarbejdet af
Multinetværket
i Vrejlev-Hæstrup
Hæ
På www.poulstrup,net finder du navne og adresser på
mange involverede personer og omtale af aktiviteter,
der findes i lokalområdet. Hjemmesiden bliver næsten
dagligt opdateret med de seneste lokale nyheder.
En udførlig omtale af Multinetværkets arbejde og denne
orienteringsfolder finder du som pdf fil også der.
En række andre foldere kan ligeledes hentes på
www.poulstrup.net.
Endvidere har Multinetværket netop udgivet en informationsfolder, der ligger hos ejendomsmæglere, biblioteker og hos kommunen. Denne folder skal fremme interessen for tilflyttere til vores lokalområde.
Lokalbladet ligger endvidere fremme mange steder.

Træerne vokser ikke ind i himmelen
Multinetværket forsøger dog at give lokalsamfundet et løft i
den rigtige retning. Gennem et kommende projekt
”Udviklingsplan for Poulstrup” vil man give idéer og input til
borgere og kommune, så Poulstrup kan fastholdes som er
område, hvor foreningsliv og kultur blomstrer også i fremtiden.
Multinetværket ønsker en langsigtet investering ikke blot i
infrastruktur men også i menneskelige ressourcer og et godt
miljø. Men alfa og omega er, at alle, såvel borgerne som
kommune og stat, vedkender sig ansvaret og arbejder målrettet for den fremtidige udvikling af vore landområder.
Men husk at ingen kan trække sig selv op ved håret!

