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Arrangementskalender
2009
29. maj kl. 09.00:
Stavgangstur til
Rhododendronparken
Arr.:Aktivitetshuset
30. maj:
Ridestævne
Ridebanerne
Arr.: Poulstrup Rideklub
7. juni kl. 10.30:
Klostermarked
Vrejlev Kloster
Arr.: Kirsten Blichert
7. juni kl. 10.00:
Åben kirke
Vrejlev Kirke
Arr.: Menighedsrådet
17. juni kl. 09.00:
Heldagsudflugt Mariager
Arr.: Aktivitetshuset
19. - 20. juni:
Udstilling
Hjørring Dyrskue
Arr.: 4 H

Gammel elevfest
Vrejlev-Hæstrup Skole
Arr.: Jeres gamle lærere

1. juli kl. 12.00:
Grill/afslutning
Aktivitetshuset
Arr.: Aktivitetshusets venner

6. november:
Legeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr.: PV Sport 81

15. juli kl. 20.00:
Koncert
Hæstrup Kirke
Arr.: Menighedsrådet
Uge 30 Dana Cup:
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr.: Sport 81
31/7 - 2/8:
Ridelejr
Ridebanerne
Arr.: PoulstrupRideklub
7. august kl. 20.00:
Koncert
Vrejlev Kirke
Arr.: Menighedsrådet
3. september kl. 10.00:
Foreningsudflugt Skagen m.m.

14. november kl. 18.00:
Julefrokost
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr.: Hallen
26. november kl. 19.00:
Skolefest
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr.: Vrejlev-Hæstrup Skole
29. november:
Juleoptog
Poulstrup By
Arr.: Poulstrup Rideklub
4. december:
Julelegeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr.: PV Sport 81

2010

19. - 21. juni:
Muslejr
Thoruphede spejdercenter
Arr.: KFUM spejderne

5. september :
Fest
Harken Hallen
Arr.: HUGF
26.-27. september:
Kunstudstilling,
Vrejlev-Hæstrup Skole
Arr.: Kunstudvalget

23. juni:
Sct. Hansbål
Harken Hallen
Arr.: HUGF

9. oktober:
Legeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr.: PV Sport 81

23. juni:
Sct Hansbål
Ministrup
Arr.: Børnenes Jord

15. januar:
Legeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr.: PV Sport 81
12. februar:
Legeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr.: PV Sport 81
26. marts:
Legeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr.: PV Sport 81

31. oktober kl. 18.00:

27. juni kl. 13.00:
Fødselsdagsfest
Ministrup
Arr.: Børnenes Jord
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Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr.: Hallen
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Byfornyelse og
bedre
trafiksikkerhed i
Poulstrup
Poulstrup får den største del af midlerne, til Hjørring kommunes
områdefornyelser i fire udvalgte landsbyer. Det vedtog Hjørring Byråd
d. 27. januar 2009, hvorefter ansøgningerne blev sendt til endelig godkendelse i Velfærdsministeriet og Fødevareministeriet. Byerne der er
udvalgt har et udviklingspotentiale, som kan styrkes og udvikles, derudover blev Poulstrup valgt på baggrund af vores store engagement og
lokalpatriotisme, da vi er verdensberømte for vores sammenhold og
evne til, at gøre meget selv. Den positivitet, som Poulstrup er blevet
kendt for, bevirker også, at der stadig er gang i hussalget i Poulstrup og
det skal vi være stolte af. Poulstrup har en ideel beliggenhed med let
adgang til motorvej E39 og de større byer, vi har en rigtig god skole med
elever fra og med 0. klasse til og med 9. klasse, vi har dagplejere, børnehave, SFO, Aktivitetshus, forsamlingshus, idrætshal, ridehal, natur og
skov, Klosterrute, fiskesøer og et aktivt foreningsliv, samt meget mere 
det hele kan ses på byens egen hjemmeside www.poulstrup.net der ligesom Lokalbladet, laves med frivillige kræfter.
Den kommende byfornyelse til 1.750,000,- kr. bliver en synlig forbedring af bybilledet gennem Poulstrup. Vi i arbejdsgruppen har præsenteret borgernes ideer for kommunen og de fleste af ønskerne bliver opfyldt
ved byfornyelsen. Vi får et hastighedsdæmpende chikaneanlæg, som
markerer indkørslen til byen fra nord og et mindre fra øst ad Gl. Rønnebjergvej, således indkørsel til byen bliver tydeligere og mere sikker. Tkrydset ved skolen får en lang hævet flade, der får bilisterne til at dæmpe
hastigheden, så trafiksikkerheden og trygheden øges hos fodgængere
og cyklister. I den forbindelse laves et fodgængerfelt over Hovedgaden
og ved busstoppestedet laves en flot udsigtsterrasse med bænke, der
etableres som konstruktion, der spænder ud over det naturlige niveau
og understreger højdeforskellen og dermed skaber en fornemmelse af, at
svæve over landskabet, herfra kan man nyde det smukke landskab mod
vest. En del af Hovedgaden består af huse bygget efter Bedre Byggeskik, opført i perioden 1880  1940, og den del forskønnes med træer, ny
gadebelysning med parklamper og markering af parkeringslommer, og
samtidig udarbejdes vedligeholdelseskatalog til hjælp for husejerne. På
det lange lige stykke af Hovedgaden laves to mindre chikaner, hvor
cyklisterne ledes bag om chikanerne og evt. laves der striber i vejsiderne
til markering af cykelsti.
Tidsplanen for byfornyelsen i Poulstrup er således, at der projekteres i 2010 og arbejdet afsluttes sandsynligvis i foråret i 2011.
Vi er mange, der glæder os!
Henrik Hansen, Poulstrup
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BØRNENES JORD
POULSTRUP

Børnenes jord
Invitation til to fester i uge 26

Ministrup, Børnenes Jord inviterer
alle interesserede til årets Sankt Hans
fest, tirsdag d. 23. juni 2009, på legepladsen midt i Poulstrup. Vi laver et
stort bål, finder en heks (pas på derude!) og en båltaler - samtidig bliver
der mulighed for at medbringe egen
mad, som kan grilles på den store grill.
Drikkevarer skal købes på pladsen. Vi
ses til Sankt Hans fest på Børnenes
Jord - det naturlige samlingssted midt
i Poulstrup by.
Lørdag d. 27. juni 2009 fra kl. 13.00
afholder vi Ministrups 38 års fødselsdagsfest på legepladsen. Her bliver igen
en flot tombola med gevinster for tusindvis af kroner, fiskedam for de mindste,
konkurrencer, hoppepude og meget mere.
Vi ses til fødselsdagsfest på Børnenes
Jord - det naturlige samlingssted midt i
Poulstrup by. Alle er velkommen.

Fra generalforsamlingen

Efter en veloverstået generalforsamling i foreningen Ministrup, Børnenes jord
i Poulstrup, er bestyrelsen nu på plads.
Formand: Bodil Nielsen,
Næstfmd: Søren Risager Pedersen,
Sekretær: Trine Mortensen,
Kasserer: Henrik Hansen
de øvrige bestyrelsesmedlemmer er
Ralph Garcia, Morten Skovgaard og Per
Thomsen. Årets generalforsamling blev
afholdt i Børnehaven Skovager, hvor der
på trods af den store tilstrømning, stadig
er plads til arrangementet.
Formanden kunne berette om et 2008,
hvor der blev lavet en helt ny legeplads,
da der var købt nye legeredskaber for
pengepræmien fra kåringen til Årets Børneby i Nordjyllands Amt, sammen med
øvrige midler som bestyrelsen havde skaffet. Derudover fik fiskekutteren nye
dæksplanker og det kan nu holde i mange
år. I 2008 blev der også holdt Sankt Hans
fest og 37 års fødselsdagsfest, ligesom
foreningen var med til at afholde
Fastelavnslegeaften og julelegeaften i
perfekt samarbejde med idrætsforeningen
PV Sport 81.
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SOGNEUDFLUGT

KORT

FORTALT

Sensommerudflugt
Igen i år arrangerer foreninger i Vrejlev-Hæstrup området en sensommerudflugt for alle beboere.
Vi starter fra Harken torsdag d. 3. september kl. 9.45 og er hjemme igen omkring kl. 20.
I år har vi efter flere ønsker planlagt en tur nord på, vi har fået den erfarne turleder Knud Søndergaard fra Tårs til at stå for
selve turen, så vi håber på en spændende og oplevelsesrig tur.
Vi starter fra Harkenhallen kl. 9.45 og fra Aktivitetshuset kl. 10. derefter går turen over Mosbjerg til Gårbogård hvor vi vil
blive vist rundt og høre om gårdens spændende historie.
Derefter går turen til Den tilsandede Kirke hvor vi spiser den medbragte mad,, her er der mulighed for at sidde i tørvejr,
hvis uheldet er ude.
Efter middagspausen går turen til Skagen By-og Egnsmuseum, hvor vi kan gå rundt på egen hånd og se på lige det vi har
lyst til.
En tur til Skagen er ikke fuldendt uden et besøg på Grenen. Her vil vi drikke den medbragte kaffe og tage en tur med
Sandormen eller bare nyde naturen på Odden efter eget ønske.
Vi skal også se at komme hjem, så efter en rundtur i Skagen sætter vi kursen mod Tversted hvor vi skal spise middag på
Tannishus kl. 18. Vi regner med at være hjemme ca. kl. 20.
Vi håber at se rigtig mange
denne dag.
Turen koster 290 kr.
med middag og entre til Skagen By
og Egnsmuseum.
Bindende tilmelding til:
Hanne Lise Hansen på
tlf. 98 98 86 10
Aktivitetshuset på
tlf. 98 98 80 11
Erik Jess på
tlf. 98 98 80 63
Senest d. 24. august
HUGF,
Folkedanserne,
Aktivitetshusets venner,
Lokalhistorisk Forening
Husk!
Madpakken og
eftermiddagskaffen

Har du glemt at betale for bladet, kan det nås endnu.
Indbetal på konto: 9070 000 01 52889 i Sparekassen Vendsyssel

HUSK
bladet kan kun fortsætte
med din støtte.

Det er helt frivilligt hvor meget man betaler.
De fleste betaler 100,-kr for enlige og 150 kr. pr.
husstand, men man må gerne betale mere..
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POULSTRUP
RIDEKLUB

Poulstrup rideklub
Rideklub har fået ny og flot hjemmeside:
www.poulstruprideklub.dk
se bl.a. de mange fotos fra tidligere arrangementer, deltag i
chatten og følg med i arrangementsoversigten.
Christian Johnsen står for de udendørs baner, græsslåning,
hestetrailer og hegnet.
Ulla Johnsen har ansvaret for undervisningen,
rideskoleheste og stald.
Karina Olsen koordinerer stævner og sammenslutningen
som rideklubben er med i.
Rikke Skaar står for ridehallen og klubhuset.
Lone Hyldgaard står for indlæg til Lokalbladet og
hjemmesiden.
Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen - dog
helst udenfor almindelig arbejdstid.
Arrangementer 2009
Poulstrup Rideklub afholder følgende arrangementer
2. maj
ministævne for klubbens medlemmer
30. maj stævne i dressur og spring for
sammenslutningens medlemmer
31/7-2/8 ridelejr  samtidig fejres rideklubbens
20-års jubilæum.
Nærmere oplysninger om jubilæet følger i næste nummer
af Lokalbladet og på www.poulstruprideklub.dk
29. nov. juleoptog
Renovering af klubhuset
Vi er gået i gang med en tiltrængt renovering af klubhuset.
Der blev arbejdet hårdt på den første arbejdsweekend, så i løbet
af foråret/sommeren skulle vi gerne få et hyggeligt samlingssted
for klubbens medlemmer.
I forbindelse med renoveringen søger vi bl.a. en ny yderdør,
hvidevarer, nye vinduer og skabe til rideudstyr i hallen. Har du
nogle materialer stående, som du evt. vil sponsere til klubben,
hører bestyrelsen gerne fra dig.
Hen over sommeren skal vi også i gang med de udendørs
arealer og kommer til at mangle bl.a. flisesand og materiale til at
bygge spring af. Har du desuden et brugt havetraktor stående,
som kan erhverves for et rimeligt beløb, hører vi gerne fra dig.

Ny bestyrelse

På generalforsamlingen i Poulstrup Rideklub mandag den
23. februar valgtes flg. bestyrelse:
Martin Povlsen, formand, tlf. 40 37 81 49
Annette Jess, kasserer, tlf. 41 60 27 16
Lone Hyldgaard sekretær, tlf. 61 11 69 70
Rikke Skaar, tlf. 40 16 46 96
Karina Olsen, tlf. 28 68 07 73
Ulla Johnsen, tlf. 20 44 85 20
Christian Johnsen, tlf. 30 50 85 10
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SKRALDET

TEMA

Fra Køkkenmødding til Affaldssortering.
Køkkenmøddinger har været kendt
gennem flere tusinde år. De har kunnet
fortælle historien om hvordan folk har
levet. Derfor har de været spændende for
arkæologer at grave i.
Det at grave i køkkenmødding i Harken for halvtreds år siden var dog ikke
noget spændende job  skriver vognmand
Verner Christensen, Guldager i sin dagbog. Dengang havde alle en køkken mødding ude bagved huset . Den blev fjernet
en gang om året. Verner havde tjansen
med affaldet for barbereren, mejeriet, brugsen, mekanikeren, smeden m. fl. For det
første var det et hårdt job, det var også
meget uhumsk og efterhånden som velstanden steg begyndte der også så småt
at komme andet end aske og potteskår i
køkkenmøddingen som for eks. køkkenaffald og det samlede rotter. På et tidspunkt foranledigede barber Gerner Kjølby,
som var formand for Harken Borgerforening dengang, at der blev taget initiativ
til at samle affald i sække, som blev afhentet hver anden uge og alle husstande i
Harken skulle være med.
Verner blev opfordret til at tage
kørslen med sækkene, da han var kendt
med arbejdet i forvejen. Han skriver i sin
dagbog: Jeg har vist noget med ikke at
kunne sige nej til noget  for jeg kom til at
sige ja  syntes ikke jeg kunne være andet
bekendt, skønt jeg hadede det job og
heller ikke havde tid, men heldigvis kom
den tid, hvor Jørn (Verners søn) fik kørekort og så blev det ham der kom til at køre
skrald  hjulpet af lillebroderen Erik, så
kunne de tjene en skilling med det.
Jørn fortæller i dag at det var et hårdt
og særdeles ulækkert arbejde. Mange
sække var der en masse aske i, som gjorde
dem meget tunge. Det værste var dog,
når der kom noget vådt
i sækkene, så bunden opløstes. Her
var den værste tid på året, når der i
husstanden blev lavet saft og alt kvaset
blev smidt i sækken, så opløste papiret i
bunden af sækken sig og det ulækre røde
affald flød ud på jorden. Det var lige til at
brække sig af, når det skulle samles op
igen.
Alt affald kom i sækkene  både
batterier og andet, som vi i dag betegner
som miljøfarligt. Sækkene blev lukket med

ståltråd og kørt ud i forskellige vandhuller i nærheden. Det første der blev fyldt
op var et vandhul vest for Vester Harken
 dernæst en tørvegrav i Guldager og
sidst et vandhul i Tollestrup. Dengang
tænkte man ikke så meget på miljøet.
Nogle steder blev en del af de
tørvegrave som landmændene havde
gravet tørv i om sommeren fyldt efter om
vinteren med grene, ris og ovenpå roejord
(det jord, som blev renset af roerne før de
blev raspet til køerne)- et naturligt kredsløb. Men ved indgangen til industrisamfundet blev tørvegravene i stedet til små
lossepladser.
Losseplads i Guldager.
Hjørring Kommune var omkring 1973
i bekneb med et sted til at etablere losseplads valget faldt på tørvemosen dengang tilhørende Chr. Haugård Guldagervej 295 planen var at nøjes med at fylde
de eksisterende mosehuller op  altså
selve tørvegravene. Den halve tdl. tønde
land med tørvegrave var ret hurtigt fyldt
op  og det blev besluttet at fjerne madjord på ca. tre tdl., grave ud fylde, op med
skrald og derefter lægge madjorden på
igen for derefter at kunne overdrage arealet som dyrkbart agerjord til lodsejeren 
ikke nogen dårlig forretning for lodsejeren
at bytte med et areal mosehuller og få dyrkbart agerjord tilbage. Samtidig var det en
billig måde for kommunen at slippe af med
affaldet.
Virkeligheden viste sig dog senere at
blive lidt anderledes.
Skraldet dengang var meget sparsomt
sorteret. Der var alt lige fra det man i dag
betegner som miljøskadeligt for eks. malebøtter med rester, gammelt jern, et enkelt
bilvrag, møbler, murbrokker og organisk
affald, som for eks. læs af grønsager fra
salat fabrik i Hjørring samt alm. husaffald
Den første tid der blev kørt skrald
derud var der kun en jordvej, den blev
dog hurtigt erstattet af en solid grusvej,
som kunne bære den megen kørsel med
tung trafik.
På lossepladsen var der ansat en
opsynsmand. Når han holdt fyraften kom
klunserne  naboerne, vi er vist mange,
der har syntes at det var sjovt at se de
mange forskellige ting der var kasseret
og mange ting er blevet slæbt hjem rundt

omkring i Guldager. Det forlyder også at
en af nabokonerne for sjov blev spærret
inde i en container en dag hun var inde at
rode  om hun også syntes det var sjovt
vides ikke.
Arealet lossepladsen lå på grænsede
lige op til en bæk, som er tilløb til Uggerby
Å. Derfor blev der lavet en to til tre meter
bræmme jordvold, som skulle forhindre
forurenet vand fra lossepladsen i at sive
ud i bækken. Hvilken var lidt omsonst i
og med at der også blev lagt dræn der
skulle tage overfladevandet på lossepladsen og de dræn blev udledt direkte i bækken. Vandkvaliteten i bækken begyndte
efter en tid at ændre sig  de såkaldte
lammeører dukkede op. Det forlyder ikke
at nogen bekymrede sig om at tage prøver af vandkvaliteten  og forureningen
af bækken fortsatte.
Da de tre tdl. mose var fyldt op blev
madjorden lagt på og så kunne jorden
dyrkes som agerjord  troede man, men
det viste sig, efter at pladsen i et par år
havde været dyrket, så blev det umuligt
at pløje fordi, der hvor der var læsset organisk materiale af, sank det meget og der
blev huller og andre steder pløjede man
murbrokker eller gammelt jern op, så derefter var lodsejeren nødsaget til at udlægge arealet med varigt græs. I dag ligger arealet på østsiden af motorvejen og
det må ikke dyrkes ej heller beplantes.
Midt i halvfjerdserne blev ejendommen Rønnovsdal købt af kommunen og
det blev starten til den losseplads vi kender i dag under navnet Affaldsselskabet
Vendsyssel - eller AVV. Et selskab som er
under stadig udvikling og hvor alt affaldet bliver delt op i mange kategorier  og
en meget stor del af affaldet kan genbruges. I 1988 blev AVVs forbrændingsanlæg i Hjørring bygget og her afleveres
alt uforurenende brændbart materiale.
Ovenstående beskrevne udvikling er
sket på bare 50 år  fra at den enkelte husstand genbrugte næsten alt og til en smid
væk kultur, hvor vi bare tankeløst gravede
vores affald ned, så er vi nu igen på vej
hen mod et genbrugssamfund  ikke som
dengang for den enkelte husstand, men
et samfundsanliggende, som er under stadig udvikling.

Tekst: Kirsten Mouritsen
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KFUM-SPEJDERNE

KFUM SPEJDERNE
Årsmøde med STORT fremmøde.

Torsdag d. 5. marts var der kaldt til fællesspisning og
årsmøde i Spejderhuset. Og det var noget der kunne lokke
forældrene til, aldrig har der været så mange med til årsmøde.
Det var rigtig dejligt at se så mange møde op for, dels at smage
det dejlige mad som alle spejderne i fællesskab havde lavet over
bålet, og dels for at deltage i årsmødet som blev afholdt i
kælderen imens. Det lykkedes også at få valgt tre nye forældre
ind i grupperådet. De tre nye medlemmer blev Rikke Wennerwald,
Kenny Kristensen og Mogens Sørensen. Der blev også ved
denne lejlighed taget pænt imod vores nye gruppeleder Dorte
Vanggaard. Der har efterfølgende været valg i grupperådet, hvor
Rikke Wennerwald blev valgt til formand, Sanne Juul Nielsen til
næstformand og Pelle Jepsen til referent.

Spejderledere og grupperådsmedlemmer på
kursus.

Fra kursus for spejderledere

I weekenden 6-7-8. marts var vores spejderledere af sted på
Linen-ud kursus i Svenstrup, og de vendte alle hjem med mange
nye ideer og masser af inspiration. To medlemmer fra grupperådet var samtidig på endags-kursus, hvor de lærte en masse
om hvad et grupperåd er, hvad deres opgaver er og hvordan det
hele føres ud i livet.

Skrald i naturen.

Kommende aktiviteter.

Det at være spejder, hvad enten man er bæver eller ulv, er at
være aktiv i naturen. Og vi har allerede nu mange spændende
ting planlagt for forårssæsonen. Lørdag d. 18. april skal der
tages vandreskjold, det er et mærke spejderne tjener ved at gå
henholdsvis 10 km (bæverne) og 20 km (ulvene). I weekenden
d. 16.-17. maj skal spejderne af sted på kanotur på Uggerby Å,
der skal sejles fra Mosbjerg til Bindslev, hvor de så skal overnatte i enten telt eller shelter, og dagen efter griber de igen årene
og padler sig videre til Uggerby, så der er lagt an til en spændende tur.
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Torsdag d. 19. marts var bæverne en tur i skoven bag
børnehaven for at finde 10 ting der ikke hørte hjemme i naturen.
Der var på forhånd gemt 10 ting de skulle finde, men det viste
sig hurtigt at der var mere end det  meget mere. Det endte med
at både børn og voksne kom slæbende med armene fulde af
skrald, og så havde de endda måtte lade meget ligge tilbage.
Der blev hurtig enighed blandt bæverne om at det var nogle
natursvin der havde ladet det ligge, og at det ikke var retfærdigt
at det var spejderne der skulle rydde op efter dem. Derfor en lille
opsang  Husk at skrald hører hjemme i skraldespanden  og
ikke i naturen.

Bæversamling i Rakkeby

Lørdag d. 28. marts var bæverne inviteret til bæversamling
i Rakkeby. Temaet for samlingen var Lort, så der var lagt an til
en lækker tur. Da begge spejderledere desværre var forhindret,
var vi så heldige at Mathias B.´s mor kunne træde til og følges
med børnene så de ikke skulle gå glip af denne mulighed for at
møde andre spejdere. Bæverne kom hjem med mange gode
oplevelser, de havde bl.a. lavet hestepærer, gedelort og en
oplukker.

Tekst & ffoto: KFUM spejderne
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KFUM-SPEJDERNE

Vandreture i højt solskin
En dejlig solskinslørdag i april kunne man møde spejderne på vandretur på
klosterruten og landevejene omkring Poulstrup. Bæverne skulle på 5 timer gå 10 km og
ulvene skulle på 10 timer gå 20 km.
Bæverne lagde stærkt ud og var ivrige efter at gå, men madpakken var også vigtig!
Undervejs var der et par småpauser, hvor der blev læst bæverhistorier og spist
flødekarameller og rosiner. De ivrige små størrelser var tilbage en time før beregnet.
Hjemme i spejderhusets have blev der sluttet af med kage, saftevand og hygge.
Ulvene stod tidligt op for at kunne nå de 20 km, men de mødte friske og veloplagte
alle sammen og lagde ud med klosterruten, hvor de også læste informationen på
tavlerne og nød flora og fauna. Turen gik også til Rønnebjerg og da de kom forbi hvor
Rønnebjerg Storgård engang lå, fik de en snak om Prinsesserne, hvilket lagde op til,
at de lagde vejen omkring Vrejlev kirkegård for at se, hvor Prinsesserne ligger begravet
idag. Der var lagt drikke- og spisepauser ind, hvor der også blev leget og sunget.
Dagen sluttede med aftensmad som gruppelederen havde tilberedt og den blev nydt
omkring bålet. Og så skulle der lige steges skumfiduser. Uhm!
Alle fremmødte klarede det med stil og blev belønnet med et flot lille vandreskjold.
Bæverne der gik
10 km. sammen
med Dorthe

Ser vi den i Poulstrup ?

MUS-lejr på Thorup hede.

Og så er der jo også den årligt
tilbagevendende begivenhed som alle
spejderne ser frem til, d. 19.-20.-21. Juni
er der MUS-lejr på Thorup hede. En
kæmpe stor lejr med mange spejdere fra
hele distriktet. Temaet for årets MUS-lejr
er Jorden rundt på ., ja på hvad?
Mulighederne er uendelige  tog,
luftballon, gåben eller noget helt fjerde.
Ellers sker der altid mange
spændende ting på vores ugentlige
spejdermøder, og vi har altid plads til flere
omkring lejrbålet. Så sidder der nogle børn
fra 0.til og med 3. Klasse, der skulle have
fået lyst til at prøve spejderlivet af, er de
meget velkomne til at møde op. Vi har
mødeaften hver torsdag fra kl. 17.00-18.30.
I kan også finde os på www.poulstrup.net
under foreninger eller på vores egen
hjemmeside. www.poulstrupspejderne.dk.

Ulvene der sled sig til
20 km. sammen med
Anne Marie og Hans
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VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Vrejlev-Hæstrup Skole
Projektopgave i 8. klasse

Vi startede med at lave en problemformulering, der indeholdt nogle spørgsmål, som vi i løbet af ugen prøvede at besvare. De fleste i klassen arbejdede i grupper, men der var dog et par stykker, der
valgte at arbejde alene.
Til fremlæggelsen var der plancher,
Power Point og nogle enkelte filmsekvenser til at støtte op om materialet. I
vores klasse arbejdede vi koncentreret
med projektet i hele ugen, så det lignede
9.kl. projekt meget.
Det gik godt for alle, karaktererne lå
mellem 4 og 12 i vores klasse.
Hilsen Laura og Nong.

World of Drums koncert

Sang og musik i 4. klasse

Vrejlev-Hæstrup Skoles 4. klasser fik
mandag besøg af 4. klasserne fra Vrå Skole.
Under ledelse af Jens Nielsen, afdelingsleder i Musikskolen i Frederikshavn, fandt
vi i samlet flok frem til vores egen venskabs-sang; med både sang, rap og dans.
Omkvædet lød sådan:
Venner skaber liv og glæde
Leger, snakker, er til stede
Venner står fast når det stormer
Venner får altid en ommer
Sammenholdet er på toppen
Sport og fest med drøn på poppen
Venskab er glæden, vi finder
Venskab er bånd, som vi binder
Og måske er der opstået venskabsbånd mellem nogle elever fra de to skoler?
Alle var i hvert fald enige om, at det ville
være dejligt at ses igen.
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Det er mandag den 23/3. Klokken har lige ringet ind efter en omgang fodbold i
frikvarteret. Vi skal have musik i et stykke tid, og så skal vi til World of Drums koncert.
Jeg har glædet mig hele ugen. Der var nogle, der skulle hjælpe med at løfte trommerne
ind i gymnastiksalen, men World of Drums kom tidligt, så de nåede ikke at hjælpe.
I musiktimen kom vi i computerrummet for at færdiggøre vores projekter.
Men nu skulle vi se og høre koncert. Vi stod spændte uden for gymnastiksalen,
hvor vi ventede på, at de store døre gik op.
Nu blev dørene åbnet, og vi satte os til rette. Nu kom først en som kunne spille på
nogle underlige trommer, og så kom en anden med en tromme som kunne pibe, og til
sidst kom en med en lille tromme, som sagde en lav lyd.
Nu spillede de og så skulle vi sige dum-tek-tek, bak-gung-gung, og dikke-dikkeda-da-tek-tek-dum. Den ene kunne snakke/rappe helt vildt hurtigt, og da det var færdigt,
fik jeg deres autografer. Så var der frikvarter, men det var en god koncert.
Elev fra 4.B

Tekst & foto: Elever og lærere
ved Vrejlev-Hæstrup Skole
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kunstudstilling
Fernisering ved børnenes kunstudstilling i
Poulstrup

Tirsdag d. 3. februar blev der holdt fernisering ved en flot
kunstudstilling i SFOen.
Udstillerne af de fine kunstværker i papmaché var de dygtige
og kreative børn fra skolefritidsordningen, som gennem en
periode har arbejdet med papmaché, der er et glimrende materiale
at arbejde i, og med nogen øvelse og flid kan man lave rigtig
fine figurer. Papmaché er billigt, kræver ikke ret meget værktøj
og man risikerer ikke, som ved keramik, at figurerne revner under
brændingen. Lederen af SFOen Kirsten Biegel holdt åbningstalen og fortalte børnene, hvorfor det hedder fernisering. Fernisering er selve åbningshøjtidligheden ved en kunstudstilling og
udtrykket stammer fra tidligere tiders klargøring af malerier til
udstilling, idet malerier inden udstillingen ofte fik en gang fernis.
Efter åbningen af udstillingen var der børnechampagne, saltstænger, gulerodsstave og småkager til alle børn og forældrene,
som selvfølgelig også var inviteret.

Fredag den 20.marts

En times tid med multikunstneren Hans Jørn Østerby var en
sjov oplevelse for både indskoling og helt op til overbygningen.
Han snød og snørede alle  det gjorde hans medhjælper Kurt
også!
Et godt afbræk i skoledagen, der musikalsk også gav lidt at
tænke over.
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TEMA

ECO

EVENTYRET OM ECO
I efteråret 2008 skal jeg og de fem andre tøser i min gruppe
på 5. semester i Arkitektur & Design designe et møbel i
samarbejde med møbelvirksomheden Karup Partners. Møblet
skal indeholde futon, som vi definerer som en madras af ren
bomuld og ellers bestemmer vi for at have noget at designe ud
fra, at møblet skal være multifunktionelt, så det kan omdannes
fra en stol til en seng og eventuelt en funktion mere.
Vi går i gang med designprocessen og arbejder os frem til
et koncept, hvor det ene armlæn og ryglænet kan skydes op og
ned og det andet armlæn kan vippes ud, så siddefladen,
ryglænet og de to armlæn tilsammen danner en seng. Dette
koncept går vi til statusseminar med, der finder sted ca. halvvejs
i processen, og her får vi en masse konstruktiv og knap så
positiv kritik! Så er gode råd dyre, halvdelen af tiden er gået og
vores projekt er rigtig skidt. Vi trækker vejret dybt, går et godt
skridt tilbage i processen og begynder at udtænke et nyt
koncept.
Her kommer vi ret hurtigt frem til en form for gynge, der
udvikler sig til et foldeprincip, der kan hives ud og skubbes ind
igen. Vi går i gang med at lave modeller og ret hurtigt finder vi
ud af, at det pap, vi normalt bruger til at lave modeller af egentlig
er ret holdbart. Det går stærkt med at få lavet små modeller, vi
går snart over til at lave 1:1 modeller, så vi kan afprøve dem på
os selv og efter kort tid er eco en realitet. For at få nyt og stærkt
pap uden brud kontakter vi papfirmaet SCA, som uden tøven
sender os pap til en stol og til endnu én, da vi kort tid efter
finder ud af, at det er nødvendigt at have to eksemplarer af Eco.
Til den første eco skærer vi selv pappet til, står med en lineal og
laver bukkelinier i det, (jeg skal hilse og sige at pap i det tilfælde
har sit eget liv, så det er meget svært at styre og få bukket lige
nøjagtigt der, hvor vi har tænkt os), vi får det limet sammen,
selvom nogle af bukkene er lidt skæve og skaber således den
første Eco på en dags tid ved mindst to tøsers arbejde.
Mens vi får afsluttet projektperioden og får lavet vores
rapporter færdige, får Karup Partners øjnene op for Eco og vi
bliver enige om at udarbejde en kontrakt, så de kan tage Eco
med til en stor møbelmesse, IMM Cologne. Og derfor laver vi

så Eco II, for den ene skal være i Köln den dag, vi skal til
eksamen, hvor vi jo også gerne vil have et eksemplar at vise
frem. Pappet til Eco II får vi også fra SCA, denne gang kan vi
dog give nogle mere præcise mål og den søde Henrik derfra
perforerer også bukkelinier i pappet, så der er ikke helt så meget
arbejde i at lave eco to.
Den 19. januar 2009 er vi til eksamen om formiddagen og
om eftermiddagen kommer der en journalist og en fotograf fra
24Nordjyske og interviewer os, inden de tre af seks piger i
gruppen springer på toget til Köln for at komme ned og opleve
vores baby på messen.
Vel ankommet til Köln tirsdag morgen tager vi ud til messen. Eco er udstillet på
Karup Partners stand sammen med deres andre møbler og det er så spændende
at se et møbel, vi har udviklet, i fuld offenlighed og få de andre besøgendes
reaktioner. Messen spreder sig over 11 store haller i flere niveauer indeholdende
1057 udstillere fra 49 lande, så det er altså ikke bare som en udstilling i Vrejlev
Hæstrup hallen; (Se www.imm-cologne.com/index.php for mere information)

Hjemme fra Köln igen bliver begge ecoer transporteret til
Formland messen i Herning (www.formland.com), der er
Skandinaviens største interiør, gave, design og
brugskunstmesse. Her er vi så heldige, at vi, efter at have
kontaktet dem, har fået et vildcard til messen. Derfor får vi sat
en stand på 12 m2 med masser af spots, et lille rum til vores ting
og en stor planche til rådighed helt gratis til at fremvise vores
møbel. Vi seks piger i gruppen skiftes til at stå på standen i de
fire dage, messen varer og det bliver en uforglemmelig oplevelse
for os. Publikum tager utrolig godt imod eco, stort set hver
anden person udbryder: Det er jo genialt!, mens vi hiver eco
ud og ind igen flere hundrede gange pr. dag, snakker med folk
og får nogle gode kontakter. Tv kokken Nicolai Kirk kommer
også forbi og han vil gerne købe en eco til hans kæreste, Miss
Makupa, så hun kan sidde og se amerikanske serier i den!
Efter en fantastisk messe, hvor vi næsten ikke kan få armene
ned, går vi i gang med at kontakte de forskellige personer og
firmaer, der kontaktede os dernede og glæder os til at komme i
gang med at sælge ecoer. Kort efter messen holder vi dog et
møde med Karup Partners og bliver enige om, at de alligevel

Pap kan bruges til mange ting
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Tekst & foto: Pernille Woller
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Sara Harriet tager sig en lur

ikke skal sætte eco i produktion, da de ikke har fået nok bestillinger på den fra IMM Cologne og det er svært at finde en
maskine, der kan skære, folde og ikke mindst lime pappet
sammen i en sammenhængende procedure. Hvis eco skal limes
sammen i hånden bliver det for dyrt. Derudover er vi også lidt
tændt på at finde et større og måske mere interessant og
internationalt firma til at producere og markedsføre eco.
Så starter arbejdet! Vi kontakter forskellige firmaer,
producenter og medier, både nogle fra Formland messen, men
også andre for at få hjælp til at finde en producent. Her kommer
vi også i kontakt med TV2 Nord, hvor en fotograf kommer ud og
interviewer og filmer os og eco i et par timer. Samme aften sidder
vi klistret til skærmen, men først efter nogle dage bliver der
plads til os på sendefladen og så gør de det ellers også godt!
Først sendes klippet i en middagsudsendelse og vi tænker lidt:
øv, var det dét?  det var der da ikke mange producenter, der så!
Men så sender de det også søndag aften, så en middag igen og
vi hører også fra bekendte, at det har været så vidt omkring som
på Sjælland, så det er et godt arbejde, TV2 Nord gør for os.
Der er dog indtil videre ikke dukket den helt rigtige
producent op. Jeg har været ved at undersøge, om beskyttede
værksteder kan hjælpe os med at samle eco og det er flere af
dem med på, men da vi er studerende og skal passe vores studier
et par år endnu, har vi ikke overskud til selv at stå for distribution
og salg, så vil gerne have et firma, der vil tage sig af det praktiske.
Ellers venter vi spændt på at se eco i april nummeret af
RUM, Psykologi og IN efter at eco II har været et smut på
Sjælland til photoshoot og nogle udstillinger i forbindelse med
firmagaver. Vi er også blevet kontaktet af flere, der gerne vil
udstille den  helt fra Frederikshavn Bibliotek til en brugskunstforretning på Fyn!

Så fremtiden med eco ser meget spændende ud  nu håber
og krydser vi bare fingre for, at vi snart kan få en kontakt med en
producent i hus, så vi kan få eco sendt ud i verden og
forhåbentlig få nogle eksemplarer solgt til de forskellige
mennesker, der allerede nu har vist stor interesse for den  og
også gerne til mange andreJ
På vores hjemmeside, www.ecochair.dk er der flere billeder
af eco og også en film, vi lavede til eksamen. Her kan vi kontaktes
og man kan eventuelt tilmelde sig nyhedsbrevet ved lige at
sende en mail til os.

Pernille nyder udsigten fra Utzon Centeret
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MULTINÆTVÆRKET

Lån en Tandemcykler og få en stor oplevelse
Reservation af cyklerne

Ring og reserver cyklerne på et at
følgende numre
Start med det øverste nummer
20 43 84 91 (Hans Jørgen Jensen,
Hovedgaden 19) Nøgleudlevering
22 10 67 99 (Jørgen Larsen,
Hovedgaden 2) Nøgleudlevering
98 98 81 69 (Tage Sørensen,
Lindager 9) Tilsyn og nøgleudlevering
98
98
81
25
(Skolen)
Nøgleudlevering for lånere med
tilknytning til skolen
Udlevering
af
cyklerne
(Kontaktpersonen)
Henvend dig for udlevering af nøgle
til kælder hos din kontaktperson.
Cyklerne afhentes i skolens østlige
cykelkælder
Fra nøgleskabet får du udleveret
nøgler til de cykelnumre, du har reserveret.
Værktøj til Indstilling at saddel,
pumpe mv. findes i reolen
Kvittering for udleveringen
Du udfylder kvittering for udlevering
inden start. Kuvert ligger i reolen.
Du anbringer kvitteringen i nøgleskabet og låser dette.
Lås kælderen ved afgang og medbring nøgler til skab, kælder og cykler.
Ved hjemkomsten (Selvbetjening)
Aflever cyklerne aflåste og hæng
cykelnøglerne i nøgleskabet.
Tag din kuvert og udfyld kvittering
for aflevering
Påfør eventuelle mangler eller skader.
Kom 20 kr. pr. cykel i kuverten og kom
den i postkassen
Lås nøgleskab og kælder
Aflever nøglerne til din kontaktperson på dennes adresse.
REGLER FOR LÅN
Du skal cykle fra stedet. Cyklerne må
ikke transporteres med bil eller trailer. Du
kan max. låne cyklerne 1 dag ad gangen.
Udlånsperiode er fra påske til efterårsferien.
Cyklerne er ikke monteret med lys.
Du benytter cyklerne på eget ansvar.
Multinetværket har intet ansvar for skade
på genstande eller personer. Erstatningsansvar for forvoldte skader kan udelukkende gøres gældende over for din egen
forsikring.
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Hjælp os med at holde cyklerne i god stand - til glæde for de næste
brugere. Hav en god tur.

Multinetværket

Så er de gjort forårsklar
Der står nu 10 tandemcykler med nye dæk, smurt og justeret klar til at tage en tur på.
Inviter familie, venner eller feriegæster på en tur i det dejlige landskab omkring Poulstrup, og undgå udledning af
CO 2.
God tur

Klostermarked søndag den 7. juni
kl. 10.30 til 16.30
Gårdspladsen er fyldt med boder med et stort udvalg indenfor kunsthåndværk,
brugskunst, noget til haven
og noget til maven.
Hjørring Inner Wheel har igen loppemarked i garagen, hvor overskuddet
bruges lokalt.
Schwåmpis Venner spiller på gårdspladsen fra kl. 13.

Entre 25 kr. børn gratis
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HARKEN OG
POULSTRUP

Grønt Fællesareal i Harken

Nu er det endelig ved at lykkes at
Harken/ Hæstrup får et grønt område at
samles og færdes i til glæde for store og
små.
På området mellem Ålborgvej og
Rundmarken er det planen, der skal laves
et grønt fællesareal med forskellige træer,
blomstrende buske, frugttræer samt en
åben plads med borde og bænke, bålplads
og hytte. Der skal endvidere laves et stort
stisystem, med befæstet belægning, så
det er handicapvenligt.
Selv om det oprindelig var kommunens plan allerede ved udstykningen af
Rundmarken, at der skulle plantes på området, er det aldrig sket.
Derfor tog en borgergruppe bestående af Idrætsforeningen, Børnehaven,
Andelsboligforeningen og lokale borgere
for 3 år siden initiativ til at gøre noget ved
sagen.
Selve arbejdsgruppen består af Elmer
Madsen, Kaj Nielsen og Hanne-Lise
Hansen.
Der har siden været et utal af møder
omkring projektet med planlægningen,
ansøgninger om forskellige tilladelser og
ansøgninger til fonde og puljer om økonomisk støtte m.m.  Vi havde næsten tingene på plads i den gamle Hjørring Kommune, men så kom sammenlægningen,
nye folk og nye udvalg kom til, og vi kunne
starte forfra.

græssåning m.m., men det håber vi, der er
folk til, når det bliver aktuelt.
Der er mange lokale, som allerede har
støttet projektet økonomisk, men vi
mangler endnu nogle tusinde kroner, hvis
projektet skal gennemføres efter planen.
Hvis der er private eller virksomheder, som vil støtte projektet økonomisk,
kan pengene indsættes på konto i Sparekassen Vendsyssel 9070 162 1 863 742 eller man kan henvende sig til arbejdsgruppen.
Alle beløb store som små modtages
med TAK.
På Borgergruppens vegne
Hanne-Lise

Nyt fra
borgerforeningen
Borgerforeningen har afholdt generalforsamling.
Det har været et stille år, forårsfesten
måtte vi aflyse pga. for dårlig kommunikation mellem os og Cralpraj angående datoen. Fastelavnsfesten sammen med menighedsrådet, blev i år i Harken Hallen. Vi
har fået nye fuger i gavlen, lejligheden

KORT

FORTALT

har fået nye fliser og ventilator på badeværelset og nyt loft i gangen.
Det ser ud til at vores mange henvendelser til kommunen har hjulpet, nu
sker der da noget med huset på Hovedgaden.
Den nye bestyrelse har konstitueret
sig således
Formand: Per Kristensen
sekretær: Jens-Ole Frederiksen
Kasserer: Erik Møller
Vedligehold: Palle Kokholm
Best. Medl.
Tove Mortensen,
Kirsten Christensen,
Lis Krogholm.
1.supleant: Mona Pedersen
2. supleant: Arne Møller
Den nye bestyrelse vil i efteråret lave
en festlig aften med mad, musik og dans.
Dato følger senere.
Vi afholder stadigvæk
Præmiewhist hver onsdag kl.19 og
BANKOSPIL hver torsdag kl. 19
På bestyrelsens vegne
Jens-Ole Frederiksen
Har du ikke betalt kontingent til borgerforeningen kan det nås endnu på
Giro: +73< +84927287 eller bank:
Reg.nr.: 9070 konto nr. 1635600299

Vi er nu så langt at div. tilladelser er
på plads og der er givet tilsagn om
hovedparten af pengene. Vi har derfor fået
tilladelse til at starte projektet. Der vil blive
pløjet og plantet i foråret, men vi bliver
ikke færdige i år. Planterne skal renholdes
i 3 år med maskiner. Først når de er færdige,
kan de sidste stier laves.
For at lave sådan et projekt er det
helt afgørende, at der er lokal opbakning
både til frivilligt arbejde og økonomisk
støtte. Det har vi også fornemmet der er,
og vi siger en STOR TAK for den støtte
vi allerede har fået.
På et senere tidspunkt bliver der brug
for frivillige hænder til anlæg af stier og

Tekst: HUGF og Borgerforeningen
Foto: Jens Ole Frederiksen
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Tre seje rulleskøjteløbere
Vi hygger os i Skovhuset

Nyt fra Skovhuset.

Siden sidst har vi sagt farvel til Solveig, hun har fået nyt job på et børnehjem
i Brønderslev.Vi vil komme til at savne hende alle sammen, men vi ønsker hende held
og lykke frem over. Vi håber hun vil komme og besøge os engang imellem.
I Skovhuset venter vi på foråret, nogle af børnene er så småt ved at komme
igang med de ting vi får tiden til at gå med når det gode vejr kommer. Vores rulleskøjter
er begyndt at blive luftet igen, det er rigtig dejlig når en flok børn igen kan komme i
skolegåren og rulle.
Ellers er det mest de indendørs sysler vi gør i lige nu, mange tegner spiller eller
finder et stille hjørne at lege i. Vores gymnastiksal er også et stort hit , der er ikke
noget så godt som en gang dødbold for fulde udblæsninger på en kold regnvejrsdag.
Siden sidst har vi også haft et tema hvor vi over ca. 3 uger lavede dyr af gamle
aviser og tapetklister. Vi sluttede projektet af med en fin fernisering hvor vi inviterede
forældrene. Det var en fin oplevelse for alle. Fastelavn fejrede vi også med en
udendørsdag hvor vi slog katten af tønden og legede alle de gamle lege som hører
fastelavn til.

Så er der gang i
pensionisterne og
i motionscentret
Her i foråret har en flok pensionister, hver onsdag under vejledning af
Regner Borrisholt trænet, for at få
gang i de stive led og lemmer, og vi
synes at det hjælper.
Vi har også haft besøg af en
fysioterapeut som vejledede os om,
hvordan vi bruger kroppen bedst
muligt.
Kom og vær med, det koster kun
15 kroner pr. gang.
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At rejse er at leve
Da jeg i 2005 startede på sygeplejeuddannelsen i Hjørring havde jeg ingen
anelse om, at uddannelsen kunne blive
en billet til resten af verden. Jeg har altid
holdt meget af at rejse, men indtil da havde
jeg kun oplevet almindelige charterferier.
Da jeg startede på uddannelse blev jeg
hurtig klar over at det at være sygeplejerske var lig med uendelige muligheder for
at se resten af verden, ikke mindst fordi
den danske sygeplejeuddannelse er i høj
kurs. Jeg fik ret hurtigt mod på at se verden uden for Danmark ud fra et sygeplejefagligt perspektiv, og gik målrettet i gang
med at undersøge muligheder. På sygeplejeskolen i Hjørring har man, som
sygeplejestuderende, enestående muligheder for at komme i praktik forskellige
steder rundt omkring i verden. Valget faldt
hurtigt på Australien, og en veninde og
jeg startede planlægningen af et 3 ½ måneders langt praktikophold i Centralaustralien, som skulle erstatte en del af
vores 4. semester.

Er hun ikke sød?

Uddrag af første læserbrev fra
Australien: Alice Springs
Så er vi endelig kommet til Australien, og vi har nu været her i ca. 5 uger.
Begyndelsen på denne fantastiske oplevelse var ikke helt uden problemer. Vi
havde en del problemer med at få vores

visum, og selve forberedelserne mht. vaccinationer og lægetjek har været ret krævende. At er nu veloverstået, og man må
sige, at vi har det fantastisk.
Vi ankom til Alice Springs lørdag d.
29. juli 2006 efter en lang rejse på ca. 2
døgn. Her blev vi modtaget af vores
kontaktperson Kerry Taylor. Kerry er
ansat på Centre of remote health her i
Alice Springs. Hun kørte os fra lufthavnen til hospitalsområdet, hvor vi blev indkvarteret på et værelse. Derefter gav Kerry
os nogle praktiske informationer.
Om mandagen og tirsdagen fik vi
rundvisning på hospitalet og undervisning i aboriginernes kultur. Australiens
historie er meget sørgelig når det handler
om aboriginerne. Australien blev
invaderet af briterne i år 1788, og selvom
aboriginerne havde levet her i op mod
50.000 år, blev de behandlet umenneskeligt. Aboriginerne blev først anerkendt
som borgere i deres eget land i år 1967.
Mange af de sundhedsproblemer, som findes blandt aboriginerne her i Australien,
skyldes den måde de er blevet behandlet
på før i tiden af den hvide australske
befolkning. Langt de fleste, der bliver indlagt på hospitalet her i Alice Springs, er
aboriginer, og derfor er det vigtigt at være
forberedt på den meget anderledes kultur, som findes her. Kerry fortalte blandt
andet, at aboriginerne kommunikerer anderledes, end det vi er vant til. For eksempel har aboriginerne næsten aldrig øjenkontakt når de taler, og dette skyldes, at
de udviser respekt for den/de person(er),
som de kommunikerer med. Endvidere
bruger aboriginerne meget non-verbal
kommunikation fx i form af fingertegn og
mimik. Aboriginerne har deres eget sprog,
og der findes op mod 200 forskellige varianter. Dette betyder, at engelsk ikke er
deres første sprog men ofte deres 2. eller
3. sprog. Aboriginernes sprog er meget
forskellig fra hinanden, så mange
Aboriginer kan ikke forstå hinanden. Endvidere har deres sprog intet til fælles med
engelsk. Her i Alice Springs taler
aboriginer sproget Arrernte, og Kerry
lærte os nogle få nyttige ord.
Udover alle de syge mennesker har
vi også oplevet en masse andre
spændende ting, og vi har mødt en masse

søde, rare og hjælpsomme mennesker. De
andre studerende her på hospitalet har vi
et rigtig godt forhold til, og alle er meget
sociale.
Med andre ord, vi har det rigtig godt
og keder os ikke på noget tidspunkt.
Lillian & Sara
Efter et fantastisk ophold i Australien
var vi klar til at opleve endnu mere, og
derfor var beslutningen om at tage endnu
et praktikophold i udlandet meget let at
tage. Det efterfølgende praktikophold
skulle ligge på 7. semester i vores
uddannelse, og valget her faldt på
Tanzania, Afrika.
Uddrag af læserbrev fra Tanzania:
Mugumu er en større by, beliggende
i den nordvestlige del af Tanzania i
Serengeti distriktet. Der er cirka 10.000
indbyggere i byen og det tilhørende
område, men tallet varierer alt efter, hvor
man søger oplysningen. I Mugumu ligger
NDDH, som er distrikts hospital her i
Serengeti området, samt Kisara
sygepleje- og jordemoderskole. Mugumu
er en typisk afrikansk by med støvede
veje, primitive huse, støjende biler og en
masse afrikanere i farverig påklædning;
kvinder bærende deres børn i et klæde på
ryggen og balancerende med flere kilo på
hovedet, mænd i deres pæneste tøj
bestående af skjorte og bukser, samt
børn, der leende tumler rundt i
støvet en sand fryd for øjet!
Formålet med vores rejse til Tanzania
er, at vi skal undervise på Kisara sygeplejeskolen i ca. 8 uger. Her i Tanzania uddanner man sig både til sygeplejerske og
jordemoder på 3 år. Kisara har ca. 45 studerende på hver af de 3 årgange, og vi
har til opgave at undervise 2. års studerende i den periode, vi er her i Mugumu.
Undervisningen er opdelt i blokke efter
emne, og det emne som vi er ansvarlige
for dækker over respirationssystemet, og
består af 45 timers klasseundervisning på
skolen samt 90 kliniktimer på hospitalet.
Vores ophold strækker sig over ca. 8
uger her i Mugumu, hvoraf de første 2
uger består af, at få kendskab til miljøet
både på hospitalet og på skolen, men også

Tekst & foto: Lillian Søndergaard
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at få kendskab til de studerende/lærerne samt den kultur vi nu
skal være en del af de næste 7 uger. Vi bor på skolens område,
hvor vi har fået en lille lejlighed stillet til rådighed. Her bor vi
alene, og hver dag kommer der enten studerende eller ansatte
på skolen for at gøre rent og leve mad til os. Selvom området vi
befinder os i er et forholdsvis fattigt område, bliver vi behandlet
som kongelige  vi får serveret varm mad 2 gange om dagen, og
spiser meget bedre end de studerende  det er godt nok stort
set det samme vi får serveret hver dag, 2 gange daglig, men det
betyder ingenting. Vores måltider består af kogte og/eller stegte
kartofler samt grønne bananer, kogte ris og stegt/kogt kød, oftest oksekød. Vores lejlighed er, sammenlignet med resten af
boligerne, af høj standard, og alligevel er komfuret et blus som
fungerer på samme måde som et olielampe, vores toilet er et lille
rum med betongulv, et hul i jorden som WC, vi bader ved hjælp
af en balje koldt vand (medmindre vi gider stå op og varme
vandet over blusset), og vores bruser er en ½ liters flaske, hvor
toppen er skåret af. Vi spiser af plastictallerkner med enten ske
eller fingrene, og vores vand kommer fra en vandhane her på
skolens område, og det bliver hentet i store spande eller baljer.
Det mest luksuriøse i vores lejlighed er 4 glas, altså rigtige
glas og ikke plastic! Selvom vi er tvunget til at undvære luksus
som køleskab og konstant elektricitet, har dette ophold allerede
været intet mindre end en helt fantastisk oplevelse  der sker
hver dag en hel masse fantastiske ting, store som små: i går sad
vi i ca. 1 time og konverserede med vores køkkendame, og selv
om vi kun talte MEGET lidt swahili og hun kun talte MEGET lidt
engelsk havde vi det fantastisk sjov, vi talte om forskellige ting
fx vores familier osv og denne ældre afrikanske kone morede
sig over vores forsøg på swahili  det var en oplevelse med
latter fra hjertet!
I øjeblikket forbereder i os på vores undervisning på skolen, som starter mandag i næste uge. Det bliver en fantastisk
oplevelse, det er vi allerede nu sikker på, men også lidt af en

Fra Australien

Fra Mugumu

prøvelse. De studerende hernede er vant til at få undervisning
på engelsk suppleret med en hel del swahili for at få hele
meningen af den engelske undervisning, da langt fra alle
studerende er lige gode til engelsk. Men vi kaster os ud i det
med en enorm energi, og vi er overbeviste om, at det nok skal
blive en succes; for med den rette kreativitet har vi allerede
fundet ud af, at sproget ikke behøver at være en barriere. Den
normale undervisning her på skolen er meget
naturvidenskabelig, og forklaringer på hvorfor tingene er, som
de er, følger ikke altid med undervisningen. Der er meget
envejskommunikation, og de studerende bliver undervist 3-4
timer ad gange uden pauser. Endvidere er de studerendes aktive
deltagelse i undervisningen ret begrænset, måske dels på grund
af manglende kreativitet fra underviserens side men måske også
på grund af en lang tradition for netop denne type undervisning.
Vi er ikke hernede for at lave om på mange års traditioner,
men det er vores mening at vise en anden form for undervisning
end de studerende er vant til  forhåbentlig en mere kreativ
metode med større inddragelse af de studerende.
Undervisningen ligger 2-3 gange ugentlig med lektioner af 3-4
timers varighed. Klasseundervisningen bliver herefter suppleret
med klinisk undervisning på hospitalet, hvor de studerende
afprøver det teoretiske. Hvor meget af det teoretiske de
studerende kan afprøve på hospitalet er vi ret spændte på at
finde ud af, for vi har allerede nu lært, at der er langt fra teori til
praksis her, især på grund af manglende ressourcer. Hospitalet
er inddelt i forskellige afdelinger, som vi kender hjemme fra, men
inddelingen er forskellig: der er børneafdeling, en afdeling for
mænd samt en for kvinder, og derudover er der også en føde/
barselsafdeling. Alle afdelingerne er derefter underinddelt i enten medicinsk eller kirurgisk. Dette vil sige, at der ikke rigtigt er
noget speciale, men at patienter med fx sygdomme i respirationssystemet ligger spredt over de forskellige afdelinger alt efter om
det er mænd, kvinder eller børn.
Allerede nu har vi set mange spændende ting på hospitalet.
Vi har overværet operationer, som både var en imponerende
men også skræmmende oplevelse. Det skræmmende i form af,
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hvor primitiv det hele foregår herunder både bedøvelsen og
selve det kirurgiske indgreb, men samtidig en imponerende
oplevelse i form af, hvor meget man kan få ud af lidt, steder som
dette, hvor ressourcemangel på de fleste ting er et kæmpe
problem. Personalet på operationsstuen spurgte om vi ville
assistere under operationen uden videre spørgsmål omkring
vores viden og erfaringer på dette område, og dette er et
glimrende eksempel på den tillid, der bliver vist os, men også et
eksempel på det enorme ansvar for erkendelse af vores egne
begrænsninger vi står med hernede. Vi har set en fødsel, hvor
personalet på sygehuset viste os så stor tillid, sikkert på grund
af vores hudfarve, at de synes vi skulle hjælpe til med fødsel,
også selvom vi havde forklaret dem at vi ikke læser til jordemoder. Vi tager gerne langt de fleste udfordringer op hernede, men
at assistere under operation og hjælpe til ved en fødsel er alligevel en lidt for stor mundfuld, så vi takkede pænt nej!
Alt i alt er det en fantastisk oplevelse at være her, og følelsen
af den gæstfrihed som alle, lige fra de studerende undervisere,
læger og sygeplejersker, pastoren og administrationen, har vist
os er helt unik.
Baadaye tutaonana
Sara & Lillian

Lillian og Sara i Mwanza

Fra Mwanza

For mig har det at møde andre kulturer i sygeplejefaglige
sammenhæng været en uvurderlig oplevelse, og jeg har gjort
mig nogle erfaringer om den verden vi lever i, og disse erfaringer har betydning for hvem jeg er som sygeplejerske. Det at
være sygeplejerske er ikke kun et håndværk men også en måde
at forholde sig til omverdenen på, og her er alle sygeplejersker
individer med deres helt egen måde at se verden på. Vi lever i en
verden som bliver mindre og mindre, ikke forstået i bogstaveligste forstand, men hvor kulturer mødes på kryds og på tværs, og
hvor det er vigtigt at have forståelse for andre og ikke se det
negative i forskellige kulturer, men derimod at være
imødekommende over for det fremmede og anderledes for
herigennem at udvide vores egen horisont.

En afrikaner må også beskytte sig mod solen

At rejse er at leve har H C Andersen engang sagt, og
jeg kan kun give ham ret.
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Vrejlev Kirke

Hæstrup Kirke

Sognearbejdet

DET SKER I KIRKERNE
Gudstjenesteplan for maj  juni 2009
31. Maj 
1. Juni 
7. juni 
14. juni 
21. Juni 
28. juni 

Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatis
1.s.e trinitatis
2.s.e. trinitatis
3.s.e trinitatis

9.00
10.30
9.00
10.00
10.30
9.00
9.00

Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev, Klostermarked
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev

Oluf Juue Frederiksen
Kirsten Staghøj Sinding
Ingeborg Aschenfeldt
Palle Steffensen
ingen
Ingeborg Aschenfeldt
Hanne Nøhr Krüger
Ingeborg Aschenfeldt

Efter 1.7. henvises til dagbladene og ugeaviserne.

Nye brochurer over
vejkirker og andre
åbne kirker 2009
De nye brochurer over vejkirker og andre åbne kirker for 2009 er
netop udkommet, og 390 kirker over hele landet har valgt at være med i
brochurerne i år.Brochurerne findes i 2 udgaver: én for Jylland med 184
kirker og én for øerne (Sjælland, Fyn og de øvrige øer) med 206 kirker.
Brochurerne er trykt i 92.000 eksemplarer i alt, og kan fås i de deltagende
kirker, på biblioteker, turistbureauer, campingpladser, vandrerhjem, udvalgte museer mv. De kan også downloades fra www.vejkirker.dk., hvor
der også er direkte link til kirkernes hjemmesider.

HUSK
Klostermarked
og Åben kirke
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Vil du vide mere?

www.vrejlev-haestrup.sogne.dk

Kirkesiderne er en del af
Lokalbladet for Vrejlev-Hæstrup
sogne. Bladet udkommer 4 gange
årligt og er fremlagt i begge kirker.

Vi er ved at omlægge vores hjemmeside men du kan finde meget
mere om sognene og det kirkelige arbejde under sognene på tværs.
Her opdaterer vi i den kommende tid kirkestoffet under Aktuelt
nyt. Find flere oplysninger om sognearbejdet på under
menighedsrådsvalg 2008.

Du kan ligeledes finde mere
om sognene på www.vrejlevhaestrup-sogne.dk eller om lokalsamfundet på hjemmesiden
www.poulstrup.net

Oplysninger med fokus på præsteansættelsen kan du finde
under Indlæg og debat på linket Ny sognepræst.
Gudstjenestelisten, sognekalender, debat og meget andet findes på www.poulstrup.net.
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KONFIRMATION

Vrejlev Kirke

foto: Knud Birch Andersen
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Navnene på årets konfirmander kan du finde på side 23 i
Lokalbladet 2009-1. Sognepræsten på konfirmationsdagen
den 26. april i Vrejlev Kirke var Kirsten Staghøj Sinding
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Babysalmesang Hvad er det?

SOGNENE NETOP NU

Babyer kan da ikke synge! Så det er da tosset at
arrangere babysalmesang.! Sådan lyder det nogle
gange fra folk, som ikke kender til det. Derfor vil jeg
her i artiklen forsøge at forklare, hvad det er. Hvis I
stadig ikke kan forstå det, når I har læst artiklen, må I
komme og overvære det til efteråret!
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VREJLEV-HÆSTRUP Hæstrup Kirke
MENIGHEDSRÅD
I tre år har der været babysalmesang i Vrejlev
Kirke.10 gange om foråret og 10 gange om efteråret.
Vi, der leder det kan mærke, at det bliver mere og mere
efterspurgt. På det hold, vi afsluttede lige før påske,
var der 10 tilmeldte, og når alle var der, var der næsten
ikke plads nok indenfor alterskranken i kirken.
Vi starter torsdag kl. 10 i Vrejlev kirke kort tid
efter jul og sommerferie. Så kører forløbet 10 gange
hver torsdag kl. 10, kun afbrudt af vinter- og efterårsferie.
Her kommer nogle udtalelser fra mødrene, som
deltog her i foråret:
Christina: Der er ro, en speciel stemning, en
sanseoplevelse.
Mette: Det er en intens oplevelse for mor og
barn.
Helene: Det er bare afslappende for mor og
barn.
Lisa: Det er en fornøjelse, og børnene udvikler
sig fra gang til gang.
Berit: Det er stille og roligt og lærerigt.
Camilla: Det er hyggeligt og et pusterum i
hverdagen.
Helle. Det er ugens bedste sanseoplevelse.
Jeg vil citere fra den brochure, vi uddeler blandt de
nye mødre:
Babysalmesang er et gratis tilbud til mor/far og
barn i alderen ca. 2  8 mdr.
Babyer kan ikke synge, men det er heller ikke
meningen. Det er meningen, at babyerne i trygge
rammer  sammen med mor/far og andre babyer og
mødre/fædre  skal mærke tryghed og stimulation
af sanserne.
Sammen synger og nynner vi enkle sange og
salmer, mens mor/far vugger og bevæger barnet og
danser med det. Vi bruger også klokkespil, vifter,
paraply med bjælder, ærteposer m.m. for at skærpe
børnenes opmærksomhed.
Babyer nyder at høre de samme salmer og sange
igen og igen. Det gør ikke noget, at mor/far ikke
synger særlig godt, men det betyder meget, at mor/
far synger. Tænk bare på vuggevisens og
godnatsangens betydning gennem generationer, og
på den musik, der får os voksne til at slappe af og
befinde os godt.
Musik og sang er med til at stimulere barnet.
Undersøgelser viser, at børn, som tidligt er blevet
vænnet til at lytte til musik og sang, har nemmere
ved at lære.
I moderne pædagogik og hjerneforskning bliver man mere og mere opmærksom på, at læring
ikke finder sted alene gennem hjernen, men i lige så
høj grad gennem kroppen.
Her er det, at babysalmesang kommer til at spille
en stor rolle for barnets fremtid.

Forårsfest
Fredag den 20.
marts gik Poulstrup i
forårs-swing. Multikunstneren Hans Jørn
Østerby tilbragte både
dag og aften i Poulstrup
med sin guitar.
Om formiddagen fik
eleverne på Vrejlev Hæstrup Skole mulighed for
at synge med, da Hans
Jørn Østerby spillede op
og lavede tryllekunster.
Om aftenen fortsatter
Hans Jørn Østerby med
at underholde i Poulstrup Forsamlingshus.
Det blev en festlig og
fornøjelig forårsdag for folk i alle aldre.
Hans Jørn Østerby har været sanger og musiker i 28 år. Først boede
han på Fyn, men i de seneste mange år har han boet i Skjern i Vestjylland sammen med sin familie. Som ung var han med i bandet Josua, men
nu optræder han mest alene med sin guitar.
Han har i tidens løb udgivet 10 solo-CDer. Hans stil er visesang
præget af vestjysk lune og underfundighed. Han skriver selv sine tekster og melodier.
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Sognearbejdet

REPLIK

Sognearbejdet

Børnegudstjeneste
i Harken-Hallen

Søndag eftermiddag d. 22.2. holdt HUGF og
Vrejlev-Hæstrup Menighedsråd i fællesskab en
meget vellykket fastelavnsfest i Harkenhallen med
over 150 deltagere.
Dette fællesarrangement var det første samarbejde mellem de to arrangører og en stor succes
med en opbakning, der forhåbentlig gør tøndeslagningen i Harkenhallen til en fast tradition fremover. Eftermiddagen startede med fællessang og
børnegudstjeneste med pastor Palle Steffensen,
Løkken og organist Bodil Andersen med skolens
børnekor som aktører.
Så var der tøndeslagning med de mange udklædte børn inddelt i aldersgrupper og til slut var
der endda en tønde til de voksne, der dog kun
måtte benytte den kave hånd. Der var slikposer
til alle børnene og efterfølgende kaffebord med
fastelavnsboller. Og eftermiddagen? Jo, den var
katteme go´ for både børnene og deres forældre.

24

LOKAL
bladet

JF_Lokalbladet_2009_2.pmd

foto: Knud Birch Andersen
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Sognearbejdet

VREJLEV-HÆSTRUP
MENIGHEDSRÅD

REPLIK

Sognearbejdet netop nu
Hæstrup Kirke onsdg den 15. juli kl. 20.000

The New Cantilena
The New Cantilena er en rumænsk trio, som har rødder i den rumænske folkemusiktradition. Medlemmerne af trioen er: Eugen Moraita,
violin, Adrian Mardan, guitar og Horatio Roma, fløjte.
Alle tre er uddannet på konservatoriet i Timisoara i Rumænien, og
derfor behersker de deres respektive instrumenter til absolut perfektionisme.
De tre unge musikere byder på en unik og intens oplevelse, og det
er et særkende for dem, at man som tilhører bliver bevæget og kommer
tæt på musikken og dens udøvere  der, hvor tonerne bliver til.
Programmet vil omfatte musik af bl.a. Dvorak, Schubert og Vivaldi
samt rumænsk folkemusik. Koncerten finder sted i samarbejde med
Vendsyssel Festival.
Entrepris: Kr. 75,00

Kirkebil

Der køres til følgende gudstjenester i Vrejlev kirke:
Søndag den 31. maj kl 10.30 og d. 21.6. kl 9.00
Forhør hos Charlotte Kristiansen tlf. 98988362

Babysalmesang

Starter torsdag den 2. september kl. 10.00 i
Vrejlev Kirke. Babysalmesangen fortsætter følgende
torsdage, i alt 10 gange: 10., 17. og 24. september. 1., 8.,
22. og 29. oktober. 5. og 12. november.

Vrejlev-Hæstrup Kirkers Voksenkor

Starter efter sommerferien tirsdag den 18. august kl.
19.30. De to første øveaftener (tirsdag den 18. og 25.
august) er nye medlemmer hjertelig velkomne.
Sang giver energi, og en øveaften i Vrejlev-Hæstrup
Kirkers voksenkor, bruger næsten lige så mange kalorier
som en gåtur på 10 km! Så, der er flere grunde til at synge
i kor end blot en flot sangstemme. Sangstemmen behøver
såmænd ikke være så flot igen, for så bliver man solist, og
det er der ikke brug for i et kor.
Kan du li at synge, så brug sommerferien til at overveje, om du ikke skulle være med i Vrejlev-Hæstrup Kirkers
Voksenkor. For øvrigt hygger vi os også sammen!
Ring evt. til korets leder, Bodil Andersen på 21 75 44 40.

Sangaftener

Vrejlev Kirke fredag den 7. august kl. 20.00

Koncert med Michala Petri
og Lars Hannibal

Koncerten sker i samarbejde med Vendsyssel Festival.
Michala Petri er næsten født med en blokfløjte i munden. Hun var
vidunderbarn, og nu som 50-årig har hun gennemført mere end 4.000
koncerter overalt i verden i de mest berømte koncertsale, og hun har
udgivet et stort antal CDer med forskellige symfoniorkestre og med
guitarakkompagnement.
Repertoiret har hovedsageligt været de mest velklingende klassiske musikstykker. Michala Petri er en ekvilibrist på blokfløjte og tager
musikken meget alvorligt. Men de, der kan huske hendes optræden
sammen med Victor Borge ved, at hun også har let til latter.
Husbonden Lars er lige så dygtig på spansk guitar, som fru Michala
er på blokfløjter, så vi kan alle glæde os til at høre unik dygtighed og
indlevelse i musik. I denne koncert i Vrejlev Kirke kan vi høre musik af
J.S.Bach, Beethoven, Rossini, Händel og Grieg med flere.
Prisen for koncerten er kr. 125,00
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De hyggelige sangaftener under ledelse af organist Bodil Andersen finder sted fire gange i efteråret.
Som sædvanlig mødes man i Sognehuset ved siden af
kirken tirsdage kl. 19.30.
Aftenerne er:
Den 1. september, den 29. september, den 27. oktober og den 24. november.
Temaerne for aftenerne vil blive offentliggjort senere, men den første aften /1. september), vil vi især
koncentrere os om sommer- og høstsange og salmer.

Indre Missions kalender:

5 juni kl. 19.30:
Møde hos Inge og Henning Jensen, Brønderslev. Taler:
Elna Olsen
3. juli kl. 19.30:
Bålhygge m.m. hos Hanne og Per Møller, Smedievejen 96
26. juli kl 14.00:
Sommermøde hos Annemarie og Martin Grarup, Elmegårdsvej 20, Vrå
Taler Finn Mikkelsen. Harmonikagruppen fra Strandby
medvirker.
MEDBRING SELV HAVESTOL OG BRØD TIL KAFFEN.
2. august kl. 13.30:
Vi mødes ved sognehuset og kører en tur ud i det blå.
Uge 31 og 32:
Sæby Bibelcamping. Se programmet på:
www.saebybibelcamp.dk

tekst: Bodil Andersen
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Klostermarked den 7. juni
Vrejlev præstegård:
Der var så dejligt derude på landet....

Sognepræstom igen!
Det lykkedes ikke i første omgang
at finde en ny sognepræst til VrejlevHæstrup sogne. Der var et meget smalt
ansøgerfelt på 8, og der var ingen ansøgere, der opfyldte menighedsrådets
jobpofil.
Størstedelen af ansøgerne var tæt
på pensionsalderen og flere havde en
kirkelig holdning, der ville være uforenelig med traditionerne i vore sogne.
Der var slet ingen ansøgere fra
Nordjylland og menighedsrådet har måttet overveje, hvorfor der i modsætning
til andre steder næsten kun var mandlige ansøgere til et rimeligt attraktivt
landsogn.
Vi er kommet til den erkendelse, at
vi har en præstebolig, der ikke tiltaler
en moderne præstefamilie og slet ikke
enlige ansøgere. Vi har derfor anmodet
om, at en kommende sognepræst kan
blive fritaget for boligpligt i Vrejlev præstegård.
Hvad der fremover skal ske med
præstegården vil fremtiden vise. Boligen er foreløbigt sat til salg sammen med
forpagtergården. Et salg kan dog vise
sig vanskelig i øjeblikket.
Stillingen er genopslået den 28. april
og omkring 1. juni kender vi det nye
ansøgerfelt. Vi håber, at vi her kan finde
en ansøger, der ønsker at arbejde i et
landsogn og som vil fortsætte det arbejde, der standsede i december ved fraflytningen af Niels Christian Lassen.
Knud Birch Andersen

Som sædvanlig har Kirsten Blichert og Troels Holst allieret sig med mange folk,
som vil vise og sælge deres produkter i boder på i den brolagte klostergård. Det er
produkter af høj kvalitet, lige fra det, der pynter i haven til dekorationer til hjemmet.
Og så er der diverse unika i meget forskelligt tøj, for ikke at glemme vin og specielle
fødevarer.
Udenfor klostermurene vil man kunne se gamle landbrugsredskaber og traktorer. I klosterhaven kan man nyde synet af de helt fantastiske rhodondendron, og
herfra kan man gå op i klosterets sale, som i dagens anledning er omdannet til
cafeteria med lette retter og kaffe & kage. I løbet af eftermiddagen underholder
Swåmpis Venner i klostergården.
I kirken starter dagen med en festgudstjeneste, med Palle Steffensen som præst.
Herefter kan man høre Knud Birch Andersen fortælle om kirken og dens historie. På
kirkegården vil Erik Jess guide os mellem de mange historiske grave.
Og så vil Vrejlev-Hæstrup Kirkers Voksenkor og skolens børnekor give en ½times koncert sammen med børnekorets leder, Belle Møller og organist Bodil Andersen.
Det meste af dagen vil spejderne hjælpe alle, der er interesserede med at bage
snobrød i haven på Klosteret..
Program:
Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 11.30
Kl. 12.00
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 13.30
Kl. 14.00
Kl. 16.30

Festgudstjeneste i Vrejlev Kirke v/ Palle Steffensen
Klostermarkedet åbner
Kirkens historie v/ K.B.Andersen
Snobrødsbagning starter i Klosterets have
Guidet tur på kirkegården v/ Erik Jess
Swåmpis Venner spiller i klostergården (½ time)
Koncert i Vrejlev Kirke (½ time)
Swåmpis spiller igen
Klostermarkedet slutter

Ny servicemedarbejder
Da Søren Lyngberg Simonsen er fratrådt stillingen som servicemedarbejder den 1. april, er stillingen
opslået til genbesættelse med 24 ugl. timer fra den 1. august. Når Lokalbladet er i postkasserne,
forventer menighedsrådet at vide, hvem der er nyansat.

Medarbejdere på kirkegårdene

Som helårsansatte er kirkegårdsleder Jan Bjernene Christensen og gartner Lise-Lotte Dam Christensen. Fra 1.4.-1.12 er ansat Anne Marie Kjær Jørgensen, Helle Kallehauge Nørgaard og Simon Selmer
Andersen og som timelønnet medarbejder Jette Risager Kjærsgaard, Hæstrup.

Kirkegårdskontoret

er åbent mandag-fredag kl. 9-12 eller efter aftale. Kirkegårdslederen kan træffes på tlf. 98 98 83 60 og
mail: vrejlev.kirke@mail.dk

Kirkelige handlinger (indtil ny sognepræst er ansat)

Henvendelser vedrørende kirkelige handlinger skal ske til Hjørring Kirkekontor på tlf. 98 90 16 55 og
lørdag tlf. 24 62 66 10

tekst: Bodil Andersen
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Gud,
Spaghetti
og kødsovs
i Vrejlev
Kirke
Torsdag den 26. marts var der igen en af de populære spaghettigudstjenester i Vrejlev Kirke. Som sidst, hvor der også var ca. 70
små og store mennesker, var det Kirsten Staghøj Sinding, der stod
ved roret.
Det ser ud til, at spaghettigudstjenesterne er en af de
gudstjenesteformer, som både børn og voksne ønsker at slutte op
om efter fremmødet at dømme, og menighedsrådet vil derfor fortsætte hermed også i efteråret i samarbejde med vores nye sognepræst.
Gudstjenesten varer ca. ½ time, hvorefter der er spaghetti med
kødsovs, som der er dækket op til i kirkens midtergang. Det koster
25 kr. for voksne, men er gratis for børn. Det er menighedsrådet og
frivillige hjælpere, som står for maden og meget af det praktiske
arbejde.
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GADESPEJLET

Gadespejlet
På Rundmarken 3a bor Lea Mørk Jensen og datteren Cecilie Mørk
Agerskov.
Lea er Hjørring pige og sygehjælper, hvad der sikkert har hjulpet
hende i dagligdagen med Cecilie.
Fritiden bliver brugt på sykursus, hun har bl.a. syet konfirmationskjole
til Cecilie, desuden syr hun til dans og Rope Skipping i HUGF
Cecilie er 14 år og går på Muldbjergskolen i OK9 fra kl. 8.15 til 11.45.
Cecilie har været handikappet siden fødslen. Indtil 2003 klarede
familien selv den daglige træning, derefter kom hun i behandling efter
Doman-behandlingsmetoden. Senere har de været i USA en gang og
efterfølgende har de været til opfølgning i Svendborg. I 2006 stoppede
den intensive træning. Cecilie er kørestolsbruger og har mange
hjælpemidler for at få dagligdagen til at fungere.
Cecilie er glad for teknik bl.a. sin computer og sin mobiltelefon som
bliver brugt meget.
Cecilie blev konfirmeret i Bistrup kirken d. 16. april i år, kjolen havde
hendes mor selv syet, og selve festen havde hun selv bestemt.
Når hendes mor er hjemmefra kommer Pigerne og passer hende,
det bliver måske til en tur til Hjørring og ud at spise og hygge sig
Cecilie besøger sin far hveranden weekend, det er ikke så langt væk.
Lokalbladet ønsker jer velkommen og håber I kan lide at bo her.

Rundmarken 9 der bor: Henrik Lystager, Dorthe
Lystager, Cecilie Jensen, Lærke Lystager, Lukas
Lystager og Nathasha som bor hos sin far i Guldager.
Henrik er murer og Dorthe har orlov fra AZ. Cecilie
går i Bagterpskolen i 1C. Lærke går i børnehaven Emilie.
Lukas er hjemme hos Dorthe.
Henrik og Dorthe har travlt med at få hus og have
færdigt, så de kan komme på camping, når vejret tillader
det.
Pigerne går til gymnastik i Bagterp. De leger og
spiller bold ved Harken Hallen.
Familien har en hund der hedder Elvis.
Henrik er fra Hjørring og Dorthe er fra Mylund. De
kommer fra Hjørring og valgt Rundmarken pga.
beliggenhed og pris.

Marcus kom til verden den 31.12.2008 vejede 4150 gram og
målte 54 cm.
Han bor på Birkager 4 sammen med sin mor Heidi Andersen, far
Benny Andersen samt sin storbror Jonas på ca. 2 1/2 år.
Marcus blev døbt i søndags den 29.marts i vrejlev kirke.

Fra Meddelerne
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Den første december flyttede Hanne Maarschalk samt
hendes 2 piger Lærke og Melani ind på Vingemarken 6 i
Møllebyen.
Hanne er fra Strandby og Frederikshavnområdet, hendes
specielle efternavn har hun fra sin far der er fra Holland.
Hanne har i mange år boet i Poulstrup og arbejder ved JKE
køkkener i Klæstrup.
Fritiden bruges på pigerne, med tiden håber hun at kunne
gå til ridning.
Lærke går på 3B på Vrejlev Hæstrup skole. Fritiden bliver
brugt på ridning, træning i spring og dressur på familiens egen
hest My Lady og har vundet mange præmier.
Melani går i 0A på Vrejlev Hæstrup skole. Fritiden bruges
på gymnastik i HUGF om vinteren. Om sommeren går hun til
ridning.
Hver anden uge er pigerne hos deres far i Poulstrup.
Fra Vingemarken er det spændende at køre med skolebus,
alle 3 piger er glade og trives godt i Møllebyen.
På Elmager 4 bor Anne-Grethe og Jan, og de blev d. 13/2-09 forældre til en lille pige. Laura vejede ved fødslen
3350 g og var 51 cm lang. Lauras storesøster Nikoline er 7 år og går i 1. A på Vrejlev-Hæstrup skole. Nikoline er en
travl pige. Hun går nemlig til svømning i Brønderslev, gymnastík i Harken og så er hun også lige spejder i
Poulstrup.
Anne-Grethe er social- og sundhedshjælper og er ansat ved Østervrå Ældrecenter. Jan er lastbilchauffør og
kører for Glas-experten.
På Præstevej 61 i Møllebyen bor Pernille Riegels og Lars
Rømer
D. 22. januar landede storken og de fik en lille pige, som
skal døbes i Hæstrup Kirke d. 3. maj.
Hun skal hedde Celina Riegels Rømer.
Familien har desuden hunden Trolle.
Pernille er fra Jerup og hun arbejder som idrætspædagog i
SFO i Jerslev Skole.
Lars er fra Bindslev og har arbejdet i byggemarkedet i 10 år.
Indtil d. 1. juni er han ansat i en landsdækkende malerforretning,
som desværre skal lukke.
I fritiden går de begge to meget op i sport, både fodbold og
løb.
Efter at have boet i en lejlighed i Hjørring i 4 år, nyder de at
bo på landet tæt ved byen. Der er en god udsigt og hallen med
alle aktiviteterne.
På Præstevej 19 i Møllebyen bor Anders Hansen og Louise
Bak Sørensen
Anders er fra Poulstrup og kender området særdeles godt.
Han er serviceteknikker ved Toyota. Det er reparation og vedligehold af trucks, løfteudstyr m.m.
Han vil gerne gå og rode med biler, gå lidt i haven og snakke
med naboerne. Han er kokken i huset.
Anders og Louise satser på badminton til vinter.
Louise kommer fra Hundelev og arbejder i Hundelev brugs.
Hun leder børnegymnastik i Hundelev og går til vandarobic i
Brønderslev.
De valgte Møllebyen pga. beliggenhed, hus og huspris og
nyder udsigten til at se råvildt.
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På Præstevej 17 Møllebyen bor: Carsten Nielsen, Anette
Bang Olsen, Jonas Bang Nielsen, Simon Bang Nielsen og Julie
Bang Nielsen.
Carsten arbejder i Spar Nord. Fritiden bruges på Old boys
fodbold i Tårs. Hjemme er det ham og Simon som passer
familiens 2 ponyer, høns og kaniner.
Anette er lærer på Holmegårdsskolen. Hendes fritid går med
hus og børn, bøger samt håndarbejde. Hun håber at der bliver
tid til at løbe.
Jonas er 13 år og går i 7C på Bagterpskolen. Han spiller
badminton på eliteplan. Han deltager i mange stævner, hvor
han har vundet flere pokaler og medaljer. Han vil gerne spille
fodbold i Harken.
Simon er 9 år og går i 2C på Bagterpskolen. Han elsker alt
hvad der har med natur og dyr at gøre, rollespil og lego.
Julie er 5 år. Hun går i børnehave på Vilesvej. Hun leger
videre og hygger sig, når hun kommer hjem.
Familien kommer fra Sanglærkevej og er glade for det nye
hus. Der er mere plads til familien og deres dyr, og der er en god
udsigt.
Carsten stammer fra Rebild Bakker og Anette er fra Sønder
Bindslev. De siger begge to at de har fået et ønske opfyldt ved
at flytte til Møllebyen.

Møllehaven
Vi har sagt velkommen til
Signe  Jonathan og Mathilde
som er startet i vuggestuen
Møllehaven i marts 09.

Fødselsdag
i Harken
I 1999 blev der bygget en
ny børnehave i Harken. I
Harken var der i forvejen
Børnehuset Møllehaven, med
både plads til vuggestuebørn
og børnehavebørn, placeret
på Møllemarken.
På grund af det voksende
børnetal, valgte man at bygge
en helt ny børnehave ca. 500
m. fra den eksisterende institution.
Det er nu 10 år siden, og
det skulle fejres!
Vi valgte den 3/3 til at markere den runde dag. Institutionens Aktivitets udvalg brugte
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Vi siger også velkommen
til Maria og Freya som er
startet i børnehavegruppen
på Møllemarken i december o8
og januar 09.

en del af overskuddet fra
tidligere arrangementer til en
tryllekunstner,
Jesper
Grønkjær.
Til en fest hører gæster, og
vi havde inviteret områdets
dagplejere og de unge mennesker fra Kiramik.
Alle børn fra begge afdelinger, og gæsterne samledes i
Harken Hallen, hvor Jesper
Grønkjær underholdt. Med
hjælp fra flere af børnene
tryllebandt han både store og
små, med de mange tryllerier.
Om eftermiddagen inviterede vi forældre og børn på
kaffe og kagemand i både den
nye og gamle børnehave. Jo
det blev markeret med manér
med en rund fødselar i Harken.

Alle er optaget af trylleriet
Anton tryller farver i bogen
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Møllehaven
Møllehavens børn laver idræt i naturen.

For en tid siden skrev jeg her i bladet omkring, når
vuggestuen er til idræt i hallen og generelt om hvordan vi i
Møllehaven har motorik inde som en integreret del af hverdagen.
Men denne gang vil jeg fortælle om, hvordan vi bruger
naturen til at bevæge os i. Det er også vigtigt når vi er på tur
bl.a. at lære at gå i trafikken  bevæge os i skoven  gå oppe i
byen på stranden o.s.v. at barnet lærer at blive bevidst om
hvordan det bruger sin krop. Barnet skal lære at bruge sig selv
 sin motorik  sin krop og sine sanser. Når barnet bevæger sig
 gør det sig erfaringer som danner grundlag for hele barnets
udvikling.
Det at komme ud i naturen er en stor oplevelse i sig selv.
Derfor vil børnene mange gange helt spontant bevæge sig ud
over kanten og prøve nye udfordringer i et ujævnt terræn.
Ude i naturen kan vi sagtens skabe de samme rammer som
i hallen men børnene føler sig mere frie udenfor og vil helt
spontant både krybe  kravle  trille ned af bakken  gå på line
 hoppe rundt  kravle op i træerne. Ikke mindst når vi har gå
idræt er det også for at lære hvordan vi bevæger os i trafikken 
hvad skal vi være opmærksom på, at se efter bl.a. biler  cykler
 rød  grøn mand og ikke mindst passe på den, vi holder i
hånden. Ja generelt er vi meget udendørs  da vi netop ser
hvordan børnene frit bevæger sig rundt på legepladsen og nyder at boltre sig.
En anden vinkel på at bevæge sig er, at du som forældre
også kan hjælpe dit barn på mange måder. Det er vigtigt fra
barnet er lille at opmuntre det til at bevæge sig og barnet lærer,
at blive mere selvstændig med bl.a. at trække i og af sit tøj
selvom det tager tid  selv kravle op på stolen  gå selv  ikke
blive løftet  lad barnet gå ved siden af indkøbsvognen 
klapvognen  brug svømmehal - læg jer ned på gulvet når I
leger  lad barnet cykle selv , når det har lært det. Lad barnet
selv gå ind i børnehaven og selv gå med tasken. Undgå bilen
mest muligt og gå i stedet for.
TÆNK PÅ:
Bevæg jer sammen  bevægelse er sjovt.
Bevægelse er godt for vores krop og sjæl.
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Vandprojekt

De ældste børn i Møllehaven har i en længere periode arbejdet temaer med vand.
Vi omgiver os med rigtigt meget vand i løbet af dagen uden
at tænke nærmere over det. Så vi har været på jagt efter vand og
undersøgt vand i forskellige sammenhænge.
Vi har bl.a. lavet undersøgelser af hvor hurtig én isklump
smelter, når vi gemmer den i henholdsvis fryser, køleskab og i
stuetemperatur. Samtidig har vi undervejs holdt øje med vægten  ændrer den sig undervejs?
Derudover har vi undersøgt, hvad synker og hvad flyder
ovenpå vand. Vi har lavet tryllerinumre med vand dvs. vi fik
vand til at forsvinde. Vi har undersøgt hvad der sker når vi
blander vand med hhv. mel, frugtfarve, madolie, mudder og
sukker.
Alle har fundet sange som indeholdt tekster om vand. Og
så har vi været på ture, hvor vi har jaget vand  her fandt vi
frosne vandpytter, en bæk, brandhaner, kloakker, masser af sne.
Dette gav anledning til en masse snak omkring vand, ikke mindst
hvor vi bruger vand i hjemmet og hvor det bliver af, når vi har
brugt det hjemme i forbindelsen med bl.a. brusebad, toiletbesøg,
vaskemaskine, børstet tænder. Så vi har arbejdet med temaet
vand på mange forskellige måder, og har nu fået udvidet vores
viden om vand.

Tekst & foto:
Børenhaven Møllehaven
32

12-05-2009, 16:16

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

De flotte smørblomster

Fastelavn i Møllehaven

Fredag d. 13/2 fejrede Møllehaven fastelavn i Harken Hallen.
Allerede kl. 9 var de yngste børn klar til at forlade vores afdeling
på Møllemarken. I hallen blev den store Airtrack pustet op, så
den var klar til mange hoppeture af de mange små fødder.
Med til fastelavn hører naturligvis fastelavnsboller, men i
Møllehaven har vi derudover en tradition der byder på popcorn.
Denne dag skal popcornene spises med hænderne på ryggen.
Det kræver nogen øvelse at spise  som en lille hund.
Snart var de mindste trætte, og klar til at komme hjem på
Møllemarken til lidt mad og ikke mindst en middagslur.
Men festen var ikke slut endnu. Nu var det de ældste børn
fra vores afdeling på Græshedevej, som var klar til at indtage
hallen for at fejre fastelavn. Børnene var dog godt camoufleret
som pirater, Spiderman, Superman, skraldeposer, prinsesser
Traditionen tro skulle vi slå katten af tønden. Det krævede
mange kræfter og mange slag, for Tobias blev erklæret årets
Kattekonge.
Så var vi klar til at indtage Airtracken. Der blev hoppet og
løbet så meget at flere af kostumerne blev for varme, og måtte
løsnes.
Madpakker og fastelavnsboller nød vi også i hallen, inden
det var tid til at gå hjem i børnehaven

Kornblomsterne tager sig også godt ud
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TEMA

KORT FORTALT

Nytter det noget
PÅ Vrejlev-Hæstrup Skole kunne man søndag d. 29. marts
se en udstilling af tæpper, trøjer, sokker og meget andet, som de
flittige damer, der mødes en gang om måneden i Sognehuset,
har fremstillet. Som man kunne se, var der fremstillet
overordentlig meget i den forløbne vinter, der var bl.a. 90 sweatre
21 tæpper og meget, meget andet.
Så vil nogle nok spørge om det er de rigtigt værdigt
trængende der får gavn af det og hertil har Bodil Risdahl fra
Hjørring hjælper Rumænien skrevet følgende
Da vi (Holger og Bodil) har kørt til Rumænien i årevis, faktisk
siden 1990, må det vist siges, at vi har et indgående kendskab til
landet.
Da vi begyndte vores humanitære arbejde, var
børnehjemmene barske, men lidt efter lidt er de i området hvor vi
kommer gået lidt fremad.
Efter hånden er børnehjemmene blevet ændret til børnehuse
eller bofællesskaber med ca. 12 til 16 børn eller unge og med et
lidt mere pædagogisk sigte. Efter vores mening en god udvikling!
De mest handikappede børn eller unge er dog stadig på
børnehjem, men i området går det støt fremad, og disse unge
flytter også stille og roligt ud og bor i meget beskyttede
bofællesskaber. Det er for os så vidunderligt at se, at de unge
som kan klare en smule uddannelse får en mulighed. De kan
bl.a. gå på noget, som kan sammenlignes med vores
produktionsskoler. I Oradea by er der bl.a. sådan en skole, som
vi altid besøger.
Hvert år sender vi tre til fire store lastbiler af sted med
diverse hjælpemidler, konserves, skoleartikler og beklædning.
Seneste sending kom af sted fredag d. 13. marts.
Vi kan i hvert fald fortælle, at da finanskrisen begyndte at få
virkning på Vesteuropa, da begyndte vi hurtigt at mærke det i
Rumænien. Selv nogenlunde fungerende familier, som vi altid
besøger, måtte fortælle os, at det kniber meget med at få alt til at
hænge sammen. Går en ting i stykker må de tænke flere gange
på, om det skal repareres, eller om der er noget andet er vigtigere.

Tøj fra bl.a. Vrejlev deles ud

Selv om de bor i små lejligheder har vi, når vi kommer for at
besøge dem, bemærket at de sidder i køkkenet for at holde varmen
og udefra kan en boligblok se helt mørk ud, men de venter så
længe som muligt med at tænde lys!
VI er nu stadig optimistiske på rumænernes vegne. Vi syntes
også de selv lyder til at se optimistisk på fremtiden. Rumænerne
er et stolt folkefærd. Desuden er de gæstfrie og er altid parate til
at byde indenfor.
Til orientering kan vi sige at de flotte ting så som trøjer,
sokker, huer med mere altid bliver beundret, for så lækkert garn
og symaterialer kender de ikke til, og at de så får det foræret.
LUKSUS!
Derfor er det for os en stor glæde, at kunne hjælpe med det
vi kan bringe fra folk som velvilligt producerer ting til Rumænien.
Tekst & foto: Bodil og Holger Risdahl

Tak for hue og tørklæde siger den lille pige
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BØRNEHAVEN
SKOVAGER

Hvad er multinetværket?
Når man spørger i byen, er der ikke
mange, der ved, hvad Multinetværket står
for.
Multinetværket er byens netværk,
her kan alle borgere og alle foreninger
mødes og drøfte områdets fremtid,
muligheder og trusler. Her kan man komme
med sin gode idé.
Multinetværket er et sekretariat, en
fødselshjælper for din gode ide. Det kan
være svært for den almindelige borger at
søge hjælp til et projekt eller ide, men her
kan multinetværket hjælpe. Man kan
gennem netværket søge fonde, LAG- og
LET udvalg, kommunen eller andre om
midler til sin ide/projekt.
Foreninger kan herigennem søge råd
og hjælp hos hinanden, man behøver ikke
alle at opfinde den dybe tallerken, men
gøre brug af hinandens erfaringer.
Multinetværket kan også bruges som
talerør til politikkerne, da multinetværkets
styregruppe også er landsbyrådet for
Poulstrup og omegn.
Man er altid velkommen til at
kontakte MULTINETVÆR- KET hvis man
har spørgsmål eller ideer der har almen
interesse.
TAK til Kristian Kjær og Knud Birch
Andersen for deres utrættelige arbejde.
De har valgt at trækker sig lidt tilbage. De
har begge gjort et stort arbejde i
MULTINETVÆRKET, især med
opstarten, men vi håber vi stadigvæk kan
trække på deres ekspertise fremover.
På Multinetværkets vegne
Jens-Ole Frederiksen
formand

Børnehaven fylder 14 år

Den 2. april fylder børnehaven 14 år. Vi vil fejre fødselsdagen engang efter
påske, hvor vi finder på en udflugt, evt. til hurlumhej huset. Under påskefesten
fik børnehaven gaver af forældrerådet. Vi fik 4 stk. plastic-fodbolde. Lige hvad
vi manglede nu hvor foråret kommer og vi er meget ude.

Påskehare

Fredagd.3/4 om formiddagen mente
vi voksne at vi havde set bagdelen af en
påskehare løbe rundt oppe i skoven.
Børnene tilbød straks at komme med på
en tur ud at se nærmere efter. Og, - den
var god nok, der havde været en
påskehare. Der var lagt påskeharer af
chokolade rundt om i skoven, vi fandt så
mange at der kunne blive 2 stk. chokolade
til hver. Lækkert
Påakejagt

Se hvad påskeharen har lagt til os.

Påakejagt

Hjemmesiden

Besøg også vores hjemmeside: www. boernehavenskovager.dk.
Som noget nyt er vi begyndt at lægge vores nyhedsbreve og
kalenderoversigt ind på vores hjemmeside. Det har vi valgt af hensyn til
miljøet, for at spare på papir m.m. De forældre som ikke benytter sig af
Internettet kan få en god gammeldags papir udgave, hvis de
henvender sig til personalet.
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Børnehaven Skovager

Påskekagemand

Skovager

Troldemaleri

Kyllinger på ræd og række

Lina fortæller historien om trolden slatten-patte

Sådan laves en trold af ler.

Gæster til påskefesten.
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Trolde-projekt
Vi har i børnehaven Skovager lavet
en masse forskellige ting siden sidst
Trolde-projekt

Med udgangspunkt i læreplanerne har vi i børnehaven
Skovager valgt at lave et Trolde-projekt, i en periode på 4
uger, 2x om ugen. Til projektet valgte vi, at samarbejde med
Hjørring musiske skole som kunne tilbyde en kunstner, Lina
Franke Hedegaard, til at være inspirator for os og projektet. Vi
havde på forhånd valgt at dele børnene op i 2 grupper, dvs.
Mariehønen og Solsikken for sig. De 2 aldersgrupper skulle
nemlig lave forskellige ting. Vi fik en mail fra Lina angående
hvilke materialer der skulle bruges til projektet, der skulle bl.a.
bruges ting fra naturen. Det fik os på en gåtur i skoven omkring
børnehaven for at samle nødder, blade, små grene mm.
Dagen oprandt og Lina kom. Vi var rigtig spændte på
hvordan forløbet ville blive og hvad Trolde-damen, som Lina,
hurtig blev døbt af børnene, nu også var for en. Hun så
heldigvis ganske almindelig ud og var rigtig god til både at
fange børnenes opmærksomhed og til at rumme de forskellige
børn. Lina havde en masse plancher og historier med om trolde
og tiden fløj af sted. Linas oplæg var en blanding af at sidde
stille og lytte, være aktiv med at synge og danse, male billeder.
Hver projektdag blev indledt med at synge og danse Troldesange og Troldedanse.

Drengetur

Vi har været på 2 drenge- og (1 enkelt pige) tur til Hjørring
ny Dyreland. Nemlig Solsikke-drenge, Kasper og Pia. Vi tog
bussen til Hjørring, så med bybussen videre til Dyreland. Der
var vi så heldige at vi fik lov til at røre ved dyrene, se dem blive
fodret og stille alle de spørgsmål vi kunne finde på om dyrene.
Nogle af drengene var mere modige end de andre til at røre ved
slanger, varaner og øgler. Vi fik lov til at se fugle-edderkoppen
og skorpionen helt tæt på, men dog stadig i terrarium. Nogle af
drenge ville i hvert fald have sig et af de spændende eksotiske
dyr som kæledyr når de bliver voksne. Det bliver spændende
om de holder ved det.
Tak til Dyreland for at modtage os så pænt, hele 2 gange.

Påskefest

Forældrerådet har arrangeret en påske-fest for alle i børnehaven d.2/4. Der var rigtig flot tilmelding 80 børn og voksne.
Forældrerådet havde lavet lækker mad: kyllingelår, salat, flutes,
pasta og flødekartofler. Til dessert var der masser af lækker
kager. Skattejagt for børnene. Det blev en rigtig hyggelig aften. Tak til forældrerådet for gave til børnehaven og en rigtig
godt arrangement.
Hele projektet blev afsluttet med en gang forældre-kaffe.
Der var underholdning ved børnene og Lina. De sang og
dansede de danse vi havde lært i løbet af projektet. Til kaffen
blev der serveret Trolde-boller.
Trolde-projektet var rigtig godt både for børn og voksne.
Vi fik masser af dokumentation til vores læreplaner og dagligdag og vi fik masser af idéer til at lave vores egne projekter

Fugle/ude-uger

Inspireret af vores trolde-projekt besluttede vi at lave et
lille forløb hvor vi ville være ude i 14 dage (Uge 10 og 11) og
der ville vi have fokus på fugle. Vi var nok for tidligt ude til at
se på fugle, der var ikke så mange, men vi hørte da og så lidt
fugle i ugernes løb. Især kom der fugle på legepladsen efter at
vi selv havde lavet fugle-boller, som vi hang op på træerne
rundt om på legepladsen. Vi lånte en cd med forskellige fuglefløjt på og kunne genkende lidt af fløjtene. Vi fandt sange frem
om fugle som vi sang hver dag til samling. Vi fandt også en
tegning som beskrev de forskellige dele på en fugl og som
børnene så selv farvelagde. Dette projekt blev afsluttet med
en gang mad lavet på bål. Suppe med kalkun i. ( det skulle jo
relatere til fugl )

Fastelavn

Traditionen tro har vi holdt fastelavnsfest i børnehaven,
med udklædte børn og tøndeslagning. En dejlig dag med
spændte og flot udklædte børn, kattekonger og dronninger,
slik, rosiner og balloner i tønden og fastelavnsboller og saftevand til eftermiddagsmad.

Fugleboller i træerne

Tekst & foto: Børnehaven Skovager
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Ny annonce?
ring
98988325

Velkommen til oledissing.dk
Ole Dissing - Rakkebyholmvej 331
9800 Hjørring
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Mandag-fredag kl. 9.30-17.30
Lørdag........ ......kl. 9.30-12.00

SuperBest Taars
Dit lokalefødevaremarked
Forhandler af Olie og
Biobrændsel
Tlf. 9896 1455
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Voerhøj

Maskinstation A/S
Terpetvej 490, 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99
98 98 85 99

MS Staldmontage
Hovedgaden 75
Poulstrup
Tlf. 23 35 82 60
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Ålborgvej 602, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 62 15
www.verasvine.dk
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ØSTERMARKEN 61

Bøjholmvej 4, Sæsing, 9830 Tårs

DKs bedst betalte fritidsjob

Ny afdeling: Gørtlervej 3, Pandrup. Tlf. 98 24 64 66

Neuromedia Aps
søger omgående positive og seriøse,
fritidsforhandlere og teamledere
til at styrke vores salg i Nordjylland
Der er ingen økonomisk risiko, du må
have adgang til bil og internet, være
initiativrig og kreativ.
Mere info på www.mulighed.dk
Henvendelse:
Kim Madsen - tlf. 60202070 eller
kim@flp.dk
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v/Sonja Larsen, Engager 1,
Poulstrup, 9760 Vrå
www.salonklip.dk

98 98 80 20

Tømrermester

Klaus Bonkegaard
Hovedgaden 69 - Poulstrup

Vinduer og døre i træ og plast
Tagarbejde
Reparationer
Ombygning
Kørsel med rendegraver
Mobil-tlf. 28181333

IMPORT

Plastvinduer og døre
Lev. i alle mål med og uden montering
Danske og tyske profiler
Kvalitet til lavpris med garanti
Klaus Bonkegaard
Mobil-tlf. 28181333
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Poulstrup Skolevej 5 - Poulstrup

VREJLEV-HÆSTRUP
HALLEN

ÅBNINGSTIDER DAGLIGT 7-22
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Hele egnens
samlingssted
Sport og
fritid
Henvendelse: Elmer Madsen
Tlf. 98 98 62 89 - MOBIL 41 60 62 89
Harken UGF

43

12-05-2009, 16:20

Badeværelser

Aalborgvej 90

SALG AF
HVIDEVARER

44

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM
KONTAKT:
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PV SPORT 81

Poulstrup Badmintonklub
INFO fra Poulstrup Badminton Klub
Ungdom.
Vores 2 gode trænere Christian Risager og Erik S. Jensen
har i denne sæson trænet de unge badmintonspillere to
timer hver uge. En stor tak til jer begge.
Vi havde ved start håbet på at kunne trække flere af de
yngste til badminton. Måske næste sæson.
Senior.
Motion har haft en god udlejning af baner onsdage 19-21.
Den 8. april havde vi afslutning med mixed dubler som
klubmesterskab. Der blev spillet igennem fra start og efter mange
spændende kampe stod Niels Ole og Ole som vindere af finalen
mod Carina og Bjarne.
Nyt.
I skrivende stund har bestyrelsen besluttet at tilbageføre
Badminton i Poulstrup til Sport 81.
På gensyn til badminton i hallen efter sommerferien
Opstart
Ungdom 26. aug.
Senior Ons. 2. sep.
Baneleje 98988439

Nyt fra PV Sport 81
PV Sport 81 har for alvor fået opdateret deres
hjemmeside www.pv81.dk Sidens nye webmaster
Henrik Hansen har i samarbejde med
idrætsforeningens bestyrelse fået tilføjet bl.a. kalendere, klubinfo mv. som gør det meget mere overskueligt i fremtiden for brugerne og interesserede
at finde rundt på siden. Se selv mere på pv81.dk.

Fodbold Ungdom holder Info-aften 5. juni kl. 19:00
Fodboldbestyrelsen i PV81 ønsker at gøre forældre til
ungdomsspillerne i PV81 opmærksomme på at klubben ikke
drives af sig selv, men ved frivillig hjælp. Derfor skal hver
ungdomsspiller medbringe min. 1 stk. forælder til infoaftenen i hallen i Poulstrup. Her vil der være forskellige
lege, input samt aftensmad til de deltagende.

Det er sjovt, at spille fodbold i PV
Sport 81, men det kræver mange
frivillige hjælpere, når man skal drive
en aktiv idrætsforening.

Tekst & foto: Foreningerne
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REDAKTION

Bladets formål er at formidle
nyhedsstof fra området, at støtte
og synliggøre foreningslivet og
lokalsamfundet udadtil og
anskueliggøre lokalhistorien.

LOKALSTOF

Lokalbladet er et upolitisk sogneblad, der udgives af en kreds af
foreninger og institutioner i
Vrejlev-Hæstrup området.

Bladets økonomi bygger på
brugerbidrag fra læserne,
foreningsstøtte, sponsorer og
annoncører.

STOF TIL LOKALBALDET

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

SIDSTE FRIST FOR
INDLEVERING ER:
5. JANUAR
1. APRIL
1. JULI
1. OKTOBER

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

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

poulstrup.net
www.poulstrup.net
er en internetportal for VrejlevHæstrupområdet.
Portalen drives med frivillig
arbejdskraft ligesom Lokalbladet under Multinetværket
med en selvstændig redaktion.
Portalen støttes af en række
lokale virksomheder og med
Sparekassen Vendsyssel som
hovedsponsor.
Stof til nyhedsdelen og
aktivitetskalenderen kan løbende
indsendes til

ih@hansen.tdcadsl.dk
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Ansvarshavende
Foreningsstof
Redigering
Annoncer
Korrektur

Kirsten Mouritsen, Karen Margrethe Brun, Erik Jrss
Erik Jess, Hovedgaden, 78, 9760 Vrå
Else Marie Nielsen, Ny Rønnebjergvej 72, 9760 Vrå
Per Hansen, Engkærvej 8, 9760 Vrå
Kirsten Blichert

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

FORENINGSSTOF

Børnenes jord
HUGF
4H
Møllehaven
Poulstrup Badmintonklub
Poulstrup Borgerforening
Poulstrup Rideklub
Skolebestyrelsen, V-H skole
Skovager
KFUM-Spejderne
Sport 81
Støttef. f. Aktivitetshuset
Menighedsråd

Multinetværket

Lillian Toft Jensen,Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå
Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå
Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå
Ingen meddeler
Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring
Jytte Schneider Jacobsen, Hæstrupvej 42, 9800 Hj.
Ingen meddeler
Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring
Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå
Hanne Weirum, Hovedgaden 106,9760 Vrå
Lone Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå

98988422
98986166
98986495

Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
Aase Hvidberg Henriksen,Ålborgvej 603, 9760 Vrå
Annette Jess, Høgstedvej 160, 97+60 Vrå
Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Vagn Jensen, Høgsted Kærvej 35, 9760 Vrå
Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå
Lone Hylgaard, Smidstrupvej 292, 9760 Vrå
Lise Bisgaard, Byager 15, 9760 Vrå
Børnehaven Skovager, Skovager 7, 9760 Vrå
Pelle Jepsen, Hovedgaden 51, 9760 Vrå
Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
ingen
Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå

98988394
60776446
98988267
98986346
98988439
98988688
61116970
98902232
98988327
98904214
98988394

- en paraplyorganisation
for initiativer, der har en kulturel
eller social målsætning,
- et netværk for kommunikation
og samarbejde,
- støtter foreninger med
almennyttige formål,
og udvikler by og land som et
dynamisk og godt bosted.
- fungerer som landsbyråd og
varetager kontakten med
myndighederne og andre råd
og organisationer.

Formand forMultinetværket:
Jens Ole Frederiksen
Næstformand
Kirsten Mouritsen
Sekretær:
Edith Jess
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98986467
98986413
98986289
98988029
98988593
98988161

98988027

Styrelsen 2009-2010:
For menighedsrådet
Knud Birch Andersen
For skolebestyrelsen
Merete Pilgaard
For børn- og ungegruppen
Lilian Toft Jensen
For foreningerne
Jens Ole Frederiksen
For aktivitetscenterets støttegruppe
Tove Mortensen
Kunstudstillingen
p.t. ingen
For Vrejlev Hæstrup Hallens fond
Kristian Kjær
Kulturgruppen i Poulstrup
Edith Jess
For Lokalbladet
Kirsten Mouritsen
For Poulstrup.net
Inger Hansen
Formand for landsbyrådet i Poulstrup
Jens Ole Frederiksen
Formand for Landsbyrådet i Harken
Kaj Nielsen
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FORENINGS

VEJVISER

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

Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå
Hanne Thorup, Harkenvej 3, 9760 Vrå
Arne Larsen-Ledet, Irisvej 1, 9760 Vrå
kontoret.........................................................................
.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Erling Pedersen, Præstebakken 23, 9830 Tårs
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå .........................
Flemming Jensen, Søndervej 130, 9800 Hjørring

98988125
98998059
98982127
96231581
96231588
98988308
96231586
41223988
41223988
96231583
96231585
96231587
96231587
98988367
96239708
98963421

DAGINSTITUTIONER
Møllemarken
Rundmarken
Skovager

Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Græshedevej 26, Harken, 9800 Hjørring
Skovager 7, 9760 Vrå

98986346
98986347
98988327

PLEJEHJEM
Poulstruplund
Skovgården

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

96234711
96234711

KIRKERNE
Sognepræsten

P.t. ingen fast præst, hendvendelse til kirkegårdskontoret
Træffes ikke mandag.
Anders Boelt Kristensen, Fredensvej 25, 9760 Vrå
98986801
Bodil Andersen, Nedre Byvej 6, 9760 Vrå
21754440

Kirkesanger
Organist
Vrejlev-Hæstrup
Kirker:
Kirkegårdsleder
Servicemedarbejder
Menighedsrådet

Kirkegårdskontoret (bedst mandag-fredag kl. 12-13)
Jan Bjergene Christensen, Lavndelvej 7, 9700 Brsl.

98988360
23831450

Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring

98986333

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord
HUGF
4H
Lokalhistorisk Forening
Poulstrup Badmintonklub
Poulstrup Borgerforening
Poulstrup Rideklub
KFUM-Spejderne
Sport 81
Støttef. for aktivitetset

Bodil Nielsen, Gl. Rønnebjergvej 4, 9760 Vrå
98988362
Åse Hvidberg Henriksen, Ålborgvej 603,9760 Vrå
98986446
Annette Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå
98988267
Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9800 Hj. 98986063
Vagn Jensen, Høgsted Kærvej 35, 9760 Vrå
98988439
Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå
98986824
Martin Povlsen, Hovedgaden 36, 9760 Vrå
98986534
Dorte Vanggaard, Vrejelv Kirkevænge 1, 9760 Vrå
98988823
Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå
98988777
Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå
98988271

HALLER OG MØDELOKALER
Harken-hallen
Harken Idrætsforening
Lokalhistorisk Arkiv
Aktivitetshuset i Poulstrup
Poulstrup Forsamlingshus
Poulstrup Ridehal
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Sognehuset ved Vrejlev kirke

Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring
Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring
Hovedgaden 8, 9760 Vrå, v/ Erik Jess
Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå
Birkager 6, 9760 Vrå
Munkholmvej, 9760 Vrå
Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå
Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå

98986390
98986244
98988063
98988011
98988449
98988491
98988088
98988360

TID OG STED
LOKALHISTORISK ARKIV:
Åbent: Mandag
16.00-18.00
AKTIVITETSCENTRET:
Åbent: Tirsdage
11.30-16.00
Torsdage
8.30-16.00
Fredage
8.30-13.00
Fodterapeut:
Bestil tid på
tlf. 98988011
BOGBUSSEN:
Høgsted: Mandag 15.45-16.15
Poulstrup:Mandag16.25-17.25
SPAREKASSEN
VENDSYSSEL:
Hovedgaden 73, Poulstrup:
Mandag .............. 10.00-16.00
Tirsdag.............. 10.00-12.00
Torsdag ............. 10.00-17.30

WEB-GUIDE
SPORT81:
www.pv81.dk
BØRNENESJORD:
www.ministrup.dk
KIRKERNE:
www.vrejlev-haestrup-sogne.dk
POULSTRUP.NET:
www.poulstrup.net

MAIL-GUIDE
SOGNEPRÆSTEN:
VREJLEVKIRKE:
Vrejlev.kirke@mail.dk
MENIGHEDSRÅDET:
knud@birch-andersen.dk
ge@pc.dk
LOKALBLADET:
e-jess@mail.tele.dk
POULSTRUP.NET
poulstrup.net@gmail.com
NORDJYSKE:
lindager@vip.cybercity.dk
SKOLEN:
vrejlevskole@hjoerringkom.dk
SPAREKASSEN Vendsyssel:
mail@sparV.dk.

MAIL-GUIDE

LOKAL
bladet
JF_Lokalbladet_2009_2.pmd
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LAD OS gi’ dig
en lang række FORDELE!
Få en lønkonto,
som giver dig kredit
til FAVØRRENTE,
HØJ INDLÅNSRENTE
og en lang række RABATTER
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Åbningstider i Poulstrup:
Mandag
10.00 - 16.00
Tirsdag
10.00 - 12.00
Torsdag
10.00 - 17.30

Rikke Ejstrup Aune
Tlf. 96 67 05 52
rea@sparv.dk

Pia Stanley Nysted
Tlf. 96 67 05 70
psn@sparv.dk

Poulstrup afdeling
Hovedgaden 73
9760 Vrå
Tlf. 98 98 81 00

Sund fornuft - for pengene!
www.sparv.dk

