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Inger Hansen

I dette blad bringer vi to artikler fra tidligere elever på
Vrejlev - Hæstrup skole - den
ene fra Jesper og Anders Borrisholt, der fortæller om en
spændende vandretur i Norge
- den anden er fra Mette Brath
fra Hjørring, hun fortæller bl.a
om kostvejledning.
På redaktionen har vi meget
ofte talt om at det ville være
dejligt at høre fra tidligere elever der har gået på Vrejlev-Hæstrup skolen - for: ”Hvor
blev de af?”
Der findes helt sikkert rigtig mange spændende historier
om unikke jobs, fantastiske rejser, eller bare en ganske
almindelig hverdagsfortælling om hvordan livet er gået
siden barneårene i Vrejlev og Hæstrup sogne.
Så hermed en opfordring til alle om at kontakte børn og
børnebørn og bede dem sende os en beretning, så vi kan
få opklaret: ”Hvor blev de af?”
Men ikke kun de ”bortrejste” unge er velkommen til at
skrive til Lokalbladet; vi modtager meget gerne indlæg
fra alle sognebørn, så har du noget på hjerte modtager vi
gerne din historie.
Som altid i årets første nummer af bladet, har vi vedlagt
et girokort, som vi håber alle vil benytte og dermed støtte
udgivelsen af Lokalbladet for Vrejlev og Hæstrup Sogne.
Det er vigtigt for Lokalbladets økonomi og fortsatte beståen, at så mange som muligt bidrager med bare et lille
beløb. Alle bidrag modtages med stor TAK
Inger Hansen
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Får vi en ny købmand?
Efter to år uden købmand, er der muligvis udsigt til, at
Poulstrup får genåbnet den flotte købmandsbutik på
Hovedgaden 32. Det er yngre lokale kræfter der vil
være byens nye købmand, og de interesserede har allerede haft flere møder, både med leverandører og med
bestyrelsen for byens borgere, der ejer købmandsbutikken. Den nye købmand bliver sandsynligvis en ”LETKØB” som fx købmanden i Serritslev, der efterhånden
har mange år på bagen.
Der er indkaldt til Borgermøde i forsamlingshusetom
den nye købmand, og alle håber jo selvfølgelig at vi
igen kan få vores egen købmand....

Forsidebilledet:
Vrejlev kirke klædt i vinterdragt....

Tak for din støtte
Der skal igen i år lyde en stor tak til vores trofaste
annoncører, vi håber at alle vore læsere støtter op om
vore erhvervsdrivende, deres annoncer i Lokalbladet
er en vigtig indtægtskilde.
Vi har lagt et girokort ved dette blad og gør det derved
nemt at indbetale f.eks 150,- pr. husstand, men man
må gerne betale mere..... eller overfør til vor konto i
Sparekassen Vendsyssel
konto 9070 - 4340 15 2889
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Poulstrup Friskole og Børnehus

Når denne udgave at lokalbladet lander i Jeres
postkasser, har kommunen truffet endelig beslutning omkring Vrejlev Hæstrup Skoles skæbne. Vi
har igennem de sidste 8
måneder arbejdet intenst
for oprettelse af Poulstrup
Friskole og Børnehus, ud
fra en forventning om at
Vrejlev Hæstrup Skole
lukkes. Vi er nået rigtig
langt i planlægningen og
bl.a. glæder vi os over at
der har været en god dialog i gang med kommunen
omkring køb af bygningerne på Skolevej 1-3. Vi
forhandler også inventar
og også her er der god
dialog. Vi har fået hjælp
fra flere borgere i området, som har kendskab til
Vrejlev Hæstrup Skoles
historie og det er virkelig

brugbart og fantastisk at
få indblik i. Denne vigtige
viden, er en helt uvurderlig
hjælp. Vi er i gang med at
få rejst de mange penge,
der skal til for at få skole
og børnehus op og køre,
der laves budgetter, arrangeres arrangementer
og oprettes sponsor-kontrakter. Der er en meget
spændende tid og der sker
hele tiden nyt. For at holde
dig opdateret, kan du følge
med på vores Facebook
side, søg på Poulstrup
Friskole og Børnehus, eller besøg vores hjemmeside www.poulstrupfri.net.
I det følgende kan du bl.a.
læse om foredrag med
"Bonderøven", Gallaindskrivningsfest og måske
finde svar på nogle af dine
spørgsmål. --

Bonderøven
Kom og mød den populære TV vært og foredragsholder Bonderøven alias Frank Erichsen

10. marts 2015 fra 19 - 21 i Vrejlev Hæstrup hallen
Det enkle liv
Frank Erichsen er kendt fra DR-programmet Bonderøven, hvor han fortæller og udlever sin drøm om selvforsyning
på sin gård, Kastaniegården, i Revn ved Grenaa på Djursland.
Frank Erichsen fortæller om hvorfor han har valgt at beskæftige sig med selvforsyning.
Da selvforsyning kræver fysisk handling, kræves der også kundskaber.
Kundskaber og deres underfundige måde at udvikle sig på er derfor et gennemgående tema igennem foredraget.
Det bliver en aften med b.l.a. leslibning, amerikanske filosoffer, franske gedehyrder, afrikanske bønder og russiske
brøndbyggere samt demonstration af nordiske øksetyper.
Der bliver berettet om både teori og praksis bag livet på Kastaniegården.
Dørene åbnes kl. 18
Billetter til arrangementet kan købes på www.pv81.dk
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Poulstrup Friskole og Børnehus

Indskrivningsfest
Du inviteres til Gallaindskrivningsfest
på
Poulstrup friskole og Børnehus 20. marts!
Så skal det fineste tøj findes frem fra skabet, skoene skal pudses og håret
skal sættes, for årets fest
er lige om hjørnet, og du
skal med!
Poulstrup friskole og Børnehus inviterer nemlig til
en sjov og hyggelig indmeldelsesfest for både de
nye elever, der allerede nu
ved, at de vil gå på skolen efter sommerferien,
men også de, som stadig
ikke helt har taget en beslutning herom, er meget
velkomne sammen med
Spørgsmål og svar i forbindelse med info møder
afholdt fra den 12.-16. december
Poulstrup Friskole og
Børnehus, indledte hvert
møde med at gøre alle
fremmødte opmærksomme på deres rolle i det
fremtidige arbejde med at
sikre en skole og et børnehus i området. Det er meget vigtigt at alle hjælper
til som ambassadører, og
er medspillere i forhold til
at sikre børn til skolen og
børnehuset. Husk at det er
vores allesammen skole
og børnehus; -hele områdets, alle familiers, alle foreningers og alle erhvervsdrivende.

deres forældre, ligesom
alle andre med interesse
for friskolen, selvfølgelig
også er velkomne.
Festen bliver holdt som en
indmeldelsesfest fredag
aften d. 20 marts kl.17.0021.00.
Vi starter med indskrivningen, hvor de elever, der
allerede nu ved, at de skal
gå på friskolen får lov at
skrive deres navn i indmeldelsesbogen og bestyrelsen kvitterer herefter med
et diplom til de kommende
elever.
Derefter vil alle fremmødte
børn blive inviteret med
over i hallen, hvor der er
arrangeret aktiviteter for

dem, mens forældre og
andre fremmødte vil få den
nyeste information fra bestyrelsen omkring skolens
opstart.
Kl. 18.00 mødes vi alle
igen til fællesspisning på
skolen. I god friskoleånd
medbringer hver familie
derfor en ret til gallabuffeten, så vi sammen får
skabt et stort og lækkert
ta’ selv bord. Det vil være
muligt at købe øl, vand og
vin og overskuddet går til
Friskolen.
Efter maden skal alle være
med til at sætte deres
præg på en ny udsmykning til vores skole, som
tager udgangspunkt i vo-

res værdigrundlag.
Bestyrelsen, festudvalget
og støtteforeningen, der
arrangerer festen, håber
på at se rigtig mange glade kommende elever og
deres familier denne aften.
Ønsker man mere information om Poulstrup friskole
og Børnehus kan man gå
ind på www.poulstrupfri.
net
Tilmelding er nødvendigt
af hensyn til planlægningen.
Tilmeld dig her: indskrivningsfest_udvalg@
poulstrupfri.net

Spørgsmål og Svar
Hvor mange børn er der forhåndstil- Der er forhåndstilmeldt i alt 78 børn til
meldt?
Poulstrup Friskole. Til skolestart i august
2015 er der tilmeldt 43 børn til skolen.
Der er forhåndstilmeldt 21 børn til Børnehuset, heraf er 3 tilmeldt vuggestuedelen.
Hvornår starter Børnehuset op?

Dagen efter at det kommunale tilbud ophører, åbner Børnehuset.

Hvordan er det med friplads?

Man kan søge om fripladstilskud til både
Skole, SFO og Børnehuset.

Hvordan ser økonomien ud?

Det får afgørende betydning hvor mange
børn skolen starter op med. Med 50 elever
viser budgetterne at skolen vil give underskud. Ved 70 elever kan tingene løbe rundt
og ved 90 elever kan vi lave en økonomisk
god skolen. Vi ved godt at elevmassen opbygges over tid og at det første år bliver
hårdt økonomisk.

Hvad med skolebus?

Vi arbejder målrettet mod en løsning med
skolebus. Det ved vi bliver vigtigt for at så
mange som muligt, har mulighed for at vælge skolen til. Vi kan kun arbejde med økonomi og ruter ud fra de børn der er forhåndstilmeldt derfor er det igen meget vigtigt at man
forhåndstilmelder sig, hvis man har ønske
om en skolebus.
Friskolen Skallerup har skolebus til 1100kr
årligt - dette vil vi nok læne os op ad.

Se mange flere spørgsmål og svar på www.poulstrupfri.net
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PV Sport 81

Nyt fra PV Sport 81.
PV Sport 81 er den lokale idrætsforening i Poulstrup med plads til alle.
Vi er en forening i evig udvikling, og
som forsøger at være et aktiv for lokalområdet. I PV lader vi ikke noget
være uprøvet. Kommer der et menneske med en god ide og nogle evner, så tager vi gladeligt imod. Sådan
er både Zumba og Yoga opstået, og
sådan vil vi have det.
Der er aktiviteter året rundt i en
idrætsforening. Lige nu er det inde
idrætten der er i gang.
Zumba og Cross Dance instruktørerne er godt i gang med deres hold
af børn og voksne, og de sidste par
år har det været en stor succes. Faktisk så stor, at vores Zumba afdeling
er foreningens største afdeling, med
flest aktive. Der er Zumba Kids JR.
for de 4-7 årige, Teen Dance/Zumba
Kids for de 8-12 årige, og forskellige
afarter af voksen dans.
Badminton er også godt i gang.
Onsdag eftermiddag træner klubbens ungdomsspillere, og om aftenen spiller motionsspillerne kampe
i hallen. Juniorerne, de 12-15 årige,
er afsted til turneringskampe i ny og
næ, og deltager også i stævner. På

eller herrer for den sags skyld, så vi
igen kan få gang i håndbold.
Fodboldafdelingen er også i gang i
vintersæsonen. De spiller indendørs
på mandage. De alleryngste, U7
træner kl. 16.30 – 17.15, U8 træner kl. 17.15-18 og U 12 træner kl.
18.00-19.00. Derefter tager seniorerne over – de træner fra kl. 19 -21.
Forårets aktiviteter ligger lige om
hjørnet – fodboldspillerne skal på
græs, og Zumba danserne får det
en tand varmere, i takt med at vejret
bliver bedre, og det bliver måske lidt
lettere at bukke og bøje sig til Yoga,
når vinterkulden forsvinder.
En idrætsforening er et kæmpe aktiv i ethvert landsby samfund, især
i disse tider, hvor kommunerne er
presset på pengepungen, og gennem deres iver efter besparelser og
rationaler, mere eller mindre lukker
landsbyerne, når de lukker skoler og
børnehaver. Heldigvis er borgerne i
Poulstrup ikke sådan at knægte, og
det er dejligt, at en stor gruppe frivillige træder i karakter, og forsøger
at åbne et børnehus, så det stadig
er attraktivt at bo og bosætte sig i
Poulstrup. PV 81 har indgået et sam-

pe foreningen med alle de aktiviteter
der foregår gennem året. Der skal
bruges dommere til ungdomskampene, hjælpere til grillen når der er
standerhejsning, hjælpere til legeaftener, hjælpere til Dana Cup, byfest
og meget meget mere.
Og det er dejligt at være frivillig –
man er sammen med andre positive
mennesker, man er sammen med
egne og andres børn, og man føler
sig som en del af et fællesskab. Alle
borgere i byen er nødvendige, for at
en by kan trives og være i udvikling,
og det kræver at alle giver en hånd
med.
Er man ny i byen, så er det en kæmpe mulighed for, at lære andre mennesker at kende, og har man børn,
er det at være træner eller hjælpetræner, en fantastisk måde, at være
sammen med sine børn på, som
varmt kan anbefales – her tales af
egen erfaring om begge punkter –
som tilflytter og forældretræner.
Så kom ud af busken – giv udtryk for,
at du gerne giver en hånd med, så er
jeg sikker på, at der nok skal falde en
interessant lille opgave eller to ned i
turbanen.

alle hold, er der plads til flere, og der
er også ledige baner for motionister
– så der er ingen grund til at holde
sig tilbage – tag naboen med og få
lidt god motion.
Vi har igennem et par sæsoner haft
vores håndboldafdeling genoplivet –
denne gang med et dame hold. De
har haft det hyggeligt og sjovt, og har
såmænd også vundet nogle kampe
– men desværre har manglen på
spillere i den sidste ende, tvunget os
til igen at nedlægge håndboldafdelingen. Vi håber dog på, at der igen
senere kan samles et hold damer,

arbejde med det kommende børnehus, og håber på, at det kan være
med til at bevare livet i landsbyen,
og måske endda være med til at give
Poulstrup nyt liv og ny udvikling.
En idrætsforening kan ikke leve
uden frivillige.
Det er de frivillige trænere og ledere
der dagligt driver foreningen, og de
gør en kæmpe stor indsats uge efter uge året rundt, så vores børn og
unge, har nogle sunde og gode aktiviteter de kan deltage i.
Men derudover kræves der en hel
stribe af andre frivillige, der kan hjæl-

Som afslutning på dette lille indlæg,
vil jeg på PVs vegne gerne takke
alle de, der gennem året har givet en
hjælpende hånd.
Tak til trænere og ledere, tak til de
frivillige, tak til sponsorerne og tak
til forældrene der sender deres børn
afsted til aktiviteterne.
På vegne af PV 81
Formand Henrik Smith
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Husk at følge med på vores
hjemmeside http://www.pv81.dk

Vrejlev Hæstrup Hallen

Atter fuldt hus til julebal
i Poulstrup
Lørdags d. 15. november 2014
kunne Vrejlev-Hæstrup Hallens
formand, Keld Jensen, atter byde
velkommen til 750 glade gæster til
en fuldstændig udsolgt julefrokost
i Poulstrup. Siden Kandis kom på
plakaten for mere end 20 år siden,
har der hvert eneste år været totalt
udsolgt af de 750 billetter. De frivillige hjælpere, der altid stiller op
når hallen eller idrætsforeningen i
Poulstrup kalder, havde sat borde
og stole op, samt dækket bord til
750 gæster og havde desuden sørget for ekstra toiletter med en stor
toiletvogn, sat stort telt op til rygerne, lavet scene, bar og garderobe.

Ny madleverandør bestod
med bravur
Maden blev for første gang leveret
af SuperBest i Hjørring med købmand Henrik Svanhede i spidsen,
og maden var virkelig en velsmagende succes, og menuen bestod
af to slags sild, lakseroulade, varmrøget laks, frikadeller m/rødkål,
håndribbet grønlangkål med brune
kartofler og stegt medister, glaseret juleskinke med flødekartofler,
mørbradbøf med champignon alacreme, hjemmelavet risalamande
med kirsebærsauce, samt tre slags
ost med kiks - og SuperBest havde
desuden medbragt en lang række
mandelgaver.

Poulstrup Friskole havde
pølsevogn
Folkene bag Poulstrups nye friskole, vuggestue og børnehave, solgte

senere på aftenen pølser fra en pølsevogn ved hallens indgang, og denne mulighed for natmad benyttede
mange sig af. Overskuddet gik selvfølgelig til den kommende friskole.

Trængsel på dansegulvet
Kandis sørgede for hyggemusik
under spisningen og efterfølgende
for god varieret musik til den efterfølgende dans, der varede indtil
kl. 02.00. Kandis formår at spille al
slags musik, og udover deres egne
nye og gamle hits, spillede de masser af andre kunstneres danske og
internationale hits.
Arrangør af de årlige julefrokoster
i Poulstrup er byens selvejende
idrætshal, Vrejlev-Hæstrup Hallen,

der udelukkende drives med frivillige
kræfter. Tak til alle Jer, der gør en
kæmpe indsats for hallen og dermed
for os alle.
Se evt. mere om hallen og motionscenteret i Poulstrup på www.vrejlevhaestrup-hallen.dk

Møde for alle borgere og foreninger i Poulstrup og omegn
Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19,00 – 21,00
Afholder ”Multinetværket” Landsbyrådet i Poulstrup
Årsmøde i Vrejlev Hæstrup Hallens Cafeteria, dagsorden ifølge vedtægterne.
Mød op og få en snak om fremtiden i vores område.
Vi vil også gerne fortælle om vores planer og fortælle om hvordan året er gået for
Lokalbladet Vrejlev- Hæstrup, Poulstrup.net. Kulturudvalget og Klosterruten. ”Multinetværket” er også Landsbyrådet i Poulstrup, som er kontakten til myndighederne, men også
stedet hvor man kan få hjælp, råd og vejledning til den gode ide / projekt, til gavn for området.
Kloster ruten er et godt eksempel på dette.
Landsbyrådet er også repræsenteret i Landsbyforum i Hjørring, som er et forum der fordeler penge til projekter, og indstiller projekter til matchningsmidler mm.
Mvh Jens-Ole Frederiksen, formand
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Aktivitetscenteret

Poulstrup Aktivitetscenter
Tirsdag d. 18. november kl. 12 kom Jørns
busser og hentede os, vi kom alle ombord,
og derefter gik turen til ”Klarupgaard”, kendt
fra julekalenderen 2013. Efter en god modtagelse blev vi vist rundt af ejeren. Vi startede
med fremvisning af kulisserne, der nu står på
Klarupgård og vi fik flere gode historier fra
optagelserne af julekalenderen. I stuehuset,
hvor vi så den smukke og pyntede spisestue,

Klarupgaard

fik vi historien om Klarupgaard, den går helt
tilbage til det 13.århundrede, hvor der var
1700 hektar jord til. I dag er der 180 hektar,
som er forpagtet ud. Familien lever i dag af
forskellige udstillinger samt fødevarer marked i nogle weekends i løbet af året.
Overalt var der pyntet til jul og fine julestuer

Ejeren af Klarupgaard fortalte om gården og viste rundt
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Aktivitetscenteret
Derefter blev der serveret Gløg og
æbleskiver af værtsparret, og så
kunne vi handle i julebutikken, der
var fyldt med rigtig mange og flotte
juleting. Det blev er rigtig god tur med
stor tilslutning.
Torsdag d. 27. november kom Lya
Kokholm på besøg og fortalte om
hvordan vi kunne lave adventskranse, juledekorationer og dørpynt af
gran m.m. Derefter viste hun hvordan

Lya gav gode råd om fremstilling af juledekorationer

vi kunne lave søde bamser og hjerter
af mos som kirkegårds pynt. Så blev
det vores tur til at komme i gang og
se om vi kunne gøre det næsten lige
så godt. Det blev til mange flotte ting.

Salg af bankoplader

Tirsdag d. 2. december blev årets
julebanko afholdt. Der var mange
flotte præmier fra forskellige af områdets håndværkere og butikker. Der
var også god tilslutning til dette arrangement.
Tirsdag d. 9. december var der traditionel juleafslutning med sild, grønlangkål og ris-a’lamande. Derefter
var der pakkespil med gaver som
Aktivitetscentret havde købt. Vi sang
forskellige julesange og dagen sluttede med kaffe og småkager. Tak til
bestyrelsen for en god dag.
Så blev det nytår 2015 og vi startede
tirsdag d. 14. januar. Vi havde besøg
af advokat Helle Mørch Sørensen,
som fortalte om ”Arv og testamente”.
Det blev en spændende dag, hvor vi
fik belyst de mange juridiske spørgsmål, man stilles over for, dels hvis

man vil være på forkant dels
med omvæltninger i familien og
dels ved dødsfald. Helle Sørensen fremstillede det på en klar
og let fattelig måde, og svarede
til slut på de mange spørgsmål
hendes indlæg havde foranlediget. Det blev en god og lærerig
eftermiddag.
Helle Mørch Sørensen fortalte om
Arv og testamente
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Børnehuset Møllehaven
Mariehønen
Vi har haft fokus på børnenes finmotoriske
udvikling i vuggestuen.
Fra de mindste på 8 mdr. til de 2 årige.
Vi har haft fokus på vores sanser, bl.a. følesansen, hvor børnene igennem et maleprojekt har eksperimenteret med farver. Vi har
lavet fod og håndaftryk med børnene, hvor
de selv har valgt farver. Noget af en prøvelse
at få maling på fingre og fødder med penselstrøg.
Børnene var rigtig seje og det blev et rigtig
godt forløb for alle. Børnene har oplevet at
mærke sig selv, hvor der har været tid og ro
til fordybelse. Værkerne blev det helt store
kunstværk som børnene gav til deres forældre i julegave.
De ældste børn på Mariehønen vil den næste tid
have fokus på at arbejde
mere med den finmotoriske udvikling, hvor vi vil
lave fisk, fugle og halskæder i perler og piberensere.
De yngste børn vil arbejde videre med deres
følesans i form af sansetæpper – og massage
med pensler og bolde. Vi
glæder os alle til det videre forløb.

Hvordan øver man sig i at være
social og omgås andre…

Det kan være svært at vente på tur, når man gerne vil prøve
karrusellen. Når vi har sagt et rim, er det byttetid.
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Tja, det kan der være mange bud på. Men når man
er omkring de 2,5 – 3,5 år og går på Humlebi stuen i
Møllehaven, er det noget vi hele tiden arbejder med
i dagligdagen.
Når vi spiser, øver vi os i at hjælpe hinanden
ved at sende maden rundt.
Når vi leger, øver vi os ved at spørge om vi
må være med… eller invitere andre med i legen. Vi
kan også skiftes til at bruge legetøjet, eller låne af
hinanden.
Når vi ser på hinandens ansigter, kan vi se
om den anden er glad eller ked af det, og måske kan
vi trøste med et kram, hvis der er behov for det.
Alt dette lyder jo ganske enkelt og ligetil, men det
kræver altså masser af øvelse! Når man liiige nu har
lyst til at lege med den røde bil, som Hans leger med,
er det da næsten ikke til at vente til Hans er færdig.
Så er det da meget nemmere at snuppe bilen, end at
spørge om lov!
Det er utroligt vigtigt, at børnene udvikler sig socialt,
og vi voksne omkring børnene må være klar på sidelinjen til at hjælpe og guide i den rigtige retning.

Børnehuset Møllehaven
En overraskelse
I november måned arbejdede de store drenge fra
Møllehaven i Harken på en stor overraskelse.
De skulle lave en skattejagt til pigerne fra deres
gruppe.
Der skulle mange forberedelser til og det var de
meget optaget af. De var de hemmelige agenter
og selv om de blev spurgt af de andre voksne eller
børn holdt de på deres hemmelighed.
Vi valgte at tage en snak om hvordan skatten skulle
se ud og ikke mindst hvad der skulle være i den.
Den skulle indeholde guld og diamanter og masser
af slik.
Så måtte vi i gang med at finde guld. Det var lidt
svært, da der ikke er så mange guld miner i Harken.
Vi valgte derfor at finde nogle sten som vi malede
med guld maling. Stenene kunne ikke blive store
nok så vi måtte sortere lidt i det. Der blev lavet flotte
perlekæder der lignede diamanter.
Guldmønter skulle der også til og det var med af
den gode slags som indeholdt chokolade.
Et skattekort er der også brug for til en skattejagt så
vi søgte straks på iPad ‘en om hvordan de kunne se
ud så vi kunne blive inspireret til at lave vores egen.
Hver dreng fik lov til at lave et og efter det gik vi en
tur i området hvor vi fandt det rette sted til vores
skat. Vi fandt en lille sø hvor der var masser af træer
som vi kunne gemme vores skat ved.
Hemmelighedsfulde gik vi hjem igen og lavede det
endelige skattekort som pigerne skulle have.
Endelig kom dagen hvor vi skulle på skattejagt og
drengene var gode til at indleve sig i pigernes stemning og hvis man ikke vidste det kunne man tro at
drengene havde glemt at de selv havde lavet denne
skattejagt og allerede vidste hvor skatten lå.
Da skatten var fundet nød vi i fællesskab det dejlige
indhold og alle børn fik guld

Vi havde en rigtig spændende tur der var fyldt med spænding og gode fællesoplevelser og det var dejligt at se hvor
meget drengene engagerede sig i opgaven og ikke røbede
noget til de andre. klumper og guldmønter
med hjem. Skatte kisten har siden den dag
været flittigt brugt hvor de på skift har lavet
skattejagt for hinanden.
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Børnehaven Skovager

Kunstprojekt i Skovager
Børnehaven Skovagers ældste gruppe, på
15 børn, har deltaget i projektet
”100 fortællinger - Børn møder fotografiet”
Kunstner og udvikler af projektet: Lars Dyrendom.
I projektet skal børn møde det fotografiske
medie igennem sansning, eget udtryk og en
historisk kontekst. Projektet består af 4 dele
og 2 besøg af
Kunstneren.
Del 1: Møde med lyset - Sammen med børnene og de voksne laves et passende lokale
om til et kamera. Vi kan stå inden i og se verden spejlvendt udenfor, hvor himlen er i gulvet, og hvor bilerne kører i taget.
Del 2: Børnenes egen fotografering - Efter
første besøg får hvert barn et kamera, med
dette skal de fotografere deres ude områder.

Del 3: Udstilling – Andet besøg: Lars har kontakt kort med (børnenes billeder set som et
oversigts kort) og vi laver en udstilling med
jer.
Del 4: Fotografisk billedbog - ved andet besøg har Lars en illustrator med. Vi skal sammen med børnene og de voksne lave et bidrag til en bog. Bogen er baseret på billeder
fra lokalhistorisk arkiv. Børnene skal igennem
forskellige problematikker, fortælle historien
om ”Plutten”, som har mistet sin bedste ven,
og lægge farve på fotografierne til bogen.
Workshoppen er bygget over principperne i
forum teater, hvor man igennem opstillede
scenarier skal håndtere konfliktfyldte situationer, som relaterer til vores hverdag. Workshoppen ”Fotografisk billedbog” er bygget op
som en fortællende oplevelse, hvor børnene
lytter og giver instruktioner.
Projektet skal udstilles på Vendsyssels
Kunstmuseum foråret 2015
Bogen kan efter produktionen købes af institutionen og forældre til produktionsprisen.
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Børnehaven Skovager

Musikpædagog
Skovager har lånt musikpædagog Helle fra Møllehaven
en formiddag i januar. Børnene fra Solsikken havde på
forhånd lavet hver sin ”Rasler” som de skulle bruge når
Helle kom på besøg.
Vi har over en periode arbejdet meget med sprog og
vi ved at rim, remser, rytme,
sang og fagter gør implementeringen af den sproglige
kompetence lettere. For når
det vi laver er sjovt, lærer vi
bedre. Børnene får lyst til at
gentage legene igen og igen,
hvilket støtter børnenes hukommelse.
Vi lærte meget af Helle, hun
lærte os nogle goddag og
farvelsange, som vi så optog
på video, så vi ikke glemmer
dem. Hun var god til at variere mellem alm. sang – bevægelsessange – rytmesange
osv. Alle børn holdt koncentrationen i en hel time, hvilket
er lang tid for denne aldersgruppe.
Helle havde tænkt mange ting ind i forhold til den
sproglige kompetence. Vi
kom ind på mange emner
gennem formiddagen: Tællelege – farvelege – begreber
– kropsbevidsthed – rim og
remser - rytme.
Helle havde en kuffert med,
heri var der forskellige ting,
som kan inspirere til nogle
sange som børnene kender i
forvejen, fx var der et billede
af en mariehøne og en snegl.
Og så kan det nok være børnene stemte i med: Mariehønen evigglad. Kufferten gør børnene
mere opmærksomme, fordi den pirrer deres nysgerrighed.
Helle spillede på tromme og børnene lyttede til rytmen og øvede sig i at
rasle samme rytme.
Alle havde en rigtig god oplevelse af
Helles besøg og vi har siden, brugt

mange af hendes ideer i den daglige
samling.
Det er fantastisk inspirerende at låne
en pædagog fra en anden institution,
en formiddag i ny og næ. Pædagoger har forskellige kompetencer, vi
kan give hinanden meget ved øse ud
af den faglighed, vi hver især har.
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Nyt fra Vrå MC

Nyt fra Vraa MC
Efteråret er jo som bekendt for længst forbi.
Et efterår med megen væde og en del blæsevejr og omkringflyvende blade fra træer og buske.
Væden har givet anledning til at vi jo kunne se om vort arbejde
med P-pladsen har været gjort godt nok! Ja, ja. Vi indrømmer
at der på et tidspunkt var så meget vandpyt at vi næsten skulle
bruge waders, for at komme frem og tilbage til huset. Det er nu
ordnet, men vi mangler dog stadig lige den sidste finish.
Gennem efteråret har vi jo så mødtes i huset hver torsdag aften til klubaftener. Det giver naturligvis en hel anden trafikal
rytme i området, da den tidligere beboer ikke var så meget til
hverken bil elle MC. Men vi glæder os over at de øvrige beboere på Gl. Rønnebjergvej er ved at kende og genkende os. Der
hilses i hvert fald med løftede arme og store smil. Tak for det,
naboer. Det giver glæde over tilstedeværelsen.
Vi er nu godt inde i vinteren, selv om det ikke rigtigt har været
at mærke endnu. At vinteren slet ikke er så kold og bidsk, gør
jo bestemt ikke noget i forhold til vor alles varmeregning. Snerydning tillige.
I det gamle hus på Gl. Rønnebjergvej 19, er vi nu ved at finde
en daglig/ugentlig rytme! Hver torsdag aften er vi jo som bekendt, at finde i huset, når vi mødes til vor ugentlige klubaften.
Flere af Jer har jo nok bemærket, at vi osse kan være der på
andre tider. Det skyldes ene og alene at vi er så glade for vort
Klubhus.
Vi renoverer jo stadig og det bliver vi ved med i laaaang tid
endnu. Men slet ikke i samme tempo som i sommers. Lige nu
hygger vi os, samt glæder os over resultatet hidtil.
Her i den sidste del af vinteren, vil vi bruge på at snakke om,
hvordan vi klarer facaden og evt. taget. Begge dele trænger jo
til lidt ”kærlighed”
Nysgerrigheden blandt naboerne, er da stadig lige dejlig og
ikke til at tage fejl af. Gid at det altid vil vare ved. Jo, mange
af vore besøgende, er ikke gået fra visitten uden et smil på
læben. Ohhhhh, vi holder så meget af at I kommer og kigger,
lytter og fortæller.
Vi opfordrer stadig, Kom og kig! Når vi er der! I kan sagtens se
det, hvis der er mørkt! Men lad Jer nu ikke narre af det fine lysskilt. Det fortæller jo bare at vi er der og der er ”open”. Skiltet
er i øvrigt forbundet med kaffemaskinen. De starter samtidig.
Vi viser meget gerne vore faciliteter frem.
Åbent Hus hos Vraa MC
Naboerne og alle I andre borgere i Poulstrup, skal bestemt
ikke snydes, for at kunne se vor base.
Til foråret, når græsset er godt og trædesikkert, samt vi er tilfredse med faciliteterne! Så byder vi på Åbent hus en lørdag
eftermiddag.

Det bliver lørdag d. 4. april kl. 15.00
så vil vi vise Jer alle huset. Der vil være tid og plads til en bette
passiar om alt og intet. Måske der lige vil ryge et par bikerhistorier ud af et par stykker!
Nærmere Info vil I kunne se på lygtepæle og andre opslagssteder, når vi nærmer os datoen.
Vi, i Vraa MC, glæder os kolossalt til denne dag. Til at få visit af
sponsorer, naboer, hjælpere, venner, bekendte, kort sagt! Alle!
KomBarDo. Vi glæder os til lørdag d. 4. april.
På Vraa MC’s vegne Henning Andersen
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Foreninger

Foredrag med formanden for Etisk råd Jacob Birkler.
Mandag den 29. april kl 19 til 21 i Forsamlingshuset

”Aktiv dødshjælp – aktiv hjælp til døende” Hvad gemmer sig bag de to begreber?
Spørgsmålet om aktiv dødshjælp er et af de mest komplekse etiske spørgsmål, og det fremkalder ofte heftige debatter mellem tilhængere og modstandere. Hvad mener du? og mener du mon det samme hvis det en dag bliver aktuelt
for dig selv?.
Kom og hør et inspirerende oplæg ved formanden for etisk råd
Jacob Birkler, og deltag i den efterfølgende dialog om det meget
vigtige spørgsmål.
Her får du muligheden for at blive klædt på til at tage et aktivt
valg.
Arrangementet koster 75 kr. pr deltager. Der er gratis kaffe og
brød i pausen.
Arrangører:
Kulturelt udvalg
Støttet af Menighedsrådet, Borgerforeningen og Aktivitetshuset

Hæstrup en by med historie!
Mandag d. 23. marts kl 19 holder Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Forening og Lokalhistorisk Arkiv Generalforsamling i ”Aktivitetshuset” Gammel Rønnebjergvej
9, Poulstrup
Denne aften vil Bjarne Jensen fra Hæstrup fortælle om
Hæstrups historie og føre os rundt og fortælle om de
mange spændende steder der er i området. Vi er sikre
på at det bliver en spændende aften, da Bjarne er en
god og spændende fortæller.
Efter kaffen holder vi generalforsamling både i Foreningen og Arkivet ifølge vedtægterne
Hele aftenen inkl. Kaffe og brød koster 25 kr.
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Lokalhistorisk arkiv
Så har Børge Christensen gjort det igen, ikke nok med at han har afleveret
et billede fra Gunderup Skole med navneliste, denne gang var der også
historier med. Tak til Børge Christensen

Historier fra
Gunderup Skole
Kinley og Harding var opkaldt efter
to amerikanske præsidenter, Kinley
1897/1901 og Harding 1921/1923.
Harding blev myrdet i 1923 og drengenes far havde på den tid ophold i
USA og drengenavnene var sikker
populære derovre.
Alfred Larsen kom i 1945 af dage
efter en tragisk ulykke. Da tyskerne kapitulerede i 1945, blev Alfred
genindkaldt til militæret. Han blev
stationeret i Hanstholm, der var tyskernes stærkeste fæstningsanlæg
i Danmark. Her skulle de indkaldte
soldater gå på vagt ved tyskernes

efterladenskaber, og man så gennem fingre med at soldaterne ødelagde inventar og ammunition. Alfred
havde fået fat i en kasse med håndgranater, som han tog med ned i en
bunker. Her morede han sig med at
smide håndgranaterne ud gennem
en åbning i bunkerens loft, og de
eksploderede udenfor med et brag.
Han stod i sikkerhed inde i bunkeren,
men et kast fejlede og håndgranaten
faldt ned i armene på ham, og han
blev dødeligt såret og døde få timer
senere.
Læreren på fotoet er Johs Lassen,
som var ene lærer i Gunderup fra
1919 til 1955. Han var også organist
ved Vrejlev Kirke i de fleste af de år.

Lassen var ”Manden bag ploven”,
han var født og opvokset på Tronsmark ved Bindslev. Han havde ikke
glemt sine rødder, og var i sit es når
han fortalte om arbejde og virke i
barndomshjemmet. Især gårdens
heste havde han tabt sit hjerte til,
og efter det han fortalte, fik man den
forståelse, at han som dreng og ung
havde overnaturlige evner til at omgås disse dyr.
Til Gunderup skole hørte der et lille
landbrug, der stod til lærerens rådighed. Det blev ikke drevet som
sådan i min skoletid. Jorden var
lejet ud, men bygning med lade og
stald stod intakt og er først fjernet
for få år siden.

Yderst til højre står lærer Johannes Lassen, der var ene lærer i Gunderup fra 1919 til 1955
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Lokalhistorisk arkiv
Gunderup Skole foråret 1934 - begge klasser
Elevens navn

Forældrenes navn

Forreste række fra venstre

Elevens navn

Forældrenes navn

3. Række fra venstre

Poul Hansen

Johanne og Alfred Hansen, Lund Jens Dybro
mark, Gunderup

Ella og Ejner Dybro

Børge Christensen

Sigrid og Jens Chr. Christensen.
V.Gunderup Hedevej

Poul Anker Christensen

Skræddermester A. Christensen,
Harken

Rigmor Sørensen

Bertha og Karl Sørensen, Gunderup

Beck Pedersen

Tømrermester Harry Pedersen,
Harken

Ninna Bjerregaard

Kirsten og Sigvard Christensen,
Bjerregaard, Gunderup

Knud Hansen

Bror til Poul Hansen, Knud blev kørelærer i Harken gennem mange år

Annelise Træholt

Ellen og Sigurd Træholt, Gunderup

Poul Bjerregaard

Bror til Nina Bjerregaard

Ruth Sørensen

Søster til Rigmor Sørensen

Anker Pedersen

Bror til Rosa Pedersen

Jytte Christensen

Oda og Vilh. Christensen, Vogterhusvej 22, Gunderup

Niels Peter Nielsen

Karen og Tømrermester Konrad
Nielsen, Banevej

Gerda Henriksen

Anny og Niels Henriksen lillebilvognmand, Gunderup,Harken

Poul Erik Christensen

Marinus Christensen, Grønnerup

Tommy Kristensen

Slagtermester Alfred Christensen, Harken

Vagn Sørensen

Bror til Rigmor og Ruth Sørensen

Hugo Albeck

Bedstefar Søren Christensen, Grønnerup, Hugo mor var død

2. Række fra venstre

Bageste række fra venstre

Ruth Christensen

Søster til Jytte Christensen

Knud Pedersen

Bror til Beck Pedersen

Rosa Marie Pedersen

Jacob Pedersen, Rærupmarken

Harding Christiansen

Spoergeon Christiansen, Vrejlev
Mølle

Ketty Christensen

Søster til Jytte og Ruth Christensen

Kaj Nielsen

Bror til Lilly Nielsen

Elise Hansen

Søster t. Poul Hansen, Elise
blev gift med Jens Lie, der drev
maskinstation i Gunderup

Karl Møller Hansen

Bror til Elise, Knud og Poul Hansen

Marie Hansen

Tine Hansen, Banevej i Gunderup, Tine var enke og drev
gården i mange år

Kinley Christiansen

Bror til Harding Christiansen

Rosa Haugaard

Kathrine og Ths. Haugaard,
Banevej Gunderup

Alfred Larsen

Kirstine og lillebilvognmand Johannes Larsen, Harken

Othilie Andersen

Petrea og Peter Andersen,
Gunderup

Johannes Christensen

Bror til Poul Christensen

Agathe Andersen

Søster til Othilie

Niels Bjerregaard

Bror til Ninna og Poul Bjerregaard

Lilly Nielsen

Johs. Nielsen, Granskovvej

Herdis Nielsen

Kathrine og Alfred Nielsen, V.
Gunderup Hedevej
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HarkenUGF

Nyt og gammelt.
Der sker noget nyt i fodboldafdelingen i Harken. Der har været ønske
om at der skulle være mulighed for
at spille dart i Harken. Derfor er der
i vinter blevet opsat to dart skiver i
klubhuset, og der vil fremover være
åbent for hyggeligt samvær ved skiverne, hver tirsdag aften. Se tider på
Hallens hjemmeside. Det ”gamle” der
sker, er at Mikkels bar genåbner i for-

der ikke kender Mikkels bar, vil der
helt sikkert være nogle der når man
mødes til hyggeligt samvær, kan fortælle om de svundne tider, hvor Mikkels bar virkelig var på landkortet.
Vi håber at der vil være opbakning
omkring det tiltag, og der vil møde
mange frem til hyggeligt samvær,
hvor der vil være kaffe på kanden og
mulighed for at ”hænge ud” i Mikkels
bar, så vel mødt.

Petanque.
I sidste nummer af Lokalbladet, sagde petanque folkene, at de glædede
sig til at få deres nye hus på plads.
Huset er lavet færdigt og er klar til at
blive sat på sokkel, lige så snart at
vejrliget tillader det. Huset er lavet
af tømrerelver på EUCNord i Hjørring. Ligeledes er huset blevet malet
af maleeleverne fra skolepraktikken

også fra EUCNord i Hjørring. Når
vejret tillader at der kan komme maskiner op for at grave, uden at ødelægge græsset, går vi gang med at
gøre pladsen klar. Huset vil helt sikkert stå klar til sæsonstart og, hvis
der skulle sidde nogen der kunne få
lyst til at komme og prøve det hyggelige spil, så mød op, petanque folkene vil gerne have flere med.

Fællesspisning i Harken
Hallen.
Der vil i løbet af foråret blive genindført fællesspisning i Harken Hallens
cafeteria. Der har før i tiden været
stor succes med dette arrangement,
så nu synes vi, at tiden er inde til at
prøve igen. Det vil blive den sidste
fredag i måneden kl. 18:30. Her er
muligheden for at møde både nye
og gamle ansigter til nogle hyggelige stunder. Samtidig vil vi prøve at
finde på forskellige små
arrangementer efter det
fælles måltid, så vi rigtig
kan få hygget os. Der
vil også være noget til
børnene, bla. vil der vises Disney sjov på storskærm.

bindelse med dartaftener. Det vides
endnu ikke om ”bartenderen” også
bliver samme som da Mikkels bar
i sin tid åbnede. Vi får se. For dem

Harken Fitness
Harken Fitness tilbyder holdfitness, med veluddannede instruktører,
og det er et meget fleksibelt motionstilbud, ingen opstartsgebyr, ingen binding.
Betalingsmuligheder:
Voksen - 1 time kr. 35,00
Voksen - 10 timers klippekort kr. 200,00
Ung (13-18 år) - 1 time kr. 20,00
Ung (13-18 år) - 10 timers klippekort kr. 150,00
Køb klippekort på www.harkenugf.dk, kortet
bliver udleveret til første træning. Ellers medbring kontanter eller brug mobilePay ved enkelt time.
De forskellige motionsformer bliver udbudt lidt
forskelligt hen over året, følg med i programmet på www.harkenugf.dk/Hold-booking.
Alle hold træner i Harken hallen, Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring
Læs meget mere om holdene og alt det praktiske på www.harkenugf.dk/Harken-Fitness
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Flemming Jensen
Formand f. Harken ungdoms og gymnastikforening.

HarkenUGF
Klub Frivillig er flyvende i Harken!
Det første arrangement for medlemmer i Klub Frivillig
i Harken UGF er blevet afholdt og det var en meget
fornøjelig dag.
Helle Glyø fra DGI udfordrede alle til teamwork og
Lego bygning, alt sammen med tanke på det arbejde
der er som frivillig i foreningen.
Vi var omkring 30 deltagere og alle sprang ind i opgaverne med godt humør og samarbejdsvillighed. Det
tegner rigtig godt for de frivillige i Harken!
Hvis du vil læse mere om Klub Frivillig så kig ind på
www.harkenugf.dk/Klub-Frivillig.

Juleafslutning for
seniordans og Petanque
Den 1. december 2014, mødte alle seniordansere og
petanque til en fælles juleafslutning.
De skulle mødes kl. 11.30 til et festligt program. Sild og
grønkål - 1 par snapse - Juleøl og vand.
Efter maden og et par julesange, var der tid til en svingom. Hanne Lise dirigerede.
Derpå var der kaffepause med julekage og igen et par
julesange. Efter et par hyggelige timer var der juleferie.

HarkenUGFs DGI Børneopvisning
Søndag den 8. marts 2015

HarkenUGFs Lokalopvisning
Fredag den 10. april 2015

Som arrangører for DGI Børneopvisning, har vi i
Harken haft vores udfordringer med, at der de sidste
år har været dejligt mange tilmeldte hold, og derved
været for lidt plads til deres udfoldelse. Så efter nogle dejlige år i Vrejlev Hæstrup Hallen, vil vi prøve at
holde det i Idrætcenter Vendsyssel i Vrå.
Det vil give nogle andre opgaver og udfordringer,
men sammen med vores skønne og dejlige frivillige
hjælpere, skal det nok lykkes. Må vi får en lige så
god og flot opvisning som vi plejer, med en masse ivrige og dygtige gymnaster og en masse medlevende
tilskuere.

Vores egen Lokalopvisning skal igen i år foregå i
Harken Hallen. Som noget nyt holdes det en fredag, så konceptet bliver således noget anderledes.
Vi starter ud med opvisning af vores hold som vi
plejer, og derefter er der fællesspisning til absolut
favorable pris. Der vil være Disney sjov og popcorn
for børn i cafeteriet, og kaffe og hyggesnak for de
voksne i hallen. Vi glæder os til en rigtig hyggelig
dag.
Se mere på hjemmesiden når tiden nærmere sig –
www.harkenugf.dk
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Gudstjenestelisten

Dato
Marts

Kirkeåret

Vrejlev

1. marts

2.s.i fasten

14.00 Viggo Noe

8. marts

3.s.i fasten

10. marts

Hæstrup

10.30 Kirstine Rafn
10.00 Kirstine Rafn
Morgensang m. kaffe og rundstykker

15. marts

4.s.i fasten

10.30 Kirstine Rafn

22. marts

Maria Bebudelse

10.30 Kirstine Rafn
Konfirmandernes egen højmesse

29. marts

Palmesøndag

10.30 Kirstine Rafn
Minikonfirmanderne medvirker

2. april

Skærtorsdag

19.00 Kirstine Rafn
Let anretning efter gudstjenesten

3. april

Langfredag

5. april

Påskedag

10.30 Kirstine Rafn

6. april

2. påskedag

19.00 Kirstine Rafn
Fælles musikgudstjeneste med efterfølgende kaffebord i Poulstrup forsamlingshus

12. april

1.s.e.påske

09.00 Viggo Noe

19. april

2-s.e.påske

14.00 Viggo Noe

26. april

3.s.e.påske

10.30 Kirstine Rafn
Konfirmation

April

28. april

10.30 Kirstine Rafn

19.00 Niels Clemmensen
Aftengudstjeneste på vendelbomål

Maj
1. maj

Bededag

09.00 Kirstine Rafn

3. maj

4.s.e påske

09.00 Kirstine Rafn

10. maj

5.s.e.påske

14. maj

Kr. Himmelfart 10.30 Kirstine Rafn

17. maj

6.s.e.påske

10.30 Kirstine Rafn

24. maj

Pinsedag

10.30 Kirstine Rafn

25. maj

2.pinsedag

10.30 Fælles friluftsgudstjeneste i Sejlstrup kirke med efterfølgende picnic

14.00 Viggo Noe

30. maj

10.30 Kirstine Rafn
Dåbsgudstjeneste

31. maj

10.30 Kirstine Rafn

Juni
7. juni
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09.00 Kirstine Rafn
Kirkekaffe

Kirkelige adresser

Sognepræsten

I præstens fravær
Når jeres lokale sognepræst har fri er der afløsning af Viggo Noe (Vejby-Sejlstrup-Harritslev-Rakkeby), idet vores i alt 6 sogne har indgået
et samarbejde om afløsning ved fravær.
Jeg har fridag om fredagen, og det står jer frit for at kontakte Viggo
Noe, hvis det ikke kan eller skal vente til mandag. Men der ud over
holder jeg fri følgende dage:
28. februar - 1. marts (Begge dage incl)
8. april - 21. april (begge dage incl)
9. maj - 10 maj (begge dage incl.)

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

Kirkegårdskontoret

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

Viggo Noe kan kontaktes på tlf.: 98 99 80 22 eller mail: VNO@KM.DK

Fællesskabseftermiddage i Sognehuset
Alle interesserede er velkommen.
Vi mødes i Sognehuset kl. 14.00, hygger os, synger lidt, drikker kaffe og
ikke mindst strikker og syr til de organisationer der har behov for godt og
varmt tøj
Mødedatoer er:

Fredag den 6. marts
Fredag den 10. april
Fredag den 8. maj
Fredag den 5. juni

Når damerne mødes til
fredagssammenkomst,
beundres de mange nye
”produkter” der er fremstillet i
månedens løb

Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen
Servicemedarbejder:
Inger Hansen

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

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om lørdagen kl. 17.00 hos Charlotte
Nyeng Kristiansen tlf. 61 76 49 76
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Nyt fra Sognepræsten
Konfirmander og minikonfirmander i Vrejlev kirke
Vi har hele to søndage i marts måned, hvor der er ekstra oplevelser helt ud over
det sædvanlige…

kommer til at nyde godt af. Støt vores
konfirmander, kom i kirke og vis dem,
at det de laver er værd at deltage i.

Søndag den 22. marts,
kl. 10.30 holder dette års konfirmander deres helt egen højmesse. Det
bliver med garanti ekstraordinært
og meget jordnært. De unge mennesker forfatter selv – og fremfører
selv – indgangsbøn og udgangsbøn,
kollekter, kirkebøn m.v. De vælger
salmerne og dertil skriver de selv en
helt ny salme, som uropføres denne
søndag. Det bliver en gudstjeneste
på hverdagsdansk, lige ud ad landevejen og letforståelig. Og dette års
konfirmander har nogle fine betragtninger og bemærkninger, som vi

Søndag den 27. marts,

Fra Minikonfirmandernes deltagelse i
højmessen i 2014

kl. 10.30 holder vi gudstjeneste –
men ikke helt som vi plejer. For minikonfirmanderne vil denne weekend
have øvet sig, og forberedt sig efter
alle kunstens regler. De deltager meget aktivt i gudstjenesten og giver os
en unik oplevelse. Minikonfirmandernes forberedelser kan man læse om
andet steds i bladet – men vi tør godt
love, at det er værd at deltage i denne
gudstjeneste. Også denne gudstjeneste vil vi opfordre jer til at deltage i,
dels for ikke at snyde jer selv for en
god oplevelsen og dels for at bakke
op omkring vores 3.kl. fra VrejlevHæstrup skole.
Sæt et stor X i kalenderen disse to
søndage – vi ses til gode oplevelser
i Vrejlev kirke.

Konfirmation
Søndag den 26. april, kl. 10.30 holder vi konfirmation i
Vrejlev kirke.
Alle er velkommen til at deltage i selve konfirmationen –
eller til at komme forbi med telegrammer og hilsener til de
unge mennesker. Der bliver opstillet poser i våbenhuset
til diverse hilsner. Der er vagt i både våbenhuset og på ppladsen, så uærlige besøgende ikke får en chance for at
ødelægge dagen for os alle sammen.
Årets konfirmander er:
Andres Lyngby

Christian Dybro

Josefine Christensen

Julie Nielsen

Kamilla Smith

Kasper Rishøj-Andersen

Nicolai Christiansen

Nicoline Kristensen

Nina Mikkelsen

Victor Abrahamsen
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Fra forberelsen af ”Konfirmandernes egen højmesse” i 2014

Nyt fra sognepræsten

Gudstjeneste på vendelbomål
Vi har igen i år den store fornøjelse
at få Niels Clemmensen (Børglum
sognepræsten) til at holde en aftengudstjeneste på vendelbomål. Vi
kan møde Niels og hans lidt finurlige
prædiken tirsdag den 28. april, kl.
19.00 i Vrejlev kirke. Gudstjenesten
holdes på rigsdansk – indtil vi kommer til prædikenen, så skal vi (nogle
af os) høre godt efter… I Niels Clemmensens barndomshjem taltes rigsdansk, men alle hans barndomskammerater talte vendelbomål og sådan
lærte Niels den helt særlige dialekt
– han blev fra barnsben ”tosproget”,
som de fleste vendelboer jo er. Men
til forskel fra Niels, så blev mange
vendelboer først tosproget, da de
kom i skole – hvor der oftest taltes
rigsdansk. Niels Clemmensen holder
en af sine sidste kirkelige handlinger
denne aften, idet han fra maj måned
går på pension. Så alle opfordres til
at komme og høre hans lune og hyggelige gudstjeneste.
Efter gudstjenesten samles vi til et
glas vin eller cider, hyggeligt samvær
og der vil være mulighed for at få hilst
på Niels – og måske få oversat et eller andet…

Legekirke
På opfordring af dagplejerne har vi
startet ”projekt Legekirke” – og det
har vist sig at være godt besøgt. Men
Legekirke er ikke ”bare” for dagplejerne. Legekirke er for alle små børn
i dagplejealderen. Derfor inviteres
alle med småbørn – eller med mulighed for at låne et barn (bedsteforældre fx) - til at komme og være med
til en morsom, underholdende og rar
stund i Vrejlev kirke med sang, musik og bevægelse.
Legekirke er følgende tirsdage,
kl. 10.00 inden sommerferie:

14. april og 6. juni

De mange dagplejere og børn hyggede sig med sang og leg i kirken

Vi starter igen i august måned, men
det kan I læse meget mere om i næste nummer af Lokalbladet.
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Minikonfirmander 2015
I år skal de børn, der gerne vil være
minikonfirmander prøve noget helt
særligt. De skal gå i kirke et helt døgn!
Fredag den 27. marts samles vi i
Vrejlev kirke og sognehus til et helt
døgns minikonfirmandundervisning,
der først slutter midt på dagen lørdag
den 28. marts. Vi skal altså overnatte i kirken, vi skal lege, synge, høre
gode historier, lave spændende ting
og øve os på det, vi skal bidrage med
til gudstjenesten Palmesøndag den
29. marts.
Alle i 3.kl. på Vrejlev-Hæstrup skole
får et brev med hjem til forældrene
med nøjagtig beskrivelse af forløbet,
så alle kan tilmelde sig dette meget
spændende arrangement. Det er vores store håb, at rigtig mange vil komme i kirke Palmesøndag og se, hvor
dygtige vores minikonfirmander er.
Billederne er fra minikonfirmandernes
forberedelse i 2014

Morgensang
Vi holder morgensang i vinterhalvåret og med forårets komme holder vi en
pause indtil oktober. Så hvis I vil nå at være med til en dejlig og hyggelig halv
time i selskab med vores fremmeste salmedigtere, få rørt sangmusklerne og
dele hyggeligt selskab, så er det
tirsdag den 17. marts, kl. 10.00,
i Vrejlev kirke.
Efter morgensang i kirken samles vi i
sognehuset til en god kop kaffe og et
frisk rundstykke. Deltagelse er gratis
og uden krav om specielle sangevner. Hvis man har lyst til at synge og
hygge sig, så er man meget velkommen.
Vi glæder os til at se så mange som
muligt.
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Nye kormedlemmer
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Nyt fra Sognepræsten

Påskens gudstjenester
Palmesøndag – 29. marts,
kl. 10.00 i Vrejlev kirke
Jesus ridder ind i Jerusalem og hyldes af hele folket. Kun han ved, at
hans lidelse og død er nært forestående.
Minikonfirmander vil være med til at
gøre denne gudstjeneste til en helt
unik oplevelse.

Skærtorsdag – 2. april, kl.
19.00 i Vrejlev kirke
Jesus holder påskemåltid med sine
disciple. Med nadveren indstiftes
det evige måltidsfællesskab mellem
Kristus og alle troende. Men forræderen er til stede… Jesus spiste med
sine nærmeste – og det vil vi også
gøre. Vi dækker flot op i kirkerummet
med hvid dug på bordene, lys i kandelaberne og lidt god mad og drikke
efter en aftengudstjeneste, vi har
gjort lidt ekstra ud af.

tornekroning og korsfæstelse. Vi markerer dagen ved at lukke altertavlen
i kirken og holde en højmesse med
fokus på Frelserens forsonende død.

Påskedag – 5. april, kl. 10.30
i Vrejlev kirke
Kristus er opstanden, det største og
mest glædelige budskab i kristendommen. Fra den tomme grav udspringer nyt liv. Vi fejrer gudstjeneste
i lyset af og glæden over Mesterens
opstandelse, der baner vejen for alle
mennesker. Døden har ikke det sidste ord, den er overvundet.

2. Påskedag – 6. april, kl.
19.00 i Vrejlev kirke

Langfredag – 3. april, kl.
10.30 i Hæstrup kirke
Dagen, hvor Jesus tages til fange og
føres til Pontius Pilatus, der modvilligt, men for at redde sin egen position og anseelse, dømmer Jesus til
den fornedrende straf: Piske slag,
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Jesus møder de to disciple på vejen til Emmaus, der dog i første omgang ikke genkender ham i deres
sorg over at have mistet ham. En
god tradition er bygget op, vi holder
fælles musikgudstjeneste med VråEm og Rakkeby-Sejlstrup-VejbyHarritselv – og alle kirkernes kor
medvirker. I år skal vi lægge kirke
til og vores menighedsråd er vært
ved kaffe m.v. efter gudstjenesten i
Poulstrup Forsamlingshus.

Nyt fra Sognepræsten

Sigurd Barrett
i Vrå Sognekirke

Sigurd Barrett kommer til Vrå Sognekirke lørdag den 21. marts 2015 kl.
14.00 og fortæller bibelhistorier!
At fortælle Bibelens historier for børn
og give de vigtige budskaber og værdier videre ligger Sigurd Barrett på
sinde.
- Jeg har længe haft lyst til at lave
nogle gode bibelberetninger for børn.
Jeg er selv far til fem og vil gerne give
mine børn fortællingerne fra Bibelen,
så det gør en forskel for dem, siger
Sigurd Barrett.
Ved arrangementet i Vrå Sognekirke
medvirker også børnekoret ved Vrå
kirke under ledelse af Marie Louise
Clemmensen.
Billetter til arrangementet købes på
Vrejlev kirkes hjemmeside www.vhkirker.dk (50,- kr. børn/100,- kr. voksne)
Koncerten arrangeres i et samarbejde
mellem de 8 sogne – Rakkeby-Sejlstrup-Vejby–Sdr. Harritslev, Vrå-Em,
Vrejlev-Hæstrup.
Kom og få en rigtig god oplevelse i
Vrå Sognekirke
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Nyt fra fredagsdamerne

Flittige hænder i Poulstrup
I efteråret gik det som en løbeild gennem alle damerne der strikker og syr
i sognehuset

Bodil og Holger stopper!
Var der nu ikke længere nogen der
kunne aftage det alle de flittige hænder fremstiller?
Til al held for os, så har de taget så
mange ture til Rumænien gennem
25 år, og dermed skabt sig en vennekreds der. En vennekreds, som
de ikke sådan lige kan kvitte, og når
foråret kommer, så har de anskaffet
sig en ny bil og en trailer, så går turen igen syd på, og vil de gerne tage
det vi har fremstillet med, og det er vi
glade for.
De har også gennem de 25 år gjort
et fantastisk stykke arbejde, ved at
skaffe mange ting som befolkningen
der ikke har. Bl.a hospitalssenge, sågar en kuvøse, madvarer, tøj og legetøj og sørget for transporter dertil
flere gange om året.
Alt har sin tid, og tiden for de to flittige mennesker er nu, at de har nået

På depotrummet i Sognehuset står de mange sække med tæpper, trøjer, bamser
og mange andre strikkede dele og venter på at blive fragtet til Rumænien

pensionsalderen og kræfterne er ikke
hvad de har været, men vi er taknemmelige for, at vi kunne sidde i vores
lune stuer bidrage lidt til at rumænerne måske frøs lidt mindre.
Vi strikker og syr videre, og Stinne er
stadig den fantastiske leverandør af
materialer. Vil I tro det; Hun har fået
en dame i Hvide Sande til at cykle
rundt og hænge plakater op, hvor der
står at vi modtager garn, mod at beta-

Et lille udpluk af de mange fine ting der fremstilles af vores flittige ”fredagsdamer”
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le fragten. Ja hun er en sand gevinst
for os og vi har garn nok, så er der
nogen der gerne vil have et strikketøj
til glæde for andre, så er de velkommen, der er altid plads til en mere.
Vi mødes den første fredag i måneden kl. 14 i sognehuset
Vi drikker kaffe, vi deler vore glæder
og sorger, vi synger og har en hyggelig eftermiddag.
Fredagsdamerne.

Gadespejlet

Ny verdensborger i
Hæstrup Mejeriby.
På Hæstrupvej nr. 92 bor Alfred,
Stinne, Christian og Bølle.
Bølle er en fransk bulldog på 7 år.
Alfred kom til verden d 27-4-14,
og er i dag en stor dejlig og frisk
dreng på 9 mdr., der har mod
på at udfordre verden og dens
muligheder.
Stinne skal tilbage til Louis
Nielsen i Ålborg Storcenter 1.
februar, efter endt barsel, og
Christian arbejder i Bauhaus
i Hjørring.
Alfred er begyndt i dagpleje i
Langager privatdagpleje, ved
Charlotte Friberg. Han har 9
legekammerater mellem 9 mdr.
og 3 år, fordi Charlotte har en
ekstra dagplejer tilknyttet.
For at skabe de bedste rammer for
børnene, er der blevet ombygget
100 m2 af en gammel stald, så den

eksisterende beboelse er udbygget.
Børnene har bl.a. egen indgang, et
stort indendørs legeområde, pølerum, og direkte udgang til legepladsen.
Langager privatdagpleje, har
masser af dyr som børnene dagligt er sammen med, bl.a. hund,
kat, høns, marsvin, får, geder
osv.
Valget af dagpleje, for Stinne
og Christian, var bl.a. placeringen i forhold til deres arbejdes pladser, og hvor samvær
med dyr og ude liv er en stor
del af hverdagen.
Langager har pasnings garanti, og der er bl.a. mulighed for
at låne en barnevogn, hvis man
har lyst til det.
Stinne er klar til at komme på job
igen, og Alfred ser ud til at nyde sin
nye spændende hverdag, sammen
med masser af nye legekammerater
og dyr.

Sideudvidelse af Vrejlev Klostervej på vej

På Vrejlev Klostervej (overfor Hovedgaden) laves sideudvidelse af vejen, så bagfrakommende biler fra øst kan komme udenom
de biler, der holder tilbage før de kan svinge ind på Hovedgaden
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Husen i Harken

Brugsen i Harken

Nogle af uddelerne i Brugsen.

1903:

Den første var Søren Kvist Sørensen. Senere blev det Hans Møller. Det
var ham der var igangsætter for forsamlingshuset.
I 1931 ønskede Kristian Nielsen at fratræde, Henry Bols blev uddeler. Den
sidste uddeler var Børge Sørensen.
Da Kristian Nielsen havde Brugsen, troede han at folk ville købe damehatte i Brugsen, ingen succes. Han købte sig en ejendom efter han forlod
jobbet som uddeler. Han købte gødning m.m. på klods fra Brugsen. Regningen blev aldrig betalt.
Da Bols, som senere blev uddeler i Brugsen, var i lære som kommis, var
han og Karen Højer (senere gift Vinstrup Jensen) ”blevet gode venner”.
Men da Bols overtog Brugsen, var det ikke sammen med Karen, så Karens far, Chr. Højer, købte købmands butikken ved siden af til hende. Så
kunne de ”dele” om kunderne.

Efter at mejeriet var kommet godt i gang,
valgte et udvalg at arbejde på sagen om
en Brugs i Harken. Samtidigt blev der
besluttet at der skulle bygges en forsamlingssal i den ene ende af Brugsen.
Grunden til Brugs og forsamlingssal kostede i alt 1000 kr. Man tegnede sig med
frivillige bidrag. Hele byggeriet kostede i
alt 6600 kr.
Brugsen blev tilmeldt FDB samt Jysk
Andelsgødningsforretning. Varerne kom
til Vrå station og blev hentet af medlemmerne. Senere blev der indkøbt en bil til
dette formål. Prisen var 95 kr. I starten
var det kun en butik for medlemmerne.
I 1915 under 1.ste Verdenskrig brændte
Brugsen og forsamlingssalen. Det kostede 15.000 kr. at genopbygge butik med
inventar.
Senere indkøbte man en lastbil som man
brugte til at afhente varerne i Vrå og leverede ud til Andelshaverne.
I 1963 overtog Vrå Andel salget af foderstoffer og gødning.
Butikken blev moderniseret i 1966 og
man gik over til selvbetjening.
I 1978 var Børge Sørensen uddeler og
d. 11 december 1978 havde Brugsen 75 Bygningen hvor Brugsen havde forretning er nu omdannet til beboelse med flere
lejligheder
års jubilæum.
I 1981 lukkede Brugsen. Kort tid efter var
der en købmand, men det var desværre
kortvarigt. I dag er der en udlejningsejendom med lejligheder.
Der var 20 formænd i Brugsens historie.
De var alle fra lokalområdet.
1903 Thomas Nielsen, Guldager Hede
1906 Kristen Nielsen, Guldager Hede
1907 Jørgen Nørgård, Vester Harken
1910 Kristen Nielsen, Guldager Hede
1912 Peter Pedersen
1913 Kristen Nielsen, Guldager Hede
1915 A. Chr. Hansen, Rakkeby
1919 Jens Brun, Guldager
1920 Kristen Nielsen, Guldager Hede
1921 Anton Jensen
1924 Elias Træholt, Gunderup
1928 Marius Hansen, Landlyst
1930 Chr. Højer, Vrangager
1933 Chr. Nielsen, Rakkeby
1952 Tage Andreasen, Vester Harken
1960 Karl Jensen, Møgelhøj
1962 Søren Uggerhøj, Højgård
1976 Poul Nielsen, Guldager Hede
1977 Poul Hansen, Guldager
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Husene i Harken
Harken Forsamlingshus, som lå mellem Mejeri og Brugsen.
Harken Forsamlingshus var fra starten en sal, som var bygget i den ene
ende af Brugsen. I 1915 brændte
Brugsen og forsamlingssal.
Det nye hus skulle bygges på en
grund vest for Brugsen og uddeleren Hans Møller skænkede grunden. Byggesummen var 6292 kr.
Her blev der holdt generalforsamling og vedtaget love.
Bl.a måtte der danses 5 gange årligt, dog kunne der søges om ekstra
3 danse aftner. Dansen skulle slutte
kl. 01.00. Der var forslag om egnens
tyende måtte være tilstede fra kl. 19
– 20, så de kunne få glæde af det
nye forsamlingshus.
Gymnastikken var startet i salen
ved Brugsen, men fortsatte til forsamlingshuset. Der var optog gennem Harken til Rærups marker, hvor
der var gymnastik opvisning. Med i
optoget var der også ringridning. I
forsamlingshuset blev der danset
folkedans, spillet dilletant og holdt
aftner med forskellige talere. F. eks.
var der recitation (oplæsning) af
skuespilleren Hjelm fra København.
På grund af stykkets alvorlighed,
var der ikke adgang for børn, men
alle voksne var velkommen.
Foreningerne havde også deres bal
aftner. Senere blev det til midnatsbal.
I nogle år var det Borgerforeningen
der drev huset, indtil Brandmyndighederne krævede at forsamlingshuset skulle restaureres. Man
besluttede derfor at nedlægge forsamlingshuset, når den nye Harken
Hal var klar.

rent bagefter. Ruth var højgravid og
veerne var startet mens hun gjorde
rent. Ruth gjorde sit arbejde færdigt
og gik hjem til bunden af Hedebovej.
Ruth fødte om aftenen.
Hvis der var bal, bagte Ruth kringle
og solgte pølser. Hvis der blev udsolgt, var der lidt overskud og dermed lidt ekstra i lønnings posen til
Ruth.
Ruth og Martin fik 6 børn og hvis
Martin var på arbejde, skulle alle
børnene med på arbejde i forsamlingshuset. Martin lavede lidt af
hvert i Vrejlev Hæstrup kommune.
Han slog sten på en stenplads ude
ved kommunegården. Stenene blev
brugt til vej.
Ruth fortalte at der tidligere har ligget et gult hus bagved mejeriet, hvor
der har boet en værtinde og som arbejdede i forsamlingshuset.
I det lille gule hus, som lå bag mejeriet boede moderen til Karetmageren
Chr. Larsen fra Ålborgvej 575. Og i
et værelse på loftet boede en søn af
Johanne og Valdemar Ålborgvej 593
(fra kælderen).
Senere begyndte Ruth som hjemmehjælper og husmoderafløser i
omegnen.
Alle børnene bor i omegnen.
Ruth bor i dag på HF Bjørnsvej i

Fra en tilflytters tænkeboks
om forsamlingshuset
Den sidste aften i forsamlingshuset,
var der indbudt til fest. Det var afslutningen på folkedans. Man skulle
medbringe madkurv, drikkevarer og
en pakke. Musikken var en musikker
med harmonika.
Da vi nåede afslutnings tidpunktet
gik forsamlingen amok. Byens vognmand kom gående ind i salen med
sin hest. En anden havde hentet et
” koben ”, og så begyndte nedrivningen. En epoke var slut
Der blev holdt mange gode fester,
dilettant, gymnastik og folkedans.
Der var bal som, hver forening stod
for. Der var bænke langs siderne.
Den ene side var til drengene og den
anden side var til pigerne. De unge
fyrede op med en rask slåskamp omkring kakkelovnen. Salget fra køkkenet foregik via en lille luge fra køkken
mod salen.
Børnene var til fastelavn og juletræ i
forsamlingshuset.
I dag er der bygget huse på grunden.

Kommune Valg i 1924
– i Vrejlev Hæstrup
Kommune.

Historie fra en værtinde i
forsamlingshuet
Ruth Abrahamsen har fortalt disse
minder. Hun var ansat i ca. 15 år.
Til næsten alle møder, fester, arrangementer var Ruth tilstede. Ofte
var der møder, hvor der skulle laves
koteletter og citronfromage. Ruth
skulle handle ind, lave maden og
gøre rent bagefter. Lønnen var ca.
10 kr. pr. gang.
Ruth fortalte om engang hvor hun
havde været på arbejde, der var afholdt juletræ. Det hele skulle gøres

Hjørring. Ruth klarer næsten sig selv.
Hun vil gerne selv ud og handle eller
som minimum med. Hun vil gerne se
hvad der i butikkerne. Ruth er dagligt
oppe kl. 5.30, så hun kan drikke sin
morgenkaffe og læse hendes avis.
Hun laver selv sin mad. Ruth er i dag
88 år og det er hyggeligt at besøge
hende.

En fortælling af Børge Christensen:

Ruth Abrahamsen

Da Børge var dreng var han med til
valg i Kommunegården / Fattiggården sammen med sine forældre. Da
forældrene gik ind for at stemme,
skulle Børge blive og passe på hestevognen, som var parkeret lige ud
foran vinduerne til køkkenet. I køkkenet stod pigerne og smurte mad
til fattiglemmerne. Han fik ingen
madder, men var sulten da han kom
hjem.
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Vrejlev Hæstrup skole

Det blev et brag af en
skolefest i Poulstrup
Torsdag aftens skolefest på VrejlevHæstrup skole gik fantastisk. De
mange festdeltagere blev budt velkommen af skoleleder Anja Clemmensen og sang derefter den traditionelle fællessang, inden 6. klasse
gik på scenen og spillede skolekomedien ”Artigbald på besøg” og det
gjorde de rigtig flot.
Efter skolekomedien var der fællesspisning for de næsten 200, der havde købt madbilletter, og det blev en
rigtig hyggelig fællesspisning, hvor

der også var tid til en god snak ved
bordene. Efter spisningen åbnede
den uhyggelige spøgelseskælder og
aktivitetsrummene. I skolens mediatek havde lokale medlemmer af skolebestyrelsen en velbesøgt café med
salg af kaffe og kage, og på skolens
gang havde 5. klasse en butik, hvor
de solgte popcorn, slik, chips og sodavand. Skolens gymnastisksal var
omdannet til et vaskeægte diskotek
med ”møj høwt” musik, blinkende
diskolys og røg fra røgmaskinen, og
her gik dansen lystigt indtil skolefesten sluttede. Tak til vores skønne

elever, forældre, skolebestyrelse og
skolens personale for et brag af en
skolefest.
Fredag morgen stod på oprydning
efter skolefesten, og her dukkede
der også forældre op for at hjælpe
- derudover hjalp alle eleverne fra
mellemtrinet, og hold da op de kunne arbejde - det var en fornøjelse at
se. Efter en gang æbleskiver til hele
skolen, var der juleklippedag, hvor
endnu flere forældre og bedsteforældre deltog.
Henrik Hansen, Vrejlev-Hæstrup Skole,
Tårs Skolecenter.

I gymnastiksalen var der et vaskeægte diskotek med blinkende diskolys, røg og ”møj høwt” musik

Kø ved madudleveringen, hvorfra næsten 200 gæster skulle
bespises

Der gik ikke lang tid før der var godt gang i dansen på diskoteket

5. klasse havde en velbesøgt bod med salg af slik, chips,
varme popcorn og sodavand

Selvom der var travlt i boden, havde eleverne tid til at have
det sjovt. Her er det Magnus, Signe og Malthe fra 5. klasse,
der viser godt skolefesthumør.

I et af aktivitetsrummene var der Sing Star konkurrence - her
dystes der mellem Thomas fra 6. klasse og Emilia fra 3.
klasse.
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Vrejlev-Hæstrup skole
Vrejlev-Hæstrup
elever deltog i
stor koncert
Hele 450 børn fra 12 skoler i Hjørring Kommune
blev på ”Spil Dansk Dagen” samlet i et kæmpe
kor, der bestod af skolernes kor og sangglade 3.5. klasser. Kæmpekoret,
der også bestod af dygtige sangglade elever fra
Vrejlev-Hæstrup Skole i
Poulstrup, sang smukt og
kraftfuldt for publikum, da
de var samlet ved to store
koncerter i Bagterp hallen
d. 30. oktober 2014.
Koret opførte en helt nyskrevet teaterkoncert ”Det
klammeste jeg ved” med
tekst og musik skrevet af
det seje band FidusJuice,
der sørgede for, at musikken kom til at swinge for
vildt!

På skolerne havde eleverne i lang tid øvet flittigt på sangene, der bl.a.
omhandlede en død kat,
en klam pige, en sød hundehvalp, en irriterende
mor, en skør onkel, en
rockguitar, en vild morgen og en stille aften. De
450 sangglade elever, fra
12 af Hjørring kommunes folkeskoler, dannede
denne dag et kæmpekor,
der først mødte hinanden
på koncertdagen, og det
kom der en fantastisk flot
koncert ud af og den flotte
sang blev krydret med guitarrock, funky rytmer og
smukke melodier.
Man kan se video og høre
lyd fra koncerten på www.
fidusjuice.dk
Henrik Hansen, Vrejlev-Hæstrup Skole, Tårs Skolecenter
Fotos: Hans Wendelboe Bøcher

Lidt fra sløjdlokalet
Eleverne og undertegnede
elsker timerne i sløjdlokalet på skolen i Poulstrup,
og der er oftest ikke tid til
at tage fotos, men her følger lidt fra de seneste par
måneder. Selve faget sløjd
bliver i øvrigt slået sammen med håndarbejde og
kommer i folkeskolen til
at hedde ”Håndværk og
Design” - og det har vi så
småt taget hul på, men vi
har også selvstændige timer i sløjdlokalet, da sammenlægningen først er et
krav fra 2016.

Et par trækælke, inden de blev lavet helt færdige

En af de traditionelle julemænd, som
hurtigt kan laves af en gren

Henrik Hansen, Vrejlev-Hæstrup Skole, Tårs Skolecenter

En af de små sløjdopgaver,
hvor vi arbejdede i frisk træ,
var opgaven med at lave en
knage, og det var eleverne
knageme gode til.
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Om Vrejlev-Hæstrup pastorat
Vidste du det om Vrejlev-Hæstrup Pastorat?
Hører under: Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hjørring Kommune - Nordjyllands Amt
Sogne i pastoratet: Vrejlev Sogn og
Hæstrup Sogn

Beskrivelse af pastoratet fra
1861
Tiende-hartkorn: 467 tdr 1 skp 1 fdkr
1¼ alb (det tiende-pligtige hartkorn
udgør måske noget mere).
Ialt ca 100 fattiglemmer i Vrejlev og
Hæstrup Sogne tilsammen.
Vejen mellem Vrejlev og Hæstrup Kirker går tæt forbi præstegården.
Møller: Vrejlev Vindmølle og Bastholm Mølle, der både er vind- og
vandmølle.
Præstegården, der benævnes ”Lund
Præstegård” ligger 5 mil nord for Ålborg, 1¾ mil syd for Hjørring.
Postforbindelsen finder sted over
Vrejlev Kro, 3/8 mil sydlig for præstegården ved Ålborg-Hjørring Landevej.
Pastoratets jorder er meget forskellige, dels gode, muldede og lerede,
dels sumpige eller sandede, i det
hele hører de til egnens bedste.
Forskellige åløb gennemstrømmer
pastoratet.

Præstelønninger i ældre tid
Indtægter 1861: Korn-tiende: 28 tdr 6
skp 1 fdkr rug, 251 tdr 2 skp 2 fdkr
byg, 5 tdr 4 skp 2 fdkr havre.
Kvæg-tiende:32 rdl.
Småredsel: 20 rdl, 24 lpd ost.
Offer og accidentser: 400 rdl.
Rente af kapitaler: ca 150 rdl.
Udgifter 1861: Skatter: 72 rdl 45 sk.
Bankrente: 33 rdl 10 sk.
Kommunale afgifter: 41 rdl (betales
på Amtstuen) og 65 rdl (til sognet).
Expencer: 12 rdl 32 sk.
Enkepension: 6 tdr 3 fdkr rug, 33 tdr
7 skp 1 fdkr byg, 5 skp 2¼ fdkr havre,
47 rdl 72 sk.
Hjælpe-enkekasse: 3 rdl 6 sk.
Bygningsgæld: 3.696 rdl 21 sk, afdrages og forrentes i 28 år med 6% årlig
(fra 1856).
Indlån: 500 rdl.
Indtægter 1867: Korn-tiende: 28 tdr
6¼ skp rug, 250 tdr 5¼ skp byg, 5
tdr 4½ skp havre, 3 rdl 1 mk og 12
læs tørv.
Kvæg-tiende og småredsel: 7 tdr 3½
skp byg.
Offer og accidentser: ca 300 rdl.

Rente af embedskapitaler stor 199
rdl 8 sk.
Bankaktieudbytte: ca 20 rdl.
Udgifter 1867: Skatter på Amtstuen:
140 á 150 rdl.
Personelle kommunale afgifter: ca
15 rdl.
Expencer: 20 rdl.
Renter af en kapital lånt til indfrielse
af bankhæftelsen, 4 rdl 71 sk.
Et lån oprettet 3.700 rdl, stiftet 1856,
afbetales og forrentes i 28 år med
6% = 221 rdl 74 sk årlig. Et lån, stort
375 rdl, stiftet 1862, afbetales i 15 år
fra den tid og forrentes med 4%. Til
afbetaling på en indkøbt tørvelod oplægges årlig 4 rdl.
Enkepension svares med 6 tdr ¾ skp
rug, 33 tdr 7¼ skp byg, 5½ skp havre
og 47 rdl 72 sk.

Om Præstegården på
Vrejlev Kirkevej
1861: Bygningerne består af et nyt
våningshus (stuehus), opført af
grundmur i 1856 med en meget god
og bekvem lejlighed i øst-vest; laden
nord for våningshuset er rummelig,
men trænger til hovedreparation; Vesterhuset med heste- og fæstald er
mådeligt; Østerhuset med rullestue,
tørvehus, hestestald, karlekammer
og vognskur blev i 1861 forsynet
med nyt bindingsværk med murstensvægge. Desuden et lille hus
til fjerkreaturer. Alle udhuse er i bindingsværk tildels med klinede vægge. Tilstrækkeligt og godt vand af
en brønd i gården; en brønd vest for
Vesterhuset er til forpagterens brug.
Fornøden og meget god tørv haves.
1867: Præstegårdens stuehus er
opført 1856 og afgiver en særdeles
bekvem og god bolig. Udhusene er
gamle, men vel vedligeholdte. I en

nær fremtid vil mulig fæhuset behøve
ombygning.
2000: Boligen er opført 1856 med 8
værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven
1861: Haven er beliggende syd og
vest for våningshuset, 7 skp land meget god jord, hører til de bedre haver
på egnen. Den er tilstrækkeligt beplantet med træer, heraf en del frugttræer.
1867: En god have med nogle frugtræer haves.
2000: I forbindelse med boligen er en
god have på 1 tdr land.
Jordtilliggende
1861: Hartkorn: 7 tdr 4 skp 1 fdkr 1¾
alb. Areal: ca 130 tdr land god mark,
sammenhængende nordvest og syd
for gården. De nævnte jorder støder
op til gården, størstedelen er god
jord, intet ringe.
Besætning: 6 heste, 25-30 kvæghoveder, 10-12 får med yngel.
Udsæd: 15 tdr rug, 12 tdr byg, 35 tdr
havre, der giver ca 6 høstfold i udbytte.
Eng haves, men ingen skov. Med
undtagelse af et vænge på 2 tdr land
ved haven er avlingen bortforpagtet.
1867: Hartkorn: 7 tdr 5 skp 1 fdkr 2½
alb.
Areal: ca 160 tdr land i almindelighed
af god bonitet, nogen hede, er bortforpagtede til 1. maj 1869 for årlig afgift
20 tdr rug, 20 tdr byg, 40 tdr havre, 10
tdr kartofler og 172 rdl, 2.700 kander
mælk, som præsten lader malke, foder og græsning til 2 heste.
Forpagteren svarer kommunale afgifter af præstegårdens hartkorn. Fornødent og godt ildebrændsel have af
tørv, som må hentes 3/8 mil borte.

Vrejlev Præstegård som den ser ud i dag
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Om Vrejlev-Hæstrup Pastorat

2000: Til præstegården hører et jordtilliggende på 7½ hektar.

Forpagtningafgiften 1861
Jordtilliggende med undtagelse af det før
nævnte er bortforpagtet i 9 år (fra maj 1860)
for 20 tdr rug, 20 tdr byg, 40 tdr havre, 10 tdr
kartofler, 5.400 potter mælk årlig, halm, hø og
græsning til 2 heste, 15 læs langhalm og 172
rdl.
Forpagteren betaler kommunale afgifter af
hartkornet. Høstdage benyttes ikke.

Forpagterbolig
Forpagterboligen var beliggende tæt ved
præstegården, men den blev nedrevet i 2011.

Konfirmandlokale
Der er konfirmandlokale i præstegården.

Sognepræster og kirkebogsførere
(1481) Peder Jensen (-)
(1518) Hr Niels Lauridsen (-)
(1540) Hr Bertel (-)
(1553) Christen Isaksen (15..-o. 1570)
(1570)-1588 Oluf Nielsen (15..-1588)
1588-1635 Peder Christensen (15..-1635)
1635-1645 Christen Lauridsen Tversted (1595-1645)
1645-1673 Rudbek Christensen Humble (1616-1673)
1673-1691 Christen Rudbeksen Humble (1653-1691)
1692-1732 Christen Pedersen Spliid (1666-1732)
1920-1942 J. J. Rubak
1942-1977 Søren Dissing
1978-1997 Arne Mumgaard
1998- 2008 Niels Christian Scheel Lassen
2009- Kirstine R. R. Rafn
Kilde: http://www.kirkehistorie.dk/hjor/pas754.htm

Dette maleri af Præstegården hænger i dag i Vrejlev Præstegård
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Teglværkerne
Fortsættelse fra sidste blad om:

Teglværkerne og familien Karl Kristian Marinus Larsen.
Som jeg skrev i sidste blad kom Karl
Kristian Marinus Larsen og hans
kone Kristiane, som nygifte, her til
egnen i foråret 1902 og bosætter sig
på Hæstrup Hede. Ved nu, at det var
i det hus på Græshedevej der i dag
er nummer 74. Som nævnt sidst arbejder Karl først som teglbrænder på
Rønnovsholm teglværk og senere i
kraft af sin dygtighed som bestyrer
på omegnens mange teglværker.
Karls store interesse for teglværksarbejde smittede også af på sønnen,
Møller, der gik i faderens fodspor og
også blev teglbrænder. Han fik nok
interessen, fordi han tit var med på
faderens aftenrunde, inden de gik i
seng, var de ude at bese ovnen, om
alt fungerede. Møller havde ord for at
være meget dygtig og føle stort ansvar for arbejdet. Det gav ham senere posten som bestyrer på HæstrupFuglsig- og Hvidegårds Teglværker.
Han var bestyrer på Hæstrup Teglværk, da det lukkede i 1970.
Møllers søn, Harry Larsen, holdt sig
også til samme fag. Han var bl.a. bestyrer på Fuglsig Teglværk, da det
blev nedlagt.
Karls bror var bestyrer på BjergbyMygdal Teglværk.
Karls søn, Hans, startede lige fra
første færd med at køre lastbil (den
store) for De Forenede Teglværker
og en svigersøn kørte den lille bil
samme sted. Var bl.a. med til at køre
slagger fra Hæstrup teglværk til Nr
Harritslev Teglværks grave, da de
skulle fyldes op.
Teglværkerne havde dengang ved

siden af fremstilling af sten, tegl og
rør en bifunktion, idet det var tilholdssted for landevejens riddere (bisserne). Det var især om vinteren, når det
var koldt udenfor, at der kom mange,
for der var der altid varme. Af og til
blev der også ”holdt fest”. Der var
engang en af bisserne, der kom med
en høne. Den blev pakket ind i noget
af det bløde teglværks ler, som den
var - med fjer på, og lagt ovenpå ovnen. Der lå den, indtil den var mør,
så blev leret brækket af. Fjerene blev
siddende i leret, så den var lige klar
til at spise – med indvolde!
Bisserne havde alle et øgenavn, som
for eks. Bette Ugl, Stuer Ugl, Knøsi,
Peter Røvsak og Dæj Stuer Maj Mæ
Træsko. Sidstnævnte ville ikke sove
på teglværket, men kun i stalden på
Vejgård i Hæstrup. Her måtte han
gerne overnatte på én betingelse,
at tændstikkerne blev afleveret ved
ankomsten. En gang han og en ny
bisse på egnen gik forbi Vejgård,

sagde den nye til ham: ”Skal vi ikke
gå ind på gården der og tigge en bid
brød”?, hvorpå Stuer Maj svarede:
”Er du da rigtig klog man tigger da
ikke hos familien”. Sønnen fra Vejgård Aksel Juul Jensen var blevet
teglværksbestyrer Karl Larsens svigersøn. Datteren Emma var nu blevet frue på Vejgård – Bjarne Jensens
hjem.
Aksel var en aften med på Karls
sædvanlige aftenrunde på Hæstrup
Teglværk, for at se om alt fungerede. Karl spurgte ved den lejlighed
om ikke Aksel ville med op og se til
dyrene. De gik ovenpå, hvor der lå
nogle bisser og sov. Karl lyste på en
af dem med sin lommelygte, hvorved
han vågnede og sagde: ”Nå, vil I se
til mine dyr? – lusene!”
Karl sluttede sin teglværks karriere
på Fuglsig Teglværk, hvor han var
indtil sin død i 1946.
Kirsten Mouritsen

Fra Hæstrup Teglværk. Bagerste række nr 6 fra venstre Dagmar.
Nr. 10 Helga Joni, nr 11 Lis, nr 15 Marie fra Løkken. Foran nr 1
Oda, nr 2 Bjarnes mor Emma.

Fra Fuglsig Teglværk. Bagerst nr 1Karl Larsen, nr 3 Julius, nr 5
Harald Krog, nr 6 Jens Thomsen. Forrest nr 3 Karen, nr 4 Berthe, nr
5 Emma nr 6 Laurits Krog.
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Fuglsig Teglværk, hvor Karl arbejder til sin død i 1946

Hvor blev de af?

Majestætiske tinder i
Vestnorge
Tekst og foto: Jesper Borrisholt og Anders Kiilsgaard Borrisholt

I Rosendal alperne i Vestnorge mellem Stavanger og Bergen oplever vi
larmende stilhed, uspoleret og uudforsket natur og et storslået vue til
fjord, fjeld og fonn. Luften er kold.
Teltet er koldt. Heldigvis er soveposen lun, men vi er begge klar til at
komme i gang. Primussen snurrer
derfor hurtigt og havregrøden er ved
at være klar. 30 minutter senere er
rygsækkene pakket og vi er klar til
turens anden rute i Rosendal alperne. Vi er to brødre - Anders (36) og
Jesper (42) - der elsker den norske
natur. Årligt forsøger vi at komme af
sted. Jotunheimen i Norge er vores
foretrukne legeplads, men i år ønskede vi at gøre noget andet. Valget
faldt på Rosendal alperne.

Billedet er taget i bunden af Laurdalen op mod sadlen mellem Inste Laurdalstind
og Omntinden

FAKTA
Hvem kan klare turen?
Vi er begge erfarne bjergvandrere/klatrere men man kan
sagtens tage derop med henblik på at vandre i dalen og
bestige nogle af fjeldene via normalruterne.
Hvor bliver jeg klogere?
Du kan læse mere her: http://rosendal.net/

Fakta
Folgefonna
Folgefonna er Norges tredjestørste isbræ og ligger på
Folgefonnhalvøen i Hordaland fylke. Folgefonna er en
af de sydligste bræer i Norge. Bræen havde i 2006 et
samlet areal på 207 km². Højeste punkt var 1.651 moh.
i 2007. Is tykkelsen er målt op til 375 m, med en middeltykkelse på ca. 150 m. Folgefonna er ikke en rest efter
istiden. Efter slutningen af forrige istid trak isen sig hurtigt tilbage, og den is som lå i området smeltet helt væk.
Først for omkring 5000 år siden blev Nordre Folgefonna
nydannet under en periode med temperaturfald og samtidig øget nedbør. Med periodiske variationer har den siden haft den omtrentlige udstrækning som den har i dag.

Fra bunden af Laurdalen ud mod Rosendal og Hardangerfjorden

Fra ryggen af Omntinden. Et tårn som vi kunne omgå!
Folgefonna anes i baggrunden

Hvad havde vi med af udsyr?

Modne blåbær

Vanddunk, Primus og tilbehør, Telt, Liggeunderlag, Isøkse,
Skalbukse, Skaljakke, Fleece, Mikrofleece, Windstopper, 2 par
strømper, Vandrepoles, Sovepose, Sportstape, Tandbørste,
Tandpasta, Smertestillende/Førstehjælp, Bestik, Tallerken, Kop,
Telefon, Opvaskemiddel, Svamp, Sele, Reb, Slynger mv., Pandelampe, Dagstur rygsæk.
Lokalbladet
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Dronningen af Hordaland
og hendes slot
Vi er på vej mod dagens første udfordring, Omntinden på 1388 meter over havet, der med sine tårne
og spir ligner et helt slot. I vores
research efter et nyt fjeldområde
havde vi fundet frem til Rosendal alperne mellem Stavanger og Bergen.
Området byder på kontrasten mellem fjeld og fjord som var vores første prioritet. Lofoten var oplagt men
transporttiden betød at vi søgte et alternativ. På nettet faldt vi over en artikel fra 2005 med tilhørende udførlige
rutebeskrivelser. Vi følte, at vi havde
fundet et skattekort.
Og nu var vi på vej. Vi går ind igennem Laurdalen, der er en u-dal. På
vores højre side ser vi op på Heimste Laurdalstind 1307 moh og Inste
Laurdalstind 1387 moh og på venstre
side troner melderskin 1428 moh og
Omntinden 1388 moh. Vi nærmer os
nu bunden af u-dalen hvor vi skråner
op i sadlen mellem Inste Laurdalstind og Omntinden. Fra sadlen skal
vi i gang med let og sjov klatring op
af ryggen der har tårne og hammere
som vi forcerer uden de store problemer. Nogle omgår vi ved at gå ned i
siden af ryggen. Vi når toppen.

Her er det såkaldte skattekort som vi fandt på nettet. Vi har indsat turen anden
rute med lyseblå
Billedet er taget fra
toppen af Omntinden
over mod østsiden af
Melderskin

Alene i fjeldet
Vi er helt alene i fjeldet. Solen skinner fra en blå himmel og vi har en
storslået udsigt ud over Hardangerfjorden på vores vestlige side og
Folgefonna på vores østlige side. Vi

Billedet er taget fra toppen af Omntinden over mod sidste
tårn lige før toppen
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Billedet er taget fra vores teltlejr
ind i Laurdalen, der er en u-dal.

Set fra toppen af renden på Melderskin og ned

Hvor blev de af?
går nu ca. 100 højdemeter ned via
ryggen mellem Omntinden og Melderskin, kaldet dronningen af Hordaland. Vi stiler efter en couloir (rende)
der falder ned fra topplateauet af
melderskin på den stejle østside.
Inspirationen til denne rute stammer
fra den førnævnte artikel, men hvor
forfatteren til artiklen dog ikke selv
klatrer denne rute. Euforien fra at
have noget toppen af Omntinden udskiftes derfor hurtigt med ængstelse
og koncentration. Kan vi komme op
af denne stejle østside?

Ruten op af østsiden - i
ukendt terræn
Ruten ser svær ud. Bunden af renden har et lodret fald i bunden på
ca. 3-4 meter og nedenfor ligger der
sne, der er glat som is. Vi har ikke
medbragt vores steigeisen, så gode
råd er dyre. Vi starter ca. 50 meter
syd før renden og småklatrer op af
fjeldsiden. Der er gode holdepunkter og vi bevæger os løbende over
mod renden. Vi står nu og ser på
renden. Indtil videre er det gået godt.
Renden løber hele vejen til toppen,
som beskrevet i artiklen, men i vores
søgning efter mere information har
vi ikke læst eller hørt om nogen andre, som har besteget melderskin af
denne rute.

Fra toppen af renden på Melderskin ud over Hardangerfjorden og Atlanterhavet.

”Så frygtsomme bevæger vi
os af sted ind i couloir’en”
En af gangen. En højdemeter af
gangen. Renden er fantastisk sjov
og god at komme op af. Den er fast
og sværhedsmæssigt passer den til
os. Vi er udfordret, men vi klatrer op
med solid margin. Vi når toppen af
renden efter ca. 45 minutter og bliver

Billedet er taget fra toppen af Omntinden over mod østsiden af Melderskin

Billedet er taget tæt ved lejrpladsen og ud over Hardangerfjorden

Billedet er taget fra topplateauet af Melderskin
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mødt med en fantastisk udsigt ud over fjorden. Og
nu kan vi se ud Atlanterhavet! Og på vores østlige
side kan vi se over på Folgefonna, der er Norges
3. største bræ. Vi går let de sidste højdemeter til
toppen. Euforien og adrenalinen pumper i kroppen
og vi lykønsker hinanden.

Modne blåbær og iskoldt vand
Vi nyder dagene i Laurdalen og de omkringliggende alper. Når sulten melder sig nyder vi vores
medbragte mad krydret med blåbær, der dog snart
synger på sidste vers. Vandet er iskoldt og vi fornemmer at vinteren står for døren. Nætterne er
kolde, men med det rette udstyr og et positivt sind
er dette en fantastisk legeplads.

Billedet er taget tæt ved lejrpladsen og ud over Hardangerfjorden

”På vejen tilbage til bilen i Fossberg glæder vi os
over at have fundet dette uspoleret og uudforsket
område”
Vi hører lyden af får og deres klokker, der bekræfter
os i at vi er på rette vej. På rette vej ned mod andre
dyr og mennesker. Turen ned i gennem skovsiden
vidner om at ikke mange har fundet denne dal og
omkringliggende majestætiske tinder og ruter. Vi
hilser bilen velkommen og nu går turen mod Haukelisæter fjeldstue, hvor vi vil tage en overnatning
inden turen næste dag går mod Langesund og retur til Danmark.

Billedet er taget fra toppen af Melderskin i retning mod Omntinden og Bjørndalstinderne

Fakta
Hvordan kommer jeg frem?

Billede af lejrlivet. Der bruges tid på pakning af rygsæk

Afkøling af fødderne!
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Vi valgte at sejle Hirtshals – Langesund og kørte herfra med
bil til Rosendal hvor vi tog en overnatning.
Hvad koster det?
Vi betalte ca. 500 kr. for en færgebillet t/r. Én overnatning koster typisk 500 – 600 NOK. Vi valgte at sove i telt de fleste af
nætterne.
Hvor overnatter jeg?
F.eks. i Rosendal eller Odda der ligger på vejen. Og ellers
overnatning i telt ude i området. Der findes ingen fjeldhytter
inde i området.
Hvornår skal jeg tage af sted?
Vi valgte at tage af sted i september, men sæsonen strækker
sig fra slut juni til start oktober inden sneen falder i fjeldet.
Området vil dog også kunne egne sig rigtig godt til skiture /
Randonnee.
Ruten op til Laurdalen fra Fossberg.
Forcering af ca. 800
højdemeter i meget
stejl og ufremkommelig
fjeldside. Heldigvis var
der hjælpemidler i form
af en stige.

Gadespejlet v/Henrik Hansen
Casper fra Poulstrup blev Danmarks Sejeste Guitarist 2014
Poulstrups store guitartalent Casper
Hejlesen Christensen og familie var
for nylig til Danske Guitaristers event
”Mono State Prison” i Århus. Arrangementet blev en stor succes og ikke
mindst for Casper, idet han blev kåret
Danmarks Sejeste Guitarist, selvom
det var erfarne voksne guitarister
han var oppe imod. Der var planlagt
en vaskeægte ”guitarbattle”, som
skulle afvikles mellem nogle erfarne
voksne guitarister, men Caspers far
Per spurgte heldigvis arrangørerne
om hans søn Casper også kunne
være med? Arrangørerne kiggede lidt
på den langhårede 15-årige Casper,
og forventede vist ikke Casper ville
holde lang tid i ”guitarbattle” med de
erfarne voksne guitarister, så han fik
lov at deltage.
Med Casper blev der i alt seks guitarister fra DG i ”guitarbattlen” og arrangørerne, som vist havde forventet
et hurtigt exit fra Casper, blev meget
overraskede. Kunne han spille godt
ham Casper? Ja, det kan han, og
Casper savede nærmest de fem hærdede guitarister midt over!! I finalen
kæmpede Metal Odin med shreds og
taps og hurtige sololøb...men Casper
foldede sin virtuose musikalitet fuldt
ud - i øvrigt på den Fenderguitar han

lige havde vundet på Copenhagen Guitar Show
måneden før ...og publikum var derfor ikke i
tvivl, da vinderen af Danmarks Sejeste Guitarist
skulle kåres.
Så stort tillykke med den af Joe Perry (Aerosmith) personligt signerede Corona Chorus pedal til Casper Hejlesen Christensen, Danmarks
Sejeste Guitarist 2014.
Vil du selv opleve Caspers fantastiske talent, så
søg. på ”Casper Hejlesen Christensen” på You
Tube, hvor der er masser af videoer med Casper og lyt til dette 15-årige kæmpetalent.
Henrik Hansen, Poulstrup

Fibernettet kom til
Poulstrup
Efter nogle uger med graveri i Poulstrups gader, fik vi
adgang til verdens hurtigste
bredbåndsforbindelse
fra
Bredbånd Nord, og det virker
perfekt. Fibernettet der giver
lynhurtig internetforbindelse med
lysets hastighed, giver også nye
tv-muligheder og interesserede
kan stadig kontakte leverandøren
Bredbånd Nord via www.bredbaandnord.dk
Henrik Hansen, Poulstrup

Og vi har igen en vinder fra Vrejlev-Hæstrup!
Danmarks bedste flisemurer 2015 blev Daniel Thomsen,
der vandt DM i Skills for flisemurerne. Stort tillykke med det.
På billedet lykønskes han af undervisningsminister Christine Antorini.
Daniel deltog også sidste år, hvor han endte på en 2. plads,
og i 2013 vandt Søren Hvidberg Henriksen fra Harken også
DM i Skills - hvorefter han vandt en æresmedalje ved World
Skills 2013.
Daniel Thomsen er murerlærling hos Hæstrup Murerforretning. De dygtige flisemurere, Daniel og Søren, er i øvrigt
begge tidligere afgangselever på Vrejlev-Hæstrup Skole i
Poulstrup og derefter EUC Nord i Hjørring.

23 nye borgere født i Vrejlev-Hæstrup sogne i 2014
I de senere år er der sket en vedvarende tilflytning og et rigtig stort generationsskifte i Harken/Hæstrup og Poulstrups boliger, da flere og flere finder ud af,
at man her får meget mere hus for pengene, og samtidig får bedre luft i økonomien til alt det sjove. De mange nye tilflyttere føler sig åbenbart også rigtig
godt tilpas, for lokalområdet byder hele tiden på nye fødselsrekorder - også her
i 2014, hvor sognepræsten netop har gjort regnestykket op, og hun kan berette
om fødsel af 23 nye Vrejlev-Hæstrup borgere HALLO Christiansborg: Kald os lige ”udkantsdanmark” igen .......
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En af Vrejlev Hæstrup skoles tidligere elever Mette Brath ( Hansen i de unge
dage ) går meget op i, at hjælpe folk til en bedre hverdag. I mange år har hun
drevet frisørsalonen Frilandssalonen i Hjørring, hvor piger i alle aldre, er blevet
smukkeseret i stor stil. Her kommer en lille beretning om Mette

Mette Brath
er en meget populær instruktører indenfor motionsgymnastik, tabata, funktionel træning og underviser i foreningsregi.
Da Mette mærkede på egen krop og gymnasternes
velbefindende, hvad træning og den rette ”benzin” kan
udrette, og ofte blev spurgt om gode råd, til en bedre
livsstil, besluttede Mette, at videreuddanne sig til både
personlig træner og kostvejleder. Mette valgte uddannelsen hos Birgitte Nymann og Anette Harbeck Olesen, der
er nogle af de dygtigste eksperter indenfor dette område.
De lægger vægt på så naturlig mad som muligt, så kroppen får den bedste næring, og undgår for meget kemi og
tilsætning.
Og det er fantastisk hvilke forandringer f.eks gigtplagede, eksem, allergi, energi forladte, stressede, overvægtige og andre med småskavanker mærker, efter kort tid på
bedre kost og mere bevægelse i hverdagen. Efterhånden er tabet af de ekstra kilo ikke så vigtige, som velværen og livsglæden ved at hjælpe, siger Mette. Sundhed
er så meget andet end BMI, vægt og deller.
Sundhed er ifølge Mette Brath psykisk og fysisk overskud, sund fra mund til bund, smuk hud og meget mere.
Udover at drive sine forretninger, der både handler om
frisør og livsstilsomlægning, har Mette personlige træninger , hvor man lærer, at glæde sig over motion i naturen,
løb og styrketræning med hvad man lige kommer forbi,
er vældigt populært.
Mette
holder også forskellige
sjove
foredrag om det
sunde valg, og
da Mette bestemt ikke er
fanatisk,
men
en livsnyder af
format, kan alle
inspireres til de
små forandringer, der kan vare
ved livet ud.
Når Mette fortæller om sin viden og erfaring med klienter, bliver det
meget let, at træffe et bedre valg , for netop DIN krop og
DIN familie når du handler ind.
Mange mennesker ved ikke, hvorfor de døjer med forskellige skavanker, men efter kyndig vejledning og gennemgang af kostvaner og tidligere livsstil, går det op for
de fleste, HVOR de kan sætte ind, og de mærker straks
en forbedring. Rigtig meget kan forbedres, ved at forbedre maden, fordøjelsen, væskeindtaget, søvnvaner og
mere bevægelse

42 Lokalbladet

AARUP AUTO
Hella Service Partner
Johnni Knudsen
Årupvej 122, 9760 Vrå
Tlf. 96 45 00 55

Advokatfirmaet

Dyrberg & Brinkmann A/S
Brinck Seidelinsgade 14-16 - 9800 Hjørring
Tlf. 98 90 09 77
Østergade 16 - 9760 Vrå
Tlf. 98 98 01 77
www.dyrberg-brinkmann.dk

Denne plads er ledig skal din annonce med her?
Kontakt lokalbladet9760@gmail.com og hør
nærmere om priser

Vrå Apotek
Jernbanegade 6 - 9760 Vrå
Telefon 98 98 10 61

Bryllup fødselsdag eller
konfirmation..........
Hold festen i

Poulstrup
Forsamlingshus
Kontakt 2311 6549

Hele egnens samlingssted til
sport og fritid

Harken Hallen
Vrejlev Hæstrup Hallen
Poulstrup Skolevej 5 - Poulstrup
9760 Vrå Kontakt 98 98 81 07 for aftale om leje
af cafeteria og/eller hallen

stedet for en god fest
Hallen har plads til ca. 200 pers.
Cafeteriaet har plads til ca. 50 pers.
Henvendelse til Annika
Tlf. 29 64 89 52
Mail: annikahugf@yahoo.dk

Lynet tilbyder alle former for rengøring,blandt andet
sommerhusrengøring, hovedrengøring, samt
almindelige rengøringsopgaver.
Uforpligtende tilbud gives gerne på

tlf. 60 77 86 14.
Se mere på
www.lynet-poulstrup.dk

•
•
•
•
•
•

Oliefyr - kedler - olietanke
varmekanoner - varmeanlæg
fastbrændsel - reparation

Landbrugsbyggeri
Reparationer
Nybyggeri
Ombygning
Tilbygning
Glarmesterarbejde
Uforbindende tilbud
gives gerne

Harken Oliefyrsservice ApS er din
lokale oliefyrsmontør til bolig og erhverv

Glas-Smykker-Galleri-Blomster

Tlf. 98 98 84 91
Fax 98 98 85 91
Mobil 20 43 84 91/
24 24 98 70
mail: pst@pst-poulstrup.dk
www.pst-poulstrup.dk

Ny Rønnebjergvej 72
9760 Vrå
Tlf. 28 45 66 98
Vrejlev Hæstrup hallen
Lej hallens cafeteria til din næste fest fødselsdag - børnefødselsdag

Egholmvej 7C, 9800 Hjørring
Tlf. 98 83 70 55
Fax 98 83 70 33
mail: info@euro-plast.dk

Kontakt
Marianne Stokbro for aftale
om leje tlf 98 98 81 07
Mangler du hjælp til bogføringen?

MS Staldmontage
•
•
•
•
•
•

Reparationer
Nybygninger
Landbrug
Industri
EDB
PLC

Hovedgaden 75
Poulstrup
9760 Vrå
Tlf. 23 35 82 60

Har du brug for hjælp til oprettelse af en hjemmeside?

Kontakt Inger Hansen
Tlf. 61 28 97 00
ih@maxpro.dk

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

Denne plads er ledig skal din annonce med her?
Kontakt
lokalbladet9760@gmail.com
og hør nærmere om priser

Nyere brugte biler
Se bilerne på
www.poulstrupauto.dk

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

Import
Plastvinduer og døre
Lev. i alle mål med og uden montering
Danske og tyske profiler
Kvalitet til lavpris med garanti

Træpiller til stokerfyr
leveres billigt
Tlf. 28 18 13 33
Vrejlev Hæstrup Hallens
Motionscenter
Træning når du har tid og lyst

Kontakt:
Grethe Thomsen
Hovedgaden 42, Poulstrup
for køb af chip og indmelding

ØRUM SMEDEN
Vrejlev Klostervej 310
9830 Tårs
Tlf 98 98 82 32
Landbrugsmaskiner
din forespørgsel er vores udfordring

Denne plads er ledig skal din annonce med her?
Kontakt
lokalbladet9760@gmail.com
og hør nærmere om priser

Svenstrupvej 131 9760 Vrå

Tlf. 28 30 80 72
Tilbygning - Nybygning - Ombygning

Voerhøj
Maskinstation
A/S
Terpetvej 490 - 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99
Tlf. 98 98 85 99
Autoriseret kloakmester

v/Søren Ulrik Sørensen
Lindegaard - 9760 Vraa - Tlf. 98 98 18 88
www.vraa-maskinstation.dk
Et godt sted til land og by

Vrå Optik Aps
v/Nina Malkin
Strømgade 2 - 9760 Vrå
Tlf.: 98 98 12 24
mail@vraaoptik.dk
www.vraaoptik.dk

Denne plads er ledig skal din annonce med her?
Kontakt
lokalbladet9760@gmail.com
og hør nærmere om priser

Lokalbladet vejviser

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

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

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

Bladet udkommer
4 gange årligt ca.

REDAKTION
Ansvarshavende
Foreningsstof
Redigering
Annoncer
Korrektur

Inger Hansen, Karen Margrethe Bruun
Erik Jess, Hovedgaden 78, 9760 Vrå
Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå
Per Hansen, Engkærvej 8, 9760 Vrå
Kirstine Rafn

98 98 83 60
98 98 80 63
98 98 82 84
98 98 83 25

LOKALSTOF
Tollestrup
Guldager
Gunderup
Harken
Hæstrup
Høgsted
Hæstrup Mølleby
Rønnebjerg
Poulstrup

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

98 98 61 66
98 98 64 95
25 70 62 89
98 98 64 67
25 70 62 89
98 98 80 29

FORENINGSSTOF
Aktivitetshuset
Børnenes jord
HUGF
KFUM-Spejderne
Kloster MC
Møllehaven
Poulstrup Borgerforening
Poulstrup Rideklub
Skovager
Sport 81
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening
Menighedsråd
Vraa MC
Lokalhistorisk Arkiv

IngeLise Andersen, Gl. Rønnebjergvej 9
Trine Mortensen Hovedgaden 96 9760 Vrå
Anne C. Hvidberg - hvidberg.anne@gmail.com
Mette Nielsen Gønderupgårdsvej 224 - 9760 Vrå
Finn Pedersen - v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk
Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå
Alice Nejstskov Nielsen, Skovgårdsvej 70, 9830 Tårs
Børnehaven Skovager, Skolevej 3, 9760 Vrå
Trine Mortensen Hovedgaden 96 9760 Vrå
Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå
Servicemedarbejder Inger Hansen
Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå
Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19
Erik Jess, Hovedgaden 8

98 98 80 11
22 30 77 02
40 38 27 28
26 82 60 27
61 36 34 90
72 33 45 31
98 98 86 88
24 44 80 75
41 22 44 80
22 30 77 02
40 11 22 31
98 98 83 60
22 55 07 46
98 98 80 63

1. MARTS
1. JUNI
1. SEPTEMBER
1. DECEMBER
Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

Multinetværket/Landsbyrådet

poulstrup.net

Grupper under organisationen

www.poulstrup.net
er en internetportal for VrejlevHæstrupområdet.
Portalen drives med frivillig
arbejdskraft ligesom Lokalbladet under Multinetværket
med en selvstændig redaktion.
Portalen støttes af en række
lokale virksomheder og med
Sparekassen Vendsyssel som
hovedsponsor.
Stof til nyhedsdelen og
aktivitetskalenderen kan
løbende indsendes til
poulstrup.net@gmail.com
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Projekter p.t.
Herfra min verden
går Byfornyelse

- formålet er en projektorienteret
organisation
org
for initiativer, der har en
kulturel
kul
eller social målsætning,
- et
e netværk for kommunikation
og samarbejde,
- støtter
s
foreninger med
almennyttige
alm
formål,
og udvikler by og land som et
dynamisk
dyn
og godt bosted.
og varetager kontakten med
myndighederne
myn
og andre råd
og organisationer.

Kulturgruppen i Poulstrup
Edith Jess
Lokalbladet
Inger Hansen
Poulstrup.net
Inger Hansen
Klosterruten
Per Hansen
Kunstgruppen
Peter Worm

Formand for Landsbyrådet i Harken
Niels Peter Kjøge

Forenings vejviser

Tid og sted:

SKOLEN
Vrejlev-Hæstrup skole
Skoleledelse Tårs
Skoleledelse
Vrejlev Hæstrup Skole
Teknisk serviceleder
Skolevejleder
Skolebestyrelsen

Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå ...............................................72 33 39 80
Skolecenterleder: Michael Jensen...........................................72 33 39 61
Indskoling: Anne Friis ..............................................................72 33 39 91
Mellemtrin: Anja Nørgaard Clemmensen.................................72 33 39 79
Henrik Simonsen .....................................................................41 22 39 66
Hanne Krogsgaard UU Vendsyssel .........................................24 28 636 1
Fra Vrejlev Hæstrup-området er valgt: Trine Mortensen, Kate Nygaard,
Jens-Ole Frederiksen, Betina Olsen

LOKALHISTORISK ARKIV:
Hovedgaden 8
Åbent: Mandag
16.00-18.00

Græshedevej 26, Harken, 9800 Hjørring

98 98 83 46

Poulstrup Skolevej 1, 9760 Vrå

41 22 44 80

BOGBUSSEN:
Poulstrup: Mandag

DAGINSTITUTIONER
Vuggestue og Børnehave
Møllehaven i Harken
Vuggestue og Børnehave
Skovager i Poulstrup

PLEJEHJEM
Skovgården

Ålborgvej 49, 9800 Hjørring

96 23 47 11

KIRKERNE
Sognepræsten
Kirkesanger
Organist
Kirkebil
Vrejlev-Hæstrup
Kirker:
Kirkegårdsleder
Servicemedarbejder
Menighedsrådet

Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå
98 98 60 43
Anders Boelt Kristensen, Fredensvej 25, 9760 Vrå
20 63 08 07
Lene Rom Frederiksen, Vingevej 17, Vrensted, 9480 Løkken 30 12 90 81
Charlotte Kristiansen
61 76 49 76
Kirkegårdskontoret
Jan Bjergene Christensen, Lavendelvej 7, 9700 Brsl.
Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå
Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring

98 98 83 60
23 83 14 50
98 98 82 84
98 98 63 33

Trine Mortensen, Hovedgaden 96, 9760 Vrå
Flemming Jensen - fje@eucnord.
Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå.
Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå
Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå
Hans Palmdahl Vrejlevklostervej 395 - 9760 Vrå
Finn Pedersen v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk
Henrik Smidth, Hovedgaden 63, 9760 Vrå
Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå
Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå
Keld Jensen, Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå
Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19, 9760 Vrå

15.20-16.20

SPAREKASSEN
VENDSYSSEL:
Østergade 15, 9760 Vrå
Tlf. 82229000
Mandag - fredag 10.00-16.00
Torsdag
10.00-17.30

Web-guide:
SPORT81:
www.pv81.dk
BØRNENES JORD:
www.ministrup.dk
KIRKERNE:
www.vh-kirker.dk
POULSTRUP.NET:
www.poulstrup.net

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord
HarkenUGF
Lokalhistorisk Forening
Poulstrup Borgerforening
Poulstrup Rideklub
KFUM Spejderne
Kloster MC
Sport 81
Støttef. for Aktivitetshuset
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Vrå MC

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

22 30 77 02
52 99 84 34
98 98 60 63
98 98 68 24
23 92 94 37
42 75 80 42
20 31 18 53
98 98 82 71
40 11 22 31
98 98 84 22
22 55 07 46

VREJLEV-HÆSTRUP SKOLE:
www.taarsskolecenter.dk
POULSTRUP FRISKOLE OG
BØRNEHUS:
www.poulstrupfri.net

Mail-guide:
SOGNEPRÆSTEN:
krr@km.dk
VREJLEV-HÆSTRUP KIRKER:

HALLER OG MØDELOKALER
Harken-hallen
Harken Idrætsforening
Lokalhistorisk Arkiv
Aktivitetshuset i Poulstrup
Poulstrup Forsamlingshus
Poulstrup Ridehal
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Cafeteria udlejning 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
Hovedgaden 70, 9760 Vrå
Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå

vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
98 98 63 90
98 98 62 44
98 98 80 63
98 98 80 11
98 98 84 49
98 98 84 91
98 98 80 88
98 98 81 07
98 98 83 60

MENIGHEDSRÅDET:
ge@bbnpost.dk
LOKALBLADET:
e@jess-rantzau.dk
POULSTRUP.NET:
poulstrup.net@gmail.com
UGEAVISERNE:
poulstrup@live.dk
SKOLEN:
vrejlevhaestrupskole@hjoerring.dk
SPAREKASSEN VENDSYSSEL:
vraa@sparv.dk.

Lokalbladet
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