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AKTIVITETSKALENDER

Gudstjenester i  Vrejlev og Hæstrup kirker
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Poulstrup Missionshus

Menighedsrådsmøder - Vrejlev sogn

Alle møder er offentlige og afholdes normalt i
sognelokalet.. Dagsordner, regnskab og budget
er fremlagt på kirkegårdskontoret 1 uge før
mødedatoen. Referater fremlægges samme sted.

Torsdag den 13. maj kl. 19.30
Torsdag den 17. juni kl. 19.30
Torsdag den 26. august kl. 19.30

Torsdag den 20. maj
(Luk. 24, 46-53).
Kristi Himmelfartsdag
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 23. maj
(Joh .17, 20-26)
Vrejlev Kirke: kl. 14
ved Inge With
Hæstrup Kirke: ingen

Søndag den 30. maj
(Joh.14, 15-21),
Pinsedag
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9

Mandag den 31. maj
(Joh. 6, 44-51)
2.pinsedag
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 6. juni
(Matt. 28, 16-20)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30,
åben kirke og kloster,
se program
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 13. juni
(Luk.12, 13-21)
Vrejlev Kirke: kl. 9
ved Åse Knak
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 20. juni
(Luk. 14, 25-35)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 27. juni
(Luk. 15, 11-32)
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 4. juli
(Matt. 5,43-48)
Friluftsgudstjeneste
i præstegårdshaven
kl. 14 kirkebil

Søndag den 11. juli
(Matt.16, 13-26)
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 18. juli
(Matt. 19, 16-26)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 25. juli
(Matt. 10, 24-31)
Vrejlev Kirke: kl. 9
ved Kirsten Munkholt
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 1. august
(Matt. 7, 22-29)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
ved Gerda Jensen
Hæstrup Kirke: kl. 9
ved Inge With

Søndag den 8. august
(Luk.12,32-48 eller 18, 1-8)
Vrejlev Kirke: kl.9
ved Kaj Anker Jensen
Hæstrup Kirke: ingen

Søndag den 15. august
(Matt. 11, 16-24):
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 22. august
(Luk. 7, 36-50)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 29. august
(Matt. 12, 31-42)
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

A

Lørdag den 29. maj kl. 19.30:
Vækkelsesmøde i missionshuset.
Taler: Suni Johannesen

Tirsdag den 15. juni kl. 20:
Møde i missionshuset.
taler: Knud Jensen, Øster Vrå

Onsdag den 23. juni kl. 20:
Sct. Hans Fest
ved Hanne og Per Møller, Guldagervej 476

Fra den 17.- 30. juli:
Bibelcamping i Sæby.
Programmer kan fås hos Erik Christensen,
tlf. 98 98 84 92

Søndag den 15. august kl. 13.30:
Sommermøde
ved Anne Marie og Martin Grarup,
Elmegårdsvej 20, Vrå.

Alle er velkomne
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Bladmøde: 1. juni kl 19.30 i Sognehuset

Indlæg til næste blad er 24. juni af hensyn til sommerferien.

Indlæg afleveres til Erik Jess, Hovedgaden 78, Poulstrup

eller Karen Nielsen, Præstevej 10, Møllebyen

Foråret er kommet. Vi er vel i den herligste tid på året,
hvor alt emmer af liv og skønhed. Landmændene har haft
travlt på markerne. Træerne er sprunget ud. Fuglene synger
om kap fra morgen til aften. Ribe har sin storkerede, men
også poulstrupborgerne  fik undt et visit af Stork Langeben,
(se billedet og omtalen side 36). Og vandrer du en aften ud
ad Haureholmvej og gør holdt ved Smørengene, kan du lige
nu og frem til Sankt Hans lytte til nattergalen. De har en lille
plet i pile- og ellekrattet, hvor de gerne slår sig ned. På vejen
ud for hundedressurpladsen kan de høres, hvis de er i sang-
humør. Det er ikke til at forstå, at en så uanselig lille fugl
evner så mange små melodier.

Ellers er forårets sikre tegn for os den årlige kunstudstilling
på Vrejlev – Hæstrup Skole i weekenden før Palmesøndag.
Du kan se billederne på siderne 33. Rigtig mange, både lo-
kale, og også folk langvejsfra kiggede ind på skolen, hvor de
så de mange flotte malerier og anden kunst. Mange benyt-
tede også lejligheden til at lytte til den gamle Hjørringdreng,
forfatteren Knud Sørensen.

Det sidste tegn på foråret, er de forventningsfulde kon-
firmander. I år blev hele 35 konfirmeret hos os. Vrejlev Kirke
var springfuld den sidste søndag i april.

Foråret er godt begyndt, lad os håbe, at vi må få en lige
så skøn sommertid og nyde de lyse nætter.

Kære læser

Foto: Arne Larsen-Ledet
Fra 6. klasses tema: Ringenes Herre
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Min far, Christian Vedsted,
købte Høgsted Andelsmejeri i 1953,
og dermed blev mejeriets status
ændret fra  andels- til privatmejeri.
For min far var mejeriet ikke ukendt,
idet han havde været 3. års elev på
mejeriet i tiden fra 1. nov. 1932 til 1.
maj 1934 ved mejeribestyrer Carl M.
Nielsen.

Da vi kom til mejeriet, var det
stadig en dampmaskine, der fik
maskinerne til at køre. Det blev se-
nere lavet om til elektricitet i takt
med, at der blev anskaffet nyere
maskiner. Det var også damp, der
skaffede opvarmning til boligen, da
der allerede dengang var central-
varme i huset. Huset havde dog
hverken bad eller toilet. Vi skulle
over gården til et das, og bad fik vi
i et stort zinkbadekar, som blev stil-
let op i et rum i mejeriet efter ar-
bejdstid. Der var også mulighed for
at områdets beboere kunne købe
sig et bad, hvis de aftalte tid. Damp
var i øvrigt også varmekilde, når
min mor skulle vaske storvask.

Høgsted Mejeri
som privatmejeri

Der var ansat en mejerielev, og
der var en mand til hjælp ved ind-
vejningen. Det var i øvrigt et ar-
bejde, som min mor også ind imel-
lem hjalp til med. Mælken kom ind i
store spande med låg. Når de skulle
retur til landmanden, fik nogle ko-
gende vand med tilbage, foruden
valle og skummetmælk efter aftale.
Mælken blev, så vidt jeg husker,
kørt til og fra mejeriet med heste-
vogn, men far købte en lastbil, idet
mejeriet fik leverandører helt fra
Rønnebjerg, Sterup og Jerslev. Det
var nemlig ikke alle egnens land-
mændene, som sympatiserede med
privattanken.

Denne omstilling fra andels til
privat kom naturligvis også til at
smitte af på forholdet til beboerne i
området. Vores forældre kom selv-
sagt ikke i de hjem, hvor man valgte
stadig at levere til et andelsmejeri. Vi
børn mærkede det nu ikke så meget,
idet vi lærte landsbyens børn at
kende gennem skolen og fik et ud-
mærket forhold til de fleste.

af Alice Nielsen, Lendum

Doris og Christian Vedsted

Høgsted mejeri ca. 1955
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For os tre børn, som var vant
til at flytte, var det en stor omvælt-
ning at komme fra en lejlighed i Sil-
keborg til en bolig på landet, som
var bygget sammen med mejeriet.
Det gav os mulighed for at komme
rundt på hele „det store mejeri-
område“. Vi husker med glæde le-
gen på resttømmeren, en slags
„karrusel“ mejerispandene blev
vendt på hovedet på, for at al mæl-
ken kunne løbe af. Vi husker
havregrynene med varm skummet-
mælk lige fra hanen. Vi husker tur-
ene med far på ostelageret, når han
skulle smage på osten. Ofte  fik vi
også lov til at smage. Vi kaldte det
at få „ost med fingrene“.

Vi har set, hvordan smørret
blev lavet. Fløden kom i kærnen,
og den kørte rundt i den nødven-
dige tid, mens kærnemælken løb af.
Når smørret var færdigt, skulle
vandprocenten undersøges. Så
kom smørret i dritler, som far selv
havde lavet. De blev foret med vådt
pergamentpapir, far nærmest ka-
stede smørret i dritlen - 50 kg. i hver.
Til sidst foldede han pergament-
papiret i en flot roset, og satte låg
på. Derefter lavede han små pak-
ker ved hjælp af en smørform, som
blev presset ned i smørret. Formen
skulle endelig være våd, ellers ville
smørret ikke slippe igen. Der var to
størrelser 250 g. og 500 g.

Far anskaffede et stort kar til
fremstilling af ost. Det var spæn-
dende at følge processen. At se
hvordan mælken koagulerede, der-
efter blev massen skåret igennem
med strenge både på kryds og
tværs, så der dannedes nogle små
firkanter. På det tidspunkt mindede
oste om det, vi ser som hytteost i
dag, og det smagte dejligt!

Ostemassen blev skilt fra val-
len og lagt i nogle forme foret med
et tyndt klæde. Til sidst blev de
presset i en ostepresse, inden de
kom på lageret. Jeg husker ikke,
hvor længe de lå på lager, men jeg
husker, at de skulle vendes med
passende intervaller. Der kunne vi
børn gøre gavn, så snart, vi var

store nok til at stå med en fod på
en hylde i hver side af gangen, så
vi på den måde kunne kravle op i
højden. Til slut blev ostene dyp-
pet i varm paraffin, for at de kunne
holde sig.

Jeg husker også andre små
som store arbejdsopgaver, vi
skulle hjælpe med. Mange lister
med indvejet mælk har jeg talt sam-
men, på en bordregnemaskine uden
strimmel, hvor tallene kun gik til
fem. Jeg skulle også af og til vaske
„tallerkener“ fra centrifugen, en
ganske uoverskuelig opgave for et
barn på 12-13 år, men da pengene
var små, måtte alle hjælpe til.

På et tidspunkt gik vi over til
at bruge flasker til den mælk, vi
solgte til drikkebrug. Der blev ind-
købt flasker, kurve,  kapsler og en
lukker, og det gav nye opgaver til
os børn. Vi skulle fylde mælk på de
rengjorte flasker, lægge en kapsel
med det rigtige navn over flaske-
halsen, rykke et par gange i flaske-
lukkeren. Så kunne flasken klare en
transport til kunden, hvis den stod
op.

Min far var en meget initiativ-
rig mand. Han havde stor lyst til at
prøve nyt, så langt pengene rakte.
Han fandt f.eks. på at sælge noget
af den syrnede mælk i flasker, som
en slags tykmælk. Opskriften var 9
dl. syrnet mælk og 1 dl.
piskefløde - lækkert. Det
blev ret populært, og var
en slags forskud på vor
tids ymer. Der var også
en tid, hvor der blev fy-
ret med halm på mejeriet,
dels var det billigere end
olie, og dels kunne man
udnytte overskudshalm.
Arbejdstiden blev ikke
just kortere ved den in-
vestering.

Omkring 1957-58
hørte far om et anlæg til
at tørre kasein. Sådan et
måtte han eje, det blev
installeret i det rum, hvor
dampmaskinen havde
været. Kasein er tørret

ostemasse og bliver brug til at frem-
stille bl.a. lim. I flere år lavede han
dette produkt i stedet for ost, som
kunne være en risikabel produk-
tion. Jeg har set en del oste blive
kasseret, fordi der havde været re-
ster af penicillin i den mælk, der var
leveret.

Vi fik en ny stor kedel, og fyr-
rummet blev flyttet. Kartoffelkogeri
var det næste, som skulle prøves,
og far købte et kæmpestort anlæg.
Vi er nu omkring 1959-60. Tanken
var, at dampen fra den store kedel
kunne udnyttes i tiden efter, man
var færdig i mejeriet. Der er kogt
utrolig mange kartofler på det an-
læg, og det gav min far nogle lange
arbejdsdage. Jeg kan huske, han
ofte kom forfrossen ind en vinter-
dag, maskineriet gik trægt fordi der
var frost, og måske stoppede det
hele p.g.a. sten, som satte sig fast i
transportbåndet.  Det var ikke no-
gen let måde at tjene sine penge
på.

Ekstra arbejde har i øvrigt al-
drig afskrækket far, så da tiden kom
med de „nymodens“ korntørrerier,
fik vi også et sådant på Høgsted
Mejeri i ca. 1962. Nu kunne de land-
mænd, som ikke selv kunne ud-
nytte et anlæg, få tørret hos far.
Anlægget blev dog opvarmet med
gas, og ikke med varme fra damp-
kedlen.

af Alice Nielsen, Lendum

ARKIVET
PRIVAT
FRA

HØGSTED MEJERI

Kartoffelkogeriet
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Oprettet som fællesmejeri 1905  Andelsmejeri 1911.
Udvidelse 1921 under medvirken af stedlige håndværkere.
Brandforsikring 50.000 Kr. Ejendomsskyld 14.000 Kr.

53 Leverandører med 650 køer, heraf 6 med over 20 køer, 12 med 4 køer eller derunder.
Reduktaseprøve. Kulfyring. Elektrisk belysning

Mejeriet er monteret med:
Silkeborg indvejningsvægt (1921),
2 Buaas udvejningsvægte (1928 og 31), smør-bruttovægt (1905),
Danske Mejeriers Maskinfabriks flødepasteur (1921)
Astra kølemaskine og brugt regenerativapparat (1921)
Alfa 300 kg centrifuge (1929)
Ørum Hansen 300 kg kærne (1931)
Christiansen & Meüer, Harburg a.d. Elbe kedel (1921)
Caroc & Leth dampmaskine (1900)
Der anvendes fortinnede transportspande.

Indvejet sødmælk Solgt mælk & fløde Smørproduktion
1912-1913 0.65 mill. kg - 26.000 kg
1913-1914 0.68 mill. kg - 26.500 kg
1914-1915 0.83 mill. kg - 32.070 kg
1927-1928 1.60 mill. kg - 61.180 kg
1928-1929 1.75 mill. kg Hjemmesalg: 69.400 kg
1929-1930 1.90 mill. kg 1.200 l. fløde 77.000 kg

Der sælges ca. 265 kg. smør hjemme, resten til grossist. Ost produceres ikke.
Mejeriet anvender handelssyre. Fløden syrnes i bassin. Der afregnes efter flødeenheder.
Personale: Mejeribestyrer, en elev, en udvejer.
Formanden fører kasseregnskabet Mejeribestyreren fører mælkeregnskabet
Regnskabsår: Maj til maj

Formand:
Jens Christian Larsen, f. 25. febr. 1893 i Manna.
Søn af gårdejer Lars Christian Larsen og hustru Marie f. Christensen.
Gift 7. aug. 1925 med Maren f. Eriksen.
Uddannet ved landvæsen. Elev på Tune Landboskole 1916-17, Gårdejer
Medlem af bestyrelsen for Høgsted A/M 1929, dets formand 1930
Adresse: Sdr. Lie pr. Taars

Bestyrer:
Carl Martinus Nielsen, f. 14. maj 1900 i Asdal sogn
Søn af gårdejer Jens Peter Nielsen og hustru Emilie f. Kirkelund.
Gift 26. april 1925 med Elna f. Christensen

Elev: A/M Asdal, Pandrup og Alfaholm. På Ladelund Mælkeriskole 1923-24.
Mejerist: A/M Alfaholm, Hundested, Aalbæk, Flade og Asdal.
Mejeribestyrer på Høgsted A/M 1. maj 1925

Forholdet til mejeriets leverandø-
rer var noget helt for sig. Som privat-
mand kunne far følge sine egne ideer,
og måtte måske også altid gøre noget
ekstra for at holde på „kunderne“. Uden
leverandører ingen mejeri. I mange år
havde vi en årlig udflugt, som folk
kunne melde sig til. Vi har været steder
som: Ungskuet i Århus, Hjerl Hede,
Rebild Bakker m.m. Vi kørte af sted i to
rutebiler. Mor havde bagt og pakket
ned i dagene før. Hun havde gasfla-
sker og gasapparater med, og så stod
hun ude i det frie og lavede kaffe til de
40-50 mennesker, som var med. Det var
før engangs service og
termoflaskernes tid. Derefter var det tid
til at se på omgivelserne, og senere fik
vi aftensmad et sted, inden turen gik
hjemad.

Mange af leverandørerne blev i
øvrigt mine forældres meget gode ven-
ner. Man havde ikke fjernsyn på den
tid, da vi kom til Høgsted, derfor brugte
man aftenerne til samvær med snak,
kaffe, og kortspil. Der blev også spillet
dilettant. Jeg husker det, som om de
var af sted flere gange om ugen. Dette
tætte samvær betød, at mange af ven-
nerne fra dengang, stadig havde for-
bindelse med mine forældre, efter de
var flyttet fra Høgsted Mejeri.

I slutningen af 60-erne vandt
stordriftstanken frem, samtidig kom der
nye skrappe miljøkrav, som gjorde det
urentabelt at drive de små mejerier. I
1969 blev der mulighed for at få 60.000
kr. i ophørsstøtte. Med den alder min
far dengang havde (55 år), var det en
god mulighed for ham, og han valgte
at lukke mejeriet. Han blev boende i
Høgsted et par år medens han arbej-
dede i Hjørring. I 1971 blev bygnin-
gerne solgt.

Alice Nielsen

 (født Vedsted)

Høgsted Andelsmejeri
Post- og Jernbaneadresse: Vraa.  Telefon: Rønnebjerg 11

af Alice Nielsen, Lendum

ARKIVET
PRIVAT
FRA

HØGSTED MEJERI
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I 1908 blev Marius Frandsen født som
nr. 4 ud af en børneflok på 8. Kårene var
små hos dem, og som 6. årig blev han
sendt til sin onkel og tante, senere kom 2
af hans mindre søskende til.

Han gik i skole i 3 år. Derefter arbej-
dede han ved landbruget forskellige ste-
der, indtil han var 20 år. I 1929 tog han
sammen med sin onkel og en anden dan-
sker toget til København for at emigrere
til Canada. De sejlede fra København til
Halifax med skibet Pennland.  Det tog 3
uger.

Marius kunne ikke engelsk, men han
klarede sig og tog med toget vestpå. Han
fik arbejde som tømrer på Glenmore Re-
servoir Dam, der forsynede det meste af
Calgary med vand. Senere fik han arbejde
på en farm, Petersons Dairy, det var et
sted med malkekvæg.

Næste job var nær Brooks hos en stor
farmer, Conrad Johnson, hvor han stod
for alt markarbejdet, reparerede maskiner
og traktorer. Her mødte han også sit livs
udkårne, Clara Isabell Williamson, hen-
des far stammede fra Irland, hendes mor
fra Canada. De blev gift 1. maj 1937 og
Marius´ arbejdsgiver, Conrad Johnson,
lånte ham penge til at købet af  en farm og
alt det maskineri han skulle bruge.

 I 1940 blev sønnen Conrad født og i
1942 blev den anden søn Dale født.

 I 1943 havde Marius betalt lånet til-
bage og flyttede med kone og børn til
Armstrong, British Columbia. Her drev
han en farm med 26 malkekøer, købte mælk
af andre farmere og pasteuriserede den,
fyldte den på flasker og kørte rundt og

solgte den.  Han
kaldte sig Myers,
fordi canadierne
ikke kunne sige
Marius. Salget
foregik med hest
og vogn. De ar-
bejdede med det
fra 1943 til 1946.

I 1947 rejste
Marius til Dan-
mark for første
gang, siden han
emigrerede. Det
blev en tur på 3

mdr. og han boede især hos Elly og
Østergaard Frandsen  (hans bror var den
af hans søskende, der stod ham nærmest).
Elly og Østergaard er Palles forældre. Han
besøgte også den øvrige familie og sine
forældre i Brønderslev og Aalborg.

 Hjemme i Canada byggede han et
motel med 10 hytter, som han lejede ud til
turister, i 1953 flyttede han alle husene 60
km. til Salmon Arm på grund af et stort
hovedvejsbyggeri lige op af husene.

Et liv i Canada

UDVANDRING

Besøg hos Palles mor I Brønderslev.. fra
venstre, Palle, fætter Dale, hans kone Linda
og Palles mor.

I 1954 var Marius hjemme igen til sine
forældres guldbryllup, og som Dale
sagde, blev det et stort party med fest og
gode dage. Men da han kom til Canada
igen, var det med lidt vemod, men livet
gik videre, i 1957 solgte han motellet, og
blev skilt i 1959. Flyttede til Hanna, Alberta
og købte et sted der hed Bowling Alley &
Pool Hall. Irene Schultz kom ind i hans
liv, de blev gift i 1962.

I 1975 blev Marius pensioneret og
døde i 1980.  Irene døde i 1992. Marius 1.
kone Clara blev gift 2. gang i 1976. I 1996
døde Marius‘ ældste søn Conrad. Clara
lever stadig og er 92 år. Hun bor på pleje-
hjem i Medicine Hat, Alberta.

Igennem snart 25 år har vi haft brev-
kontakt med Dale og hans kone Linda.
Nu foregår det meget på E- mail. Sidst Dale
og Linda var iDanmark var i 1974, men i
januar 2003 fik vi en mail, om at Dale &
Linda igen ville komme  til Danmark i be-
gyndelsen af marts. De ville besøge fami-
lien i Nordjylland. Der blev etableret kon-
takt til 2 kusiner i Aalborg og tilrettelagt
nogle sammenkomster.

Marius Frandsen som mælkekusk i
Armstrong

Motellet i Salmon Arms

De talte engelsk, men forstod lidt dansk, men
kommunikationen gik udmærket alligevel.

ARKIVET
PRIVAT
FRA

af Rita Frantsen
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 Efter ham var der skiftende
ejere indtil 1913, hvor Ane Kirstine
og Bertel Bjerre overtog den. Der
var på det tidspunkt opdyrket 40
tdl. Og besætningen var 2 heste, 6
køer,  4 ungkvæg, 10 svin og 2 får –
30 år senere var gården på 70 tdl. 5
heste 26 køer 24 ungkvæg og 30
svin. Bertel Bjerre havde mange
hverv bl.a. i bestyrelsen for Det Kon-

Rimmensholm

gelige Danske Landhusholdnings-
selskab og Hedebruget i Viborg.

Det var mens Bertel Bjerre
ejede gården, at Guldager sø op-
stod. Guldager sø er på næsten 10
tdr. land og med en dybde på op til
12 meter et resultat af tre års mergel-
gravning. Det startede i 1927 og de
næste tre år blev store dele af om-
egnens jorder  merglet.

 Efter Bertel Bjerres død blev
gården i 1947 solgt til Anna og
Børge Hansen samt Annas sviger-
inde og bror Thorvald Christensen,
de købte den i fællesskab. Men al-
lerede et år senere overtog Anna
og Børge, Thorvalds part.

Anna som nu bor i Vrå har for-
talt om livet på Rimmensholm i de-
res tid.

Anna og Børge blev gift i 1942
på Mors, hvor Anna er fra – og
Anna fortæller med stor humor  at
de skam hørte til dem der var på

bryllupsrejse. Da brylluppet om
aftenen var overstået tog de med
toget til Thisted, så var der ikke
forbindelse længere den aften, så
de boede på et -  huskede hun –
hundekoldt og snusket hotel (det
var jo under krigen). Næste dag
kl.7.00 gik turen videre med tog til
Ålborg – vente – skifte tog og vi-
dere til gården i  Tylstrup, hvor de
var fremme over middag. Det var
den rejse!

Før Anna og Børge  overtog
Rimmensholm  havde de først  gård
i Tylstrup og senere i Gug.

Det Anna tænker mest over er
den mekanisering der løbende er
sket i landbruget .Da de overtog
Rimmensholm blev malkearbejdet
udført af en nabokone, der havde
jobbet som malkekone. De fik dog
hurtigt malkemaskine og mange år
senere blev spandene udskiftet til
fordel for rørmalkning og køletank.

Rimmensholm 1959

Gården Rimmensholm i Guldager fik sit
navn efter  Laurits Mathiesen Rimmen som
var den sidste indehaver af degneembedet i
Guldager. Han blev kaldet i 1802 og det
hedder sig at han var en studeret mand, der
„prækede“ bedre end præsten. Ved siden af
sit degnebol drev han gården, som derved
fik sit navn -  Rimmensholm.

ARKIVET
FRA EN GÅRD  I

GULDAGER

af Kirsten Mouritsen
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 Anna syntes at det hårdeste
slid de første år var om efteråret
når roerne skulle tages op. Især
toppen – som først skulle hakkes
af – læsses på hestevogn læsses
af og derefter transporteres på tril-
lebør ind til køerne – og altså op i
hver bås -  mellem køerne. Men som
hun siger, arbejdet var jo ens for
alle og ikke noget man gik og peb
over, for man var jo også et led i et
fællesskab – børn, familie, naboer
alle med den fælles interesse -  li-
vet på landet, som det nu engang
var på godt og ondt.

Nok var der meget arbejde,
men der var også meget kontakt til
naboerne. Alle vidste alt om alle,
for man mødtes jo hos købmanden.
Her kom de jo alle sammen og ud-
vekslede de seneste nyheder.

 Først i halvtredserne holdt
traktoren sit indtog, men olden-
borg hestene blev på gården. De
var Børges hobby, og de vandt
mange præmier på dyrskuerne.

Både Anna og Børge var me-
get interesseret i haven, som blev
til  en rigtig landbohave, masser af
blomster, stor græsplæne til bør-
nene og kæmpe urtehave og frugt-
træer så man var selvforsynende
til husholdningen, som de første
år bestod af ung pige i huset, karle
, de fem børn og dem selv.

En af de helt store lettelser, var
da man begyndte at bruge kemika-
lier i marken og man til sidst  kunne
undgå at bruge hele  sommeren til
at hakke roer.

Da industrien i slutningen af
halvtredserne og ind i tresserne
begyndte at vokse og mangle ar-
bejdskraft, blev det svært for land-
bruget at konkurrere med løn. Det
var slut med at have ung pige i
huset - medhjælp i marken, blev
skiftet ud med maskiner. Maskiner
som jo nok var en lettelse fordi man
så blev meget af det tunge arbejde
kvit, men man glemte at der skulle

en mand med, så det var på det tids-
punkt at man opfandt den „med-
hjælpende hustru“ og selvom
Anna i alle årene har deltaget i land-
bruget fordi hun også godt kunne
lide det, så blev det nu alle steder
en nødvendighed, hvis ikke konen
havde arbejde udenfor gården.

I 1967 overtog Poul sit hjem
sammen med Hanne Lise idet Børge
blev syg og døde kun 51 år gam-
mel. Anna købte da nabohuset, og
hun havde i de år hun boede der
meget tæt kontakt til den næste
generation på Rimmensholm.

I 1998 kom motorvejen til at
ændre livet på Rimmensholm. Det
vil vi høre om i næste nr. af lokal-
bladet.

Samtidig vil vi også ønske
tredje generation familien Hansen
velkommen til Guldager idet Lise
og Morten netop er flyttet ind på
Rimmensholm sammen med deres
lille søn Markus.

Anna og Børge

Rotweileren
beundrer flagene
i anledning af
Anna og Børges
sølvbryllup
1966.

Resultatet af Annas
mangeårige
udplantning af
forårsløg i læbæltet

ARKIVET
FRAEN GÅRD  I

GULDAGER

af Kirsten Mouritsen
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Fodbold
Nok om håndbold nu skal vi til fod-

boldens verden, hvor vi kan prale af at
vores serie 6 hold jo er rykket op i serie 5.
Det betyder jo, at vi foruden vores serie
4 og serie 5 hold har fået os et nyt serie 6
hold. Så det kan jo ikke være bedre – og
dog, for midt i al „mandhørmen“ er det
lykkedes os at få oprettet hele to dame-
hold (7-mands). Det ene hold består af
unge spillere, og det andet af unge spil-
lere, men med en dåbsattest af en lidt
ældre dato! Så uanset hvad alderen si-
ger, så er der plads til hver og èn, som
har lyst til at spille med. Vi kan kun op-
fordre alle til at møde op.

Sidst men ikke mindst skal vi heller
ikke glemme de mange uundværlige
sponsorer, som giver vores fodboldaf-
deling en stor støtte. Til dem alle vil vi
gerne sige en stor tak for godt samar-
bejde.

Nå men der sker jo også en masse
her til sommer i sportens verden uden-
for Sport 81, så derfor kan vi kun opfor-
dre alle til at gå en tur forbi hallen og se
hvilke arrangementer, vi vil indbyde til i
sommerens løb. Vi planlægger blandt
andet et hyggeligt arrangement i forbin-
delse med EM. Så hold øjne og øre åbne!

Siger man uge 30 må man også sige
Dana Cup. Dette er en tilbagevendende
begivenhed, hvor vi er meget taknem-
lige for alle dem, som stiller deres hjælp
til rådighed, og igen i år håber vi på stor
opbakning omkring dette. Så har du/ I
lyst til at give en hånd med, så henvend
jer til en af afdelingerne. Vi kan kun an-
befale det, da det er en stor oplevelse,
som vi synes alle bør opleve, og vi kan
bruge alles hjælp.

Har du lyst til at støtte Sport 81, men
ikke synes at tiden er til det, så kan vi
gøre lidt reklame for vores passiv med-
lemskab. Her indbetales et beløb mini-
mum 100 kr. til støtte for Sport 81, og
dette medlemskab kan tegnes ved hen-
vendelse til kassereren for Sport 81 Sø-
ren Krogholm eller en af afdelings-
formændene. Vi er meget taknemlige for
dem, som allerede har tegnet et passivt
medlemskab.

Afslutningsvis vil PV Sport 81 øn-
ske alle en rigtig god sommer.

Poulstrup Badmintonklub
Sæsonen 2003/04 er nu afslut-

tet. Vi havde 5 hold tilmeldt i DGI´s
turnering. Vore U-11 hold fik en fjer-
deplads der var 8 hold i puljen. Vore
2 hold U-13 sluttede henholdsvis
på første og sidstepladsen i deres
kredse. U-15 holdet blev nr. 1, og
vores U-17 hold fik desværre ikke
spillet så mange kampe p.g.a. for få
tilmeldte hold.

Thomas, Tobias, Camilla og Anne Mette

Landsmesterskaberne
Vores U-13A, 4MK hold, Ca-

milla Winther, Anne Mette Thom-
sen, Thomas Lund Jensen og To-
bias Rolle Horne, kvalificerede sig
direkte til Landsmesterskaberne
som foregik den 2o. og 21. marts i
Vingstedcentret. Træner Claus
Haagensen tog med. De fik en
tredieplads, så det er godt scoret
herfra Poulstrup. Tillykke med det.

Sport 81
Marts måned stod i general-

forsamlingernes tegn for alle afde-
linger i Sport 81. Nedenfor er nævnt
formændene for de forskellige af-
delinger.

Hovedbestyrelsen Tom Bak,
Fodbold Nis Østergaard, Hånd-

bold Jane Abrahamsen, Gym-
nastik Helle Hansen og sidst
men ikke mindst PV Support
Leo Vinther.

Håndbold
Håndboldsæsonen er slut

for denne gang, men vi står dog
ikke stille af den grund, da
sommerhåndbolden er i fuld
sving.

For sæsonen 03/04 vil vi
gerne sige en stor tak til vores
trænere for damer serie 2, Finn
Høgh og Lene Abrahamsen, og
tak til Finn for at han endnu
engang ville lægge hus til vo-
res festlige afslutningsfest.

Til vores ungdomshold
har vi haft to trænere, som vi
også skylder en stor tak til, nem-
lig Susanne Johansen og Rikke
Christiansen. Til dem alle vil vi
sige tak for et godt samarbejde.
Derudover skylder vi en stor
tak til vores uundværlige bold-
sponsorer, som man hver uge
har kunnet se i Vrå og Omegns
Avis under vores sports-
resultater.

Og nu til lidt reklame for
næste sæson, hvor vi allerede
nu kan afsløre navnet på da-
mernes nye træner, som hedder
Ole Nørregaard. Trænings-
tiderne for damerne bliver tirs-
dage fra kl. 19,30 – 21,00 og tors-
dage fra kl. 19,00 – 20,30. Vi star-
ter op tirsdag den 3. august, og
vi kan kun stærkt anbefale at
møde op.

For ungdommens vedkom-
mende håber vi på at vi kan få
nogle flere hold end vi havde i
forrige sæson. Der bliver delt
informationer ud på skolen til
de yngrste skoleklasser, da vi
meget gerne vil have flere ung-
domshold, som vi kan bygge
videre og styrke håndbolden
på. Træningstiderne for ung-
domshold er torsdage i tidsrum-
met 16,30 – 19,00. Hold øje med
opslagstavlen i hallen omkring
det endelige opstartstidspunkt
for ungdomshold.

BADMINTON
KLUBBEN
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Jeg er en lille bæver...
Bæverne var kaldt til sam-

ling i Hirtshals, lørdag d. 27.
marts. Vi havde en god dag
med ca. 70 andre Bævere. Vej-
ret var dog ikke helt med os,
for der var MEGET koldt. I
Hirtshals kunne en „samling“
næsten ikke hedde andet end
„I fiskens tegn“. Fisk fik vi i alle
afskygninger og vi lavede et
flot kunstmaleri med fisk på, og
vi skulle fortælle om de fisk vi
kendte.

Der var også
en „føle kims“ (en
sort balje) med no-
get meget koldt
vand og uuuhh…
noget der bevæ-
gede sig. Det var
sør`me en rød-
spætte.

Vi stegte rød-
spættefileter på
bål, de smagte helt
fantastisk, selv
børn der normalt
ikke spiser fisk,
syntes de var
gode.

På en post
skulle vi lave et
mærke til unifor-
men, og det skulle
selvfølgelig være
en klumpfisk. Til
afslutning fik vi
pølsehorn og saft,
samt et flot diplom.

Sikken en dag,
og den gik heldig-
vis ikke totalt i fisk.

m.v.h. Bæverne,

KFUM Spejderne

i Poulstrup

Årsmøde 2004
Torsdag d. 26/2 var der traditionen

tro årsmøde hos spejderne samtidig
med, at spejderne og deres søskende
slog katten af tønden. Poul Jess blev
enstemmigt valgt som ordstyrer.

Peter Andersen læste derefter års-
beretningen op, som berørte mange af
de ting, som er sket i Spejderhuset det
sidste år. Der har været afholdt løb, lejre,
„spejder for en dag“, julemarked m.m.

Loppemarkedet blev udsat, og vi
vender stærkt tilbage d. 1. maj 2004.

Der er et stigende antal spejdere.
Lederne har meget at holde styr på, og
de gør et flot stykke arbejde.

Josefine Pedersen fremlagde heref-
ter regnskabet, som skabte et godt over-
blik over de økonomiske posteringer.

Derefter var der valg til gruppe-
rådet. Lars Damsgaard og Peter Ander-
sen var på valg, og modtog begge gen-
valg, mens Janni Thisted ønskede at
trække sig.

Grupperådet skulle udvides med to
medlemmer, så der skulle vælges tre i alt.
Her ville det være ønskeligt, at der var
mødt flere forældre op til at deltage i
debatten.

Ved at der bliver flere medlemmer i
grupperådet, vil der blive mindre arbejde
til hver enkelt, og lige så vigtigt er det,at
lederne kun behøver at koncentrere sig
om spejderarbejdet. Efter megen snak
meldte Poul Jess og Hans Jørgen Jen-
sen sig til grupperådet. Vi siger tak for
det.

Gruppelederstillingen er stadig ube-
sat. Vi hører gerne fra interesserede!

Vi har to nye tiltag i Spejderhuset,
og det er „Spejdernes venner“ og
„Talentlisten“,og disse tiltag blev godt
modtaget. Mange skrev sig på listen.

Vi sluttede med en sang, og deref-
ter blev der hygget og snakket over kaf-
fen og de gode fastelavnsboller.

Kate Nygaard

Grupperådsmedl. 2004
Peter Andersen, Lars Damsgaard,

Poul Jess, Hans Jørgen Jensen, Laila
Christensen, Kate Nygaard  og Josefine
Pedersen som kasserer.

 KFUM Spejderne i Poulstrup

Poulstrup spejderne  i
Hirtshals, hvor friske
rødspætter  blev
tilberedt og bagefter
fortæret.

KFUM-SPEJDERNE
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Vi talte også om det vigtige i, at der er iværk-
sættere – altså folk, der vover at sætte noget i
gang, folk, der tror på en ide´, en opfindelse, et
produkt. Folk, der tør tage et skridt ud i luften
med risiko for tab…men også med mulighed for
vinding.

Pludselig var der en der sagde:“Skal vi ikke

lave vores egen virksomhed…og tjene lidt eks-

tra penge til lejrskolen i maj?“

Det var der stemning for, og så begyndte vi
snakken om, hvad der skal til. Men var eleverne
gamle nok? Det tvivlede jeg på.

Jeg har mange gange været med til at starte
elevvirksomheder, men det var med elever i 10.
klasse, og jeg var spændt på hvordan det ville
udvikle sig i en 6. klasse.

Men klassen er ikke tabt af en vogn, og da vil
skulle opliste nødvendige forudsætninger, var de
hurtige til at byde ind, og det endte med:

1. Vi skal have en god ide´ - et godt produkt
2. Det skal være et produkt, der er marked

for – et produkt vi kan sælge.
3. Vi skal have rejst penge for at komme i

gang.
4. Vi skal have det nødvendige værktøj - og

produktionslokaler
5. Vi skal have den nødvendige know-how
6. Vi skal have arbejdskraft.
7. Vi skal have ansvaret delt – altså virksom-

heden organiseret.
8. Virksomheden skal have et navn, og evt.

et logo og et slogan.
9. Og endelig – men ikke mindst: Vi skal ville

det her…helt og fuldt.

6. a laver virksomhed

Der var stadig ingen slinger i val-
sen, og efter en times brain-storm med
efterfølgende debat, var alle enige om,
at vi ville satse på at lave smykker – i
første omgang var det „Kongekæden“
(små, genstridige ringe sættes sammen
på en udspekuleret måde..) udført i ma-
terialerne: kobber og sølvbelagt kobber.

Alle mente der var marked for så mo-
derigtigt og flot håndværk, og da skolen
i første omgang godt ville lægge penge
ud, var „startkapitalen“ på plads.

Problemet med det nødvendige
værktøj – og produktionslokale kunne
løses i sløjdsalen, og know-how havde
eleverne erhvervet sig i sløjd.

Arbejdskraften…ja, det var klas-
sens elever.

Så var det organiseringen. Vi ville
lave en traditionel struktur med en direk-
tør øverst – godt hjulpet af 2 indkøbere,
2 salgschefer, 2 værkførere og 2 boghol-
dere på næste nivau – og endelig alle
klassen elever som arbejdere. Når elever
med ovennævnte specialfunktioner
havde løst deres opgave, skulle de slutte
sig til flokken af arbejdere.

Eleverne udarbejdede forslag til virk-
somhedens navn, logo og slogan, og de
bedste i hver kategori blev valgt på de-
mokratisk vis.

Og så gik vi i gang. Udstyret med
buskort gik elever i gang med at finde
gode, men også billige tænger. Butik-
kerne i Hjørring blev besøgt, men der
var de for dyre. Det kneb også for indkø-
berne med at få ringet og bestilt råvarer.
De skulle virkelig overvinde sig selv, men
der var ikke andre, der gjorde det…. og
via lidt pres og en ensomt beliggende
telefon, fik de bestilt….og første gang
var den værste. Anden – og tredje gang
var det bare noget man gjorde…sådan..

Produktionen kom i gang, og det gik
der-ud-af. Men det gav lidt panderynker,
at man måtte begynde med en „kasse-
kredit“ på kr. 972,-. Det var prisen for en
rulle med 2 kg. kobbertråd, en rulle med 2
kg. sølvbelagt kobbertråd – og 25 låse.
Der var ingen vej uden om.

Salgspriser blev kalkuleret, produk-
tionen gik, sælgerne solgte, men det var
godt nok træls, at vi stadig ikke havde
overskud.

Det var meget tydeligt, da boghol-
derne selv udviklede  deres eget regne-
ark med indtægter, udgifter og saldo…og
især den sidste kneb det stadig med. „Wi

tjenner in noe..“

Det snakkede vi lidt om, men da vi
så pludselig havde produceret - solgt for
mere end kr. 972,- ….og vi stadig havde
godt med „betalte“  råvarer tilbage….så
vendte stemningen. „Nu tjente vi
penge“… og det virkede i den grad
motiverende.

Sælgerne kom med ideer om, at man
ville lave en lille bod  i indgangspartiet
ved den nye købmand i Poulstrup…og
man ville lave en arbejdende…og ikke
mindst sælgende stand ved et loppe-
markedsarrangement i Harken. Også dør-
salg, og andre meget offensive strate-
gier kom på tale.

Sælgerne „angreb“ skolens perso-
nale og praktikanter, og der sælges via
familie og venner.

Men netop nu er vi i et vadested. Vi
har nu brugt 8 lektioner på projektet, og
har ikke tid til mere. Men der er stadig
marked for produktet, og det er nu tan-
ken, at eleverne skal lave kæderne som
hjemmearbejde.

Sluk fjernsynet, saml familien om-
kring bordet, lær dem hvordan man gør.
Det kommer der kæder ud af – og ikke så
få sidegevinster. Vi regner med at køre
virksomheden videre på den måde sko-
leåret ud, og som en af eleverne sagde:
„Måske kan virksomheden køre videre

udenfor skolen, og på den måde kan vi

kan tjene penge – ikke kun til lejrsko-

len i år, men fortsætte, så vi også kan

tjene penge  til lejrskolen i 8. klasse“

Det var et ambitiøst forslag, og nu
må vi se om markedet er mættet – eller om
klassens elever via vedholdenhed, dyg-
tighed, opfindsomhed og kreativitet kan
stå distancen.

Vel har der været kriser undervejs,
og der vil nok også komme flere. Men de
overskygger ikke det engagement, fæl-
lesskab og sammenhold, der er omkring
elevernes egen- og selvskabte virksom-
hed. Mange har lært at tage ansvar, og
alle har lært, at man må yde, før man kan
nyde.

Hvordan det går virksomheden i
fremtiden? Det er op til „Ringenes herre“

Ringenes herrer..

Det hele begyndte tilfældigt. I natur/
teknik talte vi om opfindelser, og det
fantastiske i, at en kan få en ide´
ingen andre har fået – og måske
tjene mange penge på den. Et
eksempel på enkle, men levedygtige
opfindelser er papirclipsen og den
meget nyere anti-dryppe-alu-cirkel,
man kan stoppe i halsen på  en
vinflaske.

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

af Arne Larsen-Ledet
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Til venstre ses
Christina med
fladtænger og en
kommende
kongekæde

Her er det Torben der saver, og Jeppe, der samler ringene til en kæde.

Tråden vikles om en
aksel, der drejes rundt
af en boremaskine.
Det bliver til en lang
spiral, og nederst til
venstre er Laura ved
at save en spiral til
ringe..

Og endelig det færdige produkt. 5 kongekæder- og en enkelt dronningekæde

Her er virksomhedens
værktøj og råvarer

af Arne Larsen-Ledet
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Siden vi var helt små, drømte vi
om, at komme med i en af de mange
ungdomsskole revyer, og flere af os
mindes at vi kravlede helt op i toppen
af ribberne i gymnastiksalen, når der
var åben hus, for at være sikker på, at
få det hele med.

Der sad vi med store forventnings-
fulde øjne, og iagttog de lokale „stjer-
ner“ i deres færden, om end man ikke
altid forstod pointerne, nød man den
halve time nøje.

Dengang var vores stjerner bl.a.
Morten Pedersen, Lars Larsen, Anne
Hvidberg, Pia Pedersen og mange flere.

Senere blev det bl.a. Hasse Jensen,
Pernille Skov og
Ernst Hansen,
der blev nogen af
de helt store.

Miljøet om-
kring revyen æn-
drede sig meget i
år 2000. Vest-
revyen skulle nu
spilles i skolens
bibliotek, og ikke
i hallens cafeteria
som tidligere.
Arne stoppede
som instruktør,
og mange af de
garvede revyfolk
var ikke længere
at finde i revy-
lokalet.

M o r t e n
startede derfor i
år 2000, foruden
undertegnede, som havde været med
siden 1998, op med helt nye aktører.
Ingen af os havde meget med hinan-
den at gøre i forvejen, men i revyens
ånd gik samarbejdet helt godt.

En vest revy blev opført i novem-
ber, og selvom holdet var næsten helt
nyt, gik det meget godt, takkede væ-
ret Mortens hårde arbejde med os.

I foråret 2001 blev vi spurgt om vi
kunne tænke os, at lave noget under-
holdning i forsamlingshuset, da der
ikke ville blive lavet dilettant det år.

Det tænkte vi over et stykke tid.
Vi ville jo gerne, men vi havde ingen
instruktør, så det ville blive os selv,der

skulle stå for alt. Vi var på det tids-
punkt henholdsvis 14- 17 år, så vi og
vores forældre var lidt nervøse, for om
vi nu også kunne klare det.  Alligevel
tog vi udfordringen op, og sagde ja.
Det blev starten på vores selvstæn-
dige færden.

Da Danmark året før havde vun-
det det internationale melodi grand
prix, besluttede vi at få sat gang i de
gamle grand prix slagere, og ikke
mindst „glitterklude“. Derfor beslut-
tede vi at lave et nostalgi show på ca.
45 min. Det blev en succes, både til
festen, og også for os selv, for nu
havde vi bevist, at vi kunne lave no-

get helt selv. Betalingen blev festen
bagefter, og gratis lån af forsamlings-
huset til en fest for vores venner.

En måneds tid efter vores selv-
stændige debut, blev vi kontaktet, om
ikke vi kunne tænke os at bidrage med
underholdning til den årlige sommer-
fest PV81 holder.

Det sagde vi ja til, og det blev
aftalt at betalingen var festen bagef-
ter, og en kasse øl. En vellykket aften
blev det, og vi fik mod på at lave mere.
Først i august var vi derfor også ude
og underholde til landsbyfesten i
Tollestrup.

Derefter fulgte en aftale med hallen,
om at lave noget til en af deres legeaftner.
Vi besluttede at give os i kast med et
Bølle bob show.

Det blev dog en opgave, som var
ved at tage pusten fra os. Hallen og vi
havde misforstået hinanden med en må-
neds tid, så da vi ville til at i gang, fandt
vi ud af, at der kun var lidt over en uge
til, at vi skulle spille og halvdelen af den
tid, ville det ikke være muligt for de fleste
i gruppen at deltage, da de var i praktik.
Vi fik rigtig travlt, og heldigvis var der
efterårsferie, ellers ville vi slet ikke kunne
nå det.

En forestilling kom dog op at stå.
Vi havde mange proble-
mer med lydudstyret,
og det var ved, at tage
humøret fra os, men
som man siger ,“ The
show must go on“, og
det gjorde det, selv om
det ikke blev helt så
godt, som vi kunne
have ønsket.

Derefter fulgte de
sædvanlige revyjobs
med vestrevy og åben
hus, som var vores
tryg-ge base sammen
med Morten, men alli-
gevel voksede lysten
hele tiden til, at lave
noget mere for os selv.

I foråret 2001 kom
vi så med på et kursus
som HK tilbød for de-
res medlemmer. Da Al-

lan og jeg, Line, gik på handelsskolen
på daværende tidspunkt, fik vi lavet
en aftale om, at hele revyen kunne
komme med. Kurset blev afhold i
teatersalen på Vendelbohus og en pro-
fessionel instruktør fra København Per
Sohl, underviste os fra tidligt morgen
til sidst på eftermiddagen i teaterteknik
og tekstskrivning. En meget lærerig op-
levelse som gav os mod på bl.a. selv at
skrive tekster. Den var også med til at
vi kom til at kende de fleste af de revy
aktører, der er i Hjørring, da mange var
med på kurset og omvendt kom de til
at kende til vores eksistens.

CralpajRevyen

fortsættes side 16...
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Hvad vi har
drevet det til!

En beretning om
revyarbejde i
Vrejlev-Hæstrup
fortalt af Line
Thomsen,
Møgelhøjvej

af Line Thomsen
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Næste projekt fik vi, da ung-
domsskolen Godthåb i Hjørring
havde jubilæum. Hele revyen, plus
4 andre unge fra Hjørring, blev
spurgt om vi ville være med til at
lave en Godthåb revy til jubilæums-
festen, og det ville vi gerne.

For første gang fik vi lov at
smage på professionalitet. Instruk-
tøren blev en skuespiller fra Vend-
syssel teater, Lina Franke
Hedemann, koreografen blev Dor-
the Mørk, Instruktør  på
Lundergaard revyen, og  syerske
blev Robin, fra Lundergaard- og Vrå
revyen, og endelig  medinstruktør
blev Anne Mette Nors (Instruktør
på Lundergaard revyen).

Det blev en oplevelse, vi fik
rigtig meget ud af, da alle de men-
nesker, der var involveret i den
revy, virkelig kunne deres kram.

Det blev siden til mange flere
projekter, bl.a. juleoptræden til
sangaften, underholdning til endnu
en landsbyfest, og igen optræden

til sportsforeningens sommerfest.
Igen en sommerfest vi kunne

være stolte af, hvilket publikum også
mente, idet vi foruden vores faste
gage(en kasse øl +festen) fik næsten
1200 kr. , som de havde samlet sam-
men i et plasticglas, de havde ladet
gå rundt ved bordene.

Den aften var helt speciel, og
vi følte os næsten som „stjerner“ i
vores lille by.

Efterfølgende blev det igen tid
til vores faste revy opgaver til sko-
lefesten og til Åben hus. Åbent
hus år 2003, blev dog det sidste vi
lavede med ungdomsskolens revy-
hold, og siden da begyndte Cralpaj
revyen virkelig at tage form.

Årets sommerfest løb igen af
stablen sidste weekend i juli, og
vores mål var at den skulle blive
flottere end nogensinde, og musik
og lyd skulle klappe.

Vi begyndte allerede i foråret
med at forberede os, og kostumer
med mere glans og glitter blev syet,
og alt i alt forsøgte vi hele tiden, at

forbedre revyen, i forhold til de for-
gangne år.

Til generalprøven fik vi Instruk-
tøren fra Lundergaard revyen, Anne
Mette Nors til at komme med friske
øjne, og tage notater under prøven,
for bagefter at tale med os om, hvad
der var godt, og hvad der lige kunne
gøres lidt bedre. Det var en stor hjælp,
og noget vi vil håbe, vi kan gøre brug
af igen.

Revyen blev igen en succes, og
Cralpaj revyen blev positivt omtalt i
en avisartikel om sommerfesten. En
journalist studsede over vores navn,
og ønskede en forklaring udbedt.
Derfor ville han gerne lave et inter-
view med os. Det blev lavet en som-
meraften foran skolen, og en foto-
graf tog billeder af os, og det var
endnu en lille stjernestund for os.

I artiklen forklarede vi bl.a.
hvorfor vi hedder som vi gør, og
for de som endnu ikke ved det,
kommer her en forklaring.

Da vi  i sin tid skulle finde på
et navn, skrev vi alle medlemmer-
nes fornavne ned og efter at havde
rodet lidt med dem, tog vi første
bogstav i hvert navn og kom efter
nogen tid, frem til CRALPAJ – og
det hedder vi stadig, til trods for, at
medlemmerne ikke er helt de samme
længere.

Vi startede som, Charlotte,
Randi, Anja, Line, Pernille, Allan og
Jakob - altså CRALPAJ. I dag er
vi 4 drenge og 4 piger. Det er Chri-
stian, Kåre, Randi, Anja, Line, Per-
nille, Allan og Jakob.

Året 2003 var også året hvor
jeg, Line, drog til Norge for at tage
et år på en Revyskole ved Oslo.
Opholdet blev dog ganske kortva-
rigt, da opholdet blev en stor skuf-
felse. Både skolens stand og
professionaliteten på stedet, var i
forhold til det pengebeløb det ko-
stede at gå der, højst kritisabel.
Derfor valgte jeg efter blot 4 dage,
at drage hjem til Danmark igen.

Selvfølgelig var det ærgerligt,
at jeg ikke fik opholdet med, idet
det ville kunne tilføre revyen no-
get nyt, men på den anden side, er

TEMA
UNGDOMSSIDE

af Line Thomsen



LOKAL
bladet 17

vi nu stadig lige på erfaringer og
talent, hvilket danner grundlag for
demokrati i gruppen.

I julen 2003 forsøgte vi dog at
arbejde med hver vores rolle. Under-
tegnede blev instruktør og Allan blev
medinstruktør. At det lige var os, der
fik disse roller, var bl.a. fordi det var
os, der var forfatterne på årets jule-
komedie, og vi var dermed dem, som
havde gjort tanker om, hvordan styk-
ket skulle stilles op mm.

Endvidere blev Randi og Chri-
stian ansvarlige for PR. Pernille stod
for kostumerne, Anja for sang og
dans, og endelig stod Kåre og Jakob
for de mere praktiske ting, såsom lys
og lyd. Kåre er elektriker, så det har
været et stort plus for os, at få en der
har styr på det tekniske i gruppen.

Til julestykket fik vi 5 børn som
medspillere. Det var en oplevelse,
men det krævede også et ekstra
stykke arbejde og en god håndfuld
tålmodighed. Alt i alt blev det dog et
rigtig godt stykke, og med omkring
100 betalende publikummer en ons-
dag aften op til jul, betragter vi afte-
nen som en succes. Pengene vi tjente
denne aften på entre, popcorn, gløgg
og sodavand, blev sat på en konto i
sparekassen, og skal bruges på ko-
stumer, rekvisitter, musik mm.

2003 blev også året hvor nogen
af os begyndte at tage ud,og optræde
til private arrangementer.

Randi og jeg, Line, har sammen
lavet et show, vi har været ude at
optræde med til bl.a. runde fødsels-
dage, og det er gået rigtig godt.

Folk har benyttet os som alter-
nativet til en almindelig festsang. Vi
har modtaget information om fødse-
laren, og så skrevet revy-nummerne
ud fra det. Vores show varer typisk
mellem 20 og 30 min.

Vi var meget nervøse første
gang, men det første job førte til flere,
og siden har det grebet om sig. Vi
har både været i Hjørring et par
gange, på hotel Scandic i Frederiks-
havn og til juni skal vi spille til et
bryllup i Nibe. Ønsker man at hyre
os, er det bare at kontakte os, så fin-
der vi ud af noget.

Det er nu ikke kun Randi og jeg,
som optræder til private arrangemen-
ter. I april i år var vi alle ude og op-
træde til en 50 års fødselsdag.

Vores opgaver i år er foruden
fødselsdagen i april, en fødselsdag i
maj, underholdning til en medhjæl-
perfest i forsamlingshuset først i
juni, bryllup sidst i juni, sommerfe-
sten sidste weekend i juli og så en-
delig vores nye projekt d. 30. juli.

På grund af al den opbakning,
vi har fået fra sport 81, kan vi i år
præsentere, formentlig den første
byrevy i Poulstrup nogensinde.
POULSTRUP-REVYEN!

Vi vil nemlig i samarbejde med
sport 81, lave en aften kun med by-
revy.

Vi har  lånt sportsforeningens
store selskabstelt fredagen før by-
festen. Samme aften som der er
aktivitetsaften på sportspladsen.

Revyen er tænkt som starten
på en revytradition i Poul-strup,
så vi håber at rigtig mange vil
komme og bakke os op denne af-
ten, så der også bliver byrevy i
2005.

Til sidst vil vi benytte lejlig-
heden til at takke dem, som har
støttet os meget, siden vi startede.
Uden dem, var vi aldrig nået så
lang. En stor tak skal lyde til
sportsforeningen, specielt til Sø-
ren Krogholm, som virkelig har
bakket os op. En stor tak skal
også lyde til vores forældre, som
også altid har bakket os op, og
givet os en hånd med, hvis det var
nødvendigt. Tak!

Vi ses til

POULSTRUP
REVYEN 2004

d. 30. juli kl. 20. 15!

– Vi glæder os!

Lune jyder
Lars var en sej ældre vendelbo. Han havde en

mindre ejendom og en ældre traktor med læsse-
grab. Grundejerforeningen ved Nørlev Strand en-
gagerede ham gerne hvert forår til at stille de træ-
trapper op, som gik fra stranden op over klitterne.
Dette arbejde blev et år overvåget af det lokale
fjernsyn, som fulgte, hvordan Lars rutineret løf-
tede trapperne på plads. Da det var overstået,
sagde tv. reporteren:

- Det var da flot klaret, men hvad går du el-

lers og laver?

Lars skævede lidt til fyren  og sagde så lunt:
 - Jow, sier do, A ska jo ta dem nier igjen te

etteroret.

Golfspillere er et folkefærd for sig. Uanset vej-
ret, skal de ud og svinge med køllerne. Det eneste,
der kan holde dem inde, er en regulær snestorm.
En dag gik Vagn og Jørn en runde, og det trak op
til regn undervejs. Da de var i gang med femte hul,
styrtregnede det, men de fortsatte troligt, og me-
dens de stred sig af sted, bemærkede Jørn stilfær-
digt:

 - Det æ endda godt, vi gør det her for vor

fornywels´ skyld, hejsen wa´et ett te å hold ud. -

Kresten var ungkarl og havde et lille sted ude
i kæret. Det var noget af en rodebutik, og han
gjorde aldrig meget ud af sin personlige hygiejne.
En dag var han nødt til at tage ind til lægen, fordi
han havde fået umanerlig ondt i den ene fod. Læ-
gen forlangte at se foden, og da Kresten med be-
svær fik krænget strømpen af, udbrød lægen:

- Jeg vil godt give ti kroner for at se en fod,

der er lige så snavset som den der.
- Og så var det Kresten sagde:
- Jamen no skal A lieg trækk´strømpen o

det ånt bien også.

Rasmus var idømt en mindre fængselsstraf,
og det var han naturligvis ikke begejstret for, -
mens han sad der, fik han besøg af fængsels-
præsten, som på et tidspunkt spurgte:

 - Var det for megen sprit, som førte til, at du

sidder her?

Anton trak på skuldrene og sagde forlegent:
- Næej, det wa for møj wand.
- For meget vand, hvordan det
- Jow, sier do, A wa mejeribestyrer

TEMA
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Der har vinteren igennem
været et godt fremmøde til de
ugentlige træningsaftner, hvor
benmusklerne såvel som latter-
musklerne bliver flittigt brugt.
Der bliver lagt stor vægt på det
sociale samvær i foreningen.

Afslutningsfesten, sammen
med Hjørring-folkedansere, fore-
gik i forsamlingshuset, igen en
rigtig vellykket fest.

Foreningen har lavet et
sommerprogram, hvor vi mødes
tre gange til forskellige arrange-
menter

Træningen starter igen ef-
ter sommeren d. 16. september
kl. 20 hvor nye medlemmer er
meget velkomne.

God sommer

Hilsen bestyrelsen

Vrejlev-Hæstrup folke-
dansere holder nu
sommerferie

Poulstrup & omegns
venstre havde gene-
ralforsamling d. 26-2-
04.

Keld Jensen fremlagde be-
retning om årets gang i den lo-
kale forening og om hvad der
var sket på landsplan. Keld Jen-
sen ønskede ikke genvalg som
formand da han mente at der
skulle nye kræfter til da han
havde haft posten i 9 år. Lillian
Jensen Ønskede ikke genvalg. 

Kristian Kjær blev valg til
ny formand. Den nye bestyrelse
ser således ud Keld Jensen er
næstformand, Tonny W. Peder-
sen er kasserer, Povl Buje er se-
kretær. Øvrige bestyrelsesmed-
lemmer er Knud Jørgen Poul-
sen, Ole Kjærsgaard og Annette
Nielsen . Annette Nielsen er ny
valgt, tillykke med det.

 Generalforsamling  og
33 års fødselsdagsfest 2004.

På Ministrup Børnenes Jords generalforsam-
ling, d. 23. marts, var der 18 fremmødte. De hørte
formand Bodil Nielsens årsberetning, bl.a. om vo-
res nye redskabshus, som Sparekassen Vendsys-
sel sponserede, samt de forskellige tiltag som fald-
underlag, nye gynger, gyngekæder osv. Herefter
godkendtes kassererens fremlagte regnskab, som
i forvejen var godkendt af foreningens revisor.
Derefter var der valg til bestyrelsen og Per Thom-
sen, Bodil Nielsen og Allan Chr. Andersen blev
alle genvalgt. Bestyrelsen er herefter følgende:
Bodil Nielsen, Søren Risager Pedersen, Per Thom-
sen, Morten Skovsgaard, Allan Chr. Andersen, Jes
Jensen og Henrik Hansen (alle Poulstrup). Besty-
relsen har på skrivende tidspunkt endnu ikke kon-
stitueret sig, men vi har valgt en dato til Mini-
strup Børnenes Jords 33 års fødselsdagsfest, og
det bliver lørdag d. 5. juni fra kl. 13,00.

Program for fødselsdagsfesten offentliggøres
senere, men vi kan godt love at der bliver masser
af sjov for alle børn og voksne i Poulstrup og
omegn. Her i foråret laver vi det årlige sikkerheds-
eftersyn på legepladsen, ligesom vi fx sætter en
ekstra „godkendt babygynge“ op, som Hjørring
kommune har bevilget os. Vi har også planer om at
svinge malerpenslerne inden fødselsdagsfesten,
ligesom Kalle vil lave en ny vippe til legepladsen.
Har du/I lyst til at hjælpe til vores arbejdsdage, så
kontakt Henrik på tlf. 98 98 83 94 og meld dig til, så
kontakter vi dig når vi skal have arbejdsdag.

Har I stadig girokortet vedrørende støtte til
Ministrup - Børnenes Jord liggende, så kan der
stadig indbetales støttebeløb. Støttebeløb kan
også indbetales i Sparekassen Vendsyssel, Pouls-
trup-afdelingen. INVESTÈR I POULSTRUPS
FREMTID - STØT VORES 33 ÅRIGE GAMLE
FORENING, SOM ER TIL FOR BØRNENES
SKYLD, OG  ER MED TIL AT GØRE POULSTRUP
TIL ET ATTRAKTIVT STED FOR BØRNE-
FAMILIER.

Se mere om Ministrup - Børnenes Jord (bille-
der, historie, arrangementer, bestyrelse osv) på vo-
res hjemmeside:  www.ministrup.dk

 
Kommende aktiviteter 2004: Arbejdsdage (ring

og hør på tlf. 98 98 83 94) Fødselsdagsfest lørdag
d. 5. juni 2004 fra kl. 13,00

 
Henrik Hansen,

Ministrup

Aktivitetscentret:
Kør selv tur.

8. marts gik turen til Lilleheden
Limtræ i Hirtshals. Vi startede i kan-
tinen hvor vi fik fortalt om driften
og nød en kop kaffe. Så var der
rundvisning i den store hal hvor vi
så de store paller med træ. Træet
gled stille og roligt igennem maski-
nerne uden man blev klar over hvad
der foregik. Træet blev købt i
Norge-Sverige og Rusland. Til
sidst så vi hvordan buerne blev li-
met sammen og pudset af. En rig-
tig god tur, der var 24 der deltog.

Den 17 marts havde vi besøg
af Lisbeth G. Petersen som er
virksomhedskonsulent i stress og
trivsel. Hun rejser rundt til de for-
skellige arbejdspladser, så vi var
spændt på hvad hun kunne fortælle
vi ældre om vores liv, for at undgå
sygdom af forskellig art. Det var
vigtig at få det rigtige mad fra mor-
genstunden med masser af fiber, og
drikke 2 l. vand om dagen, så vi fik
energi til dagen, så blev man ikke
så let irriteret over småting, man
skulle forkæle sig selv, gå nogle ture
og nyde naturen. Sørg for at
komme ud at tale med andre men-
nesker, gi jer selv et spark bagi.
Inviter naboen til spise sammen
med jer, det behøver ikke være fest-
mad, og tag et glas rødvin til det er
godt for hjertet. Så der var nok at
gå hjem og tænke over, vi sluttede
af med en sang. En rigtig god efter-
middag.

KORT
FORTALT FRA MEDDELERNE
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Stutteri Odbjerg blev startet i
1985. Det ejes af Eva og Leif Sø-
rensen. Eva er fra Ålborg, og Leif
er fra Hjørring.

Stutteriet har indtil nu ligget
på Odbjergvej i Hjørring, men skal
flyttes til Hedebovej 30 i Harken.

Inden stutteriet startede bo-
ede Eva og Leif i et parcelhus i Hjør-
ring, men lejede stalden på Od-
bjergvej. Da gården skulle sælges,
hvor de lejede stalde til deres før-
ste par heste, købte de den og star-
tede deres stutteri.

Leif, som er en „gør-det-selv-
mand“ er i fuld gang med at bygge
stalden færdig og bagefter kommer
turen til det nye stuehus, han selv
tegner og bygger.

Leif arbejder som disponent på
HMK i Hjørring, og sin fritid bru-
ger han på at bygge og holde mar-
ker og stalde ved lige.

Eva er hjemmegående og bru-
ger meget af sin tid på hestene og
derudover er der jo de 2 børnebørn
Nicklas og Daniel, som tit er på
besøg. Dem er de begge meget
glade for at bruge tid sammen med.

De er begge stolte af deres
heste og sørger for, at de har det så
godt som muligt.

Eva og Leif har 2 børn: Brian
på 38 som er geolog og bor i Århus
og Charlotte på 36 som arbejder
ved HMAK i Hjørring og bor på
Vingemarken i Hæstrup Mølleby.

De holder LIDT sommerferie,
når hestene er kommet på græs om
sommeren, for så er det ikke så
svært at få andre til at sørge for at
give hestene vand og holde øje med
hegn.

Stutteri Odbjerg ejer 20 New
Forest ponyer. Det startede med
avlshingsten Højlunds Motley.

Desuden er der 5 avlshopper
og 12 plage i alderen 1 – 4 år. Stut-
teriet har fået årets første føl den

27. marts – et sort hoppeføl.
Der er 3 føl mere i vente.

Ponyerne, som stutteriet op-
drætter, er blandt landets absolut
bedste. De bliver placeret i toppen,
når de møder ved skuer og kårin-

New Forest Stutteriet Odbjerg

ger. Meget af opdrættet sælges
desuden som rideponyer, hvor de
også gør stor lykke for børn.

De havde søgt efter et pas-
sende nedlagt landbrug med jord i
et års tid og valgte at købe noget
som skulle totalt renoveres. Med
så mange heste er det jo ikke nemt
at finde noget, hvor der ikke skal
laves noget om. Derfor faldt val-
get på Hedebovej, hvor ALT skulle
have en kærlig hånd, men det lig-
ger et godt sted.

På Odbjergvej havde de en
masse børn til at komme og hjælpe
med at passe ponyerne hver dag,
og dem vil de savne, men de håber
på, at der er hesteinteresserede
børn i Harken. Børnene skal selv-
følgelig have en passende alder,
gå-på-mod og ro som passer til he-
ste.

Næste år skal Stutteri Odbjerg
så holde 25 års jubilæum, og det vil
blive fejret med et „åbent hus ar-
rangement“ eller lignende.

Billede fra Odbjergvej 41 som for nylig er blevet solgt.

Stemningsbillede fra Hedebovej 30 sommeren 2003: En flok New Forestponyer på græs.

KORT
FORTALTEN VIRKSOMHED

 af Henny Madsen
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Kirsten blev telefonpasser. De
første mange år ringede landmæn-
dene til vognmanden når der skulle
køres svin eller kreaturer til slagte-
riet og det var og er stadig Kirstens
job at få det koordineret, men nu
sker tilmelding direkte til slagteriet
, hvor Kirsten via nettet tager op-
lysningerne og ud fra dem  plan-
lægger rækkefølgen i afhentningen,
så antallet af svin passer sammen
med pladsen i bilerne. Når det går
op, så beregner hun hvor lang tid
det tager med at køre mellem hver
producent og til sidst ringer ud til
leverandøren på hvilket tidspunkt
vognmanden er der og grisene skal
være klar til pålæsning.

 Det med tid er noget der skal
passe nøje sammen fordi vogn-
manden også har en bestemt tid
han skal aflevere grisene på slag-
teriet. Dog sker det jo af og til at
der er lidt ventetid der, og så kan
der nemt gå „koks“ i det, siger Car-
sten, for er man først bagefter fra
morgenstunden, så er det umuligt
at indhente resten af dagen, for er
vi lidt stressede, så smitter det lyn-
hurtigt af på grisene og så bliver
de tvære – med endnu langsom-
mere på læsning til følge, så det er
med at bevare roen. Det samme
gælder også for kreaturerne.

Carsten mener at søer er de
nemmeste at læsse især hvis det er
mørkt og lyset er tændt i bilen, så
løber de lige op i liften. Her bryder
Kirsten ind, fordi -  er man god til at
læsse søer så kommer chaufførerne
ofte forud for den tid hun har be-
regnet.

Hvor Carstens far, Bendt, kørte
næsten døgnet rundt med alt mu-
ligt der skulle transporteres og hvor
der tit lige efter krigen gik noget i
stykker ved bilen og det var umu-
ligt at beregne tid, så er det tiden,
der er en væsentlig faktor i dag –

og tid er penge.  Bare fem minutter
mere hvert sted kan nemt blive til
stor forsinkelse sidst på dagen

 De fire af bilerne kører  ude-
lukkende med svin og kreaturer. De
er indrettet sådan at der kan være
slagtesvin i to etager, dog har de
dispensation til at køre med tre.
Carsten og Kirsten forklarer at gri-
sene har det bedre, når de bliver
transporteret i flere etager, dels har
de mere plads og dels er der venti-
leret godt. Dødeligheden er bety-
delig lavere her.

Dyre etik er også noget man
som vognmand skal tænke meget
på. Der er mange regler der skal
overholdes. Både søer og kreatu-
rer skal være korrekt øremærket for
at komme ind på slagteriet.

 For nylig skulle  alle chauffø-
rerne på kursus i hvordan man læs-
ser grise,  Det var lidt morsomt gri-
ner Kirsten, fordi de alle har læsset
grise imellem ti og tredive år, men
alligevel fik de dog nogle fif med
hjem.

Foruden de fire biler med hæn-
ger som udelukkende går med svin
og kreaturer og så har de også en
gammel bil som bliver brugt til sne-
ploven og hvis der er et enkelt læs
sand eller grus, der skal køres.

 Det er også anderledes at køre
med sneplov i dag. Kommunen
bestemmer  hvornår ploven skal ud
og på hvilke ruter. Først de veje,
hvor bussen skal frem og er det  i
weekenden så trækkes tiden.

De første mange år, de havde
forretningen, var der ikke meget tid
tilovers til fritid, dog overtog Car-
sten sin fars interesse for gamle
biler og i dag kører han gerne med
brudepar.

For ikke at det skulle blive
vognmandsforretning det hele er
han også begyndt at spille fodbold
i Harken på veteran old boys hol-
det.

Beslutningen med at overtage
vognmandsforretningen viste sig
at være rigtig, da både Kirsten og
Carsten trives med den form for til-
værelse.

Vi tænkte ikke så meget over
hvad det var vi gik ind til da vi
overtog vognmandsforret-
ningen efter far, siger Carsten,
som var udlært tømrer, men
ben og ryg kunne ikke klare de
tunge løft, der var dengang.
Carsten  prøvede senere lidt
forskelligt arbejde, men  da
faderen lige pludseligt døde og
moderen stod alene,  tog vi en
hurtig beslutning at vi ville
prøve om det var os.

En af bilerne med hænger er parat til
pålæsning. Der kan være 225 slagtesvin i alt
fordelt på to etager. Det er en nem og
nænsom måde at transportere grise på.

EN VIRKSOMHED
PRO-

FIL

af Kirsten Mouritsen
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En af egnens landmænd stopper mælkeproduktionen
– og koen her skal ud på sin sidste rejse.

Arne læsser grise – de løber hen i forvognen – når den er fuld, hejses
gulvet op og det går hurtigt -  et tryk på fjernbetjeningen, så er de oppe
– og der er plads til et nyt hold under. Arne griner lidt – uden fjernbetje-
ning så er man godt nok handicappet – har han måttet erkende efter at
have forlagt den.

Malkekvæg - natur – mark –
haute couture er overskriften
på et arrangement der foregår
torsdag den 27. maj kl. 19.00
hos I/S Høgsted Kvægbrug,
Vestergårdsvej 25, Høgsted,
Vrå.

I stalden med de 350 køer bliver der
orienteret om opstart af fællesdrift samt
dagligdrift nu med vægt på køernes foder,
trivsel, malkning osv.

Der er natur- og marktur med plante-
avlskonsulent Poul Olsen og naturvejleder
Jørgen Stubgård - her ses på markens drift
og naturens forårsfrodighed.

Haut Couture. Lissi Pedersen Høgsted
uddannet på Alexandra Skolen vil sammen
med en kollega vise nogle af deres model-
ler frem samt hvordan man laver personlig
grundmønster og mange andre finesser.

4 H har aktiviteter for alle børnene. Her
er virkelig en aften for hele familien.

Arrangør er : Kreds 1, Qvinder i
LandboNord, Deltidsudvalget
og 4H

Tur til Høgsted
for hele familien

EN VIRKSOMHED
PRO-

FIL

af Kirsten Mouritsen
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Som nævnt i sidste nummer af lokalbladet ville Hen-
rik Karlsen åbne Byens Købmand den 29. februar, hvis
alt gik efter planen og det gjorde det.

Søndag d. 29 februar kl. 10.00 var der officiel åbning
med levende musik, og en masse mennesker var mødt op
for at se den nye købmandsbutik, som vi, der har ydet en
indsats med renoveringen og mange andre, er stolte af.

Der er nu gået cirka halvanden måned efter åbnin-
gen, og hver gang man kommer der ind, møder man glade
og positive mennesker, både de andre kunder og perso-
nalet. Så kære borgere: bliv ved med at støtte op om
butikken, således at vi kan bevare dette positive tiltag for
vores by.

I Anpartsselskabet Den Ny Butik har der været af-
holdt generalforsamling, hvor der blev valgt en ny be-
styrelse: Poul Thomsen, Jørgen Larsen, Niels Sørensen,
Troels Holst, Ejgil Thomsen, Birgit Krøgholt og Hans
Jørgen Jensen.

På bestyrelsesmødet d. 19. april skal vi drøfte belæg-
ning af parkeringspladsen, ligesom facaden på huset træn-
ger til en omgang, når vejret tillader det. Her har vi igen
brug for frivillige, der vil yde et stykke arbejde.

Det gik efter
planen

„Den ny Butik“ er kommet flot fra start. Her
er den travle købmand Henrik Karlsen fanget
foran butikkens indgangsparti, der altid bugner
af blomster og udplantningsplanter.

S   ET&
SKET

FRA MEDDELERNE

af Hans Jørgen Jensen
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Kirkehøjskole
Hjørring Kirkehøjskole er desværre overtegnet i
øjeblikket, men Brønderslev Kirkehøjskole afhol-
der en række mødeaftener i Vrå Sognegård, hvor
også folk her fra sognene velkomne.

Vrå Sognegård d. 16.september kl. 19.30:

Filminstruktør Nils Malmros: Om filmen „at

kende sandheden“

Vrå Sognegård d. 7.oktober kl. 19.30:

Lektor Finn Jacobi: „1. Trosartikel“ (Om troen

på Gud Fader)

Vrå Sognegård d. 28. oktober kl. 19.30:

Læge Christoffer Johansen (Niels Christian
Hvidts sparringspartner): Helbred og religiøsi-

tet

Vrå Sognegård d. 11. november kl. 19.30:

Lektor, fysiker Jens Martin Knudsen: Har natur-

videnskaben en grænse?

Koncert i Vrejlev Kirke den 15. juli kl. 20
med det engelske Barokensemble, The Musicke
Companye.  Ensemblet består af: en sopran, en
kontratenor, en cellist og cembalist. De vil spille
engelsk musik fra 17-tallet.
Det er et af de største og bedste navne i
Vendsysselfestivalen i år.
Der tages entré ved indgangen eller man kan reser-
vere billet ved Vendsysselfestivalen.

Aflysning af musikgudstjeneste!
Da Thomas Abildgård har sagt op, ser vi os nød-
saget til at aflyse musikgudstjenesten den 31. maj
i Hæstrup Kirke. Der vil i stedet for være en almin-
delig gudstjeneste i Hæstrup kl. 10.30 og i Vrejlev
Kirke kl. 9

Aflysning af sangaftener
og fyraftenstop!
Alle arrangementer er indtil videre aflyst!

I hele åbningstiden vil kirkens personale ved sognehuset vise
udstillinger af blomster og planter til kirkegården, materialer
til gravstedsanlæggelse og pyntning til kirkelige handlinger.

I sognelokalet er der fremlagt materialer om kirke og sogn-
arbejde og der vises TV af tidligere Åbent-Hus arrangement.
Ligeledes er der adgang til kirkens hjemmeside med oplys-
ninger om næsten alt vedrørende kirke og sognearbejde.

Personalet og menighedsrådet

PROGRAM FOR D. 6. JUNI:

Kl. 10.30: Gudstjeneste ved sognepræst
Niels Christian Lassen

Kl. 11.45-12.15: rundvisning i Vrejlev Kirke ved
sognepræst Niels Christian Lassen

Kl. 13 koncert i Vrejlev Kirke ved
organist Vladimir Gaidai, Brønderslev

Kl. 13.30-14: rundvisning i Vrejlev Kirke ved
sognepræst Niels Christian Lassen

Kl.14-14.20: rundvisning på Vrejlev Kirkegård ved
lokalhistoriker Erik Jess

kl. 13.30-16.00 Familiekonkurrencen „Kend din kirke“

Kl. 16.00 Udtrækning af vindere af konkurrencen

„ÅBEN KIRKE“Vrejlev Kirke:

REPLIK

af Niels Christian Lassen
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Søndag den 4. juli kl. 14 er kirkernes gudstjeneste henlagt
til præstegårdshaven. Man bedes så vidt muligt selv
medbringe klapstol eller tæppe.

Kl. 14: gudstjeneste ved KFUM-spejdernes Brassband,
Hjørring og ved Niels Christian Lassen som prædikant.

Efter gudstjenesten er der kaffebord. Senere er der fælles-
sang og kort koncert ved KFUM-spejdernes brassband. Der
vil for børn være rig lejlighed for leg i haven.

I tilfælde af regnvejr, afholder vi gudstjenesten kl. 14 i
Vrejlev Kirke med kaffebord i præstegården.

Kom til en dejlig oplevelse i det grønne!

Vrejlev præstegård: FRILUFTSGUDSTJENESTE

Konfirmandindskrivning
Søndag den 22. august kl. 9 i Hæstrup Kirke og kl.

10.30 i Vrejlev Kirke er der efter gudstjenesten
konfirmandindskrivning. Man bedes
medbringe konfirmandens dåbsattest.
Der vil for forældrene og konfirmanden
være en orientering om konfirmandundervisningen

og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål og få en
snak. Familiens øvrige børn er også velkomne som til
enhver anden gudstjeneste. Orienteringen er ikke lang.

Selve undervisningen begynder i uge 35. Ugedagen
vil fremgå af skoleskemaet. Mødestedet er hver gang præ-
stegården med mindre andet meddeles. Konfirmanderne
cykler indtil efteråret til præstegården og retur til skolen.

Minikonfirmand
Går dit barn i 3.klasse er det velkomment til at blive

minikonfirmand.
Vi skal lære vores kirker at kende, høre hvad tingene

i rummet kan fortælle os om Gud og os. Vi vil høre bibelhi-
storie, lære og synge salmer og lege. Har du lyst til, at dit
barn skal lære noget om kirken og det der sker der, så
tilmeld det. Niels Christian Lassen står for undervisnin-
gen sammen med en medhjælper.

Minikonfirmandforløbet begynder i uge 37. Uge-
dagen vil fremgå af et brev, som I modtager gennem sko-
len.

Søndag den 19. september holder vi børne-
gudstjeneste med særligt henblik på minikonfirmanderne.
I Vrejlev Kirke er det kl. 10 og i Hæstrup Kirke er det kl.11.

Mødestedet for undervisningen er Sognehuset ved
Vrejlev Kirke. Børnene vil blive afhentet og bragt tilbage
til skolen med bus. Vi afslutter forløbet med børne-
gudstjeneste med indlagt krybbespil søndag den 5. de-
cember kl. 16 i Vrejlev Kirke

Organisten fratræder
Organist Thomas Abildgård har pr. 1. maj sagt sin

stilling op hos os. Thomas har fået en fuldtidstilling
ved Tversted, Sørig og Uggerby kirker.

Thomas har hos os haft en 70% stilling og således
arbejdet på deltid. Vi har været glade for Thomas´ orgel-
spil ved gudstjenesterne og for hans venlige væsen.

Vi ønsker Thomas alt godt fremover og takker for
hans tid hos os.

Vi arbejder lige nu i menighedsrådene på at finde
en ny organist. Indtil da kører vi med skiftende organi-
ster. Det indebærer nogle aflysninger:

Sognepræsten og menighedsrådene

Og hvad er så Fyraften Stop? Jo, det er åben kirke en halv time fra 16,30 – 17,00, hvor man
kan stoppe op og sætte sig i kirken uden at foretage sig andet end at lade tankerne flyve fra en
til tider stresset hverdag og lytte til orgelmusik og sang fra Thomas og Anders.
Var selv tilstede ved premieren, dog lidt forsinket, hvilket intet betyder, man kan komme og gå,
som man vil. En positiv oplevelse og en god afslutning på arbejdsdagen.

Formand for Hæstrup Menighedsråd, Erik Kristensen.

Onsdag den 3.
marts var der
premiere på
Thomas
Abildgaard og
Anders Boelt´s
ide om at holde
FYRAFTEN
STOP.

REPLIK

af Niels Christian Lassen
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I forrige uge snakkede vi til konfir-mand-
forberedelsen dåb og det var ikke nogen til-
fældighed. For konfirmationen kan vi kalde
for en mindefest for dåben. Alt det, som siges
ved alteret om lidt, peger tilbage på den dag,
hvor I blev døbt og blev gjort til Guds børn
og I er det. I den forbindelse var vi inde på
menneskets fysiske behov. Vi kan godt over-
leve i adskillige dage uden mad, men vi kan
ikke overleve mere end to til tre dage, hvis
ikke vi får væske. Vi har altså nogle fysiske
behov, der skal opfyldes for at leve. Men hvis
vi ikke bare skal overleve som dyrene, men
også leve som mennesker, så har vi yderligere
behov. Vi har sociale behov. Vi har brug for at

Konfirmation 2004 i Vrejlev Kirke

have venner. Og ikke bare det, vi higer efter
at opnå vished om, at vi er accepteret af dem.
At vi er okay i deres øjne. Meget af livet går
ud på at vinde accept af de andre. Det er ikke
altid, at vi tænker over det, men der er megen
tørst efter accept skjult i vores behov efter
uddannelse, titel, godt og velbetalt arbejde
og alt muligt andet, som vi stræber efter.

Tørsten efter accept, at få vished om, at
vi er noget, ligger i det at være et menneske.
Derfor er det også forfærdeligt for os, hvis vi
er usikre på om vi er accepteret eller elsket.
Det kender enhver til, der har prøvet at være
forelsket. Der er pinefuldt at være i uvished,

REPLIK

Kære konfirmander, kære familie og venner

af Niels Christian Lassen
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hedder i cirkulæret, at præsten skal…“
stille opklarende spørgsmål, der godtgør
den pågældendes identitet“. Men hvis
præsten vil opnå fuld vished, om den
fremmødte mand er den, som han giver
sig ud for at være, kan manden fortælle
nok så meget. Det strander, hvis præsten
nærer skepsis over for manden. Og havde
manden vidner med, jamen det kunne
være, at det var noget, som de havde af-
talt. Og hentede han pludselig et doku-
ment med et billede frem, så kunne det
være falsk.

Der er situationer, hvor man ikke kan
bevise, hvem man er, hvis modparten stil-
ler sig skeptisk an og ikke vil tro på et
andet menneske. Jesus kunne således
ikke direkte bevise at han var mere end
menneske. Det må man tro. Og noget an-
det er, at han ikke ønskede at bevise det.
Der er findes forhold, som ville blive gjort
mindre, hvis man søgte at bevise dem.
F.eks. kærligheden. Forestil dig, at du kræ-
vede af et andet menneske, at hun skulle
bevise, at hun elskede dig, så ville du
dermed afsløre, at du tvivlede på vedkom-
mende og ikke elskede hende. Det er en
dårlig vej at nærme sig kærligheden på.
Den er også en tåbelig vej. Tænk den si-
tuation fra dagligdagen, hvor din mor el-
ler far siger til dig, jeg elsker dig, min søn.
Men at du så en dag sagde: så bevis det.
Så kunne din mor eller far ikke gøre andet
end at sige: „Det ved du da nok“. Det
ville være idioti at begynde med alle mu-
lige redegørelser.

På lignende måde vil Jesus ikke di-
rekte bevise hverken, hvem han er eller at
du omfattet af den treenige Guds kærlig-
hed, at du er noget i Guds øjne. Det er
imod kærlighedens væsen og det kan gan-
ske enkelt ikke bevises.

Det kan heller ikke bevises, at han
opstod påskemorgen fra de døde. Men
omvendt kan man spørge, hvad nu hvis.
Hvad nu hvis han var forblevet i døden,
hvis det var blevet ved langfredagen og
vi aldrig havde fået en påskemorgen? „Så
skulle vi ikke konfirmeres“ var en jer
konfirmanders øjeblikkelig indskydelse,
da jeg spurgte om det for tre uger siden.
„Så sad vi ikke her i konfirmandstuen“,

elsker hun mig eller er det bare en idé i mit
hoved. Det er ikke til at holde ud. Det må
afklares, og nogen gange er det sådan, at
det bedre at få en negativ besked, for så
kan man da forholde sig til det frem for at
blive ved med rave rundt i uvisheden.

Ligesom vi har fysiske behov for at
få mad og drikkelse, sociale behov for at
være accepteret, har vi selvfølgelig også
åndelige behov. Vi har behov for at opnå
klarhed om forholdet til Gud. Hvem er
Gud? Er jeg acceptabel over for Ham eller
er han flintrende ligeglad med mig? Det
har optaget mennesker til alle tider.

En dag kom der nogle mennesker til
Jesus med det spørgsmål. De kunne ikke
længere bære uvisheden, hvem Gud er og
om Jesus var den ventede Messias eller
om han blot var et menneske som alle
andre. De spurgte lidt bebrejdende: „Hvor
længe vil du holde os hen? Hvis du er
Kristus, så sig os det ligeud“. Og så sva-
rede Jesus afvisende: „Jeg har sagt det til
jer, og I tror det ikke“. Jesus mindede dem
om alt det, som han havde gjort, alle de
gange hvor Guds rige var blevet åben-
baret i hans gerninger, alle de gange, hvor
man blev forundret over den magt, den
kærlighed, som kom til syne i hans ord og
gerninger. Alle havde hørt om det eller
måske endda selv set ham gøre et under,
alligevel var det ikke nok. Man ønskede
yderligere dokumentation. „Sig os, om du
er Kristus“. Det var det samme, som
Pilatus natten til langfredag spurgte ham
om ved forhøret. Og pointen er, at Jesus
ikke kunne gøre andet end han gjorde:
henvise til sine ord og gerninger, til sit
liv. Men ligefrem bevise det, kunne han
ikke. I sidste instans kom det an på, om
de havde tiltro til ham, at han var den,
som han gav sig ud for at være, om han
var Guds søn.

Mens jeg forberedte mig til denne
prædiken, dumpede der en e-mail fra Kir-
keministeriet ind på computeren. Man
havde lavet et nyt cirkulære, hvor man
kræver billeddokumentation, når folk skal
have en ny dåbsattest udstedt. Møder
folk op hos sognepræsten uden den do-
kumentation, så kræver man nu, som det

svarede en anden og en tredje drømte
hurtigt om at kunne sove længe onsdag
morgen. Men det kan også undre en, at
så mange gik i døden, fordi de bekendte
sig til Kristus, fordi de havde set ham som
opstanden og var blevet overbevist om,
at han var den som han gav sig ud for at
være: Guds søn, der åbenbarede Guds
inderste vilje: kærligheden til syndige
mennesker. Hvis det var noget de havde
fundet på, hvorfor I alverden så gå i dø-
den for det? Man går kun i døden for no-
get man er overbevist om, noget man har
tiltro til.

Det er ikke en bevisførelse. Der skal
ikke noget bevis til. Der skal tro til. Da vi
begyndte i august, læste vi om en præst,
der fortalte om dengang, han var en stor
dreng. Da var han ivrig efter at få at vide,
hvad kristendom var. Men samtidig sagde
han til sig selv, at han ikke ville komme
kristendommen alt for nær. Han sagde:
„Jeg ville gerne have fat i kristendommen.
Men jeg ville ikke have at kristendom-
men skulle få fat i mig. Det gjaldt om at
have en bagdør til at stå åben. Hvis det
gik hen og blev for nærgående, ville jeg
have en chance for at smutte“. Men det
gik helt, helt anderledes. Præsten skrev:
„Jeg begreb aldrig, hvad kristendom var.
Men jeg blev grebet af Kristus“. Det for-
trød han aldrig, for han skrev: „I det lange
løb er det en falsk frihed at sidde på en
tribune og være tilskuer og komme med
bemærkninger hele livet. Dér sidder de vir-
keligt fattige mennesker, de der aldrig ta-
ger nogen ting alvorligt“.

Det er mit håb, at I konfirmander i dag
bedre forstår, hvad I dengang hørte. At
det ikke kommer an på at kunne komme
med en lang redegørelse for jeres tro, at I
kan begribe en masse. Ja, at vi er fattige
hvis vi stiller os køligt afventende an over
for Gud og vil have ham til at bevise sin
eksistens og sin kærlighed til os. At det
virkelig er en blind vej. Men at I omvendt,
tør give slip og fortsat regne med Gud. Så
I må have den vished, at I hører ham til, er
accepteret og elsket af ham. Hold fast ved
det. Amen

REPLIK

af Niels Christian Lassen
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KORT
FORTALT KLOSTERMARKED

Et andet af de nye tiltag er en marskandiserbod,
som Hjørring Inner Wheel  leverer ting til fra
skuffer, skabe og lofter. De penge, der kommer ind
ved salget,  går til forskellige gode formål, som
foreningen vil støtte.

Foreningen vil f. eks.  hjælpe Jesper og hans
familie, der bor i Poulstrup, til et ophold i Orlando,
Florida.

Jesper er 6 år, han er født med  progeria, en
sygdom der gør, at han ældes 7 gange så hurtigt
som andre børn, han har desuden et karakteristisk
udseende for et progeriabarn. Jesper og hans
familie følges i øjeblikket af Peter Qvortrup Geisling
fra „Lægens Bord“, der er i gang med at lave en
udsendelse  om familien og dens hverdag.

Turen til Florida, hvor Jesper skal mødes med
30 andre progeriabørn, sponseres delvist af
„Lægens Bord“. Hjørring Inner Wheel vil være med
til at støtte, at hele familien kommer afsted og får
den oplevelse sammen.

Det samme vil „Byens Købmand“ Henrik
Karlsen, der udover en bod med frugt vil sælge
„Byens Vin“, hvor overskuddet går  til at familien
kan gøre turen sammen.                                          

 

Kan man for tredje gang håbe på høj klar
himmel med solskin og en let til svag brise, for så er
de vejrmæssige forhold ideelle, når boderne den 6.
juni er på plads og det er tid til „Klostermarked“

Konceptet er uforandret fra de 2 forgående år,
kunsthåndværk af god kvalitet, delikatesser, potter,
planter og  møbler til haven.

Der er gengangere i boderne, men også lidt
nyt, f. eks. en bjæskbod,  en bod med mundblæste
brugsting., og så er der 6. klasse fra Vrejlev-
Hæstrup skole,  der sælger fine håndlavede
„konge- og dronningekæder“.

Om eftermiddagen spilles der irsk folkemusik
på gårdspladsen, og der er indrettet cafe i „Den
store Spisestue“.

Klostermarked
den 6. juni 2004
kl. 11-16.30

Jesper og Jacob  har været i Orlando en gang før, her er de i Sea  World.

af Kirsten Blichert
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Arbejdet som tøjsælger ser
Gurli som et supplement ved si-
den af, at hun laver æsker for
Georg Jensen, er postafløser og
står for udlejningen af hallen i
Harken. Hun har valgt at holde
åbent for tøjsalg hjemme på
Søndervej 80, Ilbro hver man-
dag fra kl.17 til kl.20.

Gurli fortæller, at hun får 2
tøjkollektioner om året, alt kan
mikses på mange forskellige
måder, og der er både tøj til ar-
bejde, fritid og fest. Folk kan
ringe og få tilsendt et katalog
eller aftale en dato for et home-

party (se annoncen bagerst i
bladet).

 I øvrigt sælger Gurli også
en lille bamse, hvor overskud-
det ubeskåret går til Kræftens
Bekæmpelse.

Vi ønsker Gurli held og
lykke med initiativet og håber,
at rigtig mange griber chancen
til at invitere naboer og venner
til en uforpligtende og sjov tøj-
aften.

Inviter naboerne til kaffe!!
Gurli viser en af de nye bluser sammen med kataloget.

Sommerudflugt med
Lokalhistorisk forening

I de senere år har Lokalhistorisk Forening haft to
ture på sommerprogrammet, en cykeltur i nærområdet
og en aftentur i bil.

I år sløjfer vi cykelturen og opfordrer i stedet med-
lemmerne til at tage med på Naturfredningsforeningens
tur til Tollestrup mose i midten af juni, angående dato
og tid se dagspressen.

Aftenturen i år er d. 3. august og går til Saltum.
Først skal vi besøge den store og rigt udsmykkede

Saltum kirke hvor sognepræst Inge Keldsen Nielsen vil
vise rundt og fortælle om Saltum kirke og dens meget
spændende historie.

Hvorfor ligger der så stor en kirke på dette sted?
Dernæst skal vi til Egnssamlingen i Saltum.
Egnssamlingen belyser dagliglivet i Sydvest-

vendsyssel, her kan man opleve udstillinger om hav-
og kystfolk, håndværkere, landapotek, tørve-og briket-
produktion og sågar en arrest. Hvis tiden tillader skal
vi også se deres multihus med landsbysmedjen og 6
historiske miljøer. Der skulle være lagt op til en virkelig
spændende tur.

Vi starter fra Vrejlev-Hæstrup skole kl. 1815 i egne
biler, hvis du ikke har kørelejlighed så mød bare op, vi
fylder bilerne inden vi kører.

Alle er velkomne til at tage med. Man skal regne
med et mindre beløb til entre til Egnssamlingen.

 Vi medbringer selv kaffe som vi drikke på Egns-
samlingen.

KORT
FORTALTFRA MEDDELERNE

Nu er der mulighed for pi-
ger i alle aldre og alle størrelser
at købe smart kvalitetstøj og
sko til rimelige priser her på eg-
nen. Samtidig har du chancen
til at invitere dine naboer og
venner til hyggelig samvær, for
Gurli Jensen er nemlig begyndt
at sælge tøj fra firmaet friend-
tex..

Gurli sælger tøjet ved
homeparties i private hjem, og
derved bliver det en god social
oplevelse at købe nyt tøj.

Det var helt tilfældigt, at
Gurli blev forhandler af tøjet,
fordi hun så et smart sæt tøj i et
blad. Det viste sig at tøjet var
fra firmaet „Friendtex“, som lig-
ger i Herning. Friendtex søgte
forhandlere, og da Gurli for flere
år siden havde købt tøj fra fri-
endtex og derved vidste, at tø-
jet holdt farverne og var godt
forarbejdet, havde hun ingen
betænkeligheder og gik i gang
som forhandler.

af Hanne Broberg
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Afslapning
Fra januar 2004 har vi ind-

ført et nyt begreb på Rund-
marken.

- Nemlig afslapning.
Vi hører ofte i den offent-

lige debat at et af fremtidens
overordnede samfundsproble-
mer er stress både hos voksne
og børn.

Vi vil derfor forsøge at lære
vores børn hvor dejligt og
afstressende det er at opleve
og mærke hvordan det føles at
være afslappet og i kontakt med
sit indre „jeg“.

Afslapningen foregår i
kælderen. Børnene ligger på
madrasser med et tæppe over.
Belysningen er en disco-kugle
med små roterende lyskegler
der danser hen over rummet og
vi lytter til forskellige afslap-
nings CD‘er med bl.a. natur-
lyde.

Under afslapningen er det
vigtigt at ligge stille og trække
vejret helt ned i maven og kigge
på disco-kuglens spil imens vi
lytter til den dæmpede musik. –
det er også helt ok at lukke øj-
nene!!!

Det er meget forskelligt
hvordan børnene reagerer på
afslapningen. Nogen nyder det
meget og andre skal først lære
at koble helt fra. Men det er
både piger og drenge som væl-
ger at deltage i afslapningen

Efter ca. et kvarter opfor-
dres børnene stille og roligt til
at sætte sig op og fortælle om
det de havde tænkt på imens
de holdt afslapning.

Der blev bl.a. nævnt at det
var ligesom at ligge hjemme i
sengen, at lyskeglerne var lige-
som snefnug og en kom til at
tænke på sin døde hund som
var savnet.

Efter afslapningen er bør-
nene igen fulde af energi og har
lyst til at gå i gang med at lege.

Eventyr-tema.
I en periode her i vinter / forår har

vi i gruppen med de ældste børn i
Møllehaven arbejde med eventyr.

Vores ønske var at give børnene
indblik i noget „gammelt“ og værdi-
fuldt, som er en del af vores kulturarv.

Børnene blev præsenteret for et
udvalg af eventyr, som omhandlede alt
hvad dertil hører , prinser /prinsesser
,de onde og de gode , forskellige prø-
velser m.m.

Vi beskæftigede os med emnet på
forskellig vis, oplæsning, fortælling,
drama, sang/sanglege og lavede for-
skelligt kreativt.

Vi talte om de sjove og anderledes
ord og formuleringer, som hører denne
fortælleform til, og børnene fik mulig-
hed for selv at være aktive fortællere.

Vi havde fokus på sproget, herun-
der børnenes kendskab til udvalgte ord
fra teksterne, med øget ordforråd som
mål.

Konkret lavede vi en „Eventyr-
kasse“ med bøger, symboler for de en-
kelte eventyr og nogle konkrete ting
som kunne indgå i historierne.

Børnene var meget optaget af det,
og gik meget op i at nu skulle vi holde
eventyrsamling, de blev mere og mere
modige til at være med til at „lege“ even-
tyrene, prinsesserollerne var især me-
get attraktive.

Temaet forløb over 2 perioder og
som et synligt resultat af eventyr- for-
løbet, har vi udsmykket nogle „lyd-
dæmpende tavler“ i vores kælderrum.
Her har børnene i grupper af tre skullet
samarbejde omkring udsmykning med
figurer/ting fra de læste eventyr.

Eventyret om „Fyrtøjet“ øvede vi
særligt meget på, lavede rekvisitter,
fandt / lavede kostumer. Vi inviterede
de øvrige børn i børnehaven til at være
publikum.

Det var en god fælles aktivitet og
for flere af børnene var det en stor ud-
fordring og de fik overskredet deres
personlige grænse, med hensyn til at
være i fokus og „spille“ for en større
gruppe.

Indianer i Møllehaven.
Den sidste del af marts måned, har man i Harken,

kunne møde en flok små indianere.
De yngste børn i Møllehaven, d.v.s. vuggestue-

samt de yngste børnehavebørn, har nemlig i en pe-
riode arbejdet med emnet indianer, på forskellig vis.
Alle har lavet deres egen indianerdragt, fjerprydelse
og smykker. De har i fællesskab dekoreret en totem-
pæl, pyntet tipien og sunget indianersange. Derud over
har de lavet masser af indianermad over bål.

Alle har arbejdet med stor iver, på deres eget ni-
veau. Og det har været et flot syn, når alle de små
indianere har løbet rundt på legepladsen eller hygget
sig ved bålet.

Overraskelsen var både stor og lidt skræmmende,
da vi en dag fik besøg af en „vaskeægte“ indianerhøv-
ding, som både sang og dansede for os. Heldigvis
havde han kun tid til et kort besøg. Vi ved dog i skri-
vende stund ikke om han dukker op igen, når alle for-
ældre skal til „indianerkaffe“ i vores „indianerlejr“ som
afslutning på et par meget spændende uger.

Ny meddeler i
Poulstrup

Lokalbladet byder velkommen til Trine Mortensen Hovedgaden 66.
Trine har lovet at berette om dagliglivet i Poulstrup. Hvis du har nyt
fra byen så henvend dig til Trine, og  hun vil se på sagen. Trines
telefon nr. er: 60196723

Da jeg var ude for at få et billede af Trine til Lokalbladet, mødte jeg hende
med hendes to dielam og datteren Camilla. De to lam skal holde
græsplænen klippet i sommer, en rigtig økologisk plæneklipper.

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

af personalet



LOKAL
bladet 31

Nye børn i
Møllehaven

15/3: Sarah Hjerrild Skaar.

15/2:Marcus Dissing Hansen.

15/3: Tobias Nielsen.

1/1: Sophie Fynshave

1/11: Malene Andersen.

15/11 Jennifer Kristensen

1/1: David Luca

1/1: Camille Damsgaard

15/2:Kasper Rishøj  Andersen .

1/10: Mathias Lassen.

Klokkeblomsten:

Anemonen:

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

af personalet
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Nu er byggeriet af Biogas anlægget
ved at være færdigt, der mangler kun
nogle småting.

Endnu ligner det en byggeplads, men
når foråret kommer, skal der plantes træer
omkring, sås græs og asfalteres på plad-
sen foran anlægget. Men nu er tiden
kommet, hvor anlægget skal sættes i
gang. Først i marts begyndte man at prø-
vekøre anlægget for at se, om alt funge-
rede, som det skulle.

I de første dage dog kun med vand
for at se om alt var tæt, og om alt funge-
rede, som det skulle.

Endvidere begyndte man at sætte
varme på reaktortankene, så de kunne
have den korrekte temperatur, når den
første gylle skulle fyldes på anlægget.

Onsdag den 17. marts havde reakto-
ren den korrekte temperatur, nemlig 52
grader celsius, og vi var klar. Den første
gylle, der fyldes på anlægget, er en så-
kaldt podet gylle, der kommer fra et andet
biogasanlæg. Podet gylle er allerede op-
varmet og indeholder bakterier, der er klar
til at begynde at æde organisk materiale i
den almindelige gylle, der løbende tilsæt-
tes.

Klokken halv otte begyndte de før-
ste lastbiler at komme med den podede
gylle, i alt over 2 dage fik vi cirka 800 tons
podemateriale. Det er den mængde, der
skal til for at få gang i et sådant biogas-
anlæg. Podematerialet bliver opbevaret i
den ene reaktor og holdt varmt. Når bak-
terierne så bliver sultne, begynder vi lø-
bende at tilsætte mad i form af gylle og
møg. De begynder så at æde løs af det
organiske materiale i gyllen, og derved
begynder produktionen af metangas. Den
første gas, der produceres, vil blive brugt
til at holde processen i gang med. Når vi
så har store mængder gas til rådighed, vil
den blive brugt som brændstof for de 2
store motorer, der driver biogasanlæggets
generator. Generatoren producerer derved
strøm, som bliver sendt ud på nettet og
videre ud til forbrugerne i området.

Anlægget skal startes stille og roligt
op, og hvis alt går efter planen, vil vi
kunne starte den første motor op omkring
1. maj 2004

GFE Dammen A/S siden sidst

 Øverst fyldes den første podede
gylle på den 1. reaktor.
Reaktoren er forvarmet til cirka
52 grader, så den podede gylle
kommer i det rette miljø. Gyllen
blev leveret fra Overgaard Gods.

Gaslageret indvendig. Det fungerer
i princip som en hoppepude, der
hæver og sænker sig efter
beholdning af gas. Fra gaslageret
ledes gassen gennem jordledninger
ind til de store motorer.

Det midlertidige gasfyr opvarmer
gyllen fra 8 til 52 grader. Når
processen kører, bruges varmen
til opvarmningen fra denne.

TEMA EN
VIRKSOMHED

af Hanne Saksager
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Øverst graver Jørgen Christensen i fuld gang med at klargøre gravstederne
på Hæstrup kirkegård og nederst et par billeder fra den årlige kulturweekend
på Vrejlev-Hæstrup skole

S   ET&
SKET

I forbi-
farten

HUSKDET NU

HUSK
festen for skolens
tidligere elever i

Vrejlev-Hæstrup hallen
lørdag den 6. november 2004.

Få samling på dine gamle
klassekammerater.

Vi glæder os til at se jer!
Skolens personale
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Vi er en flok danseglade piger og en
enkelt mand, der i august måned 2003 be-
sluttede at starte en lille klub for
linedancere i Hjørring. Vi var 20 dansere,
der kom fra forskellige klubber i det nord-
jyske.

Vi startede, fordi vi gerne selv ville
have indflydelse på, hvad vi skulle lære af
nye danse. Dette har vi fået, idet vores
Instruktør er meget lydhør overfor, hvad
vi gerne vil lære.

Vi fik af Hjørring Kommune tildelt
lokaler på Sysseltinget i Hjørring, og
Sysselbiografen er et godt danse sted med
mulighed for støvletramp, og med plads

til 20 dansere.
Vi fik mange efterspørgsler på linedance for nybegyn-

dere, og om vi ville starte et hold for dem. Derfor tog vi
beslutningen og stiftede Foreningen Hjørring Linedancer,
og vi afholdt en workshop for nye interesserede i november
2003.

Der kom 40 nye dansere. Dette lagde grunden til, at vi i
januar i år valgte at starte et hold for nybegyndere.

Vi kunne godt se, at vi ikke kunne være på Sysseltinget,
da der jo kun er plads til 20 dansere. Vi ville ikke stå i den
situation, at de 40, der var til workshop, ikke kunne være der,
derfor valgte vi at tage til Poulstrup skole. Her kunne vi leje os
ind, og der var plads til mere end 40 dansere.

Vi må nok sige, at vi den 7. januar, den første danseaften,
blev noget overvældet, da der dukkede 82 nye dansere op,
jamen de blev ved med at komme. Jeg var ved at være bange
for, at pladsen blev for trang, men vi kan heldigvis lige være
der.

Der kommer stadig nye dansere til,
og det er vi meget glade for, og klubben er
nu på over 100 medlemmer.

Linedance er sjov motion, og som
jeg siger, kan man tælle til fire og se for-
skel på højre og venstre, så kan man lære
Linedance.

Så skulle du havde fået lyst at prøve,
er du velkommen.

Vi danser på Poulstrup skole hver
onsdag fra kl. 18.00 – 19.00, og vores
sæson slutter ved udgangen af maj må-
ned. Ellers starter vi op til en ny sæson
sidst i august, men dansestedet er endnu
ikke besluttet.

Yderligere oplysninger kan du finde
på vores hjemmeside:

www.hjoerringlinedancer.dk

På Klubbens vegne

Annette M B Schröder

9894 9107

Møllebyen

LINEDANCE
FOR FULD SKRALD

af Hanne Saksager
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Alle udendørs aktiviteter er nu
godt i gang.

Atten fodboldhold slider grøn-
sværen på banerne i Harken. Både
små og store er kommet godt fra start
– foruden træningen er det dejligt at
spille kamp og at få lov til at vinde!
Miniputterne glæder sig til først i maj,
for så tager spillere og forældre på
den årlige tur til Kristianssand for at
nyde en weekend med Umbro Cup
og overnatning i IK Vaags klubhus.
Det er en tur, der er værd at se frem
til!

Der blev slået katten af tønden
til den store guldmedalje i Harken-
hallen fastelavnssøndag. Seks tøn-
der blev slået til pindebrænde.
Voksentønden fik kvindelig katte-
konge og – dronning. Det var vist
den største overraskelse ved den
fest, der ellers gik som traditionen
foreskriver med præmier til bedste
udklædninger, kaffebord og et geval-
digt Amerikansk Lotteri med masser
af flotte gevinster.

Forårsopvisningen sidst i marts
blev som sædvanligt en dejlig afslut-
ning på en lang, god vintersæson.
To børneidrætshold, de yngste sam-
men med deres voksne, viste først at
den grundlæggende motorik sagtens
kan leges ind i de små kroppe. De
yngste gymnastikpiger viste glad
gymnastik, både rytme og redskabs-
baner, i deres friske stribede t-shirts.
Drengeholdet lavede mange flotte
spring og et par rytmiske serier, som
deres instruktører, Svend og Saskia,
havde kreeret til dem. Tungen lige i
munden – så kan der både hoppes
og svinges i takt til musikken.

Holdet for de lidt ældre piger fra
3. – 5. kl. havde mange allerede me-
get erfarne gymnaster på holdet, og
de kunne derfor levere en meget flot
opvisning med serier og fine spring-
opstillinger. Der var også optræden
af foreningens seniordansere. De
dansede et udvalg af de danse, de
morer sig med hver mandag eftermid-
dag vinteren igennem.

Harken junior har både drenge
og piger på holdet. Flere af gymna-
sterne har denne vinter også delta-

Forår i HUGF

get på DGI Vendsyssels Amts-
juniorhold i Bagterp. Alle på holdet
udførte en super opvisning, hvor
forlæns og baglæns saltoer, kraft-
spring og flikflak imponerede sam-
men med de glade rytmiske serier!
Holdets instruktør, Ulla, der sammen
med husbond Jens og hjælper An-
ders havde en stor del af æren for
den flotte opvisning, fik sig en glæ-
delig overraskelse efter juniorernes
opvisning, Hun havde nemlig
„valgt“ at holde sin fødselsdag
denne søndag, og blev fejret med
flag og fødselsdagssang.

Som det sidste hold inden fæl-
les udmarch, gaveuddeling og kaf-
febord, kunne de omkring 150 tilsku-
ere se Unge piger fra Vejgård. Pige 2
heppede vist især på deres instruk-
tør, Anne, der bor i Ålborg og derfor
var med på Vejgård-
holdet.

Badmintonafde-
lingen holder nu som-
merpause, men inden
da kunne man kåre
årets klubmestre både
i ungdomsrækkerne
og hos seniorerne. I
U 11 rækken fik Si-
mone 1. pladsen hos
pigerne. Andenplad-
sen gik til Anne. Pe-
ter blev klubmester
hos drengene. Her fik
Nicklas andenplad-
sen. I double vandt
Simone og Anne over
Peter og Mads. U 13
spillerne fik fordelt
pokalerne sådan, at

Rene vandt i single over Lars Bo,
mens doublen blev vundet af Rene
og Danny over Søren og Lars Bo.

Der var medaljer til alle spillere,
der, uanset om de vandt eller ej, kan
se tilbage på en dejlig badminton-
sæson.

Ungdomsspillerne holdt som
sædvanligt afslutning ved at over-
natte i hallen. Natbadminton bety-
der en masse sjov, leg og badminton
– og ikke en masse søvn. Man kan jo
altid sove når man bliver gammel!
Med det motto er det ikke så sært, at
forældrene næste morgen fik nogle
mildest talt klatøjede børn med sig
hjem, for ikke at tale om de par styk-
ker, der blev kørt lige direkte til fod-
boldkamp. Det forlyder, at de sov
hårdt resten af weekenden!

Ungdomsspillerne
med træner Jan.
Medaljeoverrækkelse
ved årets klub-
mesterskaber.

Piger fra Børneidræts-
holdet for 4-6 årige
venter på opvisning
sammen med Ingelise
og Nanna.

af Aase Hvidberg
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Den 29-5-04 skal vi igen
have flagene op i Rønnebjerg.
Denne dag skal Malene og
Finn Ivan på Gl. Rønne-
bjergvej 319  nemlig giftes.
Samtidig vil de benytte lejlig-
heden til at få Milo døbt.

Milo blev født 1-2-04, en
ganske normal dreng på 2.778
g. og 50 cm. Men forældrene
og storesøster Christine på
12 år, syntes vist ikke, han
kun er normal, han er helt sik-
kert et vidunderbarn! De har
bestemt også ret.

Tillykke til jer alle.

Christine med Milo .

Fredag d. 16. april landede en stork syd for
Poulstrup, Arne Larsen Ledet var hurtig på
aftrækkeren, og forevigede den i disse to
herlige billeder.

Hvad den er kommet med melder historien
ikke noget om, og hvor den skal hen ved vi
ikke, men måske skal den til Hæstrup?
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Grethe og Frode i æresporten.

Tvillinge boom i Poulstrup!
Husassistent Linea Rothmann

og Lastvognschauffør Michael
Lundquist blev d. 7/3-2004 forældre
til Caroline og Casper. Den smukke
lille pige i midten er Lineas datter
Camilla.Den lille familie flyttede ind
på Hovedgaden 26 d. 1. april 2003.
Camilla er 3 år og går i børnehaven
Skovager.

Stinne Gorits og Jesper Aaen Pe-
dersen blev d. 12. februar forældre til
Sahra og Sebastian. De flyttede til
byen lige efter nytår fra Mejlby ved
Haverslev til Hovedgaden 64. Jesper
er bogbinderassistent ved Franzen i
Ålborg og Stinne er kontorelev ved
Mariager kommune.

Sølvbryllup
2. påskedag om morgenen var

der næsten ligeså megen trafik i
Rønnebjerg, som da der var skud-
drama i september. Vi fulgte bagefter
alle de andre og endte på Damsgårds-
vej, hos Grethe og Frode Jensen. Her
var der flagalle‘, hornmusik og mor-
gensang. Grethe og Frode havde sølv-
bryllup, og der var mødt 150 menne-
sker op! Alle fik morgenkaffe, og en
bette jen. Vi ønsker tillykke med da-
gen.

Der er kommet nye beboere i
huset på Gl. Rønnebjergvej 367.

Lisbeth Jensen har boet i Pouls-
trup, hvor hun i mange år har arbej-
det på Poulstruplund. Nu er hun flyt-
tet med beboerne til Vellingshøj-
centeret. Lisbeth har to voksne søn-
ner, og da de ikke boede hjemme mere
blev der så tomt. Det var heldigt for
Carsten, han smed hurtigt slæberne
ind, og så var der pludselig alt for
lidt plads!!! De har nemlig, ja jeg
nævner bare: marsvin, kaniner, høns,
hund og måske kat hvis den kom-
mer igen, ellers får de nok en anden,
eller to.

Carsten er godt kendt i Rønne-
bjerg ,han er søn af Kragh der bo-
ede på Tinghøjvej i Ny Rønnebjerg.
Så han er næsten flyttet hjem igen.

 Carsten kom desværre ud for
en trafikulykke for nogle år siden,
hvor han blev uarbejdsdygtig, men
inden da arbejdede han ved Hj. Kom-
mune. Jeg er helt sikker på, at der
stadig er mange der savner ham i
deres haver om sommeren.

Vi ønsker jer velkommen til.

Gl. Rønnebjergvej 367.

Så er der et billede jeg lige snuppede i farten. Det viser at Hjørring
Kommune ikke rutter med pengene! Fra det rum udgår hjemmeplejen i
hele distrikt syd, den sydlige del af Hjørring, Tårs og Poulstrup.

Rettelse:
I omtalen af Den gamle Mølle i sidste nummer af
Lokalbladet havde der indsneget sig en fejl un-
der overskriften: Ejere af Hæstrup Mølle.
Disse navne hører under Aalborgvej 468, nu
Hjørring Stilladsudlejning

Hermed følger en beskrivelse af tidligere ejere:
1898 Niels Johansen,
1902 Niels Chr. Mikkelsen
1904 Chr. Martinsen
1911 Chr. Clausen
1914 Chr. Alfred Madsen
1920 Niels Andreas Jensen
1921 Poul Møller Jørgensen, havde også smedje.
1931 Jørgen Jensen
1932 Oluf Nielsen, var også karetmager, lavede
møbler og noget til lastbiler, som han havde lært i
Poulstrup. Konen Manna havde et ishus ude ved
Aalborgvej, som hun passede,
1977/78 købte Jens Chr. Jensen Hæstrup Savværk
matriklen.
1995/96 Aase og Kurt Pedersen.

S   ET&
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Som alle nok husker fra sidste
Lokalblad, er der god gang i Pouls-
trup Rideklub.

Der har været afholdt general-
forsamling, og den nye bestyrelse er
så småt ved at tage fat på opgaverne
for den kommende sæson.

Der er fortsat rideundervisning
mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
kl. 17 – 20, hvor vores dygtige ride-
lærere Anne Marie Kjær (mandag og
onsdag) og Louise Steffensen (tirs-
dag og torsdag) underviser de
mange dygtige elever i dressur og
spring på hest.

Dennis Jonstrup til rideundervisning.

Kom endelig og kik på, der er
også mulighed for en gratis prøve-
time efter aftale. Jan finder nok den
rigtige plads på et hold, hvis du har
lyst til at starte til ridning.

Med foråret og det gode vejr
kommer også nogle spændende ak-
tiviteter på ridebanerne, som nok er
en udflugt værd

2. pinsedag d. 31. maj kl. 13-16 er
der åbent hus, hvor der  bl.a. vil være
ride opvisning.

Fars dag d. 5. juni-hele dagen-
er der ridestævne, hvor vi håber , der
kommer rigtig mange ryttere fra fjern
og nær.

Hyggeligt ryttermøde hvor vi pudser sadler både børn og voksne.

Rideklubben

 Den 04. og 11. februar havde Arkivet inviteret
brugere af Aktivitetscentret hen på Arkivet, for at se
hvad der foregår sådan et sted.

Det blev 2 oplevelsesrige eftermiddage, hvor der
blev fortalt mange ting fra tidligere tider, og de oplys-
ninger, der findes på arkivet, blev flittigt benyttet.

Erik Jess, Astrid Thomsen og Egon Møller hjalp
med at finde rundt i arkivets gemmer.

 Generalforsamling og forårsmøde i Lokalhistorisk
Forening.

 Den 16. marts havde foreningen inspektør ved
Vendsyssel Historiske Museum Niels Bentsen på be-
søg, han fortalte og viste billeder om gårdmalerne i
Vendsyssel, de drog rundt og malede huse og gårde
helt til 1966. Der var mange kendte og ukendte steder,
og blandt kunstnerne var der også mere eller mindre
kendte.

Efter kaffen var der generalforsamling.
Nyvalgt blev Henning Risom Christensen, da Es-

ben Saksager ikke ønskede genvalg. Der skal fra
Bestyrelsens side lyde en stor tak til Esben for

hans virke som kasserer igennem en del år.
Knud Pedersen og Astrid Thomsen blev genvalgt.

Desuden sidder Rita Frantsen i bestyrelsen. Erik Jess
er arkivleder og dermed selvskrevet til bestyrelsen.

Konstituerende møde blev holdt lige efter påske.

 

Lokalhistorisk Forening
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Erling Østergaard begyndte
at gå cirka 5 km hver
morgen for helbredets skyld.
Gåturen går fra Tollestrup og
gennem Gønderupgård og
videre hjemad igen.
Få måneder senere kom
Søren Hurup med på turen,
og da kaldte vi dem Dupont
og Dupont, ligesom i Tin Tin,
da de går med hver sin stok
og har hat på. Deres måde at
hilse på er også ligesom
Dupont og Dupont med at
løfte stokken.

Nu er de tre, for Bent
Nielsen fra Poulstrup
kommer hver dag i sin bil og
går med. Alle tre går for
helbredets skyld. De er
morgenfriske, for de
begynder turen cirka kl. 7,30,
den  varer cirka en time.
De går de fem hverdage og
om lørdagen, hvis de ikke
har været i byen aftenen før.
De nyder turen, da vi får
beretning om alt det vildt de
ser på deres vej.

Dupont og Dupont
- og så Bendt

1. april, og det var ikke aprilsnar, fandt jeg ud af, at vi faktisk har hele
3 Danmarksmestre og 1 Jysk Mester i Hæstrup området.
Her er de så med deres flotte medaljer.
Fra venstre: Jens-Boye Pedersen. Dansk mesterskab under Dansk
Skytte Union, på 15 m. Standardpistol Herrehold, skudt 4.til 6. april i
Vadum, for Hjørring og Omegns Skytteforening.
Jens-Boye har haft skydning som hobby i ca. 32 år, og har en del
pokaler og medaljer stående på hylderne derhjemme på Sønder-
marken 20.

Bue Jensen, Ålborgvej 400, begyndte til Judo for 10 år siden, da
hans 2 børn brugte en del af deres fritid i Hjørring Judoklub, og Bue
syntes det kunne være sjovt med en fritids interesse sammen med
børnene. Til daglig kæmper han på hold i 2. division, og har før vundet
sølv til DM. Medaljen er for individuel Danmarksmesterskab i
vægtklassen 81-90 kg.

Frede Jensen, Hæstrupvej 96, blev d. 12. oktober 2003. Dansk
Mester i Maraton for hold i aldersgruppen 45-49 år. Holdet der består
af 3 løbere, vandt med 33 sek. foran Odense løbeklub.
Frede har løbet i mange år, men har kun løbet Maraton de sidste 2 år.

Den eneste pige på billedet er Antoinette Weesgaard, Ålborgvej 402,
der for ca. 25 år siden begyndte at spille fodbold sammen med
drengene i Harken. Hun har i mange år spillet i Fortuna, og i år kunne
hun sammen med de øvrige piger på 2. divisionsholdet, tage på det
gamle Rådhus som Jysk Mester, og få Hjørring Kommunes
Idrætspris.

Håndtryk hos borgmesteren

S   ET&
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   Det går rigtig godt med ombygningen /
renoveringen af forsamlingshuset.
Køkkenet, handicaptoilettet, damernes
toilet, indgang/forhal o.s.v. er færdigt.

Nu mangler kun herrernes toilet at blive
pyntet op.

Borgerforeningen og „vennerne“ vil
gerne sige tak for den store opbakning til
hele projektet.

Poulstrup
Forsamlingshus
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Hvidevold 2 - 9800 HJØRRING
Tlf. 98 92 33 33 - Telefax 98 92 33 28
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Borgerforeningen & forsamlingshusets
venner inviterer til

FFFFFest i Pest i Pest i Pest i Pest i Poulstroulstroulstroulstroulstrupupupupup
FFFFForororororsamlingshussamlingshussamlingshussamlingshussamlingshus

Lørdag den 12. juni 2004 kl. 18.30

Program:
Kl. 18.30 Ankomst.
Kl. 19.00 Spisning – helstegt pattegris.
Kl. 20.30 Teaterstykket „Cralpaj“.
Kl. 21.30 Underholdnings- og

                           dansemusik med „Duo Palme“.

Pris: Kr. 100,- pr. person.

Der kan købes drikkevarer: øl, vin, vand,
spiritus, kaffe og the. (Der må ikke medbringes
mad og drikkevarer)

Der er kun 140 billetter, og tilmeldingen
sker efter princippet „først til mølle…“ så
tilmeld jer STRAKS.

Tilmelding: Senest den 1. juni 2004 til:

- Bent Nielsen, Hovedgade 39, 9760 Vrå,
Telefon: 98 98 80 50.

- Palle Kokholm, Gønderupvej 65, 9760
Vrå, Telefon: 98 98 86 32.

GURLI JENSEN
Søndervej 80, Ilbro - Tlf. 98963318

Åbningstider:
Februar-juni:
September-december:
Mandag kl. 17-20



Turistkørsel i
 ind- og udland

Kørsel med Liftbus
Udflugtskørsel

Minibusser
Selskabskørsel

Saksager rejser
v/ Morten Saksager

Saksagervej 166
9760 Vrå

telefon 98982300
telefax 98988366

 TODBJERG BUSSER NORD / TÅRS TAXI
HOVEDGADEN 112, POULSTRUP - 9760 VRÅ

TLF. 9898 8507
   9896 1701

FAX. 9898 8581
       - 9896 1995

Døgnvagt på Taxi
Turistkørsel i ind- og udland
Vogne fra 1-68 personer
Konferencebusser (V.I.P.)
Læge- og speciallægekørsel
Selskabskørsel
Liftbuskørsel
Rutekørsel

Voerhøj
Maskinstation
V/ Ole Østergård Poulsen

Terpetvej 490, 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99

 98 98 85 99

Skrædderi og Design

Syning  af:
Selskabskjoler, brudekjoler,

Konfirmationskjoler

Hverdagstøj, børnetøj m.m.

Til alle typer

Lissi Vestergaard Pedersen
Høgsted gl. Mejeri
Høgstedvej 66
9760 Vrå

Tlf. 98 98 82 11        20 41 82 11
E-mail: lissi_skraedder@yahoo.dk

Træffes efter aftale

Kvalitet frem for kvantitet

Lissi Hãute Couture



Henning Kristiansen
Maskinstation

Smedievejen 56
9800 Hjørring

Tlf. 98 98 65 00

Præstevej 61 - Hæstrup - Hjørring
Bestil tid på tlf. 98 90 10 41



LOKAL
bladet44

SALG AF
HVIDEVARER

sagen

er

Mobil: 20438491
Telefax: 98988591
E-mail: pst@pst-poulstrup.dk

aps
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ÅBNINGSTIDER DAGLIGT 7-22
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 REDAKTION
Ansvarshavende Niels Chr Scheel Lassen, Vrejl. Kirkevej 28, 9760 98986043
Foreningsstof og annoncer Erik Jess, Hovedgaden, 78, 97860 Vrå 98988063

            Lokalstof             Karen Nielsen, Præstevej 10, 9800 Hjørring             98986514
              Redigering                           Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå            98988027

Korrektur Kirsten Blichert

     LOKALSTOF
Bastholm/Tollestrup Lillian Toft Jensen,Bastholmmøllevej 31, 9760 V. 98988422
Guldager Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå 98986166
Gunderup Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå 98986495
Harken Ingen meddeler
Hæstrup Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring 98986467

    Hæstrup            Hanne Broberg, Hæstrupvej 29, 9800 Hjørring             98986555
               Høgsted             Ernst Pedersen, Høgstedvej 66, , 9760 Vrå                98988211

Hæstrup Mølleby Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring 98986289
Rønnebjerg Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå 98988029
Poulstrup Trine Mortensen, Hovedgaden 66, 9760 Vrå

     FORENINGSSTOF
Børnenes jord Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
Harken borgerforening Niels Jørgen Nygaard, Hæstrup Hedevej 34, 9800 Hj. 98986257
HUGF Åse Hvidberg, Ålborgvej 603, 9760 Vrå 98986446
4H Annette Larsen, Ny Rønnebjergvej 129, 9760 Vrå 98988461
Hæstrup menighedsråd Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333
Møllehaven Ingelise Villumsen, Møllemarken 2, 9800 Hjørring 98986346
Poulstrup Badmintonklub Karen Thomsen, Ø. Stokbrovej 15, 9740 Jerslev 98831932
Poulstrup Borgerforening Palle Kokholm, Gønderupvej 65, 9760 Vår 98988632
Poulstrup Rideklub Lone Hedstrøm 98988659
Skolebestyrelsen, V-H skole Elin Christensen, Terpetvej 210, 9830 Tårs 98831205
Skovager Børnehaven Skovager, Skovager 7, 9760 Vrå 98988327
KFUM-Spejderne Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
Sport 81 Britta Bak, Græshedevej 40, 9760 Vrå 98986468
Støttef. f. Aktivitetscentret Nikoline Dietz, Hovedgaden 63, 9760 Vrå 98988085
V-H. folkedansere Helle Sørensen, Lindager 9, Poulstrup, 9760 Vrå 98988169
Vrejlev menighedsråd Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå 98988027

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

Bladets formål er at
formidle nyhedsstof fra
området, og at støtte og
synliggøre forenings-
livet og lokalsamfundet
udadtil og give en tids-
dokumentation for efterti-
den.

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

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

NÆSTE NUMMER

STOF TIL LOKALBALDET
Alle er velkomne til at indlevere,
hvad man har, stort eller småt, til
meddelerne eller redaktionen.
SIDSTE FRIST FOR
INDLEVERING ER:

         10. JANUAR
          01. APRIL

20. JUNI
01. OKTOBER

LOKALBLADET
VEJVISER

20. FEBRUAR
20.  MAJ
20. AUGUST
20. NOVEMBER

Bladet udkommer
4 gange årligt ca.

Ernst Pedersen, Høgsted
fortæller om sit ophold på
MONTEBELLO-klinikken
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FORENINGS
VEJVISER

SKOLEN
Vrejlev-Hæstrup  skole Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå 98988125
Skoleinspektør, privat Hanne Thorup, Harkenvej 3, 9760 Vrå 98998059
Viceskoleinspektør, privat Arne Larsen-Ledet, Irisvej 1, 9760 Vrå 98982127
Viceskoleinspektøren kontoret......................................................................... 96231581
Lærerværelset ....................................................................................... 96231588
Skolens telefax ...................................................................................... 98988308
Skoletandplejen ...................................................................................... 96231586
Teknisk serviceleder ...................................................................................... 96231584
Teknisk serviceleder privat Christian Højer Jørgensen, Elmager 3, 9760 Vrå ......... 98988543
Skolevejlederen ..................................................................................... 96231583
Skolebiblioteket ..................................................................................... 96231585
Skolefritidsordningen ..................................................................................... 96231587
Juniorklubben ..................................................................................... 96231587
Ungdomsklubben ..................................................................................... 98988367
Ungdomsskolen Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå  ......................... 96239708
Skolebestyrelsen Poul Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå........................... 98988267

DAGINSTITUTIONER
Møllehaven Møllemarken 2, 9800 Hjørring 98986346
Skovager Skovager 7, 9760 Vrå 98988327

PLEJEHJEM
Poulstruplund Hovedgaden 116A, Poulstrup, 9760 Vrå 98988040
Skovgården Ålborgvej 49, 9800 Hjørring 98922187

KIRKERNE
Kirkebilen: Tårs Taxa 98961701
Sognepræsten           Niels Christian Lassen, Vrejlev Kirkevej 28, Vrå 98986043

    Træffes bedst på hverdage kl. 12-13 (ikke mandag).
Kirkesanger Anders Boelt Kristensen, Gravensgade 23, 9700 Br. 98986801
Organist Stillingen ikke besat i øjeblikket. Henvendelse til sognepræsten

Vrejlev Kirke: Kirkegårdskontoret (bedst mandag-fredag kl. 12-13) 98988360
           Kirkegårdsleder Peter Boel Beck (privat), Skævevej 6, 9352 Dybvad 98864542
           Menighedsrådet Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå 98988027

Hæstrup kirke:
           Menighedsrådet Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333
            Graver Jørgen Christensen, Guldagervej 330, 9800 Hjørring 98986052

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
Harken Borgerforening Emil Christensen, Ålborgvej 579, 9760 Vrå 98986263
HUGF Hanne Lise Hansen, Ålborgvej 841, 9760 Vrå 98988610
4H Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå 98988271
Lokalhistorisk Forening Knud Pedersen, Gønderupvej 131, 9760 Vrå 98988034
Poulstrup Badmintonklub Klaus Nielsen, Haurholmvej 101, 9800 Hjørring 98986436
Poulstrup Borgerforening Palle Kokholm, Gønderupvej 65, 9760 Vår 98988632
Poulstrup rideklub Flemming Andersen, Ingemannsvej 1, 9760 Vrå 98982261
KFUM-Spejderne
Sport 81 Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå 98988583
Støttef. for  aktivitetscentret Nikoline Dietz, Hovedgaden 63, 9760 Vrå 98988085
V-H. Folkedansere Ingrid Vangsted, Saksagervej 301, 9860 Vrå 98988969
Ældregruppen i Poulstrup Edith Jess, Hovedgaden 78, 9760 Vrå 98988063

HALLER OG MØDELOKALER
Harken-hallen Idrætsmarken 15, 9760 Vrå 98986390
Harken Idrætsforening Idrætsmarken 15, 9760 Vrå 98986244
Lokalhistorisk Arkiv Hovedgaden 8, 9760 Vrå, v/ Erik Jess 98988063
Poulstrup Aktivitetscenter Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå 98988011
Poulstrup Forsamlingshus Birkager 6, 9760 Vrå 98988449
Poulstrup Missionshus Hovedgaden 16, 9760 Vrå v/ Erik Christensen 98988492
Poulstrup Ridehal Munkholmvej, 9760 Vrå 98988491
Vrejlev-Hæstrup Hallen Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå 98988088
Sognehuset ved Vrejlev kirke Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98988360

 MAIL-GUIDE

TID OG STED

SOGNEPRÆSTEN:
NCSL@km.dk
VREJLEV KIRKE:
Vrejlev.kirke@post.tele.dk
MENIGHEDSRÅDENE
knud@birch-andersen.dk
erik_k@post.tele.dk
LOKALBLADET:
NCSL@km.dk
e-jess@mail.tele.dk
NORDJYSKE     STIFTSTIDENDE:
lindager17@stofanet.dk
SKOLEN:
vrejlevskole@hjoerringkom.dk
SPAREKASSEN
mail@sparV.dk.
SPORT 81:
pv81@tdcadsl.dk

LOKALHISTORISK
ARKIV:
Åbent:            mandag kl. 16-18

AKTIVITETSCENTRET:
Åbent: Tirsdage    11.30-16.00

Torsdage  8.30-16.00
Fredage       8.30-13.00

Damefrisør og foddame: Bestil
tid på tlf. 98988011

BOGBUSSEN:
Høgsted   mandag 16.10-16.50
Harken:  onsdag 16.10-16.35
Tollestrup:onsdag16.50-17.20
Poulstrup: mand.17.00-18.00

SPAREKASSEN
Hovedgaden 78, Poulstrup:
Mandag .............. 10.00 -16.00
Tirsdag.............. 10.00-12.00
Torsdag ............. 10.00-17.30

MAIL-GUIDE

BØRNENES JORD:
www.ministrup.dk

KIRKERNE:
www.vrejlev-haestrup-sogne.dk

SPAREKASSEN:
www.sparekassen-vendsyssel.dk

BOLIGER:
www.poulstrupboliger-dk

 WEB-GUIDE
SPORT81:
www.pv81.dk
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Åbningstider:
Mandag 10.00 - 16.00

Tirsdag  10.00 - 12.00
Torsdag 10.00 - 17.30


