LOKALbladet
for Vrejlev-Hæstrup sogne

4
20. ÅRGANG - 2009

BT_Lokalbladet_04_2009.pmd

1

Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

10-11-2009, 11:54

Arrangementskalender
2009

LOKALBLADET 2009 NR. 4

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

20. januar kl. 13.00:
Besøg af Naverne
Aktivitetshuset
Arr.: Brugerrådet

14. november kl. 18.00:
Julefrokost
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr.: Hallen

12. februar:
Legeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr.: PV Sport 81

26. november kl. 19.00:
Skolefest
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr.: Vrejlev-Hæstrup Skole

14. februar:
Fastelavnsfest
Harken Hallen
Arr.: HUGF og
Menighedsrådet

28. november:
Juleoptog
Poulstrup By
Arr.: Poulstrup Rideklub
29. november kl. 10 - 15:
Julemarked
Vrejlev-Hæstrup Skole
Arr.: KFUM spejderne
4. december:
Julelegeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr.: PV Sport 81
9. december kl. 19.00:
Syng julen ind
Vrejlev-Hæstrup Skole
Arr.: Vrejlev-Hæstrup Skole og
Vestvendsyssel Folkekor

2010
14. januar kl. 19.00:
Stormøde
Aktivitetshuset
Arr. Landsbyrådet/Multinetværket
15. januar:
Legeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr.: PV Sport 81
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26. marts:
Legeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr.: PV Sport 81
16. april kl. 18.00:
Forårsfest
Poulsrtrup Forsamlingshus
Arr.: Menighedsrådet
18 - 20. juni:
Muslejr
Thorup Hede
Arr.: KFUM spejderne

LOKALBLADET
Udebliver Lokalbladet: Ring tlf. 98 98 80 63

23. juni:
Sct. Hans bål
Børnenes Jord
Arr.: Børnenes Jord
26. juni:
Fødselsdagsfest
Børnenes Jord
Arr.: Børnenes Jord

FORSIDEBILLEDET
Fra præstindsættelsen i Vrejlev Kirke d. 6. september
Foto: Knud Birch Andersen

Kirkens infoside se side 21
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18. marts kl. 19.00:
Årsmøde
Spejderhuset
Arr.: KFUM spejderne
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LOKALbladet
Poulstrup – fra en tilflytters synspunkt.
Da min kæreste og jeg for 5 år siden besluttede, at nu var
tiden at flytte hjem til Vendsyssel, ville vi gerne finde et hus på
landet men tæt på byen. Drømmen var at finde et hus, vi selv
kunne „friske“ lidt op og sætte vores eget præg på. Desuden
havde vi, som så mange andre, nogle kriterier til nærmiljøet, som
vi gerne så opfyldt. Det var vigtigt, at byen havde en skole, en
købmand og en idrætsklub.
Udgangspunktet var, at finde et sted i omkanten af Hjørring. Da det ikke rigtigt lykkes, begyndte vi og se lidt længere
ud i landmiljøerne og fandt et rigtigt dejligt sted i Poulstrup.
Vi fandt huset på landet – men dog inden for byskiltet. Vi
fandt en velfungerende by – med masser af ildsjæle og aktivitet.
Yderligere fandt vi en by med skole, børnehave, idræt og købmand – og endda alt sammen indenfor gå afstand, som også var
et af vore kriterier.
Vi blev fra første dag godt modtaget i byen. Vi fandt hurtigt
af ud, at Poulstrup rummer meget mere end hvad øjet ser. Efter
at have boet her et stykke tid, fandt vi ud af at der var både
babysalmesang, legeaftener, bankospil, børnenes jord,
aktivitetscenteret, motionscenter osv. Det skyldes ikke mindst
Poulstrups borgere at der er så mange tilbud. Ligegyldig hvor
du færdes i byen, oplever man imødekommende, rare og snaksaglige mennesker. Man føler hele tiden dette her fællesskab,
som også er nødvendigt for at et lokalsamfund som Poulstrup
kan fungere – og blive ved med at fungere. Vores by og vores
bys interessere er noget vi er fælles om – og det kan mærkes her
i Poulstrup. Man føler sig velkommen.
Dette er noget som vi også har villet og vil involvere os i
fremover. Vi vil gerne være engageret for Poulstrup, da det er
her vi lever og bor, desuden er det her vores børn skal vokse
op. Vi prøver på bedst mulig vis at bidraget til byen, i det omfang som er muligt. Indrømmet, vi har haft vores at se til siden vi
er flyttet hertil, men vi har dog deltaget i forskellige aktiviteter
rundt om i byen. Plus vi har været involveret i byfornyelsesprojekt, som er meget interessant for vores by.
Ligeledes her, har vi mødt lokale engagerede mennesker,
som brænder for Poulstrup.
Harmonien imellem by og land fungere godt i Poulstrup. Vi
er også så heldige, at vi har fået en rigtigt god dagplejemor, som
har et dejligt lille landsted – lige udenfor byskiltet. Her går begge
vores børn og De er glade for det. Her føler man sig også altid
velkommen.
En anden skøn ting ved Poulstrup er Poulstruplund. Vi som
familie ynder tit, at tage en familietur i Poulstruplund plantage,
hvor også hunden kan få strukket sine ben. Det nyder vi som
familie. Det er en dejlig naturlig måde, at koble af fra en ellers til
tider meget travl hverdag. Herudover har vi gået eller løbet
klosterruten et par gange. En dejlig tur, som jo også slår vejen
forbi Poulstruplund og også fortæller en historie eller to på
vejen.

Samtidigt ligger Poulstrup ret ideelt mht. motorvejsforbindelsen og videre transport. Let og hurtigt til og fra. Det er
et plus for os, da vi begge er afhængig af de 4 hjulede i vores
daglige arbejde.

Siden vi er flyttet til byen, er vores fælles købmand desværre lukket. Det er vi som mange andre meget kede af. Dels
fordi man ikke kan handle i byen nu og ikke om sommeren, kan
gå en tur ned til købmanden, se på byen og købe sig en is.
Men mest af alt fordi, at en købmand trækker tilflyttere til
vores lokal område.
Men vi ved også, at byens ildsjæle arbejder på sagen og vi
håber det bedste og tror på, at vi nok skal få en ny købmand til
byen. Vi er ikke et sekund i tvivl - borgerne vil bakke en ny
købmand op når vedkommende melder sig. Så vi håber det bedste.
De første 3 år i Poulstrup har været spændende for os. Nyt
hus, nyt sted, startet familie og blevet til – „Dem fra Poulern“ i
familien.
En ting er sikkert:
Vi er ikke i tvivl – vi har fundet stedet for vores familie i
Poulstrup og vi har ikke fortrudt.
Hilsner
Familien Haugaard Rømer.
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Sørøverdage i Harken

I dagene 25/26. september stod det på sørøvere/pirater i
Møllehaven. Vi havde sendt vores store børn på koloni i Tårs,
og havde derfor valgt at lave en lille minikoloni for de mindste
fra Rundmarken og de største fra Møllemarken.
Vi lavede fællessamling hvor der blev fortalt om Kaptajn
Klapøje og hans nedgravede skat. Vi havde modtaget („med
posten“) hemmelige beskeder fra ham og et af dem var et skattekort.

Førstedagen stod på forskellige „stationer“ som børnene
kunne gå rundt til og lave deres outfit som pirat.
- klap for øjet,
- sværd,
- pirattøj,
- ansigtmaling,
- desuden blev der trænet i sværdkamp (ude på legepladsen).
Vi sluttede dagen af med at synge om Sørøverkongen Jonathan.
Andendagen var vi alle på sørøverjagt. Vi startede på Møllemarken, hvor vi fulgte skattekortet, som endte ovre på vores
afdeling Rundmarken. Her blev der besteget forhindringer og
gået gennem buske og træer for at nå frem til skatten. Da vi
nåede frem til stedet hvor skatten var begravet, lå der et KRANIE! Vi var overbeviste om, at det var Kaptajn Klapøje der havde
lagt det ovenpå skatten? Alle de små sørøvere gik i gang med at
grave. De fandt en masse guldsten, som vi fik samlet i en vogn.
Derefter fik vi sørøvermad over bål. Vi sluttede skattejagten
med at bytte guldstenene ud med chokolade-mønter.. „guldpenge“!!
Hej-ho, tak for nogle sjove dage, Børnehaven Møllehaven,
Harken.

4

LOKAL
bladet

BT_Lokalbladet_04_2009.pmd

Tekst & foto: Børnehaven Møllehaven

4

10-11-2009, 11:54

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

Vi har været på Koloni 2009.
Når man er blandt de ældste børn i Møllehaven, har man
visse fordele og rettigheder. Bl.a. har man ret til at deltage i den
årlige koloni. En ret som alle heldigvis benytter sig af, for det er
en kanon oplevelse. I år var vi 12 børn og to pædagoger som
tilbragte to dage i Barholthytten i Tårs, nemlig onsdag d. 26.
august og torsdag d. 27. august. Dagene op til kolonien blev
brugt til at snakke om, hvad en koloni er. Hvad skal vi lave?
Hvem skal vi sove sammen med? Osv. – så selve forberedelsen
er vigtig, idet den er med til at skabe trygheden for børnene. Om
onsdagen blev vi hentet kl. 8.30 af bussen, som skulle fragte os
til Tårs og stemningen var høj, så det tegnede godt. Og det
bliver super godt. For efter vi var ankommet, fik vi pakket ud,
fundet sengepladserne og set os lidt omkring i området. Efter
lidt mad var der masser af tid til at lave lige det vi havde lyst til,
og der var meget som skulle nås; svævebanen, fodboldbanen,
leg i sengene, tegne, spille spil, bage snobrød, poppe popcorn
over bål osv. Men fornemmelsen af at man bare havde al den tid
man skulle bruge gjorde, at børnene fordybede sig i det, de nu
lige havde gang i. Men aftenen kom nærmere og der skulle
laves aftensmad, inden et af højdepunkterne på kolonien kom:
nattøjsfesten!!! Derefter var der godnathistorier inden vi sagde
godnat. Kl. 20.15 sov alle som en sten.
Først kl. 7.15 var de første klar til morgenmaden og til at
tage fat på dagens „program“. Vi nåede bl.a. at være på skovvandring og havde „avisløbekonkurrence“- det var bare sjovt.
Lige så sjovt var det da der senere skulle pakkes sammen, for
pludselig havde vi tøj med, som ingen ejede!!! Det kan jo være
lidt svært at huske, hvad man havde taget ud af tasken. Men
alle havde da noget i taskerne, da mor/far og søskende dukkede
op henad eftermiddagen for at hente de lidt trætte børn. Men
børn som alle havde haft en rigtig god koloni og forhåbentlig
med en masse gode oplevelser sammen med deres venner ( og
et par voksne ).

Nye børn på Møllemarken

Liva

Stræk i sovesal

Sarah

Mads

Maja

Tekst & foto: Børnehaven Møllehaven
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BØRNEHAVEN
SKOVAGER

Arbejdsdag i Børnehaven

Forældrerådet i Børnehaven Skovager havde arrangeret
arbejdsdag i børnehaven Skovager, fredag den 21. August 2009
fra kl.14 til kl. 19, men børn og forældre var allerede færdige kl.
18.30, så alle børn kunne nå hjem og se Disney Sjov. Vejret var
perfekt til en arbejdsdag, der var sol og vind men heldigvis
ingen regn.
Vi var ca. 35 voksne og børn, og der blev gået til den fra
starten af. Der blev serveret kage og kaffe inden vi gik til den for
alvor. Sandet skulle skiftes i sandkassen og det foregik pr. håndkraft. Alle mænd, kvinder og børn gik til den med højt humør,
men hårdt var det. Der skulle repareres legehus og gelænder på
hulen i træet. Legehuset blev malet og er nu klar til at blive
dekoreret med blomster, mariehøns, dyr og hvad fantasien ellers kan bringe frem.
Al faldunderlag under gyngerne blev vendt så det fungerer optimalt igen. Forhaven blev luet og hakket så den nu ser
rigtig godt ud. Græsplænen blev slået og alle blade blev fejet op
og kørt væk. Ja hele legepladsen fik en ordentlig omgang og var
klar til at blive indtaget af alle børnene mandag morgen.
Børnene hyggede sig med at lege med hinanden. De hjalp
til med at grave og male. De fik sig en rigtig god oplevelse alle
sammen.
Vi sluttede af med at grille pølser og brød med tilbehør kl.
18. Både børn og voksne var blevet sultne for der blev spist 100
pølser og brød plus resten af kagerne. Kl. 18.30 var vi færdige
og børnene var godt trætte, det havde været en hård og lang
dag.
Det eneste, vi ikke nåede, var at lave nye heste men træet
hertil var ikke leveret. Hestene vil heldigvis blive leveret færdiglavet af tømreren i byen i løbet af 14 dage. Børnene glæder sig til
de nye heste kommer.
Forældrerådet takker de forældre som hjalp til med at gøre
børnehavens legeplads til et lækkert sted at være. Vi takker også
de forældre som sponserede maling, kage m.m. til børnehaven
og at hestene bliver lavet. Tak for det.
Sommerferien:
Vi holdt 4 ugers sommerferie i Engblommen i Vrå. Vi var
sammen med de andre institutioner fra Vrå og SFO’en fra Poulstrup, så vi fik set en masse nye ansigter. Det var dejligt for os at
kunne gå på biblioteket og Børnenes Jord i Vrå.

6

LOKAL
bladet

BT_Lokalbladet_04_2009.pmd

Tekst & foto: Børnehaven Skovager

6

10-11-2009, 11:54

BØRNEHAVEN
SKOVAGER

Pindsvin
Selv om det var dejligt i Vrå, var det
alligevel dejligt at komme tilbage til Poulstrup igen. Vi har brugt meget tid ude på
legepladsen og rigtig nydt det dejlige
sensommervejr.
Vi har haft nogle pindsvin på legepladsen, som er blevet studeret grundigt. Vi
har læst om, hvad de spiser, at der også
kunne ryge en lille fugleunge ned var ikke
populært, men ellers var de sjove at se på.
Mette havde også et udstoppet med, så
der blev også mulighed for at røre. Desværre fandt vi også en død unge, som vi
selvfølgelig holdt en begravelse for.
Efterårstræ

Vi har også brugt en del tid på at lave forskellige ting til at
pynte op med herinde. En del piger snakkede meget om prinsesser. Der blev lavet nogle stykker, men at der også findes virkelige prinsesser, ja det var spændende.
På værkstedet startede vi med at lave et træ med forskellige
farver blade. Vi snakkede om, at det snart er efterår. Der blev
mere bygget på, fordi børnene også så sommerfugle, mariehøns
m.m.

Høstuger
Traditionen tro, holder vi vores høstuger. Det
er 14 dage, hvor vi plukker
vores pærer og solbær. Vi
har været på skovtur og
plukket hyldebær. Mange
forældre er kommet med en
masse frugt og grønt –
dejligt . Vi har været
hjemme ved Sebastian og
plukke æbler
Ligesom sidste år kom
Olivias far og mor og lavede smoothies. Det er
bare lækkert, ja både at
drikke og spise som is.
Vi har lavet saft, marmelade, pæretærter, boller, squashboller
og kager.
Kartofler er blevet stegt over bålet. Vi har også lavet suppe
over bål.
Vi kørte med hestevogn ud til en landmand, som hedder
Morten. Det var en rigtig god tur, hvor vi fik kælet og rørt ved en
masse kalve og set en masse køer. Alle der havde lyst fik en tur
i traktoren sammen med Mortens far.
Høstugerne slutter med kage og kaffe til forældrene.
Som personale i Skovager, synes vi det er meget hyggeligt
med høstugerne. Vi er utrolig glade for den store hjælp, vi har
fået fra forældrene. Sikke en masse frugt og grønt - tusind tak

høstuge Mikkeline og Julie ordner hyldebær

Bondegårdsbesøg

Tekst & foto: Børnehaven Skovager
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PV SPORT 81

Sports-lørdag i Hallen.
Kom og prøv noget nyt !!!
Velkommen til et nyt tilbud fra PV81.
Hver lørdag fra kl. 10.00 – 11.00 vil der være aktivitet i Hallen for de 6-14 årige børn.
Her vil vi præsentere de forskellige idrætsgrene som PV81 kan tilbyde om vinteren.
Hvis du allerede dyrker fodbold, håndbold eller badminton er denne aktivitet gratis.
Hvis du ikke er medlem i forvejen koster det 150 kr. at være med hele vintersæsonen.
Ud over vores kendte indendørs aktiviter, vil der også være nye sportsgrene vi vil afprøve, det
kan være basket eller floor ball. Det er muligt at låne ketcher når der afvikles badminton.

Efter en årrække som selvstændig forening er Poulstrup Badminton klub nu igen
blevet en afdeling i PV Sport 81 i Poulstrup. Den nye afdeling har ungdomsbadminton
i Vrejlev-Hæstrup Hallen hver onsdag kl. 17.00, hvor den nyansatte træner Marie
Nielsen, vil forestå træningen. Motionsbadminton for seniorer er allerede startet op
og er man interesseret i at leje en bane, skal man kontakte badmintonformand Vagn
Jensen på 98 98 84 39 for nærmere oplysninger. Se meget mere om Poulstrups Idrætsforening på www.PV81.dk

Fodbold:

Gymnastik:

Håndbold:

Indendørssæsonen står for døren. Vi
starter op lørdag den 24. oktober kl. 9.00
- 10.00 for U13 og U12. Samme dag starter
U10 og U9 deres træning kl. 11.00 - 12.00.
Husk at du altid kan finde information om dit hold på www.pv81-ungdom.dk

Vi har indkøbt masser af nye redskaber til denne sæson. Det bliver meget
spændende at komme i gang med at bruge
dem.

Ungdomsafdelingen er kommet rigtig godt fra land med 2 dygtige trænere.

Vi starter tirsdag den 20. okt. kl. 16.30
- 17.30. for aldersgruppen 3 - 6 år.

Der trænes hver torsdag i Vrejlev
Hæstrup hallen.
For årgang U6 - U12 kl.
17.30 - 18.30

Aktivitets kalender for
Sports-lørdag.
Lør. d. 24. okt.
Lør. d. 31. okt.
Lør. d. 7. nov.
Lør. d. 14. nov.
Lør. d. 28. nov.
Lør. d. 12. dec.
Lør. d. 5. dec.
Lør. d. 9. jan.

Ny aktivitet
Håndbold
Fodbold
Badminton
Håndbold
Badminton
Fodbold
Ny aktivitet

Ny træner for badminton, ungdomsafdelingen, Marie har i flere
år spillet i Poulstrup Badminton
klub.
Marie Nielsen
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POULSTRUP
RIDEKLUB

Poulstrup rideklub
Stævnesæsonen i sammenslutningen er ovre nu. Den blev
afsluttet med stævnet i Måstrup 26. september, hvor der blev
uddelt Cup pokaler til de mest vindende ryttere. Sammenslutningen består af seks rideklubber og igen blev Poulstrup Rideklub samlet Cup vinder (de mest vindende ryttere i 2009). Så et
stort tillykke til de dygtige ryttere.
Desuden blev der uddelt individuelle pokaler til:
Dressur kat. III
Line Bak (2. plads)
Emma Trier (2. plads)
Dressur kat. II
Helle Jess (1. plads)
Cecilie Beermann (2. plads)
Dressur kat. I
Liselotte Larsen (1. plads)
Dressur kat. Hest
Karina Trier (1. plads)
Line Larsen (2. plads)
Spring kat. III
Amalie Johnsen (1. plads)
Lisette Larsen (3. plads)
Spring kat. II
Line Larsen (1. plads)
Liselotte Larsen (2. plads)
Spring kat. Hest
Denise Larsen (2. plads)
TILLYKKE

Ridelejr 2009
Poulstrup Rideklub afholdt ridelejr fredag til søndag i uge
31 for klubbens medlemmer. Vi startede fredag med indkvartering af ryttere og heste. Og bortset fra en tiltrængt spisepause
var der fri hyggeridning resten af dagen
Lørdag formiddag startede vi med at afholde ponygames.
Der var ryttere nok til 3 børnehold, 1 voksenhold og et
bestyrelseshold. På grund af meget regn i dagene inden ridelejren var det umuligt at bruge springbanen, men med lidt improvisation lykkedes det at stille banen op mellem springbanen
og dressurbanen. Alle gik til den og der blev spist lakridsbånd
og flyttet vand m.v. til den store guldmedalje. Så blev det også
afklaret, at „de gamle“ stadig kan. Voksenholdet vandt, med
bestyrelsesholdet på 2. pladsen.
I anledning af vores 20-års jubilæum var der underholdning med en rodeotyr efter frokosten. Der blev gået til den hele
eftermiddagen, og det er absolut sværere at blive hængende
end det ser ud til. Nogle valgte dog at holde sig til hestene, så
der var nok at tage sig til.
Om aftenen var der spisning, hvor forældrene kunne tilmelde sig og hygge sammen, mens der var diskotek i ridehallen.
Så det blev et stykke over midnat inden der var ro i lejren.
Søndag formiddag blev brugt til oprydning og lidt hyggeridning inden afhentning.

Tekst & foto. Poulstrup Rideklub
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TEMA

VEJGÅRD

Vejgård i Hæstrup
Da der i det sidste nr. af
Lokalbladet manglede navne på
de personer, der var på de to
efterfølgende billeder, har vi
tilladt os at medtage de afsnit
der hører til billederne.

Et stykke vendsysselsk
kulturhistorie fortalt af
Bjarne Jensen Hæstrup
„Hytten“
Ved hytten står den femårige Bjarne Jensen og i barnevognen hans søster Karin Aune på 1 år. „Hytten“ var datidens
forsamlingshus hvor der blev danset folkedans.
Folkedansen i familien fik en vældig opblomstring hos min
bedstefar med dans hver anden uge i Vejgård og hver anden
uge på nabogården.

Første række fra venstre:
Krista Nielsen, Langager, Hæstrup
Karl Nielsen, Langager, Hæstrup
Erna Nielsen, Mølholm, Poulstrup
Johanne Jensen, Vejgaard, Hæstrup
Valborg Nielsen, Sognefogedgaarden, Harken
Søren Hestehave, Harken Brugs.
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På billeder fra 1930 har vi et højdepunkt idet man til ære for
fotografen er i rigtige folkedanserdragter, der er to spillefolk og
den ene er min faster.
Der blev danset i uopvarmede gildestuer, så en kold vinteraften skulle der danses godt til. Bedstefars favoritmelodi var for
øvrigt „oxekow“ med dans svarende til dobbeltkvadrille. Den
ligner den gamle melodi „Femtur fra Vendsyssel“.

Andenrække fra venstre:
Margrethe Jensen, Vejgaard, Hæstrup, musiker
Chresten Andersen, Øster Dammen, musiker
Ingeborg Nielsen, Bundgaard, Hæstrup
Erik Møller, Harken
Regner Nielsen, Øster Harken
Ida Rubech, Vrejlev Præstegaard
Karl Jensen, Vejgaard, Hæstrup
Marie Rasmussen, Kærgaard, Hæstrup.

Tekst: Bjarne Jensen
Foto: Fra det private fotoalbum
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blev så hængt op over stalddøren bagefter.
Sankt Hans dag havde Kirstens mor (min oldemor) i Vittrup
fødselsdag og så tog alle af sted i hestevogn på deres store
årlige udflugt de 15 km fra Hæstrup til Vittrup, 2 timer hver vej.
Hvor helt fabelagtigt spændende en oplevelse denne tur har
været, får vi indtryk af gennem Johannes’ digt „Min stuer ræs“.

„Kalve-kastning“
Hvad har så kalvekastning at gøre med dette billede af en
gedebuk og dens enspændervogn?
Kvægbesætningen på Vejgård havde desværre fået kalvekastning. Det mente man dengang kunne kureres ved at lade
en (stinkende) gedebuk gå midt mellem køerne, så ham her
blev købt hjem med det formål. Som det kan ses blev den imidlertid også på anden måde til glæde for den store børneflok.
Gennem årene havde de flere gedebukke på Vejgård, men
det var ham her der stank stærkest, så en lysten ged der kom
forbi på jernbanen 1 ½ km mod vest kunne nem lugte sig frem.
Helt så „enkelt“ var det ikke dengang i 1924 hvor Vejgård
blev ramt af mund- og klovsyge, der måtte man vente på at det
gik over af sig selv. Politiet havde lagt gården i karantæne og
ingen måtte komme eller forlade gården, men heldigvis var de
mange nok til at kunne underholde hinanden. På billedet ses
Arne, Axel og Karl stå med køerne foran kostalden.

Sidst i tyverne blev familien ramt af tuberkulose.
Fredag aften den 31. januar 1930, døde Ragnhild 20 år gammel, i sin fars seng hjemme på Vejgård.
To år tidligere var hendes storesøster Ane død af tuberkulose, den frygtelige snigende sygdom der efterhånden ramte
flere af de 14 børn, så man en tid var bange for, om det skulle gå
lige så slemt som hos en anden familie de kendte, hvor 10 af 12
børn døde.
Anna fik tuberkulose og var syg i lang tid. Man byggede
derfor kvistværelset på Vejgård til hende så hun kunne komme
op til bedre luft. Hun nåede at slide sit lange, blonde hår op i
sengen, og så blev hun rask. Og opnåede at blive 92
Axel måtte som dreng langt hjemmefra til sanatorium ved
Vejle.
Den yngste bror, Arne døde i 1940 efter flere års tuberkulose.
Den fredag aften var flere af Ragnhilds søskende hjemme i
Vejgård og sad inde i stuen i en trykket stemning, for Ragnhild
lå inde ved siden af i sovekammeret og havde højlydt vanskeligt med at trække vejret, et så ungt menneske slipper ikke livet
så let. Men pludseligt blev der helt stille, det hele var forbi, Jens
siger, at så beder vi vort fadervor og derefter siger han at nu
skal vi have noget at styrke os på og skænker derefter et glas
vin som Ragnhild havde fået forærende under sin sygdom, og
nu går vi til ro og alle gik til hver deres seng. Ragnhild bliver
liggende i sin fars seng og Jens og Kirsten sover i den anden.
Det var en vældig styrke for en sådan familie at have så
myndige forældre til at bære en så tyngende oplevelse så hjemmet ikke i lang tid går i opløsning i fortvivlelse.
Dagene efter lå Ragnhild i hjemmet og naboer, familie og
bekendte kom med blomster og ting for at se Ragnhild en sidste
gang og i øvrigt for at vise familien deres deltagelse.
Ragnhild blev „sunget ud“ ved lærer Mølgaard og derefter
gik det store ligtog til Hæstrup Kirke.

De holdt alle sammen af deres køer på Vejgård. Åge fortalte
hvorledes de fejrede Sankt Hans aften. Når køerne skulle hjem,
blev 4 køer hægtet sammen med tøjret og trukket hjem, de andre
fulgte så pænt efter af sig selv. Den aften fik håndkoen (hende
man trækker i) en Sankt Hans-krans hængt om halsen på hjemturen for at jage heksene og alskens ondskab væk. Kransen

Tekst: Bjarne Jensen
Foto: Fra det private fotoalbum
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Erindring fra en tjenestepige

Fortalt af Gerda Christiansen, Rundmarken, Harken
I oktober 1940 ankom jeg til Vejgård. Jeg blev ansat af Margrethe, som var nygift og skulle flytte til Vestjylland, derfor
skulle der ansættes en pige.
Mit værelse var på loftet mod vest - uden varme, så der var
koldt.
Jeg skulle hjælpe med det huslige samt gøre mælkespande
og malkemaskine ren. Malkemaskinen var helt ny for mig, der
var ikke ret mange der havde sådan en, første gang jeg vaskede
den, fik motoren også en tur, men så viste Karl mig hvordan det
skulle gøres.
Jeg kan huske at gulvet i bryggerset var belagt med is. Ind
imellem blev det fjernet med økse og hakke, (selv toiletspanden
frøs).
I det daglige var vi 8 personer indtil Niels, Rigmor og søn
flyttede i Pælen. Samme år blev Birger født og Knud fik en datter. Birger blev opkaldt efter en person i Leonard Strømbergs
bøger
Om maden kan jeg især huske at de fik æblegrød hver dag.
Jeg havde fri hver anden søndag og lønnen var ca. 20,- kr.
om måneden.
I julegave fik jeg en flot taske som blev stjålet fra mig under
besættelsen.
Om aftenen engang i mellem var der alsang
i Hæstrup
Emma, Axel
og børn skole
og fordi det var under besættelsen var det danske sange og
Gudrun (Gunnar Gårdbo’s søster) spillede klaver til sangene.
Jeg gik til gymnastik hos Karl indtil han blev syg, de kaldte
det hjernebetændelse.
Der blev også spillet dilettant bl.a. „Det gamle guld“, hvor
Margrethe var aktør.
Jeg havde det godt i Vejgård, man hørte til familien, når der
var gæster (mest familien) kom de altid ud og hilste på i køkkenet. Der skete altid noget, der var jo mange unge samlet.
Jeg var der til maj 1941.
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I januar 1934 dør Jens pludseligt og Kirsten driver Vejgård
og Pælen videre med hjælp fra først sønnen Aage og senere
Karl.
Pælen blev i 1941 overtaget af sønnen Niels.
I 1944 sælger min bedstemor, Vejgård til min far, Axel som
flytter til gården med min mor, Emma fra Fuglsig teglværk.
De får 5 børn. Birger som bor på Vejgård, Bjarne på Bakkegården, Karin i Årup, Bue i Oddingen, Ragna i Hjørring.

Historier om min far og hans brødre:
En anderledes juleaften
Svend købte landbrugsejendom på Sejlstrup Mark i 1923.
(Spanggård)
Johannes og Anna flytter med ham til ejendommen som
henholdsvis karl og pige, de skulle alle tre holde juleaften hjemme
i Vejgård og tog af sted i hesteslæde. Da de var halvvejs blev
der den mest forrygende snestorm i mands minde. De kunne
hverken se vej eller tlf..pæle eller noget som helst. Mange kirkegængere fik stort besvær med at finde hjem efter julegudstjenesten og en del kom først hjem dagen efter. Svends
heste vendte brat omkring og da Svend ikke anede hvor de var,
om de var på vej eller mark lod han bare hestene løbe. Pludselig
genkendte de den gungrende lyd fra træbroen over Sejlstrup Å
først den ene bro så den anden bro men sad ellers fortabte i
slæden i dette uvejr. Da de to heste nogen tid efter stod hjemme
i gården (Spanggård) var der ingen grænser for hvor glade de
var for hestene, selvom det ikke blev til jul i Vejgård denne gang

Tekst: Bjarne Jensen
Foto: Fra det private fotoalbum
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Johannes: var hjemstavnsdigter kendt
under navnet Johannes Hadding.
Og skrev bl.a.:
Heer Aen Sofitj, heer wil a rues
Forde hon baj så stærk no hues.
A seer: Di holtj i fyrre or.
Ja, de ka hej, do watt forstoer,
De ka wæer saej. Men hør no hær.
Heer skaewt di fæek jo tit nyt fær.
Bløw skawten tøjslæt, ja, to så
fæk fæen jo båjn no nyt skaewt på.
Å på dej måe, do forstor.
Ku hwossen hoel i fyrre or

En bøs jordemor’
Jordmo’r hon var bøs,
Månner for he’r gøs.
Hør blot, hwa hon jo’r
Dejgång, muren spor
Etter fødslen, mat frå seng:
„Er de en pi’g heller i dreng?“
„ja“ swå’r jordmorn, hon war we
Å bade bånt, hae travlt med de:
Madam Swejsen, sej mæ lig,
Er de i dreng heller en pi’g?
„Ja, hva hels? Naturligwis!
Trur do kaski, do hår fåt i gris“.

En dag i 1929 hvor Axel gik og harvede på Ilbrovej fandt han en flintøkse. Graver
derefter i jorden og finder potteskår. Axel går sammen med Karl op til Friis på Hjørring
Museum og spørger om han kan fortælle hvordan man limer potteskår.
Friis bliver meget interesseret og tager de to ungersvende i nakken og siger at nu
må I to vist hellere vise mig hvor I har fundet potteskårene.
Det var sådan at Stenalderbopladsen blev fundet på Ilbrovej og ting derfra kan
ses på Hjørring Museum.
Axel har flere gange haft foreninger på besøg som har set hvad han havde samlet.

Hans siest øensk.
Kristen låe sæ lieg øewr meje.
Aen forstu, haj blød i reje,
Sat sæ we hans sie på stoel,
Tu hans håei, klam å kol.
„Hår då intj“ seer hon te Kristen,
„a øensk ien do ska øewr i tjisten?“
„Jow“ seer Kristen: „Jywt dæ med
haem Niels Prånger i mit sted“.
„Hwa!“ seer Aen: Tho, do forlånger,
Wi ska jyewt wos, mæ å Prånger.
De war da a sære kraw,
ien do puttes i din graw“.
„Nej“ seer Kristen: „ A forlånger
intj for mø å dej Niels Prånger.
Såent dej tjæltring boer sa æ,
I en hæesthajl snø haj mæ“.

Axel fortæller om de ting han har samlet
Ses her sammen med sin farbror Christian.

Tekst: Bjarne Jensen
Foto: Fra det private fotoalbum
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Huse Axel byggede til sine samlinger

Stenene stammer fra en grav fra romersk jernalder, ca. 500
f.Kr. - Graven blev fundet på en af gårdens marker i 1930 - da
ploven stødte på de store sten. Der blev udgravet i alt 27-28
grave. Den døde fik gravgods med bl.a. blev der fundet flere
skåle, som nu befinder sig på museet i Hjørring. Da gravene var
undersøgt fik Axel lov til at fjerne nogle af stenene og rekonstruere graven i haven i 1931.
En af de store sten står nu som gravminde på Axel og Emmas
grav på Hæstrup kirkegård.
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Vrejlev-Hæstrup Skole
Kroppen som rytmeinstrument
En fredag i oktober fik Vrejlev-Hæstrup skole besøg af
gruppen Bodypercussion. Body betyder ´krop´ og percussion betyder
´gruppe af slaginstrumenter´. Elever og lærere oplevede et forrygende
show, hvor humor, energi, glæde og høj klasse gik op i en højere enhed.
Gruppen Bodypercussion spiller nemlig en ny slags stomp, og i stedet
for at bruge percussioninstrumenter, bruger de kroppene som percussion.
Kombinationen af disse lyde kan få en krop til at lyde som et helt trommesæt! Lydene frembringes på forskellig måde, dybe lyde kan laves ved
at slå på brystkassen, høje lyde ved at knipse med fingrene, lårene og
knæene har forskellige lyde, en hul klang fås fra kinder og isse, man kan
gnide hænderne mod hinanden og lave lyde med munden. Eller skøre
indslag med dans, human beatbox, step... ja alle lyde fra kroppen - og
selvfølgelig fik Vrejlev-Hæstrup skoles elever også lejlighed til at prøve
bodypercussion under koncerten.
Hvis støjen på gangene og i klasserne er blevet mere rytmisk,
skyldes det helt givet indslaget med Bodypercussion på VrejlevHæstrup Skole!
3 herrer iført gult, rødt og blåt underholdt på bedste vis overbygningen i 3 kvarter og satte fantasien i sving m.h.t. hvad og hvor
man kan slå!
Uden skyggen af instrument fremtryllede de det ene gode musikstykke efter det andet.

En sund latter!
Forbrænding af kalorier kan gøres på mange måder. Lars Mygind tog
os med ud i latteruniverset med rigtig mange muligheder.
Skolens elever var opdelt i indskoling, mellemtrin og overbygning,
som på hver sin måde blev instrueret i at bruge kroppen på en positiv
måde.
Tænk at en sund latter på 2 min forbrænder ligeså mange kalorier
som at sidde og ro i romaskine i 10 min! I vore sparetider er det vel værd
at overveje!!
Lars Mygind foreslog også at starte dagen - endnu på hovedpuden
- med 2 minuters latter. Herefter er det meget svært at få morgenskænderiet
i gang!
En morsom oplevelse :-)

Tekst & foto: Vrejlev-Hæstrup Skole
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Klar-parat-start. Afgang til årets Jernmand - 3 km løb, 24 km cykling og 400 m svømning

Mette 9.a vandt pigerækken og Jakob 9.a vandt
drengerækken i Jernmand 09 på Vrejlev-Hæstrup
Skole

27 friske jernmænd og jernpiger ved startområdet. Alle deltagere gennemførte.

Michael 9.a og Benjamin 7.a kom
samlet og hurtigst i mål på 10 km-ruten

Alle deltagere i årets Jermand 09

Skolens
Jernmand med vind i håret og sol i øjnene

Isabella fra 7.a var hurtigste pige på
10 km-ruten

Alle deltagere gennemførte i flot stil

Hold 5 vandt hold-OL i flot stil

16

Motionsdag
7-9 årgang
Jacob S, Kristoffer og Jacob P svømmede 7.a på vinderkurs
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6. klasse på Samsø
Vi var en spændt 6. klasse der
mandag morgen mødte op på
Vrå station klokken kvart i 7.
Samsø rundt på cykel

Vi kørte med tog til Århus, hvor vi skiftede til et andet tog
som kørte til Odder, derfra kørte vi i bus til Hov hvor vi fik en lille
mad fra madpakken inden færgen kom. Vi skulle sejle til Sælvig,
men på en eller anden måde endte vi i Kolby Kås. Eva og Ole fik
så at vide at Sælvig havn var lukket midlertidig, men vores cykler var der heldigvis. Vi kørte ned til Vesborg fyr, for så skulle vi
ikke gøre det om onsdagen. Da vi var færdige med at kigge satte
vi kurs mod Sælvig bugtens campingplads. Vi blev installeret
og så var der tid til en gang fodbold inden aftensmaden som
stod på Lagsagne.
Vi blev vækket næste morgen klokken 7, så skulle vi ellers
bare gå hen og spise morgenmad og smøre en madpakke. Vi
drog nord på hvor vi besøgte Kanhavekanalen som vikingerne
gravede tværs igennem Samsøs smalleste sted, Møgelskår som
blev skabt i istiden af smeltevand, Issehoved som er Samsøs
nordligste punkt, Nordby kirke, Samsø labyrinten som er kåret
som verdens største, Ballebjerg som er Samsøs højeste punkt
på 64 m og til sidst Nordby hvor vi alle fik tanket op af slik og
chips, nogle mere end andre!
Torsdag morgen blev vi igen vækket klokken 7. I dag skulle
vi køre syd på, vi startede med at køre ud til Besser Rev, og så
videre til Ballen hvor vi spiste og gik rundt i byen, så var vi inde
og kigge på Samsøs energiakademi i 3 timer, det var faktisk
meget spændende. Så kørte vi til Tranebjerg som er Samsøs
største by med ca. 829 indbyggere, derefter vendte vi snuden
hjemad i meget skrap modvind! Om aften på campingpladsen
hyggede vi os bare og hoppede på hoppepude og spillede bold,
der havde vi heldigvis fået fri.
Torsdag morgen blev vi vækket allerede klokken halv 6! Vi
skulle jo både have gjort rent, og have spist morgenmad og
smurt madpakke inden vi kunne køre, vi skulle være i Kolby Kås
til tiden så vi kunne få afleveret cyklerne og komme om bord på
færgen. Da vi kom til Århus med toget var vi der i 1 – 2 timer, der
brugte vi tiden til at shoppe i de mange forretninger. Da vi endelig nåde Vrå station hvor det hele startede, kunne forældrene
modtage en flok meget trætte børn.

Sælvig bugts camping

Klokketårnet i Nordby

Tårnet på Ballebjerg

Skrevet af Helle Jess.

Verdens største labyrint

BT_Lokalbladet_04_2009.pmd
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Temauge på
Temauge i indskolingen.
Aktiv læring.
Indskolingens temauge var i år fokuseret på aktiv læring.
Alle elever arbejdede i forskellige værksteder: matematik og
bevægelse, hop rul og spring, mad i naturen samt drama og
musik. Alle børn arbejdede med krop og sjæl og de nød, at
dagligdagen var suppleret med mere leg.
Der blev spillet med kæmpe terninger, og lavet store udregninger på gulvet. Dansk diktat var flyttet ud i skoven hvor det
gjaldt om at samarbejde for at få hentet og stavet til flest ord.
Man kunne også være heldig at få lov til at lave et teaterstykke,
som skulle vises for hele indskolingen i sidste time. Hver dag
var der også gang i bålstedet, hvor der blev lavet mad over
åben ild, efter man havde været med til at finde maden og tilberede den.
Tirsdag tog hele indskolingen i svømmehallen i Løkken. To
busser blev fyldt op, og det var noget både børn og voksne
kunne lide. Heldigvis fik vi ikke brug for livreddernes hjælp, ud
over adskillige dykkerbriller, som måtte hentes på 4 meters dybde.
Godt at vi havde dygtige livreddere med os.

Underholdning med musik og drama

Fod leg med ord - Kathtine 3.a

3.a optræder med drama og musik

Fredag sluttede vi af med idrætsdag, hvor der virkelig blev
gået til den. I gymnastiksalen var alle redskaber på gulvet til
„ikke røre jord“, bag hallen var der „kilometerfræs“ og „dødbold“ i hallen. Hvert hold fik 20 min. hvert sted, og efter 1½ time
skulle der kåres et vinderhold af „Den gyldne sko“. Sidste års
vinder var 2.a, men i år blev det 1.a som løb med sejren. Efter
pausen stod der „O-løb“ på programmet. Der var bla. Kartoffel
løb, mooncar race, gummistøvlekast og præcisionskast. Der blev
givet point ud fra kammeratskab, fortjeneste, opførsel og engagement. Sejren gik til blåt hold, som havde enkelte gengangere
fra sidste års vinderhold. Alle deltagere fra blåt hold fik en medalje med hjem. Og således sluttede emneugen i indskolingen.

2.a´s teaterstykke

Tekst & foto: Vrejlev-Hæstrup Skole
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Vrejlev-Hæstrup Skole
Temauge fra 7. - 9. årgang
Eleverne fra 7. – 9. årgang på Vrejlev-Hæstrup Skole har
brugt uge 41 til at forbrænde kalorier i tusindvis. Tirsdag og
onsdag var målet, at forbrænde mindst 1000 kalorier pr. elev pr.
dag. Dette mål blev til i den grad opfyldt, og sammenlagt har 75
elever forbrændt ikke mindre end 166.853 kalorier på forskellige
aktiviteter over de to dage. Ud fra en kalorietabel kunne eleverne vælge hvilke aktiviteter de ville kaste sig over, og med
deres kaloriekort i hånden blev der gået til sagen i discipliner
som løb, cykling, gang, karate, cirkeltræning, mountainbike,
styrketræning, aerobic, badminton, basketball, fodbold og svømning. Udover dette var eleverne gennem et alternativt hold-OL,

hvor der blev dystet i blandt andet cykelslangestafet,
gummistøvlekast, terrænløb og kævlekast. Som et ekstra krydderi på ugen var der indlagt et latterkursus, hvor Lars Mygind
introducerede andre måder at forbrænde kalorier på, nemlig gennem et godt grin. Ugens højdepunkt var besøget af Chris
MacDonald, der meget energisk og malende fortalte om vigtigheden at sunde vaner indenfor kost, søvn og motion.

Chris MacDonald på
Vrejlev-Hæstrup Skole
Som en del af temaugen om
sundhed i overbygningen på
Vrejlev-Hæstrup Skole var der
fornemt besøg af Chris
MacDonald, som på en meget
engageret og inspirerende
måde blandt andet fortalte om
sammenhængen mellem hjerneaktivitet, søvn, kost, attitude og
motion. Med flere eksempler fra
sine studier og fra flere kendte
TV-programmer (Chris på skolebænken), gav Chris de fremmødte indblik i, hvor vigtigt det er,
at have fokus på nævnte områder især med hensyn til indlæring
i skolen. Chris MacDonald lagde i sit foredrag stor vægt på,
hvor vigtigt det er „at turde“ og at være ekstraordinær. Med
erfaringer fra sit eget liv beskrev Chris meget energisk og malende, hvordan han, netop med fokus på det ekstraordinære, er
nået dertil hvor han er i dag. Chris MacDonalds besøg var den
perfekte afslutning på en uge i sundhedens og motionens navn,
hvor eleverne fra 7. til 9. årgang har forbrændt kalorier i tusindvis.
Fortsætter side 45

Tekst & foto: Vrejlev-Hæstrup Skole
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GUDSTJENESTER
OG MØDER

Sognearbejdet

Dato

Kirkeåret

6/12-09
medvirker

2.s.i advent, Børnegudstjeneste

10.30 Hæstrup Kirstine R. R. Rafn

Minikonfirmander

13/12-09

3.s.i advent, De ni læsninger

19.00

Kor medvirker - Kirkebil

20/12-09

4.s.i advent

10.30

Vrejlev

Ingeborg Asschenfelt

24/12-09

Juleaften, Børnegudstjeneste

10.30

Vrejlev

Kirstine R. R. Rafn

24/12-09

Juleaften

14.00 Hæstrup

Kirstine R. R. Rafn

Kor medvirker

24/12-09

Juleaften

15.30

Vrejlev

Kirstine R. R. Rafn

Kor medvirker

25/12-09

1. juledag

10.30

Vrejlev

Kirstine R. R. Rafn

26/12-09

2. juledag

09.00

Hæstrup Viggo Noe

27/12-09

Julesøndag

14.00

Vrejlev

1/1-10

Nytårsdag

14.00

Hæstrup Kirstine R. R. Rafn

Kaffe og kransekage

1/1-10

Nytårsdag

16.00

Vrejlev

Kirstine R. R. Rafn

Kaffe og kransekage

3/1-10

Helligtrekongers søndag

10.30

Vrejlev

Kirstine R. R. Rafn

10/1-10

1.s.e.h.3.k.

10.30

Vrejlev

Kirstine R. R. Rafn

17/1-10

2.s.e.h.3.k.

10.30

Vrejlev

Kirstine R. R. Rafn

24/1-10

sidste s.e.h.3.k.

10.30

Vrejlev

Kirstine R. R. Rafn

27/1-10

Spaghettigudstjeneste

17.30

Vrejlev

Kirstine R. R. Rafn

31/1-10

Septuagesima

14.00

Vrejlev

Ole Holm

7/2-10

Seksagesima

09.00

Hæstrup Kirstine R. R. Rafn

14/2-10

Fastelavn

10.30 Vrejlev

14/2-10

Fastelavn med HUGF

14.00 Harken Hallen Kirstine R. R. Rafn

17/2-10

Aftengudstjeneste

19.00

Vrejlev

Kirstine R. R. Rafn

21/2-10

1.s.i fasten

10.30

Vrejlev

Kirstine R. R. Rafn

28/2-10

2.s.i fasten

14.00

Vrejlev

Ole Holm

Kirkebil

Kl. Kirke

Prædikant

Bemærkninger

Vrejlev Kirstine R. R. Rafn

Ole Holm

Kirstine R. R. Rafn

Bestilles til de angivne gudstjenester senest om lørdagen kl. 17 hos
Charlotte Kristiansen tlf. 98 99 83 62, Mobil: 61 76 49 76

Adventsmøde i sognehuset ved Kirsten Munkholt kl 19.30
Sange vi aldrig glemmer i Vesterkirken i Stenum kl 18.00
Bibelkreds hos Jørgen og Charlotte Kristiansen, Høstvej 4 Hæstrup kl 19.30
Møde i sognehuset ved Jørgen Smedegård med kor kl 19.30
Møde i sognehuset ved sognepræst, Johnny Søndberg Madsen kl 19.30
Bibelkreds hos Hanne og Per Møller Smedievejen 95 Guldager kl 19.30
Møde i sognehuset ved Mogens Åen kl 19.30

Aktivitetskalender
04.12. kl. 14.00 Fællesskabseftermiddag i Sognehuset
06.12 kl. 10.30 Minikonfirmandafslutning i Hæstrup Kirke
13.12 kl. 19.00 De ni Læsninger i Vrejlev Kirke
08.01 kl. 14.00 Fællesskabseftermiddag i Sognehuset
10.01 kl. 19.30 Vrejlev-Hæstrup Kirkers Voksenkor starter øvning i Vrejlev Sognehus
26.01 kl. 19.30 Sangaften i Vrejlev Sognehus
28.01 kl. 10.00 Babysalmesang starter i Vrejlev Kirke
05.02. kl. 14.00 Fællesskabseftermiddag i Sognehuset
10.02 kl. 19.00 Sognemøde om Hospice på Vrejlev-Hæstrup Skole
14.02 kl. 14.00 Fastelavnsfest med gudstjeneste i Harken Hallen
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Der bydes på et lille glas

Kirstine R. R. Rafn
Vrejlev Præstegård,
Vrejlev Kirkevej 28,
9760 Vrå

tlf. 98 98 60 43
Mandag-torsdag
Mail: KRR@KM.dk

Kirkegårdskontoret
Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå
Kirkegårdsleder
Jan Bjergene Christensen
Servicemedarbejder
Inger Hansen
Tlf 98 98 83 60
Mail: vrejlev.kirke@mail.dk
Kontortid: Mandag-fredag kl 9-12

Menighedsrådet
Erik Kristensen
Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
Tlf. 98 98 63 33. Mail: ge@pc.dk
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Kor medvirker

Sognepræsten

Indre Mission
30/11-09:
12/12-09:
11/1-10:
18/1-10:
8/2-10:
15/2-10:
8/3-10:

Kirkekaffe
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Vrejlev Kirke

SOMMERKONCERT

De ni
læsninger
3. søndag i advent

13. december
2009, kl. 19.00 i
Vrejlev kirke
Ifølge traditionen holdes
gudstjenesten 3. søndag i advent ikke som en almindelig
højmesse. Vi har i stedet en aftengudstjeneste, hvor lægfolk læser
tekster fra Bibelen, Voksenkoret
og Skolens Børnekor synger
smukt for os og vi istemmer selv
de dejligste salmer.
Denne aften er særlig stemningsfuld og meget anderledes
i forhold til højmessen. Det er
en oplevelse at deltage, her kan
man tale om, at man „får noget
med hjem“. Man fyldes af ro og
velvære, man slapper af og
stresser af – og ikke mindst får
man efterfølgende en god snak
med venner og bekendte.
Under den efterfølgende
hyggestund vil menighedsrådet være vært ved et glas vin
og lidt mundgodt. Så det bliver
en virkelig dejlig aften med ro
og venskabeligt, afslappet
samvær, og hvem har ikke brug
for det netop i december, så
kom og vær med!

Koncert i Vrejlev Kirke fredag den 7. august kl. 20.00
Kirken var næsten fyldt
op, og det siger ikke så lidt,
når det er Vrejlev Kirke. To
veloplagte verdensberømte
musikere nød akustikken i den
store gamle kirke, og publikum
nød lyden af det virtuose spil.

Vendsyssel Festival

Michala Petri
og Lars Hannibal

Onsdag den 10. februar klokken 19 på Vrejlev-Hæstrup Skole.

Hvad kan et Hospice tilbyde os?
Sognepræst Ole Raakjær og Musikterapeut Agneta Ed, der
begge er tilknyttet Hospice i Region Nordjylland og har stor
erfaring indenfor området, kommer og fortæller os om:

Hvordan hjælper vi hinanden når livet bliver svært?
Musikkens betydning når livet bliver svært, hvorfor og hvordan
virker den?
Der er lagt op til en spændende og for os alle en vedkommende aften.
Deres gode erfaringer gælder jo ikke kun på Hospice, men kan også
bruges i mange situationer i livet.
I pausen er der Kaffe og brød.
Entre 25 kroner
Menighedsrådet og Kulturelt Udvalg

Ved koncerten blev der
spillet værker af bl.a. Händel,
Bach, Beethoven, Grieg m.fl.
Også kinesisk musik blev præsenteret. Michala Petri spillede på små blokfløjter
med høje toner, på mellemstore blokfløjter med toner, som både gik i højden og i dybden. Bl.a. i de
kinesiske numre spillede Michala Petri på meget
store blokfløjter med meget dybe toner.
Klapsalverne ville ingen ende tage, da koncerten var forbi, og det blev til flere ekstranumre, før
publikum ville slippe det berømte par.
Michala Petri er næsten født med en blokfløjte
i munden. Hun var vidunderbarn, der allerede som
3-årig begyndte at spille blokfløjte, og som 11-årig
havde sin solist-debut i Tivolis Koncertsal. Hun
har i tidens løb optrådt på hele verdens musikscener
og spillet sammen med de fleste kendte dirigenter,
orkestre og solister.
Lars Hannibal har primært arbejdet som kammermusiker og har turneret verden rundt med bl.a. violinisten Kim Sjøgren. Hans nysgerrighed for alternative musikgenrer har også bragt til samspil med
bl.a. Niels Henning Ørsted Pedersen, Palle Mikkelborg, Svend Asmussen og utallige andre.
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Sognearbejdet

NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Kom til alters - Ny altervin
Den nye altervin er meget velsmagende og har den smukkeste
rubinrøde farve.
Der er indført ny altervin i kirkerne i løbet af efteråret. Den tidligere
altervin, portvinen, er erstattet af druesaft.
Det betyder blandt andet, at altervinen nu er alkoholfri – til glæde for
børn og unge. Der er ikke mange børn – eller unge mennesker – der
bryder sig om alkohol. Og det er synd, at de ikke vil deltage i altergangen, fordi de ikke kan lide vinen. Det er lige så synd, at når de endelig
deltager, så efterlader de fleste børn og mange unge mennesker vinen i
særkalken på grund af smagen. Og på den måde bliver altergang til en
dårlig oplevelse for børn og unge. Der så ikke deltager i fremtiden, fordi
de bliver ved med at huske en dårlig oplevelse.
Der var selvfølgelig den mulighed, at man udskænkede saftevand
ved særlige lejligheder – men det afskærer stadigvæk børn og unge fra
altergang ved ordinære gudstjenester. Og målet med udskiftning af altervinen er netop, at altergang skal være for alle – uanset smag! Druesaften
er lidt sød – også i eftersmagen, så voksne vil også kunne lide den!

SOGNENE NETOP NU

Indsamling i kirkerne
TAK!
Jeg vil gerne herigennem udtrykke min taknemmelighed for jeres måde at tage i mod os.
Det har været helt overvældende at komme til
Vendsyssel og møde så meget venlighed, hjælpsomhed, imødekommenhed og accept. Dele af
familien havde advaret mig mod at søge embede i Vendsyssel – „Du får det aldrig, du er
kvinde og fra Sjælland“ var advarslerne. Men
det gjorde I til skamme.
Fra første dag var vi omgivet af venlige mennesker, der gjorde alt for, at vi skulle føle os velkomne – og det føler vi i høj grad. Ikke bare det
fine indsættelsesarrangement, men alle dagene
var I der og spurgte til vores velbefindende og
gav en hånd med.
Vi har haft en uvurderlig hjælp i Henriks familie, der har stillet op og hjulpet os på plads i
præstegården – uden dem var det aldrig gået så
nemt. Og det er nu gået op for mig – at ikke
bare Henriks familie er særligt imødekommende
– det er simpelthen et kendetegn for vendelboer.
Og dermed blev en af mine fordomme elegant
fjernet. Vendelboer er ikke ordknappe, tilbageholdende og skal se alle an. Vendelboer – i hvert
fald i Vrejlev-Hæstrup sogne – er venligheden
og hjælpsomheden selv.
Tak fordi I gjorde overgangen mellem Sjælland og Vendsyssel så let for mig, tak fordi I har
taget så godt imod os – tak for al jeres hjælp.
Kirstine
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Vi har indført fast indsamling hver søn- og helligdag, samt ved andre
gudstjenester i kirkerne. Alle søn- og helligdage er kollektdage med forskellige formål. Da der er uendelig mange gode formål at støtte – og
mange af os har lidt ekstra at give af – har menighedsrådet og undertegnede besluttet at indføre indsamling i kirkebøsserne.
I skrivende stund er alle organisationer endnu ikke udfundet, men
det vil blive bekendtgjort fra prædikestolen ved hver gudstjeneste, hvilket formål kirkerne støtter den pågældende dag.
Vi har besluttet, at vi samler ind til den samme organisation en måned
af gangen. Og der besluttes snarest hvilke formål vi støtter de enkelte
måneder. Dog er det besluttet, at i månederne oktober, november og
december går jeres gavmildhed til den lokale julehjælp.
Da julehjælpen er fordelt kort inden juleaften, vil indsamling fra og
med juleaften og resten af december måned gå til Børnesagens Fællesråd, der har kollektdag netop juleaften.
De organisationer, der drøftes er alle danske organisationer, der hovedsageligt arbejder i Danmark. Dog er Folkekirkens Nødhjælp også på
bordet som forslag.
Det er mit store håb, at I alle vil støtte efter evne og lyst – kirkerne
takker på forhånd for en hver god gave, som I bidrager med.

Indførelse af kirkefolder
De af jer, der var til høstgudstjeneste 4. oktober i år – og de efterfølgende gudstjenester - fik udleveret en lille folder sammen med salmebogen. Denne folder vil blive udleveret ved alle gudstjenester i kirkerne.
Tanken er, at man kan følge med i gudstjenesteforløbet – også hvis
man ikke er så kirkevant. Det er bestemt ikke en fornærmelse mod alle jer
kirkevante – tværtimod, det er tænkt som en hjælp for de, der sommetider
kommer i kirke – og ikke fra gang til gang kan huske forløbet.
Det er også en hjælp for konfirmanderne, der på et tidspunkt i foråret
selv skal lave deres egen gudstjeneste – så har de noget at støtte sig til…
Endelig er det praktisk, når der vælges salmer, som ikke er med i
salmebogen, de kan så trykkes i folderen. Lige som forskellige oplysninger om ugens aktiviteter og dagens indsamling vil fremgå af folderen.
Jeg håber I vil tage godt imod dette nye tiltag – og glæde jer over, at
det bliver lettere at følge med.

Sognepræst
Kirstine R R Rafn
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Lokal julehjælp
Julen er en dejlig tid. Mange nyder årstiden,
julesalmerne, juleudsmykningen, forventningen, gaveindkøb, hyggen med venner og familie, planlægning,
den gode mad og de gamle traditioner…
Og nogle synes det er en speciel tid; der har været
pyntet op siden 1. november i butikkerne, alting er
dyrt – der er næsten ingen gode tilbud, det er koldt og
kedeligt vejr (når det altså ikke lige sner!), næsten alle
mennesker virker stressede, det er mørkt det meste af
tiden…
Og sådan er vi delt i to grupper, når det handler
om den søde juletid. Der er også et andet punkt, hvor
vi er delt i to grupper. Nogle har råd – og andre har
ikke.
Disse to grupper er meget velkommen til at henvende sig i præstegården.
Jeg hører meget gerne fra de af jer, der har lidt at
dele ud af. En hver pengegave vil blive modtaget med
stor taknemmelighed – og indgå i pulje til den lokale
julehjælp. Det er jo ikke alle, der når at komme i kirke og
lægge et bidrag i kirkebøsserne, derfor er der mulighed for at hjælpe via henvendelse til præsten. Ligesom det ikke er alle firmaer i byen, der nødvendigvis
kommer i kirke – og de skal jo også have mulighed for
at give en hjælpende hånd.
Den anden gruppe er ligeledes meget velkommen
i præstegården. Man kan enten ringe og aftale en tid
til samtale, eller man kan lægge en kuvert i brevsprækken. Jeg har brug for:

Nye tiltag i kirkerne
Hver anden måned (februar, april, juni, august og
oktober) vil der være en aftengudstjeneste en hverdag.
Det bliver en stille tjeneste med plads til bøn og eftertanke – og med mange gode salmer.
Efter gudstjenesten bydes der på et glas rødvin og
lidt snacks – eller en sodavand… Vi hygger os lidt i hinandens gode selskab i våbenhuset og får tid og lejlighed
til at tale sammen over et lille glas.
Første gang vi mødes må I meget gerne komme med
forslag til, hvad en sådan aftengudstjeneste kan hedde.
Nu har vi jo „spaghetti-gudstjenester“, skal disse aftengudstjenester så bare slet og ret hedde „Aftengudstjeneste“ eller er „Brød og vin“ bedre? Eller måske
„Aftenandagt med vin“ eller… Kom med jeres gode idéer,
så vi kan få navngivet vores nyskabelse.

Tirsdag den 22. december vil julehjælpen blive uddelt.

Den anden nyhed er til gengæld ikke en nyskabelse
– mere en gammel tradition, der skal gentages så ofte
som muligt!
Fra og med 2010 vil der være en kop kaffe og en lille
kage i våbenhuset efter alle ordinære søndags-gudstjenester i Hæstrup kirke. Dette er ligeledes for at give os
mulighed for at tale lidt sammen, hygge os og lære hinanden bedre at kende.
Man spredes ofte umiddelbart efter gudstjenesten,
alle skal hjem eller videre til noget andet. Men sådan behøver det ikke at være. Søndags-gudstjenesterne i Hæstrup erklæres hermed for „stress-fri-zone“, der skal være
plads til at vi er lidt gode ved os selv og ikke mindst ved
vores medmennesker.

Julehjælpen består af en „købmandskurv“ med flæskesteg, rødkål, grødris, piskefløde, mandler, kirsebærsovs, marcipan, frugt/nødder og lign. Afhængig af hvor
mange penge, det lykkes at samle ind, vil der tillige
kunne være f.eks. gavekort til BR-Legetøj eller et lign.
sted. Ligesom det forhåbentlig lykkes at lægge en mandelgave med i kurven.
Tanken bag er, at der måske kan blive plads til en
lille gave til børnene, når der ikke skal bruges penge
på madbudgettet til juleaften.

Jeg håber, at I vil bakke op omkring disse to tiltag,
som jeg anser for at være gavnlige for os alle sammen.
Selvfølgelig er kirkegangen vigtig for os som kristne mennesker, men vi skal ikke glemme det værdifulde i det sociale samvær – ikke bare i selve gudstjenesten – men
også bagefter, når vi egentlig gerne ville have vekslet et
par ord med andre kirkegængere, men ikke rigtig havde et
påskud til at blive lidt længere. Det påskud har vi nu, nu
har vi alle muligheder for at være noget for andre – og for
os selv.

seneste årsopgørelse og de seneste tre lønsedler,
dagpengeoversigt eller lign. for hele husstanden (man
kan kopiere hos præsten – eller få papirerne returneret, hvis der er lagt besked herom).
oplysninger om antal voksne og børn, samt børnenes
alder.
besked om, hvorvidt man selv ønsker at afhente eller
om man ønsker julehjælpen bragt ud.
Alle henvendelser imødeses senest den 15. december.

Sognepræst
Kirstine R R Rafn
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Ny sognepræst i Vrejlev-Hæstrup
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En billedkavalkade fra ordinatioen den 2.9. og
indsættelsen a f den nyansatte sognepræst ved
Vrejlev og Hæstrup sogne den 7.9.2009.
På venstre side ses billeder fra Budolfi kirke
bl.a. med biskop Søren Lodberg Hvas,
domprovst Arne Mumgaard, der tidligere var
sognepræst i Vrejlev-Hæstrup og Kirstine Rafn.
Bagved ses provst Lars-Erich Stephansen.
De øvrige billeder viser bl.a. indsættelsen af
Kirstine Rafn i Hæstrup og Vrejlev kirke.
Indsættelsen blev foretaget af provst Lars-Erich
Stephansen og kirkens voksenkor og skolens
børnekor medvirkede.
Bagefter var der frokost for alle i Harken Hallen.
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Vrejlev Kirke

VREJLEV-HÆSTRUP
MENIGHEDSRÅD

REPLIK

Babysalmesang

Sangaftener

Fastelavnsgudstjenester

i foråret 2010 finder sted 10 gange i Vrejlev
Kirke på følgende torsdage kl. 10.00:

finder i foråret 2010 sted dels
i Sognehuset, dels i Præstegårdens konfirmandstue på
Vrejlev Kirkevej 28.

I 2009 startede et nyt samarbejde
mellem HUGF og Vrejlev-Hæstrup
Kirker. Resultatet blev, at fastelavnsfesten i Harken Hallen indledtes med en ca. ½-times gudstjeneste.

28. januar,
4., 11., og 18. februar,
4., 11., 18. og 25. marts,
8. og 15. april.
Mødre/fædre og babyer på ca. 2 – 8 mdr.
er hjertelig velkomne. Forskning har nemlig
vist, at musik og sang fra før-fødsel og i tiden
efter fødslen, fremmer barnets indlærings- og
sociale evner senere i livet.Giv dit barn en god
start på livet og kom til babysalmesang i
Vrejlev Kirke.
Babysalmesangen varer ca. ½ time og det
koster ikke noget at være med. Efterfølgende
er der kaffe/the med franskbrødsmadder i
Sognehuset, og det koster en 10’er..
Tilmelding nødvendig til Bodil Andersen,
tlf. 21 75 44 40 eller bodil@lindecom.dk.

Kirkernes Voksenkor
Der øves på følgende tirsdage kl. 19.30 i Sognehuset
10. og 19. januar
2. og 9. februar
2., 9., 23. og 30. marts
13. og 27. april
3., 11 og 25. maj
1. juni.
Vi medvirker i kirkerne bl.a. i forbindelse med
følgende højtider:
Fastelavnssøndag, den 14. februar i
Hæstrup Kirke
Påskedag, den 4. marts i Hæstrup og
Vrejlev Kirker.
Pinsedag, den 23. maj i Hæstrup og
Vrejlev Kirker.
Søndag den 6. juni i Vrejlev Kirke i
forbindelse med Klostermarkedet.
Nye velsyngende medlemmer har vi altid brug
for. Kig ind til øve-aftenerne i januar. Ved du, at du
synger nogenlunde rent, så kom og prøv, om korsang er noget for dig. Din stemme behøver ikke
være særlig kraftig, det skal nok komme, for vi arbejder med stemmerne i koret.
Ring evt. for yderligere oplysninger til korets
leder, Bodil Andersen, på 21 75 44 40.
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Temaerne er endnu ikke fastlagt, men vi håber, vi får
nogle hyggelige aftener med
dejlig fællessang.
Planen er:
Tirsdag den 26. januar
i Sognehuset
Tirsdag den 16. februar
i Præstegårdens konfirmandstue

Vi var alle glade for dette samarbejde.
Derfor gentager vi det i år, nemlig
søndag den 14. februar
kl. 14.00 i Harken Hallen.
Fastelavnsfesten indledes med en
kort gudstjeneste, hvorefter der er
tøndeslagning m.m. og kaffe/sodavand med fastelavnsboller.

Tirsdag den 16. marts i
Sognehuset

Den 14. februar kl. 09.00
er der gudstjeneste
i Hæstrup Kirke

Tirsdag den 20. april i
Præstegårdens konfirmandstue

Her medvirker Kirkernes Voksenkor.
Vel mødt til begge arrangementer!

Junior Kirkekor
for unge på ca. 10 – 17 år starter efter sommerferien 2010.

Sidste sangaften tirsdag den 18. maj i Sognehuset
Vi vil synge gamle og især nye sange og salmer, hovedsageligt fra
Højskolesangbogen og Salmebogen.
Vel mødt til hyggelige aftener!
Organist Bodil Andersen

Spaghettigudstjenester
De velbesøgte spaghettigudstjenester i Vrejlev Kirke vil finde sted i
foråret 2010, nemlig
torsdag den 28 januar
onsdag den 24. marts
torsdag den 27. maj
Spaghettigudstjenesterne varer ca. ½ time, og herefter spiser vi skruer og
kødsovs med gulerods- og agurkestænger. Hertil både vand og saftevand.
Gudstjenesterne forgår i børnehøjde, men alle – også tanter, onkler og
bedsteforældre – er hjertelig velkomne!

Organist
Bodil Andersen
26
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VREJLEV-HÆSTRUP
SOGNE

Vrejlev Kirke

Høstgudstjenesten
Søndag den 4. Oktober var
Vrejlev Kirke særlig smukt pyntet
til høstgudstjeneste. Bl.a. med
halmballer, kornneg og kranse
bundet af årstidens planter. Solsikker og kastanjer have også fået
en plads i den pyntede trillebør,
som dekorativt var arrangeret ved
trappen til alteret.
Mange havde medbragt afgrøder fra haven, bl.a. persille,
æbler, pærer, blomster, løg og
mange andre planter.
Kirstine Rafn og de mange
spejdere bar i samlet flok høstoffergaverne ind i kirken, og da
fanerne samtidig blev båret med
ind, gav det en smuk og højtidelig
stemning blandt de mange kirkegængere.
Vrejlev og Hæstrup kirkers
voksenkor medvirkede også ved
høstgudstjenesten, og som sædvanlig var det et veloplagt og velsyngende kor der medvirkede ved
gudstjenesten.
Efter højmessen havde menighedsrådet arrangeret en let frokost i Sognehuset, hvortil alle var
inviteret. Trods trange pladsforhold blev det en hyggelig stund,
hvor der også blev lejlighed til at
synge et par af efterårets salmer.
De mange medbragte høstofre
blev derefter udloddet via amerikansk lotteri og overskuddet som
blev på ca. 1500 kr. går i år til den
lokale julehjælp.

Servicemedarbejder
Inger Hansen
BT_Lokalbladet_04_2009.pmd
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Traktortræk

2005 / 2009

Små og store drenge

leger med små og store traktore

det oser
meget

og nogle får
præmier
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GADESPEJLET

KORT

FORTALT

Nyt lokalt firma
Jysk Antenne Teknik hedder det nye firma, som Jan Frost
har startet på hjemadressen Tollestrupvej 195 i Tollestrup. Jan
er et kendt ansigt i branchen og har 15 års erfaring inden for
radio-, tv-, parabol- og antennebranchen. Jan var i mange år
ansat hos Udeteknik i Pandrup som har serviceret de fleste
radio/tv butikker i Nordjylland. Jan har deltaget i større monteringer af store lydanlæg i flere sportshaller og feriecentre mm.
Han har ligeledes deltaget i adskillige kurser inden for B&O
som han også har monteret en del af. Jan har lavet rigtig mange
antenne løsninger i sommerhuse som også er ramt af analog
lukning og allerede indgået faste aftaler med flere sommerhus
bureauer. Har du problemer med tv-signalet eller vil du undgå
sort skærm, når det analoge tv-signal slukkes d. 1. november, så
ring til Jan, som kan hjælpe med alt indenfor følgende områder:
·
·
·
·
·
·

Opsætning /montering af paraboler
Opsætning af antenneanlæg
Opsætning af lydanlæg
Opsætning af fladskærme
Montering af Canal Digital, Viasat løsninger og Boxer TV
Problemer med dit eksisterende tv-signal

Jan Frost oplyser at knap 600.000 husstande modtager tvsignal via egen antenne og har disse husstande ikke fået en
digital modtager inden d. 1 november så får de sort skærm,
problemet er at 90 % af alle danskere ved godt hvad der sker her
d. 1 november men rigtige mange ved ikke hvad de skal stille op
i deres situation ligeledes er alle kanaler på fællesantennen også
blevet digitale som mange heller ikke ved hvordan man skal

håndtere for at se. Jan Frost oplyser, at der er flere fordele ved
at få digitalt tv-signal. Du får bedre billedkvalitet, bedre lydkvalitet og flere valgmuligheder. Jysk Antenneteknik har det ultimative mål at udføre et godt stykke arbejde af høj kvalitet! Jan
Frost har tlf. nr. 40 55 22 00 og øvrige kontaktoplysninger kan
findes på www.jysk-antenneteknik.dk

Poulstrup i fremtiden
natur, kultur, miljø og trivsel
Hvad vil vi have ud af byfornyelsen?
Lad os stå sammen og holde et stormøde i Poulstrup
torsdag den 14. januar kl. 19
i Aktivitetshuset på Gammel Rønnebjergvej
Kom og giv dit bud eller fremsæt dit ønske for, hvordan vores by skal se ud,
og hvad du gerne vil have den indeholder.
Der vil være oplæg ved bl.a. Flemming Trinskjær,
som er sekretær i „Aktionsgruppen Vendsyssel,“
som igen er dem der deler landdistriktsmidler ud,
og der er penge, men vi skal komme med ideerne.
Landsbyrådet/ Multinetværket

BT_Lokalbladet_04_2009.pmd

29

10-11-2009, 11:57

AKTIVITETSCENTRET
POULSTRUP

Nyt fra Aktivitetshuset
Så er der godt gang i den igen, de faste grupper som benytter lokalerne på Gl. Rønnebjergvej 9 i Poulstrup er kommet godt
fra start. Net cafeen har haft god tilgang, 4 hold er fyldt helt op,
her er der mulighed for hjælp til at arbejde med computer, der
bliver surfet på nettet, og søgt efter gamle aner, så der er gang i
den.
Litteraturholdet er i fuld gang med at læse. Og træværkstedet som kun har haft en kort sommerferie arbejder for tiden
med boliger….. til fugle og dyr.
Aktivitetshuset i Poulstrup har åbningstider tirsdag, torsdag og fredag. Derudover arrangeres ture, underholdning,
foredrag, banko. Der kan stilles lokaler til rådighed til pensionister og efterlønnere, så har du en ide du gerne vil dele med
andre så kig inden for og hør nærmere om, hvordan det gribes
an. Det kan bl.a. være patchwork som der er behov for, eller at
oprette en studiekreds om et emne, som man gerne vil gå mere
i dybden med.
Brugerrådets første større arrangement i august var en
kør selv tur til Bjarne og Dorte i Bastholm som har en meget
stor samling af gamle arbejdsredskaber, maskiner, vogne og
nogle flotte brune køreheste. Der blev snakket meget om de
forskellige ting, hvad de var brugt til osv. efterfølgende drak
vi kaffe i den store hal, en rigtig dejlig tur.

August bød også på besøg fra Lønstrup Aktivitetshus som
gerne ville have en dyst på Petanque banen. Resultatet snakker
vi ikke om, men der bliver lagt op til en revanche kamp. Men
også en fin eftermiddag.

Den 4. september drog en flok fra Aktivitetshuset til
Husflids messe i Viborg. Her var der stor inspiration at hente for
det kreative folk, de to haller var fyldt med forhandlere med alt
indenfor maskiner, værktøj, papir stof m.m.. Viborg Husflidsforening havde to stande, en med patchworkudstilling, og en
med papirflet og løbbinding, to stande som også gav stof til
eftertanke. En god dag, selv om vi to gange måtte lide den tort
at blive meget våde, når vi skulle krydse pladsen mellem de to
haller.

Så blev det til et besøg fra Solgården i Sindal, som ville
gå Klosterruten. Et stort hold startede fra Gl. Rønnebjergvej
i flot solskinsvejr og der var højt humør på hele turen, og
rosende ord til Klosterruten. Nogle benyttede også lejligheden til et besøg i Klosterkirken.

Så stod der spissammen på programmet og denne aften
med underholdning af Visens Venner i Hjørring. Jørn Christensen, harmonika, Fritz Tandrup, guitar, Ejgil Jensen, Inge og Hermand Svendsen, sangere. Denne gruppe fra Visens Venner leverede et meget fint program med kendte og mindre kendte
viser krydret med et par gode historier.
Brugerrådet er i fuld gang med det nye program for vintermånederne som vil indeholde nogle af de traditionelle julearrangementer men vi arbejder også på et foredrag til januar.
Brugerrådet.

30

LOKAL
bladet

BT_Lokalbladet_04_2009.pmd

30

10-11-2009, 11:57

TEMA

DANSK
HUSMODERLEKSIKON

I dag bliver man ikke hjernetræt, men
stresset og man sover ikke middagssøvn
– man „power napper“. Så nup en nap og
undgå stress.

Uddrag fra Per Hansens opslagsværk –
Dansk Husmoderleksikon.
Sidste forår havde jeg fået til opgave at beskrive husholdning i tiåret 1940-1950. I den anledning var Per Hansen, Poulstrup så venlig at tilbyde mig at låne et eksemplar af Dansk
Husmoderleksikon anno 1949. Det er digert værk på 1370 sider
- i to bind, som Per er i besiddelse af. Det er en guldgrube af
oplysninger og viden og samtidig et stykke danmarkshistorie
om livet for 60 siden. Det er også fornøjelig læsning set med
nutidsøjne.
Hovedredaktør af værket var Karen Kraae, hun havde allieret sig med specialister, som vidste noget om hvad enhver
husmor burde vide. Derfor indeholder værket oplysninger om
alt fra rensning af afløb, konsistensen af afføring, indretning af
børneværelse, fingersutning, spisevægring, valg af vandretur,
kageopskrifter, indkøb af spritapparat, valg af pejs og diagnose
på leddegigt – ja næsten alt kan man få oplysning om.

Hvad kan man så bruge 60 år gamle oplysninger til – de er
håbløst forældede efter den udvikling vi har været igennem –
og dog!
Jeg har plukket et par emner frem. Det første hedder „Humørhygiejne“, det var noget man rejste rundt og holdt foredrag om
- for kvinder. Det forlød at dårligt humør ligesom godt humør er
„smitsomt“ for omgivelserne. Bortset fra at man kan være ramt
af dybere alvorlige sorger, så kan som hovedårsag til „dårligt
humør“ nævnes mangel på personlig pleje, selvoptagethed og
forkælelse. Gode råd om hvordan man kurerer „dårligt humør“
lyder sådan: at leve sundt, at voksne må fortsætte selvopdragelsens store kunst hele livet, at forstå at vi alle har samme
ret til livet og lykken, at enhver beholder sine daglige fortrædeligheder for sig selv, og ikke udøser sin surhed og gnavenhed
over sine medmennesker, men så vidt muligt altid viser et glad
og forstående sindelag.
Humørhygiejne det må vist være ligeså aktuelt i dag som
dengang – bortset fra at det vel gælder for både mænd og kvinder.
Det andet emne er „hjernetræthed“. Hjernetræthed fremkaldes ved dagligt intensivt hjernearbejde, som hos mennesker
der for eks. udelukkende arbejder med videnskab, handel og
bankvirksomhed. En anden gruppe, der også nemt rammes er
travlt beskæftigede husmødre med stram økonomi og mange
børn, husmødrene må bruge deres hjerne hele dagen til at holde
alt i hjemmet i orden. Hjernetræthed viser sig i form af gnavenhed, uoplagthed og hovedpine m.m. og symptomerne misforstås ofte af omgivelser, som af den trætte selv, hvilket bevirker
at behandling ofte bliver fejlagtig. Da hjernearbejde kun forøger stofskiftet i ringe grad modvirkes hjernetræthed ikke ved
at spise drikke mere for at trøste sig, det forøger kun vægten.
Den åndelige hygiejne består i en daglig træning af hjernen
ved med energi at sætte sig ind ting, der ligger udenfor det
daglige rutinearbejde. Derudover skal man sørge for at få tilstrækkelig med nattesøvn, som skaffer hjernen hvile. Det vil
også være godt at tage en middagssøvn på mindst en time, når
trætheden melder sig.
I dag bliver man ikke hjernetræt, men stresset og man sover
ikke middagssøvn – man „power napper“. Så nup en nap og
undgå stress.
Måske har flere ting alligevel ikke ændret sig så meget –
bare nye etiketter på de gamle flasker.

Per Hansen med Dansk Husmoderleksikon fra 1949

Tekst. Kirsten Mouritsen
Foto: Erik Jess
BT_Lokalbladet_04_2009.pmd
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KFUM-SPEJDERNE

KFUM-Spejderne
Hvis I ikke allerede har købt en kan i nå det endnu, for vi
har dem med til julemarkedet, taget i betragtning af at de ikke
er blevet udsolgt.

Hjælpere

Emil/ Jacala

Julekalendere
Spejderne har i år valgt at prøve noget nyt!
Vi har nemlig fået lavet vores egen julekalender, spejderne
kommer rundt i byen og sælger den, overskuddet fra
kalenderen går direkte til spejderne i Poulstrup. Pengene
vil bl.a. blive brugt til spejderaktiviteter, fornyelse i Spejderhuset m.m.

Vi er 4 spejderledere, der har det utroligt sjovt hver torsdag, sammen med 25 spejderbørn, vi kan godt mærker at vi
næsten har fået dobbelt så mange børn her efter sommerferien, det er vi meget glade for. Så vi kunne godt tænke os lidt
flere hjælpende hænder, så hvis du går derhjemme og godt
kunne tænke dig at prøve at være spejder, er du meget velkommen, man kan aldrig blive for gammel til at prøve at være
spejder, det er ikke et krav at man kan komme hver torsdag for
at være hjælper.
Mere information kan fås ved at henvende sig til grupSpejderuniformer
peleder
Dorte Vanggaard på tlf.: 29 64 12 27.
Er der nogen der ligger inde med gamle spejderuniformer,
som I ikke bruger længere og som I gerne ville af med, køber
Spejderhuset dem til en rimelig pris, de skal dog se ordentlige ud. I kan kontakte gruppelederen Dorte 29641227

Loppeeffekter
Eftersom spejderne ikke har afholdt loppemarked
de sidste par år, har vi valgt at sige helt
stop. Så derfor modtager vi ikke loppeeffekter længere.

Spejdernes ”flotte” Julemarked...
Søndag d. 29. november 2009

På Poulstrup Skole
Kl. 10 - 15
Julemarkedet byder igen I år på et bredt sortiment
med salg af: keramik, glaskunst, vandkunst, nisser,
nips, spejderting, gaveartikler, gran og kranse. m.m.
Kræmmere fra hele Nordjylland
Endvidere er der salg af flotte
juledekorationer og adventskranse
Man kan også prøve lykken i
Spejdernes store Tombola
Man kan bagefter hygge sig i Spejder-caféen,
som byder på Byens Bedste Kager,
Gløgg og æbleskiver.
Kæmpe børnejulemarked,
hvor børnene sælger ud af deres gamle legetøj.
Kom og gør et godt køb og få en hyggelig dag.

i Poulstrup

Stor kagebagnings konkurrence
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KFUM-SPEJDERNE

KFUM-Spejdernes gruppelejr

Gruppelejr
I weekenden den 25. – 27. september tog ca. 20 spejdere og
ledere af sted på den årlige gruppelejr, temaet i år var indianere.
Vi havde en utrolig god og hyggelig tur og vejret var godt. Her
kommer en historie fra en af ulvene, som fortæller om hvad han
oplevede på turen.
Alle Poulstrupspejderne var på gruppelejr i Saltum. Vi lavede indianertøj og pyntede os med fjer. Vi byggede tipier (indianertelte) og hyggede os med bål og boller. Vi var også på
kanotur på Saltum sø. Og vi var på natløb for at finde en spejderleder, vi fandt som et par sko og trusser!!!

Tekst & foto KFUM spejderne
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MULTINÆTVÆRKET

Landdistriktsudvikling og Landskabsforvaltning
Invitation til en temadag i „Master i
Landdistriktsudvikling og Landskabsforvaltning“.
Overskriften for dagen er „Lokale aktionsgrupper,
lokal landdistriktspolitik og kommuneplanlægning
– samspil eller modspil“.

Det lød fint. Multinetværket i Poulstrup synes det var værd
at høre mere om, det er altid spændende at se og høre, hvad der
sker andre steder. Det blev muligt at deltage, da Hjørring Kommune ville betale for 2 medlemmer fra Landsbyforum, undertegnede og Jacob Bækgaard fra Plan og Udvikling.
Seniorrådgiver Hanne Tanvig, Skov & Landskab ved Københavns Universitet indledte med at spørge om der var et
problem?
Interessen for landdistrikterne er stor og mange er involveret. Men hænger det egentlig sammen alt det, som de forskellige
parter arbejder med. Det være sig landdistriktsudviklingspolitik
eller planlægning for det åbne land - også inden for de samme
kommuner?
De lokale aktionsgrupper, landsbyforeninger og ildsjælene
på den ene side og de kommunale planlæggere eller forvaltere
af arealer og natur på den anden side har forskellige udgangspunkter. Sat på spidsen er det forskellen mellem at skabe udvikling med penge til projekter og folkelig involvering i landdistrikterne (fra neden) og at undgå eller styre (by)udviklingen i det
åbne land (og projekterne) gennem regulering og administration (fra oven).
Senere på dagen blev der debatteret mulighederne for konflikter, synergi og samspil.
Eksempler på modspil eller synergi – og hvordan der kan
bygges broer
Repræsentanter fra LAG Skive med formand Else Marie
Larsen og planchef Henrik Willadsen fra Skive Kommune, fortalte at man i Skive tænkte i helheder, når man planlagde nye
projekter, dvs. at man tænkte landistriktspolitikken ind i de en-

kelte projekter, hvor mange kommuner er sektor opdelte. Når
man kender hinanden og fra start er i dialog, så kan man løse
mange problemer.. men træerne gror alligevel ikke altid ind i
himlen, når de gode intentioner skal omsættes til praksis.
Fra LAG Djursland og Syddjurs samt Norddjurs Kommune
fortalte LAG koordinator Karen Just, planlægger Tina Degn
Rasmussen og planlægger Kirsten Bjerg om Landdistrikter i et
krydsfelt – Kommuner, Region og LAG og de problemer det
havde givet i forbindelse med kommunesammenlægningen.
Fra Fynsland og Fåborg-Midtfyn Kommune talte fmd. for
Fynsland Erik Sønderskov og landdistriktskoordinator Jens Peter
Jacobsen. Fynsland er en paraplyorganisation i Fåborg-Midtfyn kommune, som repræsenterer de små samfund og foreninger. De talte over emnet „De lokale udviklingsplaner og een
landdistriktskoordinator - ben i begge lejre – kan det lade sig
gøre?“
Da LAG Fyn skulle dannes havde de netværket, koordinatoren i LAG Fyn blev på ½ tid landdistriktskoordinator Jens
Peter Jacobsen som på den måde fik et ben i hver lejr. Det kan
fint lade sig gøre for foreningerne opfatter ham ikke som kommunens mand, men han har viden med fra kommunen.
Bagefter var der paneldebat med titlen:
Hvad kan og skal vi lære? Synspunkter og kommentarer til
oplæggene, egne erfaringer og bidrag m.v. Deltagere bl.a. Konsulent Berit Mathiesen/KL, konsulent Anette Prilow/ Danske
Regioner, projektleder Rita Munk, Netværkscenteret, fmd. Steffen Damsgaard /Landdistrikternes Fællesråd, fmd. Carsten Bild/
Landsbyerne i Danmark, kontorchef Niels Bjørkbom Miljøcenter
Odense, lektor Jørgen Møller /landsbyforsker AAU og professor Jørgen Primdahl, S&L, KU.
Mødet var nok mest for planlæggere og LAG medlemmer,
men det er altid inspirerende at høre hvad der rører sig andre
steder i landet og det var en oplevelse, at se det nye kulturhus
i Middelfart.
Jens-Ole Frederiksen
Formand Multinetværket Poulstrup

Glæd dig til forårets påskeliljeflor!
Gennem Park og Vej - afdelingen i Hjørring Kommune
har vi fået en gave.
Et tusinde påskeliljeløg
De blev lagt ved indfaldsvejene til Poulstrup lørdag
den 17. oktober.
Nu venter vi bare på foråret og det kommer såmænd
nok, før vi ser os om.
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MULTINÆTVÆRKET

Sensommerudflugten 2009
Det var 33 veloplagte personer, der
torsdag d. 3. september satte sig i
bussen med kurs mod Gårdbogård
og Skagen.

Først stop var Tårs, hvor vi skulle samle turens leder Knud
Søndergaard op.
Derefter kørte vi gennem det dejlige sensommer landskab.
Knud Søndergaard, der har en stor viden om natur og kultur i
Vendsyssel, kommenterede og fortalte om det vi så, bl.a. fortalte han om Høgholt med den smukke hovedbygning, som også
Herman Bang og Gustav Wied havde tilknytning til.

Hovedbygningen set fra haven

Eftermiddagskaffen skulle vi have drukket på Grenen, men
p.g.a. et kraftigt regnvejr fik vi lov til at drikke kaffen i et af
museets huse. Den videre tur måtte derefter omlægges, så Knud
Søndergaard ledte os en tur gennem det gamle Skagen, ud på
Grenen hvor vi så „Ørkenfortet“ og videre til Gl. Skagen med de
mange store sommerhuse. Herfra gik turen gennem klitplantagen
til Skiveren hvor Jens Otto Krag i sin tid mødte Kruschev under
stort politi opbud.
Vi sluttede turen på Tannishus Hotel hvor vi spiste middag, inden turen gik hjem til Poulstrup, hvor vi sluttede i tørvejr
efter en spændende og oplevelsesrig tur.

Hovedbygningen på Gårdbogård set fra gårdspladsen

På Gårdbogård skulle vi have mødt godsets ejer Svend Aage
Christiansen, han var desværre blevet forhindret. I stedet mødte
vi Poul Henriksen, tidligere Poulstrup, han har arbejdet på
Gårdbogård i flere år, og han kunne levende fortælle om hovedbygningen og de nyopførte avlsbygninger, ligesom han også
kunne fortælle om parken, markerne og de specielle jordbundsforhold med den lavtliggende Gårdbo sø, der er drænet ved
hjælp af en pumpestation, der pumper vandet op i en gravet
kanal, hvorfra vandet ledes ud i Kattegat.
Fra Gårdbogård gik turen til den tilsandede kirke syd for
Skagen, her spiste vi den medbragte mad og gik en tur rundt om
kirken, inden vi fortsatte til Skagen By- og Egnsmuseum. Her fik
vi en orientering om museet med hovedvægten lagt på fiskernes liv og arbejde og de forhold, de har levet under illustreret
med den fattige og den rige fiskers hus og en udstilling om
redningsvæsnet i Skagen.

Klitgaarden som vi passerede på turen gennem Skagen

Tekst: Erik Jess
Foto: Jon Frederiksen
BT_Lokalbladet_04_2009.pmd
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Klosterruten

Mon vi kan finde vej spørger børnene fra SFO
og børnehaven Skovager
Folkene fra PMU gør klar til at sætte det første bord op

Så kom de sidste skilte endelig på plads og to sæt borde
og bænke er sat op af folkene fra PMU i Sindal, så nu er det
nemt at finde vej og der er også siddepladser til et hvil undervejs.
Kom ud og nyd vores dejlige natur og send en tak til de
mennesker, der har stillet deres jord til rådighed, så vi alle kan
få glæde af den prægtige natur vi har her omkring Poulstrup.
Mange har benyttet ruten her i efteråret og fået en god
oplevelse.
Vi ville gerne have holdt et hvil -

Sådan cirka kommer bord og bænke til at se ud
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men det er koldt så vi skynder
os hjem - tak for idag

Tekst: Erik Jess
Foto: Aktivitetehuset & Erik jess
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Alle aldersgrupper bruger
klosterruten

KORT

FORTALT

Frivilligkoordinator i
Hjørring Kommune.
Som frivilligkoordinator
arbejder jeg for at styrke og
støtte foreningslivet, de frivillige – og det frivillige sociale
arbejde i Hjørring kommune.
Mine arbejdsområder er
meget forskellige og dækker
alle lokalområder i kommunen.
Signe Holm Petersen

Jeg arbejder bl.a. med
· at hjælpe foreninger og arbejdsgrupper i lokalområder –
f.eks. med nye aktiviteter
· at udarbejde informationsmateriale
· at finde lokaler til foreningsarbejde
· at søge midler til frivilligt socialt arbejde (§ 18),
· at formidle kontakt mellem kommunale fagpersoner og
de frivillige sociale foreninger/arbejdsgrupper
· at formidle kontakt og informationer mellem de frivillige
og kommunens forvaltninger

Har du brug for
· frivilligt arbejde
· lokale til foreningsarbejde
· hjælp til opstart af ny forening/aktivitet/projekt
· vejledning i at søge midler til frivilligt socialt arbejde
(§ 18 puljen)
· kendskab til kurser for frivillige
· kendskab til eksisterende foreninger/selvhjælpsgrupper
· erfaringsudveksling med andre foreninger/frivillige i
kommunen
· kendskab til Hjørring Kommunes frivilligpolitik og dens
muligheder
· kendskab til De Frivilliges Samvirke – paraplyorganisa
tion for frivillige sociale foreninger i Hjørring kommune
eller andet indenfor det frivillige sociale arbejde
så kontakt frivilligkoordinator Signe Holm Petersen
Mobil: 41 22 55 38
Mail: signe.holm.petersen@hjoerring.dk
Jeg træffes i Forsamlingsbygningen i Hjørring:
Mandage: kl. 13:00-17:00
Onsdage og torsdage kl. 10:00-13:00
Jeg træffes i lokalområderne efter aftale.

Syng julen ind
Vær med til at skabe en god juletradition!
Julen er fuld af traditioner både i og uden for hjemmet. I
Poulstrup har vi tradition for at synge julen ind på skolen.
med skolens kor og Vest Vendsyssel Folkekor. vi håber, det
bliver en både hyggelig og fornøjelig aften.
Det starter på Vrejlev-Hæstrup skole onsdag d. 9. dec. kl.
19.00 hvor korene vil underholde, og der vil blive fællessang
med julens kendte melodier. Undervejs vil der blive mulighed
for at købe sodavand og kaffe med brød, og skolens kor slutter aftenen af med Lucia optog.
Vi håber at se rigtig mange til denne aften siger repræsentanter for skolen og korene.
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Ny annonce?
ring
98988325

Velkommen til oledissing.dk
Ole Dissing - Rakkebyholmvej 331
9800 Hjørring

by
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Mandag-fredag kl. 9.30-17.30
Lørdag........ ......kl. 9.30-12.00

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

BT_Lokalbladet_04_2009.pmd
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Voerhøj

Maskinstation A/S
Terpetvej 490, 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99
98 98 85 99

MS Staldmontage
Hovedgaden 75
Poulstrup
Tlf. 23 35 82 60

BT_Lokalbladet_04_2009.pmd
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Ålborgvej 602, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 62 15
www.verasvine.dk

10-11-2009, 12:07

ØSTERMARKEN 61

Bøjholmvej 4, Sæsing, 9830 Tårs

DKs bedst betalte fritidsjob

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

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

BT_Lokalbladet_04_2009.pmd
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v/Sonja Larsen, Engager 1,
Poulstrup, 9760 Vrå
www.salonklip.dk

98 98 80 20

Tømrermester

Klaus Bonkegaard
Hovedgaden 69 - Poulstrup
Vinduer og døre i træ og plast
Tagarbejde
Reparationer
Ombygning
Kørsel med rendegraver
Mobil-tlf. 28181333

IMPORT

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

BT_Lokalbladet_04_2009.pmd
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Poulstrup Skolevej 5 - Poulstrup

VREJLEV-HÆSTRUP
HALLEN

ÅBNINGSTIDER DAGLIGT 7-22

BT_Lokalbladet_04_2009.pmd

Hele egnens
samlingssted
Sport og
fritid

Tlf. 23 11 65 49

Henvendelse: Elmer Madsen
Tlf. 98 98 62 89 - MOBIL 41 60 62 89
Harken UGF
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Badeværelser

Aalborgvej 90

SALG AF
HVIDEVARER

44

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM
KONTAKT:
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Lars Mygind på Vrejlev-Hæstrup Skole
Lars Mygind på Vrejlev-Hæstrup Skole

Chris MacDonald på Vrejlev-Hæstrup Skole
Tekst & foto: Vrejlev-Hæstrup Skole
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LOKALBLADET

VEJVISER

LOKALbladet

REDAKTION

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

LOKALSTOF

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

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

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

Ansvarshavende
Foreningsstof
Redigering
Annoncer
Korrektur

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

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

98988063
36958974
98988325

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

98988422
98986166
98986495

Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
Aase Hvidberg Henriksen,Ålborgvej 603, 9760 Vrå
Annette Jess, Høgstedvej 160, 97+60 Vrå
Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Vagn Jensen, Høgsted Kærvej 35, 9760 Vrå
Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå
Lone Hylgaard, Smidstrupvej 292, 9760 Vrå
Lise Bisgaard, Byager 15, 9760 Vrå
Børnehaven Skovager, Skovager 7, 9760 Vrå
Dorte Vanggaard, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå
Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
ingen
Servicemedarbejder Inger Hansen
Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå

98988394
60776446
98988267
98986346
98988439
98988688
61116970
98902232
98988327
29641227
98988394

98986467
98986413
98986289
98988029
98988593
98988161

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

BLADET UDKOMMER
4 GANGE ÅRLIGT CA.
1. MARTS
1. JUNI
1. SEPTEMBER
1. DECEMBER
Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

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

ih@hansen.tdcadsl.dk

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

Multinetværket

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

Formand forMultinetværket:
Jens Ole Frederiksen
Næstformand
Kirsten Mouritsen
Sekretær:
Edith Jess

98988360

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

VEJVISER

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

Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå
Arne Larsen-Ledet, Irisvej 1, 9760 Vrå
Kontoret ......................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Erling Petersen, Præstebakken 23, 9830 Tårs
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå ..........................
Flemming Jensen, Søndervej 130, 9800 Hjørring

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

DAGINSTITUTIONER
Møllemarken
Rundmarken
Skovager

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

98986346
98986347
98988327

PLEJEHJEM
Poulstruplund
Skovgården

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

96234711
96234711

KIRKERNE
Sognepræsten
Kirkesanger
Organist
Kirkebil

Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå
Anders Boelt Kristensen, Fredensvej 25, 9760 Vrå
Bodil Andersen, Nedre Byvej 6, 9760 Vrå
Charlotte Kristiansen

98986043
98986801
21754440
98998362

Kirkegårdskontoret (bedst mandag-fredag kl. 12-13)
Jan Bjergene Christensen, Lavndelvej 7, 9700 Brsl.
Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå
Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring

98988360
23831450
98988284
98986333

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

Bodil Nielsen, Gl. Rønnebjergvej 4, 9760 Vrå
Åse Hvidberg Henriksen, Ålborgvej 603,9760 Vrå
Annette Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå
Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå.
Vagn Jensen, Høgsted Kærvej 35, 9760 Vrå
Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå
Martin Povlsen, Hovedgaden 36, 9760 Vrå
Dorte Vanggaard, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå
Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå
Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå

98988362
98986446
98988267
98986063
98988439
98986824
98986534
29641227
98988777
98988271

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

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

98986390
98986244
98988063
98988011
98988449
98988491
98988088
98988360

Vrejlev-Hæstrup
Kirker:
Kirkegårdsleder
Servicemedarbejder
Menighedsrådet

TID OG STED
LOKALHISTORISK ARKIV:
Åbent: Mandag
16.00-18.00
AKTIVITETSHUSET:
Åbent: Tirsdage
11.30-16.00
Torsdage 8.30-16.00
Fredage
8.30-13.00
Fodterapeut:
Bestil tid på
tlf. 98988011
BOGBUSSEN:
Poulstrup:Mandag15.20-16.20
SPAREKASSEN
„VENDSYSSEL“:
Hovedgaden 73, Poulstrup:
Mandag .............. 10.00-16.00
Tirsdag.............. 10.00-12.00
Torsdag ............. 10.00-17.30

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

MAIL-GUIDE
SOGNEPRÆSTEN:
KRR@KM.dk
VREJLEVKIRKE:
Vrejlev.kirke@mail.dk
MENIGHEDSRÅDET:
bbnpost.dk
LOKALBLADET:
e@jess-rantzau.dk
POULSTRUP.NET
poulstrup.net@gmail.com
NORDJYSKE:
lindager@vip.cybercity.dk
SKOLEN:
vrejlevskole@hjoerringkom.dk
SPAREKASSEN Vendsyssel:
mail@sparv.dk.

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

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

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

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

Sund fornuft - for pengene!
www.sparv.dk
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