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Efteråret venter lige om hjørnet, og dermed går mange
af årstidens og vinterens aktiviteter i gang, vi håber der
indsendes stof herom i de kommende numre.
Som omtalt andet sted på siden, så holder vi informationsmøde i september og håber at flere vil melde sig
som meddelere til vores Lokalblad.
Gadespejlet er opstået igen, og det er dejligt at der er
interesse om det. Vi har også denne gang flere artikler
fra ”fortiden” gode artikler om vores egn i ”gamle dage”.
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Husk - vi samler alt materiale, både tekst og fotos, via
vores mailadresse, og det fungerer fint, så tak for det.
Håndskrevet materiale kan altid afleveres i postkassen
eller på kontoret ved Sognehuset, Vrejlev Kirkevænge
1, 9760 Vrå. Husk at sætte navn og telefonnummer på,
så vi kan kontakte dig hvis vi har spørgsmål.
Alle indlæg til Lokalbladet sendes til denne mailadresse:

lokalbladet9760@gmail.com
Vi håber stadig på rigtig mange indlæg i fremtiden via
denne mailadresse, iøvrigt er du altid velkommen til at
kontakte en af vore meddelere, som er opført sidst i
bladet. De vil gerne være behjælpelige med indsendelse m.m.
Forsidebilledet:
Fra Poulstrup Friskole og Børnehus - SFO børn og voksne
på udflugt til Jerslev - Fællesskab og livsglæde på legepladsen ”Anlægget”

Støt op om Lokalbladet - giv dit bidrag
Vi håber at modtage mindt 150,- pr. husstand, men
man må meget gerne betale mere.
Sparekassen Vendsyssel
konto 9070 - 4340 15 2889

På forhånd tusind tak
Informationsmøde
Hvad gør vi for at involvere flere i arbejdet med at
skaffe stof til Lokalbladet? - ja, redaktionen omkring
bladet har besluttet at holde et

Informationsmøde for ALLE uanset om man ønsker at bidrage med indlæg eller
bare vil høre mere om arbejdet bag Lokalbladet, så er
man velkommen i

Sognehuset ved Vrejlev kirke
mandag den 11. september kl. 19.00
til en kop kaffe og lidt hjemmebag. Vi håber at kunne skaffe
flere meddelere både i byerne og fra landet, så vi kan være
opdateret på f.eks nye tilflyttere, eller hvad der ellers måtte
røre sig i vore sogne.
Vi håber på stort fremmøde.
Redaktionen
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Møllehaven

Sanserum i vuggestuen
Vi har i en periode arbejdet med et
sanserum her i vuggestuen . De tre
sanser vi har haft særlig fokus på er,
labyrintsansen, taktilsansen og kinæstesisansen.
Vi har lavet fodbad og massage med
to børn ad gangen i vores sanserum
Vi har brugt vores sansegynge på
stuen med bolde i, samtidig med at
børnene har hørt afslappende musik.
Vi har pustet sæbebobler, som børnene har fanget.
Vi har leget med dyr og pensler i
vand som anderledes massage
Alle børn har sluttet af med en dejlig afslappende massage, hvor vi har
ar
oplevet ro, glæde og et dejligt smil aff
velbehag.
Det har været et rigtig
g
godt forløb til gavn for
or
både børn og voksne.
e.
Vi kan mærke det har
ar
givet os nogle rolige
e
og afslappede børn,,
der nu er i god balance
e
med sig selv, vi har opplevet en stor glæde og
smittende humør hoss
børnene, det var vores
es
mål. I en travl hverdag
g
for os som mennesker
er
ser vi det som en megett
vigtig del, at de opleverr
ro, nærvær og fordyybelse. Vi har ligeledess
haft fokus på det posi-tive samspil, der opstår
år
mellem de børn, der får
fodbad, og den voksne.
e.
Det har som sagt været
et
et spændende og udviklende projekt, som vi heltlt
sikkert vil gøre mere af i
vuggestuen .
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Møllehaven

Så er det tid til at sige farvel…..

Så kære forældre.
Mange tak for at vi har måttet være en del af
jeres børn liv. Vi har haft mange sjove, spændende og ikke mindst lærerige timer sammen
med dem. Det har været en oplevelse, at se
dem udvikle sig og tilegne sig færdighed så
de nu her står klar til et nyt kapitel i deres liv.
Pas godt på dem - de er nogle stjerner
Held og lykke fremover

Der forberedes til den store fest

Der er mange følelser igang, når man kommer
til de sidste uger inden sommerferien, specielt
hvis man er en del af skolegruppen. Alt lige fra
forventning, glæde til nervøsitet og tristhed over
at skulle sige farvel til venner og de voksne.
Men det er jo dejligt at børnene er skoleklar og
parat til nye udfordringer i deres liv. At de har
opnået en robusthed og modenhed til at klare de
nye udfordringer, som en skolestart jo byder på.
Der har været brobygning og forberedelse som
er fundament til at ruste den kommende skolegruppe.
Som en af de mange overgangsmarkører, vi har
her i Møllehaven, er vores afslutnings fest.
Her er børnene selv med til planlægge det som
skal ske, og hvad der skal serveres.
De ønskede i år, at vi skulle have frugtspyd,
chips og popcorn og der skulle drikkes af champagneglas. De var fulde af forventning og de engagerede sig dybt i forberedelserne.
De var aktive med borddækning, lave frugtspyd
og de mødte festklædte op og var i rigtigt festhumør.
Selve festen bød på taler, roser og gaver samt
masser af hyggesnak og deling af minder fra
børnenes start i Møllehaven, som for nogen var
i vuggestuen og for andre i børnehavegruppen.
En lille aktivitet blev det også og det var, hvor
børnene i fællesskab med deres forældre skulle
skabe et billede, der viste både noget fra deres
børnehavetid og deres kommende skole. Til
dette fik de et stykke farvet karton, en rulle malertape og de blev ført ind i et rum med musik og
mørk belysning.
Der blev lavet nogle flotte billeder.

Der pyntes med flotte blomster

Frugtspyd i lange baner....
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Møllehaven
Når sandheden skal frem…
....fra børnenes verden.

Humlebier og sommerfugle har i et par uger været meget aktive i bålhytten. Et par gange om ugen har vi, lavet mad
over bålet.Menuen har bl.a. bestået af suppe, pølser, pasta, fladbrød og pandekager. Børnene har fulgt med i, hvordan bålet og maden bliver til, og de har hjulpet til, når der skulle snittes, hakkes og skæres.
Det er klart, at vi har meget fokus på sikkerheden omkring bålet. Fx skal alle sidde, have sko/støvler på ved bålet, og
vi skal sidde stille når bålet er tændt.
Bålhytten er et godt samlingssted, uanset om bålet er tændt eller ej, hvor vi får mange gode samtaler med børnene
om alt andet mellem himmel og jord.
Hør bare nogle af børnenes kommentarer til billederne fra en af båldagene:
Gustav 3,5 år:
Hvad laver vi her?
- Det er bålhytten. Vi spiser
Hvad gør vi, når vi laver bål?
- så tar man brænde ind og kul ind
og tænder med tændstikker og putter
mad i
Hvad skal man huske?
- tændstikker og brænde og kul
Hvad kan du li at lave på bålet?
- pandekager til aftensmad og også
risengrød. Mig og far får nogle gange
risengrød, når mor ikke er hjemme.
Men det er ikke hele tiden.

Kathrine 2 år og 9 mdr.
Hvor gammel er du?
1 år og Mathilde er også 1 år
( storesøster)
Hvad laver vi her?
Vi laver bååål
Hvad kan du li at lave på bålet?
- Jeg kan li suppe og pasta.
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Axel 4 år:
Hvad sker der her?
vi laver bål
Hvordan er det, at lave bål?
- Men når vi laver bål derhjemme, så
blir det bare til røg og ild og det blir der
hele dagen!
Hvad skal man huske, når vi laver bål?
- Og tá vand i ilden. Men det gør vi
ikke hjemme ved os. Så er der ikke ild
mere, men det gør vi ikke hjemme ved
os. Kun hvis der er ild i noget.
Har i prøvet det?
ja der var i i græsset.
Hvad kan du li at lave på bålet?
- skumfiduser og brød

Zilas 5 år
Hvad laver vi her?
vi holder bål og laver mad på
det, men vi laver nogle snobrød.
Her?
ja. Det er rigtig sjovt, at vi spiser mad i græsset. Der er nogle gange
vi spiser herinde ( i hytten) men nu har
de lavet om på det! Og det er træls, for
så kan man ikke smide maden
Hvad skal man huske?
Man skal huske gafler og så
skal man huske ketchup
Hvad kan du li at få på bålet?
- Pasta, pasta, pasta og jeg vil gerne ha
bål Idag!

Agnes 3 år:
Hvad sker der her?
- Der er bål og vi skulle lave mad på
bålet
Hvad skal man huske, når man laver
bål?
Man skal tænde ild, og så skal
man øhhhh se efter ilden
- Man skal huske at ha tøj på når man
skal ud og se bål,
Hvad for noget tøj?
Jakke og sko og nogle gange
flyverdragt
Hvad kan du bedst li at lave på bålet?
- Jeg kan li at lave mad på bålet…
pandekager

Johan 4 år:
Hvad laver vi her?
-der laver vi bål med suppe og pasta. Vi
fik også suppe og majs og pasta indenfor. Vi puttede olie i en spand og så tog
vi pasta i, og så grillede vi på bålet. Så
skal man tá sådan nogle pinde og så
skal ha sådan en gren der har ben og
sådan noget flad noget, som man ikke
må røre. Det er fordi det er skarpt og så
griller man pasta deri. Jeg har klipklapper med Spiderman på.
Hvad kan du bedst li, at lave på bålet?
- jeg ka bedst li at spise tomatsuppe og
pasta. Når far er på arbejde, så får vi
det inde i stuen med bacon og æg.

Gadespejlet

Hæstrupvej 76.
Gitte og Michael Lyngby, overtog 1. oktober 2016
Hæstrupvej 76, og var klar til at flytte ind 1. februar
2017. De har 2 børn. Amalie 14 år skal i 8. klasse
på Poulstrup Friskole, og Anders 16 år starter på HPR
i 10. klasse efter ferien. Familien har også en mops,
Morgan på 9 år. Med huset fulgte 2 katte.
Gitte er bogholder ved Erik Lytzen og har været der
siden 1995.
Michael er uddannet rustfast klejnsmed ved Brüel. I
2005 startede han firmaet Algebekæmperen, og har
fra marts til november rigtig travlt. Han har 2 firmabiler igang hver dag. Hans arbejdsområde er fra Nibe til
Skagen. Michael bruger flere weekender om foråret på
messer i Nordjylland. I vinterhalvåret arbejder han som
rustfast klejnsmed hos flere firmaer i Hjørring.
Hele familien er glade for at være flyttet til Hæstrup, og
nyder at have fået mere plads både ude og inde.
Lokalbladet ønsker jer velkommen til Hæstrup.

Aalborgvej 281
Karen og Henrik Højmark Hansen købte 1. oktober 2011
Hæstrup Møllegård, Ålborgvej 281. I et helt år, medens de
renoverede stuehuset, boede de i en skurvogn på gårdspladsen. De har 2 børn, Agathe 3 år og Frits 8 mdr. derudover har de en lille hundehvalp, Carlo 7 mdr.
Karen er fra Sindal og Henrik er fra Vrå. De blev i 2015 gift
i Tolne kirke.
Henriks bedstefar har tjent på Hæstrup Møllegård i
1940’erne og huset er fra 1918.
Henrik var fra 2010-2015 indehaver af Byens blikkenslager
og VVS forretning, og fusionerede i januar 2016 med Hæstrup VVS.
Karen er uddannet sygeplejerske. Hun arbejder ved SOSU
Nord og er sideløbende i gang med cand.mag i anvendt filosofi.
Lokalbladet ønsker hele familien velkommen.
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HarkenUGF
HUGF - Det nye Petanque hus

Så er Petanque opholdsrum med fliser og det hele klar. Der var indvielse fredag d. 30 juni. Flemming lavede maden,
og vejret var med os. Tak til de mange sponsorer og de frivillige spillere.

Ålborgvej 604
”Kastanjelæ”
I dag bor familien Bendixen på adressen.
Kristian Pedersen, barnefødt i Skagen. Han arbejder som flymekaniker
i Forsvaret i Aalborg. Hans fritid går
bl.a med precisionsskydning.
Karin Bendixen, barnefødt i Randers.
Hun arbejder som konsulent v/ Hjørring kommune. Hun er også talepædagog. Hendes speciale er at arbejde
med unge mennesker med hjerneskade. Hun er rigtig glad for sit arbejde.
Sin fritid bruger hun på hus, have og
familie samt familiens hund Bertha,
som er mors hund. Hun bruger også
tid på precisionsskydning.
Thomas på 15 år går på Bagterpskolen. Han cykler meget samt går også
til precisionsskydning. Han vil gerne
på elite plan med sin skydning.
Sune på 12 år går på Bagterpskolen.
Han går også til precisionsskydning.
Familien er glade for deres fælles
hobby og dyrker det på konkurrence
plan.
Familien vil gerne campere, gerne i
Danmark, når tiden er til det.

ET TILBAGEBLIK PÅ
ÅLBORGVEJ 604
I 1930 boede Anne og Christian
Langager Højer i ”Kastanjelæ”. Kristian var formand for Brugsen, hvor
datteren Karen var i lære. I 1933 og
frem til 1957 havde de Harken Købmandshandel. Christian var handelsmand og Anne passede butikken. I
1957 overtog datteren Karen Harken
Købmandshandel sammen med Jens
Vindstrup Jensen
8
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Anne og Christian Langager Højer
byggede hus på Hedebovej 3.
Nogle af de tidligere ejere af ”Kastanjelæ” var Inger og Bent Jensen,
som forpagtede Løkkens Vejkro.
Bodil og Jens Hoven boede sammen
med deres 2 børn, Kim som bor med

familie i Frederikshavn og Antonette,
som bor med Martin samt deres 3
børn på Ålborgvej 402. Bodil blev tidligt alene. I dag bor hun i Poulstrup,
hvor hun er aktiv i bl.a. forsamlingshuset.

Husene i Harken
Ålborgvej 606.
Huset blev bygget af Karl Anton Andreasen. Han var søn fra Vester Harken. Han solgte til Harald Mortensen,
som boede på Guldagerhedevej. De
flyttede senere til Vrå. Den nuværende ejer har lejet huset ud.

Asylcenter Gunderuplund
I dag er her ikke så mange beboere.
Værelserne er ved at blive renoveret, der skal meget til når der opholder sig 4 personer på hvert værelse.
Østfløjens kælderrum skal også ordnes, så der bliver flere rum til aktiviteterne. Bl.a. rum til systue.
Der har været flere arrangementer.
Der har været tur til Århus og Skagen. Tur til musikeftermiddag i Dronninglund, tur til Nordsømuseet og
der har været indendørs fodbold i
Harken Hallen.
Hver mandag er der arrangeret billardturnering, som er til stor glæde
for beboerne. Cai Erik er en initiativrig mand.
Der er aktive tirsdagspiger / venligboere som hver tirsdag stadig går
ture. Vi kan også spille alle slags spil
i Cafe Hop. Når vejret er til det, er vi
ude og spille samt hygger med kaffe,
te og kage. Der er til disse aftner en
masse spørgsmål fra beboerne.
Merethe Pilgård havde indbudt os
til Cafe Venligbo en tirsdag, hvor vi

skulle gå en tur i Hjørring Bjerge i
stedet for i Harken omegn. Efter turen i Hjørring Bjerge var der kaffe
og hjemmebag i Cafe Venligbo, før
turen igen gik tilbage til Gunderuplund.
Nogle af beboerne har hjulpet med
at male på Harken Fælled.
Den 20 juli har Gunderuplund asylcenter 2 års fødselsdag. Arrangement starter kl. 10 til kl. 16. Billeder
m.m. fra denne dag kommer i næste
udgave.
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Aktivitetscenteret
Nyt fra Aktivitetscenteret

Den 25. april –
Syng sammen. Vi var ikke så mange, men stemmerne blev flittigt
brugt, så det blev alligevel en hyggelig eftermiddag.

Den 2. maj
en af vores gode spissammen arrangementer, der er altid liv og glade dage med snak og sang. Denne
gang fik vi rigtig mormormad; forloren hare og is med frugtsovs, som
altid godt fremmøde – dejligt.

Den 17. maj
holdt vi forårsbanko med blomster
som skulle kunne være både inde
og ude, hvis ellers vejret ville arte
sig.

Der gøres klar til banko

En rigtig spændende tur til Godthåb Hammerværk
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Aktivitetscenteret

Den 7. juni
havde vi bustur til Godthåb Hammerværk, hvor guiden startede med at vi
gik en tur ude, mens han fortalte om
hvordan de fik vandet ledt ned til papirmøllen, som det hele startede med. Da
den så gik konkurs, begyndte de at lave
værktøj og skafte dertil. Han var en super god fortæller og havde sat sig ind i
det hele, selv hvad folkene havde fået i
løn. Vi sluttede med kaffe og lagkage i
cafeen. God tur, men kedeligt vejr. Virkelig et besøg værd.

Den 9. juni
var der frivillig fest i Idrætscenter Vendsyssel, hvor vejrvært Jesper Theilgaard
var taler, hvor han bl.a. ud fra malerier
fortalte om vejret, og det er jo et emne vi
alle kan snakke om i lang tid.

Godthåb Hammerværk ved Svenstrup

Den 30. juni
havde vi vores grillfest med 46 tilmeldte, hvor vi prøvede med
nogle lidt anderledes salater og små kartofler i ovnen, det blev
rigtig godt modtaget. Af kød fik vi Jensens ben, kyllingefilletter
og så selvfølgelig pølser. Mens ”Brian” vaskede op sang vi nogle
sange og så sluttede festen med kaffe og småkager, nu holder vi
ferie – rigtig god sommer.

Jesper Theilgaard gæstede Idrætscenter Vendsyssel

Der forberedes til grillfest
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Poulstrup Friskole og Børnehus
Frihuset ud i det blå med cykelhjelm på.
Friskolens SFO ”Frihuset” har i sommerferien været på cykeltur til Jerslev.
Vi mødte alle ind i Børnehuset og
efter formiddagsmaden, begyndte vi
så småt at gøre os klar til turen. Drikkedunkene blev fyldt op og vi fik alle
spændt vores cykelhjelme.
Humøret var højt fra begyndelsen af
og vejret var med os, vi kunne nu for
alvor mærke, at der var sommerferiestemning i luften.
En lang flok syngende børn og pædagoger kørte afsted langs Hovedgaden. Vi var så klar til en cykeltur
ud i det blå, med vind i håret og fællesskabet som fokuspunkt.
De 10 kilometer vi havde til Jerslev
gik som smurt, og før vi vidste af det,
var vi ankommet til Jerslev, hvor en
af børnenes forældre stod klar med
frokost og andre lækkerier i haven.
Det var utrolig skønt at se, hvordan
vores dejlige børn i Frihuset formår,
at lege på kryds og tværs af alder og
køn samt at se, hvordan nye relationer blev skabt på denne tur.
Frihuset vægter natur og bevægelse
højt, samt fællesskabet og livsglæde.
Man må sige at disse værdiord kom
til sin ret på denne tur. Vi befandt os i
naturen, omringet af de danske marker langs landevejen. Bevægelse var
der mere end rigeligt af, vi cyklede
hele 20 kilometer denne dag, og vi
fik bevæget os en hel del på
legepladsen ”Anlægget” i Jerslev, samt i de haver vi besøgte på turen, der blev hoppet
på trampoliner og leget med
vandpistoler.
Fællesskabet og livsglæden
var i top, vores fælles sommerferiesang og den høje latter langs landevejen, gav alle
et smil på læben og gjorde
sommerferiestemningen endnu bedre.
På turen hjem blev der trådt
lidt hårdere i pedalerne, for der ventede os en overraskelse i Tollestup.
Her havde vi pitstop, for lige at få pusten igen efter de hårde bakker på
turen. Endnu en forælder stod klar,
nu med is til alle. Her nåede vi også
lige en tur på deres trampolin.
Alt i alt en vidunderlig og aktiv dag
med vores børn i Frihuset.
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Klar til cykeltur ud i det blå med cykelhjelm på

Poulstrup Friskole og Børnehus
Sommerferien på Poulstrup Friskole & Børnehus
Det er sommer og skolebørnene er
gået på ferie, lokalerne på skolen er
tomme og der er stille på de lange
gange, dog er der stadig fest og
glade dage i Børnehuset og SFO’en
i Poulstrup. Her nyder børnene at
have det hele for dem selv, og børnetallet er meget mindre end det
plejer.

Vi nyder det gode vejr
I Børnehuset har vi nogle fantastiske
omgivelser, vi har en skov lige udenfor vores dør, og vi har vores egne
grøntsager i baghaven. Børnene
nyder at deltage aktivt i processen,
de plukker, smager og dufter til de
forskellige ting der gror i skoven og
i grøntsagshaven. Jordbærrene i
baghaven er en stor succes og børnene passer godt på dem, vi er ude
og se til dem hver dag, det kan jo
være vi er heldige, at der er nogle
der er modne. Børnene henter også
gerne purløg og persille til Anette i
køkkenet, her pynter vi vores formiddags- og eftermiddagsmadder fint.
Vi har været i skoven for at plukke
hyldeblomster, vi hjalp hinanden
med at bære dem tilbage til børnehaven, hvor vi lavede hyldeblomstsaft i skolekøkkenet. Vi har også haft
rabarber i haven, så vi lavede også
en portion rabarbersaft. Vi fik lavet
15 liter saft og noget af det serverede børnene for deres forældre til den
dejlige grill aften, som forældrerådet
havde arrangeret i børnehaven lige
før ferien. Alting smager bare bedre
når man selv har lavet det.
Ud over alle de dejlige grøntsager og
frugter, har vi været på tur sammen
med børn og voksne fra SFO’en, ud
for at plukke ærter på markerne ved
Vrejlev Kloster. Vi spiste ærter indtil
vi var ved at revne, nøj hvor smagte
de godt. Vi havde en rigtig dejlig tur.

Tur ud af huset
I Børnehuset nyder vi at tage på tur
ud af huset, især fordi Kaj kan køre
os i bussen. I Sommerferien var vi
en tur til Gateway i Blokhus, her ligger der en kæmpe naturlegeplads
midt ude i skoven. Vi kørte på svævebane, legede fangeleg og udforskede området. Til turen havde børnene bagt pølsebrød, som vi fik da vi
ankom til stedet, og alle havde også
en madpakke med som vi spiste se-
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Poulstrup Friskole og Børnehus

nere. Alle var godt trætte, da vi kørte
hjem, efter en meget aktiv dag.

Vandkamp
Vi har været rigtig heldige med vejret,
og det meste af dagen er vi uden for.
En af dagene havde vi vandkamp,
den store brandslange blev afprøvet og dette resulterede i en masse
meget våde og legende børn. Vi var
alle våde fra top til tå, og havde en
rigtig sjov eftermiddag, heldigvis blev
vi hurtigt tørre igen i den varme sol.

Flagermus
Børnehuset har haft besøg af en flagermus, desværre opdagede vi den,
fordi den sad fast i vores dør ud til legepladsen. Flagermusen var stadig
levende, vi undersøgte den, hvorefter vi desværre måtte tage afsked
med den igen, da den havde taget
for meget skade af døren. Vi var alle
meget fascineret af at opleve en flagermus på så tæt hold, og vi fik endda set den med vingerne ude. Det
var en rigtig sej dag i børnehaven.

Barnets sociale kompetencer
I juli måned har vi især fokus på børnenes sociale kompetencer,
og juli måned giver børnene gode muligheder for at øve sig i, at
danne nye relationer. For i juli skiftes børnene til at have ferie, så
ens bedste legekammerat, er måske slet ikke i Børnehuset den
på gældende dag. Det betyder at børnene begynder at danne nye
relationer, også på tværs af alder, da SFO børnene også er en
del af huset i ferieperioder. Ingen tvivl om at de store SFO børn er
rollemodeller for de mindre, samtidig med nyder de store at tage
sig af de mindre. Alle de ”Fælles tredje” aktiviteter som vi har beskrevet, gør det lettere for børnene at skabe den positive relation.
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Poulstrup Friskole og Børnehus

Vuggestuen
I vuggestuen fokuserer vi også på
læreplanstemaet: Barnets sociale
kompetencer, her bruger vi sange
og sanglege som metode. Hvert
barn skiftes til at vælge hvilken
sang vi skal synge. På den måde
øver børnene sig i at vente på tur,
lytte til de andre børn og deres valg,
samtidig med de er en aktiv del af et
fællesskab, hvor der er sociale spilleregler, som de hver især skal følge. For tiden er det især “Lille Peter
Edderkop” og “Drala”-sangen, som
er det store hit blandt vuggestuebørnene. Så de to sange synger vi
rigtig meget, og vi oplever, at børnene er rigtig gode til at synge med
og lave fagterne dertil.
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Vendsyssel under besættelsen
FRIHEDSKAMPEN I VENDSYSSEL
Den store bog om modstandsbevægelsen er nu spredt over
hele landsdelen og vækker stor interesse
Af Peter Abildgaard, forlægger for bogen

Danmark blev besat af tyske tropper
9. april 1940, også Vendsyssel. I den
generation, som oplevede de næste
fem år, glemmes det ikke. Men som
tiden er gået, er det blevet til historieundervisning og efterhånden en fjern
tid for nutidens unge.
Derfor er det interessant for de
15-årige i dag, at deres jævnaldrende Knud Christensen i Hirtshals
allerede den dag, tyskerne kom til
Hirtshals, begyndte modstandskampen, ganske vist i det små.
Bogen indledes med hans fortælling:
-Klokken 18 kom tyskerne til Hirtshals i form af en bemandet motorcykel med sidevogn. Jeg var en af de
få lokale, der var tysktalende, idet jeg
på fjerde år havde tysk på realskolen
i Hjørring. Jeg mødte tyskerne på hovedgaden, hvor de standsede mig og
spurgte venligt efter stationsforstanderens adresse.

Harken gruppen

Tyskerne fortalte, at han var den, der
havde nøglen til ”kabelhuset” i klitten,
hvorfra telefon- og telegrafforbindelserne til New Biggin i England udgik.
Nu skulle de afbrydes. Jeg gav dem
adressen på VANDVÆRKS-bestyreren i den modsatte ende af byen,
hvorefter jeg skyndsomst forsvandt
ad en sidevej. Dette var min første
sabotage.
Knud Christensen blev i årene frem
til 1945 mere og mere involveret i forskellige dele af det illegale arbejde.
Allerede i 1943 var han – nu 18 år - i
det nordjyske blandt de første, som
blev instrueret i våbenbrug af en faldskærmsmand fra England.
16
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De 15-18 årige i
dag kan sikkert
ikke forestille sig,
hvordan det var at
træde op mod den
tyske hær og især
det brutale tyske
politivæsen, GESTAPO. Alle vidste
dengang, at det
kunne koste livet. Poulstrup-gruppen. Forrest fra venstre: Asger Lindberg, William
Bogen om Vend-Christiansen. Øverste fra venstre: Richard Thomsen, Kaj Madsen, Thorvald Zakarias, Bertel Christensen. Billedet er taget i
syssel under bedagene lige efter befrielsen i maj 1945.
sættelsen beskriver
Lad denne side slutte med en berethundredvis af disse skæbner.
Den lægger vægt på alt slags illegalt ning fra gruppelederen, Asger Lindarbejde, og det er en vigtig pointe. berg:
Det mindste nålestik er lige så vig- -Der har faktisk været mange gode
tigt som en ødelæggende sabotage lejligheder til at komme af med livet,
af tysk materiel. Som der stod i en hvis det ellers var meningen. Engang
skulle der flyttes et våbenlager for
håndbog for frihedskæmpere:
-Gør det arbejde uden kritik eller politiet i Hjørring. Jeg valgte en klar
misundelse. Alt arbejde er princi- eftermiddag og kunne have kørt ad
pielt lige godt, fint og snoede biveje, men vores DKW var
nødvendigt. At køre lidt tungt lastet, og jeg valgte lanpå budcykel er lige devejen sydpå fra Harken til Vrejlev
så nødvendigt som Kloster. Da jeg kom over den sidste
at tænde bomber, at bakke, stod der en tysk vejpatrulje
rulle på en duplikator tæt på klostret. Der var ingen vej
som at skrive bladet, tilbage. Men ved hjælp af en pose
som at være kurér, æbler, nogle cigarer og en masse
som at lave spræng- snak charmerede jeg soldaterne, så
stof eller huse de det blev til ”Alles gut - alles in bester
Ordnung – nur wiederfahren. Da jeg
”underjordiske”.
Allerede her er der kom i læ bag klostret, blev mine arme
begreber, som en og ben tunge som bly.
15-årig i dag vil finde
fremmede. Men bogen rejser mindst to
tankevækkende synspunkter: Lad os
• Vendsyssel under besæthåbe, at der ikke bliver krig, som vil
telsen
betyde et angreb på eller en besæt• 711 sider, stort format,
telse af Danmark. Skulle det alligevel
mange illustrationer og
ske, vil der forhåbentlig være lige så
dokumenter
mange unge mænd og kvinder, som
• Fyldigt navneregister
vil gøre modstand.
• Pris: 400 kr.
Bogen beskriver på 711 sider mæng• Forfatter: Pernille Pederder af detaljer og store historier om
sen, som er barnebarn af
Vendsyssel i 1940-45. Indsamlingen
er gjort af forfatteren, Pernille Pederen modstandsmand
sen, gennem fem år med hjælp fra
• Sælges fra hjemmesiden
500 vendelboer, historikere og spe• www.vendsysselunderbecialister i områder som flyvninger og
saettelsen.dk
illegal kontakt med Sverige.
Blandt modstandsgrupperne var
også SKJOLD-gruppen fra Poulstrup.

Fakta:

Poulstrup hallen

Udvidelse af hallen
Selv om det ligger godt gemt af vejen - i den
nordlige ende, så er det ingen hemmelighed
at der er blevet tilføjet nogle kvadratmeter til
Vrejlev Hæstrup hallen - eller som vi fremover
skal vænne os til at sige - Poulstrup hallen.
De borde og stole der blev indkøbt over de sidste par år, står nu engang bedre i et godt isoleret rum, end ude i en fugtig container. Samtidig har der gennem flere år været ønske om
at få køkkenfaciliteterne gjort bedre og mere
tidssvarende, så lejere af cafeteria til fester
m.m. får bedre plads. Til store arrangementer som Sommercamp, julefrokost, Danacup
har køkkenet altid været for lille. Scenen og
banderne til hallen får også fremover plads i
den nye tilbygning, så der bliver mulighed for
udvidelse af køkkenet.

Den nye tilbygning rummer borde, stole, bander og redskaber

Sommercamp 2017
Sommercamp 2017 er vel overstået - det var som sædvanlig nogle
hårde og slidsomme dage for en
del af os, men når vi ser på resultatet, som blev et overskud på over
220.000 kr. så er det jo alt sliddet
værd.
Tusind tak til de mange frivillige,
der mødte op og gav en hånd med,
uden jer går det slet ikke. Heldigvis
har vi allerede fået tilsagn fra flere
hjælpere om at de er klar igen til
næste år.
Inger Hansen

Kim Madsen takkede alle frivillige for det store arbejde - og
fortalte at der allerede er næsten
udsolgt til Sommercamp 2018
Der skal skæres mange rundstykker til de ca. 500
gæster, så er det godt med et effektivt morgenhold

Julefrokost i Vrejlev Hæstrup hallen
Lørdag den 18. november 2017 kl. 18.30 - 02.00
Billetsalget til årets julefrokost foregår

Mandag den 25. september
kl. 19.00 i hallen

Køb af billetter kan kun ske ved personligt fremmøde på
denne dato. Der uddeles numre til de personer der står i kø,
og man skal oplyse det antal billetter, man ønsker.
Mød op i god tid, så du kan sikre dig adgang til en festlig
aften.
Billetpris 300,- kr. inkl.menu
Billetpris efter 25. september kr. 325,- og kan kun købes
ved henvendelse til Marianne og Kim Stokbro
tlf. 98 98 81 07
Musik:
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Vester Harken
Vester Harken
af Henny Madsen

Dette er en af de ældste gårde i Harken. Den har været kendt fra 1780.
1903 boede en skrædder i den lille lejlighed mod vest. Han hed R.
Johansen. På et tidspunkt i 1903
manglede han hjælp og søgte en
yngre skræddersvend.
07.08.1916 hed ejeren Chr. Møller.
Han sælger til Chr. Jensen som den
15.03.1940 sælger den til Tage Andreasen.
Tage Andreasen var fra Hundelev,
født d. 3 juni 1914 og døde den
24 oktober 1994. Inden han købte
Vester Harken, var han ansat som
forvalter på Vrejlev Kloster. Tage
Andreasen blev den 5 april 1940 gift
med Jørga Pedersen. Hun kom fra
Sdr. Harritslev. Hun var født den 31
januar og døde den 16 september
1993. Jørga var kendt under navnet
Musse, som hun altid blev kaldt. Deres 2 børn Dorthe og Anton bor i dag
i henholdsvis Næstved og Hjørring.
Tage mistede sine forældre blot 12
år gammel, de døde begge af tuberkulose. Han nævnte af og til sin
soldatertid fra Bådsmandsstrædes
Kaserne i København, som i dag er
Fristaden Christiania.

Vester Harken i dag

Tage Andreasen med børnene
Dorthe og Anton

Folkeholdet: Fra venstre Else Dybro ( før Andersen ), Willy, ?, Per Pedersen, Musse, Tage, Anton, Dorthe, P, Jytte, Fodermesterparret Ernst og , Mørk Jensen er ikke med på billedet.
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Vester Harken

Han var i en periode med i Vrejlev
Hæstrup sogneråd, der ud over var
han også i bestyrelsen for Harken
Brugsforening.
På Vester Harken havde Tage i starten køer, grise, høns og ænder, et
traditionelt landbrug. På et tidspunkt
blev køerne solgt, og han havde grise, indtil han solgte. I 1952 anskaffede Tage sig sin første traktor, en
grå Ferguson, men havde stadig to
fine spand Oldenborgere. Hestene
blev stadig brugt til transportarbejde,
da Tage var af den overbevisning, at
det sled for meget på traktoren, hvis
den kørte for meget af tiden med
kold motor.
På vester Harken var der i begyndelsen et stort folkehold: et fodermesterpar, to karle, en daglejer og
en ung pige i huset. Musse tog sig
af husholdningen og den store have,
der bestod af såvel pryd- som køkkenhave.
Tage satte stor pris på, at alt på gården var i orden, der skulle fx altid
være kalket til pinsen, og plovfugerne skulle være snorlige.
Den lille lejlighed var beboet af gårdens folk. I denne lille lejlighed har
Karl Erik og Birthe Pedersen boet
sammen med deres 2 børn, Lars
og Tina. De flyttede senere på Harkenvej. Karl Erik blev kaldet ” KIP ”.
Han var i rigtig mange år super aktiv
i HUGF fodbold.
Tage Andreasen sælger til Carsten
Gyldenberg Pedersen og flytter til
Rosenvej 2 i Hjørring.
Carsten Gyldenberg Pedersen solg-

Heidi og Anders Kjær med børnene Julie og Jonas

Musse med børnene Dorthe og Anton

Avisudklip fra 1958 - en artikel om Tage Andreasen

te Vester Harken til Lars og Birgit
Odbjerg, som drev økologi. I 2002
solgte de Vester Harken til Heidi og
Anders Kjær.
Heidi og Anders Kjær købte Vester
Harken efter at den nye svinestald
var bygget. I dag er bygningerne
samt jorden lejet ud til Anders far og
bror, som driver landbrug.
Anders arbejder hos John Deere i
Brønderslev samt hjælper lidt til i
stalden.
Heidi arbejder hos Revisor B. Holm
i Hjørring.
Datteren Julie er 11 år og går i Bagterp skole.
Sønnen Jonas er 9 år og går i Bagterp Skole.
Fritiden bruges på sport i den store
have. Hele familien er super aktive
i HUGF.
I dag er ejendommen en flot ejendom
der ses når man kører ind i Harken.

Tidligere billede af Vester Harken
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Gudstjenestelisten

Dato

Kirkeåret

Vrejlev

12.s.e.trin

09.00 Kirsten Munkholt/Lisa Bremer

Hæstrup

September
3. september
5. september

19.00 Kirstine Rafn
Danmarks udsendte (Vin og chips)

10. september

13.s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn
Kirkekaffe

17. september

14.s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn
Høstgudstjeneste tekstet for hørehæmmede, efterfølgende frokost
i forsamlingshuset

24. september

15.s.e.trin.

10.30 Kirstine Rafn
Minikonfirmanderne medvirker

Oktober
1. oktober

16.s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn

8. oktober

17.s.e.trin

09.00 Kirsten Munkholt/Lisa Bremer

15. oktober

18.s.e.trin

09.00 Kirsten Munkholt/Lisa Bremer

22. oktober

19.s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn

29. oktober

20.s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn
Kirkekaffe

November
2. november

19.00 Rockgudstjeneste

5. november

Allehelgen

10.30 Kirstine Rafn

12. November

22.s.e.trin

09.00 Kirsten Munkholt/Lisa Bremer

19. november

23.s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn

25. november

Dåbsgudstjeneste

26. november

s.s.i kirkeåret

14.00 Kirstine Rafn

10.30 Kirstine Rafn
10.30 Kirstine Rafn
Tekstet for hørehæmmede - kirkekaffe

December
3. december

1.s.i advent

19.00 Kirstine Rafn
Syng julen ind - æbleskiver
og gløg
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Kirkelige adresser

I præstens fravær

Sognepræsten

Når jeres præst holder fri, kan sognepræsten i Tårs, Kirsten Munkholt kontaktes på telefon: 98 96 10 83, mail: KIMU@KM.DK
Følgende dage holder jeres præst fri:
2.- 3. september
21. september
5. - 15. oktober
9. - 12 november

Nyt fra Indre Mission
Kirstine R.R. Rafn
Vrejlev Præstegård
Vrejlev Kirkevej 28
9760 Vrå
Tlf. 98 98 60 43
Kan kontaktes:
Mandag - torsdag
09.00 - 17.00
Fredag er fridag
Mail: krr@km.dk

Fredag den 3. november kl. 19.30:
Møde hos Dorthe og Per Møller, Smedievejen 95
Fredag den 1. december kl. 19.30:
Advent møde hos Dorthe og Per Møller, Smedievejen 95
Alle er velkommen
Kontaktperson:
Erik Christensen,
tlf. 23 47 86 92

Kirkegårdskontoret

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

Fællesskabseftermiddage
Så nærmer tiden sig, hvor det er hyggeligt at sidde indendørs og beskæftige sig med for eksempel håndarbejde, hvis man synes at det er rart.
Mødedatoer for vores fredagseftermiddage er i efteråret:
1. september,
6. oktober,
3. november og
1. december.
Alle dage klokken 14 i sognehuset og alle der har lyst er velkommen.
Ved sidste møde kom Kirstine med en ide’ til at strikke dåbsklude. Nogle
har taget imod ideen og kludene er begyndt at komme ind. Vi håber at de
bliver modtaget med tilfredshed af brugerne.

Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen
Servicemedarbejder:
Inger Hansen

Menighedsrådet:
Formand:
Erik Kristensen
Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
Tlf. 20 80 49 28
Mail: ge@bbnpost.dk

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om lørdagen kl. 17.00 hos
Margit Christensen 30 68 25 34
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Nyt fra Sognepræsten
Høstgudstjeneste
Søndag den 17. september, kl. 10.30
holder vi høstgudstjeneste i Vrejlev
kirke. Og vanen tro modtager vi meget gerne lidt af jeres høstudbytte fra
mark eller have, som spejderne vil
bære ind i kirken ved gudstjenestens
start – og som vi vil bortlodde ved
den efterfølgende frokost til gavn og
glæde for lokale kræfter.
I år er gudstjenesten tekstet for hørehæmmede, idet gudstjenestens bønner, læsninger, prædiken og salmer
vises på lærredet. 2017 er forsøgs
år med tekstning af udvalgte gudstjenester, og vi håber derfor, at flere

De mange høstgaver

Frokost i forsamlingshuset

ferme til at lave syltetøj eller saft, som
også er dejlige høstgaver. Og andre
må – som præsten – ty til diverse
hjemmelavede ting og sager. Men
alle gaver er velkommen og vil blive
modtaget med tak – det er kun fantasien, der sætter grænser.
Og nu vi er ved det…
Søndag den 26. november tekster vi
også gudstjenesten og byder på en
kop kaffe og hyggeligt samvær bagefter.

vil finde vej til gudstjeneste, når der
er mulighed for at supplere hørelsen
med tekstning.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i forsamlingshuset for alle interesserede. I forsamlingshuset har vi
dog ikke mulighed for tekstning. Men
håber alligevel alle vil deltage i en
hyggelig stund over en god frokost.
Menighedsrådet giver frokosten og
sælger øl og vand til meget rimelige
priser. Umiddelbart i forlængelse af
frokosten bortlodder vi høstgaverne
mens vi nyder en kop kaffe/te.
Alle typer høstgaver er meget velkommen. Hvis man ikke er agerdyrker, har man måske lidt æbler eller
blomster i haven. Nogle er meget
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Fra høstgudstjenesten i 2016, hvor spejderne hjalp med at bære høstgaver ind

Høstgaverne bortloddes ved frokosten i forsamlingshuset

Nyt fra sognepræsten

Hvad laver en præst egentlig?
Eller som en 8 årig pige engang sagde: ”Sig mig en gang, Kirstine, er du
egentlig kun præst?” Hun havde kun
oplevet mig til en børnegudstjeneste
og en rockgudstjeneste, og dét mente
hun vel ikke kunne fylde hele min hverdag!

også præsten, der forbereder enhver
gudstjeneste eller kirkelig handling;
skriver tale eller prædiken, vælger
salmer, formulerer bønner m.v.
Sjælesørgere for vores menighed.
Præsten står til rådighed for de men-

Sognepræst Kirstine Rafn

Spørgsmålet om, hvad en præst laver, kan ikke besvares enkelt og med
få ord, for præsteembedet er et af de
mest mangfoldige blandt ”jobs”. Og
når jeg sætter ordet job i anførselstegn, er det jo fordi, det at være præst
ikke er et job som alle andre. I hvert
fald ikke for mig.
Tidligere omtalte man præstens embede som ”et kald”, altså noget præsten ikke kunne lade være med. Og
sådan er det stadig for langt de fleste
præster. At være præst er mere en
livsstil end et arbejde. Vi føler os kaldet til at gøre det, vi gør. Vi kan slet
ikke lade være. Og hvad er det så vi
gør?
Vi er:
Forkyndere af Guds ord. Præsten
leder gudstjenesten og de kirkelige
handlinger (gudstjeneste, dåb, konfirmation, vielse og velsignelse, samt
bisættelse og begravelse). Det er

nesker i menigheden (og også tit
uden for menigheden), der har brug
for en samtale. Og disse samtaler er
ofte ikke bare en enkelt gang – men
igen og igen. Når livet gør ondt, kan
det ikke bare ordnes med en enkelt
lille snak om tingene.
Administrator. Præsten – navnlig i et
landsogn – er også ”kirkebogsfører”,
dvs. sørger for registrering af fødte,
døbte, navngivne, konfirmerede, viede og døde. Alle attester udskrives
af præsten. Alle navngivninger eller
navneændringer udføres af præsten
– uanset om man er medlem af folkekirken eller ej. Og den administrative
del af embedet bare vokser og vokser… Præsten har mange administrative opgaver, som mærkelig nok
ikke bliver mindre til trods for EDB!
Undervisere for mennesker i alle
aldre. Præsten underviser minikonfirmander og konfirmander – og for-

bereder denne undervisning – alle
voksne, der ønsker at blive døbt får
dåbsoplæring og præsten kommer
ofte på skoler og underviser. - og
ikke mindst
Medarbejder ved kirken. Præsterne
er en del af det team, der får kirken
til at fungere: organist, kirkesanger,
kirketjener, kirkegårdsleder, servicemedarbejder, gravere og menighedsråd. Præsten laver bl.a. kirkeblad,
holder medarbejdermøder, aftaler alt
mellem himmel og jord med de øvrige ansatte, holder planlægningsmøder m.v.
Når præsten ordineres, underskrives
præsteløftet, hvor det bl.a. (med lidt
gammeldags ord) hedder: ”Jeg vil
beflitte mig på at forkynde Guds ord
rent og purt … med al sømmelighed
forvalte de hellige sakramenter efter
Kristi indstiftelse … jeg vil stræbe efter, ved flittig og alvorlig granskning
af Guds ord og troens hellige lærdomme, altid fuldkomnere at danne
og dueliggøre mig til dette hellige
embede”.
Hvilket viser, at præsten har mange
både synlige og usynlige opgaver.
For det er let at se, hvad præsten
laver søndag formiddag, men måske ikke så indlysende, hvad resten
af ugen går med. For det kan jo ikke
ses, at præsten sidder ved skrivebordet time efter time for at forberede sig
på de kirkelige handlinger eller undervisning af konfirmanderne eller er
på besøg hos menighedens medlemmer eller… Der er nok at tage fat på
Man kan sige, at præstens hovedopgave er at stå til rådighed for menigheden, og altså ikke et 8-16-job. Ofte
må præsten arbejde uden for normal
arbejdstid, fordi ikke alle opgaver kan
løses inden for såkaldt kontortid. Det
betyder også, at præsten kan have
vanskeligt ved at opdele fritid og arbejdstid – det flyder ofte sammen.
Det er både godt og ondt… I sagens
natur er der fare for, at præsten ikke
får personlig tid til sig selv og familien,
hvis der ikke laves en vis opdeling.
Og fritid er lige så vigtig for præsten
som for alle andre mennesker. Præsterne skal også have ”tanket op”.
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Nyt fra sognepræsten

Konfirmation i 2018
Hvis I skal holde konfirmation i 2018
– starter undervisningen 20. september. Og der er indskrivningsgudstjeneste søndag d. 27. august.
For at blive indkaldt og få tilsendt
diverse papirer og tilmelding, skal
jeg vide, hvem der skal konfirmeres.
Derfor skal forældrene kontakte præsten snarest muligt, hvis I ikke allerede har hørt fra mig.
Man skal sagtens blive undervist ét
sted og konfirmeret et andet. Det
kræver blot, at præsterne får besked
herom. Begge præster skal altså
kontaktes snarest muligt.
Konfirmandundervisning starter –
som nævnt - onsdag den 20. september i konfirmandstuen på præstegår-

Fra konfirmation 2017

den, Vrejlev Kirkevej 28, 9760
Vrå, kl. 8.00.
Der er bustransport til skole –
både Friskolen og Tårs skole –
efter undervisningen (kl. 9.30) og
konfirmanderne skal selv sørge
for at komme til præstegården.
Der kan også indgås aftale med
Friskolens bus om transport fra
Friskolen til præstegården om
morgenen.

Vi siger tillykke til:
Ludvig Kjærsgaard Mølgaard
Døbt i Vrejlev kirke 25. juni 2017
Mille Kortegaard Karlsen
Døbt i Vrejlev kirke 9. juli 2017

Vi har sagt farvel til:
Astrid Marie Broen
Begravet fra Vrejlev kirke 19. juli
2017

Legekirke

Spændte konfirmander venter

Dåbsgudstjeneste
Årets sidste dåbsgudstjeneste er
lørdag den 25. november, kl. 10.30 i Hæstrup kirke.

Datoerne for dåbsgudstjenesterne i 2018
offentliggøres
i næste Lokalblad.
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Her hygger vi os med sang, musik, bevægelse og rytmik med udgangspunkt i
salmer og sange som vi synger og bevæger os til. Vi leger med rasleæg og
tørklæder, beder Fadervor. Forældre/
barn, bedsteforældre/barn, dagplejere
og vuggestuer er velkomne. Legestuen
ledes af organist og musikpædagog
Lene Rom Frederiksen og sognepræst
Kirstine Rafn
Der er legekirke
tirsdag den 3. oktober kl. 10.00
i Vrejlev kirke

Nyt fra organisten
KUNNE DU TÆNKE DIG AT SYNGE I KOR?
Vrejlev-Hæstrup kirkers kor synger igen.
Koret vil gerne være hele sognets kor, og efter en
dejlig sommerpause er vi nu klar til at starte igen og der er heldigvis nok at tage fat på. Vi skal synge
til høstgudstjenesten og julens dejlige arrangementer.
• Vi er et blandet kor, som synger 3- og 4 stemmige satser. Repertoiret består af kirkemusik, nye
og gamle salmer, danske og nordiske sange, viser, spirituals samt rytmiske korsatser. Altså en
ligelig fordeling mellem folkeligt og kirkeligt.
• Vi er en del af Vrejlev-Hæstrup Kirkers musikaktiviteter
• Vi synger ved gudstjenester og koncerter i forbindelse med højtider og ved koncerter og andre arrangementer.
• Koret synger også gerne i andre sammenhænge og samarbejder med andre kor.
• Vi øver hver tirsdag fra 19.30 - 21.45, så der
også er plads til en hyggelig kaffepause
• Vi sætter sangglæden i centrum, så hvis du har
lyst til at synge i kor:
• Så mød op i sognehuset tirsdag d. 29. august
• Du er også velkommen, hvis du ”bare” har lyst
til at synge og lære noget mere. Der kræves ingen forkundskaber. Vi lærer sammen undervejs.
Der er mange godt grunde til at synge i kor. Du

•
•

bliver i godt humør, du lærer at bruge stemmen
rigtigt, du bliver fortrolig med vores sangskat og
er sammen med mange dejlige mennesker.
Det er gratis at synge i koret
Især herrer søges, men alle er meget velkomne

Som i de fleste andre blandede kor er herrerne hos
os i undertal, så med eller uden regerings- eller
EU-dekreter om ligelig m/k repræsentation:
KOM OG VÆR MED.
Venlig hilsen Lene Rom Frederiksen
Organist
Tlf.nr.: 98887881/30129081
Mail: lenerom@mail.dk

Små synger sammen
Glæd dig til d. 14. september, hvor vi synger sammen i
hele landet. Årets tema er ”sang og dans med dyr”
Små synger sammen-dagen er en årlig sangdag for landets dagtilbud. Alle børn i vuggestuer, børnehaver og dagplejer er inviteret til at synge med.
Alle kan være med på deres helt egen måde stort og småt
er lige godt.
Vi mødes i Vrejlev kirke kl. 10 hvor vi synger og danser til
kl. 10.45 og I får flag med hjem.
Der kan læses mere om dagen både på facebook og DRs
hjemmeside, hvor man også kan høre og se årets sange,
med værterne på Ramasjang og Oline

Fra små synger sammen i 2016
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Nyt fra organisten

Børn kan synge før de kan tale og ”danse” før de kan gå.
Salmer er en vigtig del af vores kulturarv og babysalmesang er en mulighed for at give de smukke salmer videre
til vore børn.
Leg og musik er en dejlig måde at være sammen med sit
barn på, og børnene opfatter hurtigt lyden og stemningen i
sangen. Det børnene hører de første måneder af deres liv
glemmer de aldrig.
Vi synger, danser og vugger salmernes stemning ind i de
små, som oplever med alle sanser. Vi lytter til musik, puster sæbebobler og leger med rasleæg og farvestrålende
tørklæder.
Vi mødes torsdage i Vrejlev kirke kl. 10.00, hvor vi synger,
leger og danser 30-40 minutter. Herefter går vi over i sognehuset og drikker kaffe.
Det koster ikke noget at være med. Babysalmesangen ledes af organist og sognepræst.
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte:
Organist:
Lene Rom Frederiksen. Tlf. nr. 98887881
- 30129081
Vi mødes i kirken hver torsdag kl. 10.
1. gang torsdag d. 21. september.
Jeg holder ferie i uge 43.
Venlig hilsen Lene (organist)

GIV DET STØRSTE TIL DE MINDSTE
Skole-kirkekor/juniorkor
Juniorkor er også et gratis tilbud til
sangglade piger og drenge fra 3. klasse og opefter
Det skal være sjov at synge i kor, så
sangglæden i fokus.
Her arbejder vi med en god og sund
sangteknik, vi synger flerstemmigt,
vi lærer mere om noder og rytmer.
Koret vil også medvirke ved gudstjenester og arrangementer i kirken og
på skolen.
Vi øver på Poulstrup friskole, hver
uge, men tidspunktet er endnu ikke
fastlagt.
Koret ledes af organist Lene Rom
Frederiksen
Du behøver ikke tilmelde dig, bare
mød op.
Børn på skolen får besked, men går
du ikke på friskolen og har lyst og
mulighed for at være med kan du
kontakte organist og korleder: Lene
Rom Frederiksen
Tlf. nr. 98887881/30129081
lenerom@mail.dk
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Sangaften

Nyt fra organisten

Tirsdag den 26. september kl. 19.00 holder vi
sangaften i Præstegårdens konfirmandlokale.
Denne gang er temaet Danmarks Fællessang.
Spil Dansk har i 17 år gjort en særlig indsats
omkring fællessang. Det kalder vi Danmarks
Fællessang, som nu har udviklet sig til at være
”17 sange i 17 uger i 2017”
Traditionen tro er der en god blanding af klassiske danske sange, nyere fællessange og pop
hits, så der vil være noget for enhver smag.

Vrejlev Præstegård

HUSK
Årets sidste sangaften holder vi tirsdag den 28. november
kl. 19.00 i Præstegårdens konfirmandlokale
Vi har ikke helt 17 uger, men vil prøve at nå
igennem så mange som muligt.
Rune og Lene leder jer igennem den første halvdel af aftenen, så er der en god kop
kaffe, som vi plejer og herefter bestemmer
de øvrige deltagere resten af forløbet.

SPIREKOR
Spirekoret er i år et gratis tilbud til alle sangglade piger og drenge 0.-2. klasse
Sangglæden er i fokus, og vi leger med rim
og remser, sang og bevægelse, rytmer og
noder.
Børnene bliver dygtige til sang og musik,
men det skal først og fremmest være sjovt
at synge i kor.
Børnene vil optræde ved arrangementer på
skolen og i kirken.
Vi øver på Poulstrup friskole hver uge, men
tidspunktet er endnu ikke fastlagt.
Koret ledes af organist
Lene Rom Frederiksen
Du behøver ikke tilmelde dig - bare mød op.
Børn på skolen får besked,
men går du ikke på friskolen og har lyst og mulighed
for at være med kan du
kontakte organist og korleder:
Lene Rom Frederiksen
Tlf. nr. 98887881/30129081
lenerom@mail.dk
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Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet inviterer til et foredrag,
der er underholdende, provokerende og optimistisk

Kræft giver klarsyn Levende ord fra en levende mand
”Den slags rammer kun naboen”
Men så ramte det mig. I 2012 fik jeg
konstateret kræft - af den type, som
kun de færreste overlever. Fra min
sygeseng havde jeg udsigt til kapellter, og så det hele udspille sig. Min
død. Men jeg er her stadig. Mere levende end nogensinde før.
Jeg har en historie, som får de fleste
til at måbe. En barndom spækket
med bælteslag og senere en kulsort
kræftdiagnose. Imod alle odds overlevede jeg, men den heftige kemoog stråleterapi resulterede i et hjertesvigt.
Det vil jeg dø af på et tidspunkt. Måske går der to år, eller måske går der
15? Indtil da har jeg en mission. Jeg
vil gerne have dig til at reflektere.
Over dit liv, og over din død. For selv
om mange af os siger ”hvis jeg dør”,
så er der ikke noget ”hvis”. Der er et
”når”.

Foredraget foregår på
Poulstrup Friskole og
Børnehus
Onsdag den 13. september
kl. 19.00
Alle er velkommen fri entre

Stig Rossen koncert i Vrejlev kirke
Så er det igen lykkedes for menighedsrådet at engagere Stig Rossen til en af hans populære ”før”
- julekoncerter.
Julekoncerten bringer os igennem et par meget
hyggelige og festlige timer, med sange som ’En
stjerne skinner i nat’ og ’Glade Jul’, inden alle traditionen tro, rejser sig og sammen med Stig Rossen
synger julen ind med salmen ’Dejlig er jorden’
Koncerten finder sted i Vrejlev kirke

tirsdag den 21. november kl. 19.00.
Billetprisen er 200,- kr. inkl. gebyr og billetsalget
starter den 28. august 2017.
Billetsalget vil foregå fra kirkens hjemmeside,
www.vh-kirker.dk
hvor der på forsiden er et link til bestillingen, udfyld alle felterne i formularen, og du vil modtage en
kvittering og betalingsanvisning pr. mail. Når vi har
modtaget pengene vil billetterne blive tilsendt. Billetterne kan også afhentes på kirkegårdskontoret
efter forudgående aftale.
Det er også muligt at bestille billetter på
tlf. 98 98 83 60 hverdage fra 8.00 til 12.00.
Arrangør: Vrejlev-Hæstrup Menighedsråd
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At se døden i øjnene har ændret
mig fundamentalt. Jeg følger endnu mere med i mine døtres liv. En
dejlig stund med mit barnebarn forgrener sig ud i hele kroppen som
en dyb taknemmelighed. Og mit faste arbejde er sagt op til fordel for
et liv som selvstændig, så jeg har
overskud og tid til at supplere lægernes medicin med min egen medicin; God nattesøvn, sund kost,
mental træning og livsglæde.
Jeg er ikke fan af tavshed. Jeg siger tingene, som de er, for jeg har
ikke tid til andet. Men selvom foredraget tager udgangspunkt i min
historie, så handler det lige så meget om dig og dit liv. Dine prioriteringer, og dine drømme.
Foredraget henvender sig til en
bred målgruppe; ung som gammel,
rask som syg.
Arrangør:
Vrejlev-Hæstrup Menighedsråd

Nyt fra sognepræsten

Danmarks udsendte
Tirsdag den 5. september er det
officiel flagdag for Danmarks udsendte soldater, politimænd ogkvinder, læger, sygeplejesker,
feltpræster m.v. Alle de, der er udsendt for at gøre en forskel i verdens brændpunkter, flager vi for og
viser vor støtte til. Ikke mindst højtideligholder vi dagen for alle dem,
der betalte den ultimative pris i den
gode sags tjeneste.
De mange faner fylder godt i Vrejlev kirke

kl. 18.45) i Vrejlev kirke.
Til begge arrangementer er alle faner
med tilknytning til forsvaret meget velkommen, ligesom fanebærer bedes
møde i uniform, såfremt sådan haves.
Alle interesserede – også uden tilknytning til forsvaret – er meget velkomne til begge arrangementer, der
er gratis adgang og vi sætter stor pris
på fremmøde for at vise vores fælles
opbakning til Danmarks udsendte.
Med venlig hilsen – og på gensyn
Marineforeningen for Hjørring og Omegn
og Vrejlev-Hæstrup Pastorat

Sognepræst Kirstine Rafn er også aktiv i Hjemmeværnet

Vi har startet et samarbejde med Marineforeningen i Hjørring, der også
markerer dagen. Derfor er alle meget
velkommen til at deltage i flaghejsning og morgenkaffe med rundstykker m.v.
Tirsdag den 5. september, kl. 07.50
hos Marineforeningen,
Marinestuen, Karolinesvej 54,
9800 Hjørring.
Og traditionen tro mødes vi igen om
aftenen til aftengudstjeneste med et
lille glas og masser af hyggeligt samvær
i Vrejlev kirke
tirsdag den 5. september,
kl. 19.00
(faner bedes opstillet ved kirken fra

Sten der markerer flagdagen, placeret ved Morvilles Gård i Viborg. (foto: Lars Schmidt)
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Nyt fra sognepræsten
Gud og aftensmad
I Vrejlev kirke spiser vi somme tider sammen. Det gjorde Jesus meget ofte. Han spiste sammen med mange
forskellige mennesker, fordi han ville vise, at han ikke
var en fjende, at han ikke havde ondt i sinde. Det er
netop dét måltidsfællesskabet handler om – dem man
sidder og spiser sammen med, kan man ikke samtidig
være uvenner med.
Nå vi i 2017 stadig sætter os ned og spiser sammen i
kirken, er det for at mindes hvordan Jesus gjorde og
for at vise, at vi også er fredelige og ikke har ondt i
sinde – tværtimod – vi vil gerne være venner og være
med i fællesskabet.
Onsdag den 22. november mødes vi kl. 17.30 i Vrejlev
kirke til en kort og børnevenlig gudstjeneste, hvor vi
synger, leger, hører historie og hygger os sammen.
Ca. kl. 18.00 er der aftensmad til alle ved det lange
bord midt i kirken og vi slutter af med en aftenbøn og

en aftensalme inden vi skal hjem og sove.
Bortset fra en hyggelig aften, gratis mad, godt fællesskab og
samvær – så slipper man også for indkøb, madlavning og
opvask! Og det er ikke så ringe endda!!!

Vrejlev kirke sørger for aftensmaden til ”Gud og aftensmad”

Morgensang
Hele vinterhalvåret samles vi om morgensang i Vrejlev kirke følgende dage: 3.
oktober, 7. november og 5. december – alle dage kl. 8.30. Datoerne for januar,
februar og marts kommer i næste blad.
Vi mødes i kirken til en lille halv times sang og lidt læsning fra Bibelen, hvorefter
vi går til sognehuset for at drikke kaffe, spise rundstykker og sludre med hinanden.
Det er fjerde sæson - og vi hygger os stadig meget med danske salmer, samværet og morgenkaffen. Vi er opmærksomme på, at der også er andre aktiviteter tirsdag formiddag. Derfor er tidspunktet
rykket til kl. 8.30 – hvilket også gør arrangementet til morgensang…
Vi håber ikke, at I synes det er for tidligt. Vi
glæder os i hvert fald meget til at se jer alle
sammen. Tag fat i familien, vennerne og naboerne – og kom og vær med – det er sådan
en dejlig måde at starte dagen på.
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Nyt fra sognepræsten
Børn i Kirke
For et års tid siden fik Hæstrup kirke
nyt legetøj. De gamle rygsække blev
skiftet ud med en ”skattekiste” med
forskelligt nyt legetøj, som de mindste kan lege med, når de er med i
kirke. Og det blev så vel modtaget, at
Vrejlev kirke nu er fulgt trop.
I Vrejlev kirke blev der ved sidste renovering skabt et areal, hvor forældre kan sidde med deres børn under
gudstjenesten. Der er et lille bord og
hynder at sidde på – og selvfølgelig
rygsække med legetøj. Men det var
ikke et ret inspirerende sted at være,
når man er et legebarn med en god
fantasi, der ikke lige har ørene ved
præstens interessante prædiken!
Derfor er Legehjørnet i Vrejlev kirke
blevet opdateret med ”skattekister”
fyldt med nyt legetøj. Der er tillige
kommet ”køkken”, garageanlæg,

tavle og kridt, ”dartspil” og meget,
meget mere.
Vi synes kirken er for alle – uanset
alder – og derfor skal der også være
noget til de mindste, som måske ikke
synes, alt det de voksne siger, er lige

interessant. Legehjørnet er et tilbud
til børn og forældre, så tiden går med
noget, som de mindste kan forholde
sig til – og forældrene har en chance
for at lære deres børn at gå i kirke på
en langt mere tidssvarende måde.

Det nye legetøj er polulært ved de mindste

Rockgudstjeneste
Torsdag den 2. november, kl.
19.00 ”rocker” vi løs igen.
Vi samler ”bandet” og spiller
nogle rigtig gode rocknumre og
holder gudstjeneste i Vrejlev
kirke – helt som vi plejer. Rockgudstjenesten er en helt anderledes måde at opleve både gudstjenesten og kirken. Intet er som
det plejer at være – og dog! For
gudstjenesten er ganske genkendelig. Vi beder Fadervor og ”Bandet” sørger igen for god rock til gudstjenesten
siger trosbekendelsen og vi velnetop pointen; at vi skal opleve noget
signes – men vi synger ikke salmer
velkendt, der samtidig er lidt ud over,
fra salmebogen.
hvad vi plejer at opleve.
Alligevel er er fleste musiknumre
Kom og vær med til en glad, ”larmenkendte, så vi kan synge med – hvis vi
de” og festlig gudstjeneste – og tag
har lyst. Og lydniveauet er nok en del
endelig alle dem med, som du kenover det sædvanlige. Men det er jo
der. Der er plads til os alle. Vi ses.
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Nyt fra Sognepræsten
Minikonfirmander
Umiddelbart efter skolestart besøger
præsten 3. klasse og fortæller om minikonfirmandundervisningen og uddeler tilmeldingsskemaer. For i år skal alle interesserede elever i 3. klasse nemlig i kirke i 24
timer…
Fredag d. 22. september henter vi alle tilmeldte elever på skolen ca. kl. 12. Og vi
afleverer dem ikke igen før lørdag kl. 12.
Vi skal lege, synge, spise kage, på natløb,
løse opgaver, lære skuespil og meget, meget mere et helt døgn – og derfor skal vi
overnatte i kirken – og sikkert også på natløb på kirkegården…
Alle forældre får brev om tider og steder, Der er masser af aktiviteter på programmet
tilmelding og hvad de unge mennesker skal
huske at have med. Men glæd jer – vi har
virkelig lagt hovederne i blød for at give jer
en helt fantastik oplevelse.
Det er naturligvis ikke et krav, at man sover i kirken, hvis man ikke har lyst. Så bliver
man bare hentet af far eller mor og kommer
igen næste morgen.
Søndag den 24. september deltager alle
minikonfirmanderne i gudstjenesten kl.
10.30. Derfor håber vi at rigtig mange vil
Kreative aktiviteter
Sovehjørnet
komme og se, hvor godt mini’erne gør det.

Syng julen ind
Den første søndag i advent – i år er
det den 3. december – synger vi julen
ind i Hæstrup kirke kl. 19.00. Det er
en rigtig hyggelig tradition, som hvert
år trækker mange til. Vi plejer at have
næsten fuldt hus denne aften, som afsluttes med glögg og æbleskiver.
Samtidig modtager vi lyset fra fødselskirken i Betlehem, som sendes
ud i verden til glæde for alle. Lyset
ankommer til en næsten mørk kirke,
hvor vi sidder og lytter til dejlig musik fra Lene og orglet. Vores spejdere
kommer med lyset, og alle - som har
lyst - er med til at tænde alterlysene
og derefter lysene i bænkerækkerne
hele vejen ned gennem kirken, så vi
til sidst sidder i en dejlig, varmt oplyst kirke. Lyset brænder hele aftenen
og alle kan medbringe lys eller lygte
og få Betlehemsflammen med hjem.
Skulle man have glemt et lys eller en
lygte, kan man for få kroner købe et
lys i kirken.
Når lyset er tændt vil vi synge mange
af de kendte og dejlige julesange og
julesalmer, høre en god historie og
nyde den meget smukke kirke. Efter
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en times tid er det tid til glögg (eller
sodavand) og lune æbleskiver og
en god snak med venner, familie og
naboer.
Betlehemslyset brænder i Vrejlev
kirke helt frem til 1. juledag. Så man
har mulighed for at få ”en aflægger”, hvis har glemt at få én med
eller hvis man ikke kan deltage den
første søndag i advent. Man skal
blot henvende sig til kirkegårdens
personale, der vil være behjælpelig.

Kirkernes voksenkor medvirker ved ”Syng julen ind”

Den danske Klosterrute
Den danske Klosterrute
tanke, at den
indre rejse ikke
skal foregå i et
tomrum eller
skabes af ens
egen indre bevidsthed. Den
indre rejse forudsætter
en
ydre rejse med
et tydeligt indhold. På den
ydre rejse af
klosterruten
møder
man
Herlufsholm Kostskole nær Næstved passeres på Den danske
den
kristne
Klosterrute.
kirkes åndelige
I skrivende stund er jubilæumsvandringen på Den danske Klosterrute og kulturelle arv. Den er også grundnået til Ribe. Som omtalt i sidste lo- laget for levende fællesskaber, der
kalblad er det en vandring på i alt samles i kirkehusene til gudstjeneste
2300 km. Vandringen startede i Hel- og andagt året igennem.
singør 17. april og slutter i Frederiks- Vandringen går forbi Børglum-Vråhavn 24. september med gudstjene- Vrejlev 15. og 16. september. Har
ste i Abildgård kirke kl. 14 ved biskop man lyst at vandre med så mød op
Henning Toft Bro.
Den danske Klosterrute er en turistog pilgrimsvandrerute gennem hele
Danmark med temaerne KIRKEKUNST-HISTORIE-NATUR. Ruten
forbinder 50 steder, hvor der blev
bygget klostre i middelalderen
Med sin brede vifte af temaer og med
en ruteføring gennem afvekslende og
smuk natur kan Den danske klosterrute bruges på flere måder. Ved at
lade klostre og kirker bestemme vej
og mål åbner klosterruteprojektet en
særlig mulighed for at genoplive en
gammel tradition for pilgrimsrejser,
men omformet til meditative vandringer på nutidens betingelser og efter
moderne menneskers behov.
Klosterruten bygger på den hoved-

gård. 16 september starter vandringen i Vrå kirke kl 9 og går forbi Vrejlev
kirke og kloster, hvor kirkegårdsleder
Jan Bjergene Christensen har lovet at
fortælle om kirken, inden vandringen
denne dag fortsætter til Lunken, hvor
der er overnatning på Lunken Naturskole. Fra Lunken går det så videre
til Dorf, Dronninglund, Badskær, Volstrup Sæby, Flade, Bangsbostrand
og Abildgård.
Det er gratis at deltage en enkelt dag
og kræver ingen tilmelding. Men ønsker man at vandre med i flere dage
er der en døgnpris der omfatter fuld
forplejning, et sted at sove, transport
af bagage på 300kr, 1900 kr for en
uge og 3500kr for 2 uger. Tilmelding
til Karen-Marie Holst Jannerup tlf.
25470425 eller mail: kmhj@klosterruten.dk. Tilmelding 4 uger før man
ønsker at vandre med.
Dagsrytme: Start kl 9 med morgensang, vandring ca 4 km i timen, med

Jan Bjergene Christensen fra Vrejlev kirke viser
rundt på kirkegården den 16. september

den 15 september ved Vrensted kirke kl. 9. Vandringen kommer selvfølgelig forbi Børglum kloster og der fra
videre til Vrå, hvor der er overnatning
(hvis man ønsker det) i Vrå Sogne-

Vest for Silkeborg forlader Klosterruten Hærvejen og går mød øst til ”Sukkertoppen” med vid udsigt over ”Klosterriget”. Det midtjyske Søhøjland har
Danmarks største koncentration af middelalderlige klostersteder.

en kort pause ca hver time. Ankomst
til dagens mål ca 17, hvor der er afslutning på dagens vandring. Der
er udarbejdet et pilgrimshæfte med
salmer, tekster og bønner. Hver dag
vil der være mulighed for at vandre i
perioder med stilhed.
I våbenhuset I Vrejlev kirke ligger
en folder med beskrivelse af vandringen fra Frejlev kirke til Abildgård
Kirke 6-24 september og også med
praktiske oplysninger, og den er man
velkommen til at tage. Ønsker man
yderligere information er man velkommen til at kontakte Tove Ydesen
(98963265/26207004) eller Lisbeth
Gaardbo (29104883)
Den hellige Birgittas bøn:
HERRE VIS MIG DIN VEJ OG GØR
MIG VILLIG TIL AT VANDRE DEN
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KFUM-Spejderne
Alt er denne gang skrevet af tropspejder Helena Vinther Andersen, som også er hjælpeleder
ved bæverne og ulvene.

MUS-LEJR
Bæverne og ulvene var på MUS-lejr
fra d. 9.-11. juni. Her er en lille dagbog fra lejren.

Torsdag:
Torsdag efter skole skulle alle spejderne og deres forældre mødes i
spejderhuset, hvor vi skulle pakke.
Derefter kørte vi sammen til Thorup
Hede for at stille vores lejr op. Vi
store spejdere skulle hjælpe de små
med at stille lejren op.

Fredag:
Om fredagen mødtes vi i spejderhuDer hygges på MUS-lejren
set igen, hvor vi pakkede bilerne og
igen satte kursen mod Thorup Hede.
Lige så snart vi var ved at være oppe ved Thorup Hede, begyndte det at
regne og hele pladsen var blevet til en stor mudderpøl, så der var mange
der sad fast! Men da vi endelig var kommet ind på pladsen, skyndte vi os
at løbe ned til vores lejr for at komme i tørvejr. Her spiste vi nogle pizzasnegle og pølsehorn. Den dag havde Lærke så også fødselsdag, så hun
havde kage med os.

Lørdag:
Lørdag der mødtes vi alle sammen til morgenlejrbål, for det blev aflyst
aftenen før, fordi det regnede så meget. Hele dagen gik med, at vi var ude
på en masse aktiviteter hvor temaet var indianer!

Søndag:
Om søndagen var der også en masse indianer-aktiviteter, som bæverne
og ulvene var ude på. Præsten kom også og holdt andagt for os alle
sammen. Bagefter pakkede vi vores lejr ned, og spejderne blev hentet af
deres forældre.

Godt med et fodbad!

VANDRETUR
Fra lørdag til søndag d. 27.-28. maj var vi (junior- og tropspejderne) ude at tage vandreskjold. Fredag mødtes alle junior- og
tropsspejderne i spejderhuset, fordi at vi skulle ud og gå 50 eller
75 km – langt de fleste af os ville dog gå de 75 km! Vores leder,
Mette, havde planlagt en rute til os, som vi skulle gå. Vi gik forbi
Præstegården, hvor vi var så heldige at få en sodavand af Kirstine
og Henrik! Vi havde selv madpakker med så da vi nåede til Gammel Rønnebjerg, satte vi os ned for at spise vores mad og få hvilet
vores ben. Vi fyldte vandflaskerne ved Karen Margrethe som også

34

Lokalbladet

Et velfortjent hvil

KFUM-Spejderne

gav os en is med på vejen.
Mette havde planlagt ruten så at vi kom til at sove hjemme hos hende. Da
vi langt om længe kom der hjem, havde de lavet et fodbad til vores klamme
ømme fødder! Vi var så heldige at Mettes kæreste havde lavet mad til os
den dag. Efter aftensmaden var næsten alle enige om, at vi ikke ville gå
75km, men ”kun” de 50 km. Næste dag gik vi de sidste kilometer tilbage til
Poulstrup. Det var kun Signe som forsatte og gik de 75 kilometer.

VIRKLIGHEDENS ROLAND 1
I uge 27 var Signe og Helena afsted
på Roland 1, som er en rigtig fed
spejderlejr med andre spejdere fra
hele landet! Her lærer de bl.a. en
masse spejderfærdigheder og bliver endnu bedre til at samarbejde!
Her er en lille fortælling om, hvad de
lavede på lejren:
Vi var kun to der var gamle nok til at
tage på Roland 1, fordi man skulle
være mellem 13-15 år.

Vi startede det hele ud med, at vi
skulle deles ind i hold, så man ikke
kom sammen med nogle vi kendte
i forvejen, så vi skulle alle lære nye
mennesker at kende. Derefter skulle vi gå fra Dronninglund til Thorup
Hede.
En af dagene blev vi vækket til 80’er
musik! Her havde de lavet en hel
dag som handlede om at rejse i tiden, hvor vi så skulle samle kapsler
sammen til at købe ting til
at lave en sæbekassebil
med. Næste dag blev vi så
vækket at militæret,
som
sagde, at vi
skulle finde de
5 mest værdifulde af vores
ting, og så
skulle vi løbe,
for de sagde,
at vi var ved
at blive oversvømmet. Vi
kommer så ud
og skal bygge
en hel landsby
op igen. Den
samme nat er
der en natløb, hvor vi først kom i seng kl.2:00. Vi var også ude
på en hike, hvor vi gik 30 km med fuld oppakning, hvor vi sov i
en park.
Det var en rigtig god oplevelse at være på Roland 1!
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Saxsager 1872 - 1906
af Kirsten Mouritsen

1872 får Saxager igen ny ejer og det
bliver indledningen til et langt forløb
for gården som slægtsgård. Køberen er den 23-årige Jens Sørensen,
der sammen med sin 24-årige kone
Johanne Rasmusdatter, flytter ind på
gården. Jens er fødet i Budolfi Landsogn og søn af Margrethe og Søren
Jensen, Hasseris - i dag Bygade 42,
Hasseris i Aalborg og Johanne er fra
Sophiendal.
I 1872 otte år efter krigen 1864 var der
ret få gårde til salg, for folk var bange
for at pengene skulle blive ugyldige.
Desuden var gårdene søndenfjords
meget dyre, hvad fik Jens til at kigge
videre omkring efter ejendom. Heldigvis kom der en dag en af landevejens riddere til Jens`s hjem og fortalte, at der var en gård ved Vrå, der
var billig for den skulle sælges (med
tryk på skulle). Jens var nysgerrig og
tog straks op og så på gården Saxager. Han havde aldrig været så langt
mod nord, men han kunne lide, hvad
han så og nogle dage senere tog
han sammen med sin svoger op og
købte Saxsager - pris 19.300 rigsdaler. De penge, der kunne lånes i kreditforeningen slog dog ikke til, men
så trådte hans mormor til og ydede
det resterende beløb. Slagter Ellen,
som hun blev kaldt og morfaderen
Niels Christensen havde haft en lille
gård, hvor de var blevet velstående
ved at fede stude op på bærme fra
spritfabrikken i Aalborg. De slagtede
en stud ad gangen, parterede dem
og kørte på Torvet i Aalborg og solgte
kødet. Ellen gemte pengene, men
brugte gerne en del til at finansiere
Jens`s køb af Saksager.
Saxager var i 1872 på 5 tdr. hartkorn
1 skæppe 3 fjdk 1½ album. Gårdens
hartkorn er forøget efter forrige beskrivelser. Esben mener, at årsagen
til det er at noget af det hede, der
tilhørte gården var blevet opdyrket.
Gården havde et jordtilliggende på
142 tdr. land.
Det var ikke en helt almindelig ungdom Jens fik, for han var bare 8 år,
da hans far døde kun 40 år gammel.
Moderen drev derefter gården på 110
tdl. videre med en bestyrer til Jens
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som 19 årig kunne træde til, men da
han var 16 år, dør også hans morfar og så bliver han bestyrer for sin
mormor på hendes lille gård, som er
omtalt ovenfor. For at udvikle Jens`s
selvstændighed sender mormoderen ham 17 år gammel til Hjallerup
Marked, for på egen hånd at købe
heste. Hjallerup Marked havde dengang 10.000 – 12.000 heste at vælge
imellem. Moderen var imod Jens tog
alene afsted, men mormoderens argument var: ”Han har hverken far eller bedstefar, så vi må vove det”. Det
gik godt og måske var det her hans
tæft for hestehandel blev grundlagt,
for Hjallerup Marked blev senere i
livet en af årets helt store begivenheder, som hvert år gav ham en god
fortjeneste ved hestehandler.
Før Jens kom hjem for at være bestyrer, var han et halvt år på Vallekilde
Højskole. Her var det mormoderen,
der var imod, for hun frygtede, han
kom hjem som en indbildsk person,
der ikke ville tage fat, men netop dette ophold fik stor betydning både for
ham og egnen han senere flyttede til.
1. april 1872 hvor Johanne og Jens
skulle overtage Saxsager, steg de på
toget i Aalborg, for at komme til Vrå.
Med på turen var også deres knap
et år gamle datter og så en del bohave. Da de kom til Brønderslev blev

det meddelt, at nu kørte toget ikke
længere, for der stod så meget smeltevand ved den nye dæmning ved
Nørreå (Åbakke), at togføreren ikke
kunne køre igennem. Derefter kørte
toget retur til Aalborg. Først næste
dag ankom de til stationen i Vrå. Togforbindelsen Aalborg -Frederikshavn
var helt ny - indviet i august 1871.
Dog var der ikke jernbanebro over
Limfjorden – kom først i 1879.
Fire år før, i 1867, da Jens var på
Vallekilde Højskole foregik rejsen
også med tog, men da gik banen kun
til Hobro og så var der postvogn til
Aalborg, Da han skulle hjem til jul 23
december, var der kun 3 rejsende fra
Hobro til Aalborg.
Nok var Saxsager billig at overtage,
men jorden var udpint, besætningen
beskrevet som tarvelig, kun laden
var ny (fra 1866), resten af husene
var gamle - også stuehuset. Ingen
vidste hvornår det var bygget, men
Johanne og Jens satte det gamle
hus i stand og det er hovedsageligt
det samme hus, der står der endnu.
Johanne og Jens var vant til arbejde og nøjsomhed – en arv fra både
forældre og bedsteforældre. De var
enige om at med flid, sparsommelighed og stille små krav til livsførelse,
så skulle de nok få Saxager på fode.
I 1874 brasede den gamle kostald

Et dommerhold ved Vrå Dyrskue 1913. Fra venstre Niels Jensen, Jonstrup. Chr. Pedersen, Burholt og Jens Sørensen Saksager. Der var ikke kun dyr på dyrskuet. MaskinOlsen opstillede sine maskiner. Bl.a. selvbindere og tærskeværk, der blev drevet af
petroleumsmotor, der hostede og udsendte røgskyer. Dyrskuet blev dengang holdt i
Lunden ved Lundensgade. Noget af det stykke jord, er senere inddraget til kirkegård.
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sammen. Dengang var det ikke
stormvejr, der var værst ved husene.
Den største fare var fugtigt og tåget
vejr, så blev taget for tungt for de
lerklinede vægge. De byggede en
ny stald helt samme sted, som den
gamle med plads til 32 køer, 8 stude
og 24 fedesvin, men ingen opdræt.
Det blev indkøbt, så der altid var 32
sortbrogede køer. Da de fjernede
den gamle stald, kom de til sylden af
den forrige stald. Den var kun 6 alen
bred. Den nye stald blev ekstra bred,
for målene på de bjælker de skulle
have haft, havde de ikke i Hjørring,
men de havde dem 2 meter bredere og så blev stalden bygget 2 alen
længere. Den nye stald stod indtil
1966, da Jens`s barnebarn Esben
byggede en ny stald samme sted.
De nye huse Jens byggede blev
kalket gule, snart var alle udhusene
gule – en skik fra Sjælland, som pionererne indenfor Højskolen havde
bragt med sig her til Nordjylland –
grundtvigiansk gul, hed det sig her
på egnen efterhånden som flere
og flere højskolefolk kalkede deres
huse gule.
Der var 3 karle og en daglejer på Saxager. De passede hestene, køerne
og gjorde markarbejdet og så var
der 2 tjenestepiger og en mejerske.
Malkning af køer var ikke anset som
mandearbejde, så foruden alt det
huslige arbejde skulle pigerne også
malke køerne og mejersken behandlede mælken og lavede smør.
Hver vinter blev der indkøbt 8 næsten ens sortbrogede stude. Om foråret blev de to bedst egnede tilkørt
og brugt som trækstude for plov og
ringtromle. Der var en gammel mand
på gården, der kørte med studene.
Om efteråret, når de var fedet færdig, blev de solgt. Det var en god forretning.
Når studene blev brugt som trækkraft til forårsarbejdet var det for at
skåne de heste, der skulle sælges til
Hjallerup Marked. Jens havde, som
før nævnt, et særligt talent for handel
med heste og Hjallerup Marked var
en af de store begivenheder, der tilmed gav gode fortjenester. Her blev
en del af gårdens heste altid solgt og
så blev der i stedet købt magre, men

Johanne og Jens ved dammen med svanerne i haven på Saksager. Dammen er
resultat af mergelgravning.

gode og sunde heste. De kunne dog
i løbet af markedsdagene blive solgt
igen og altid blev der lagt en 100 kr.
seddel oveni købsprisen. En gang
havde han købt 2 sorte og 2 røde
hopper, men på vejen hjem gjorde
de holdt ved Jerslev kro og her bød
en mand 150, kr. mere pr stk. for de
røde hopper og Jens fik så kun de 2
sorte hopper med hjem + en god fortjeneste. En handelsdag på Hjallerup
Marked kunne godt give Jens en fortjeneste på op til 1500 kr. hvilken var
en betydelig sum i datidens penge.
En god hest kostede omkring år
1900 650,- kr. 1 kælveko 120,- kr.
svin 40 – 50,- kr. Hestene var dengang og også lang tid før gårdenes
vigtigste og mest værdifulde løsøre.
Fra midten af 1800 tallet begyndte
der en ny tid i landbruget. Det tog
især fart fra først i 1870erne, som
Jens har beskrevet som rigtig gode
år, hvor priserne på landbrugsvarer
gik opad i nogle år og bidrog til, at
han kunne bygge 2 nye staldbygninger og endda afdrage på gælden.
Årsagen til at indtjeningen i landbruget var ret god i den tid var ikke bare
prisstigningen på landbrugsvarerne,
men også at man begyndte at lave
sædskifte i marken og dyrke roer og
ydermere startede man også impor-

ten af oliekager.
Køerne havde indtil da mest kun
malket om sommeren. Om vinteren
levede de af halm og hø, men med
både roer og oliekager til køerne kom
de til at malke hele året og ydelsen
steg brat. Samme tid startede man
andelsbevægelsen med oprettelse
af både andelsslagterier og mejerier.
Poulstrup Andelsmejeri (Alfaholm)
blev oprettet i 1886. Saksager havde
dog deres eget gårdmejeri. Det var
indrettet i den østre ende af stuehuset, hvor mælkestuen var gravet 6
trin ned, så det altid var køligt. Kærnen blev drevet af en hestegang,
hvor de havde en hest, der var så
vant til at gå der, at når den blev sat i
gang, så gik den bare rundt og rundt.
På deres mejeri var der som før
nævnt ansat en mejerske. At være
mejerske var en meget betroet stilling. I 1894 gik de dog over til at levere mælken til Alfaholm i Poulstrup.
Jens`s ophold på Vallekilde Højskole kom til at præge ham og hans arbejde meget. Han var respekteret på
egnen og en fremskridtsmand, der
var foran på rigtig mange områder. I
1887 var han en af initiativtagerne til
oprettelsen af Hjørring Amts AndelsSvineslagteri. Forud var sket det, at
der var udbrudt svinepest i Danmark
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og derfor indførte Tyskland forbud
mod import af svin herfra på grund
af smittefare. Man måtte heller ikke
føre svin her i landet fra en egn til en
anden. Herved faldt svineprisen til
18 øre. Det fik Hjørring Amts Landboforening til at rejse spørgsmålet
om etablering af et andelsslagteri
i Hjørring. Jens var en af dem, der
agiterede mest for at få et andelsslagteri op at stå og hermed blev
han formand for det arbejdende udvalg. Arbejdet lykkedes – en grund
til 9000,- kr. syd for banelinjen ved
Bispensgade blev købt og 4 år senere i 1891 åbnede Hjørring Amts
Andels Svineslagteri. Der var lavet
aftaler om slagtning af godt 21000
stk. svin om året.
Jens var udpræget organisationsmand. Allerede i 1877 blev han valgt
ind i sognerådet for Vrejlev Hæstrup
Kommune – senere sognerådsformand. Senere fulgte en lang række
bestyrelsesposter såsom:
Medlem af Hjørring Amtsråd, skoledirektionsmedlem, i bestyrelsen
for Hjørring Amts Landboforening,

hvor han i 11 år var formand, formand for Hjørring Andelsslagteri,
vurderingsformand for Viborg Kreditforening, hvor han senere var
medlem af direktionen, ekspropriationskommissionsmedlem ved tre
jernbaneanlæg i Vendsyssel, formand for Kommissionen angående
jordlodder til landarbejdere i Hjørring
Amt 1899, Landvæsenskommissær,
medlem af bestyrelsen for udlån af
offentlige midler, medlem af Hingstekommissionen for Hjørring Amt
– senere formand, næstformand i
foreningen af jyske Landboforeninger, medlem af det Kongelige Danske
Landshusholdningsselskabs bestyrelsesråd, formand for
de Samvirkende danske Andelsslagterier, medlem af Andelsudvalget,
repræsentant for Landbygningernes
Alm. Brandforsikring, repræsentant
for Hedeselskabet, i repræsentantskabet og forretningsudvalget for
Hjørring Låne- og Diskontobank, i
bestyrelsen for Dansk Eksportforening samt Landstingsmand for Venstre. Han var Ridder af Dannebrog

og Dannebrogsmand.
Bestyrelsesposten i Tolne Skov omtales i næste Lokalblad.
Med Jens som ejer af Saxager blev
gårdens navn moderniseret og kom
herefter til at hedde Saksager og han
tog selv navnet Saksager til sig som
efternavn, så han nu hed Jens Sørensen Saksager.
Johanne og Jens fik 7 børn – 4 piger
og 3 drenge – blandt dem Emil, som
er den der kommer til at føre slægtsgården videre – mere om det i næste
LokalBlad.
Da Johanne og Jens i 1906 overdrager Saksager til deres søn Emil,
flytter de til Vrå, hvor de køber en
lille købmandsgård - nu Østergade
7. Her fortsætter Jens en del af sit
omfattende
organisationsarbejde,
som før nævnt. Johanne dør i 1919
og Jens i 1934.
Oplysningerne til artiklen er taget fra
Emil Saksagers håndskrevne erindringer og hvad Esben Saksager kan
huske fortalt, samt kirkebøger m.m.

Mindesten rejst i 1938 ved Hjørring Amts Andels Svineslagteri med indskriften: ”Jens Sørensen Saksager, Vendelboernes mangeårige fremsynede og
energiske talsmand og leder”. Efter nedrivning af svineslagteriet lå mindestenen først i 5 år på Hjørring Kommunes Materielgård. Herefter placerede
Hjørring Kommunes Kunstudvalg mindestenen i Svanelunden.
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HarkenUGF - Danacup
HarkenUGF på Handelsskolen – Dana Cup 2017
For tredje gang havde vi fornøjelsen af, at
passe og service unge fodboldivrige mennesker fra forskellige dele af verden – Norge, Skotland, Malta, Tyskland, Frankrig og
Brasilien. I år havde vi 610 spillere og trænere, både piger og drenge, fra 11 – 19 år.
Der skal bruges mange frivillige til at dække
alle vagterne – knap 200 vagter. Der skal
være skolevagt – dag, aften og nat, der skal
låses døre op og i, samles masser af affald. Der er også en del rengøring efter 610,
der gør brug af toiletterne – der bliver brugt
ufattelig meget papir. I cafeteriet har vi et
stort udvalg af varm mad – og der laves
også kolde retter til ”to go”. Annika havde
vist ikke tal på de snegle hun bagte til salg
– det gik som varmt brød. Og det kørte bare
Et fuldstændigt almindeligt ryddeligt værelse - piger som drenge
med madlavning i køkkenet, modtagning af
Men desværre havde Dana
bestillinger og salg. Der snittes, hakkes,
Cup ikke brug for vores skønsteges bøffer, pølser og pomfritter og varmes
ne baner i Harken. Vi er de
toast i masse vis.
sidste der tages i brug, men vi
Holdet fra Brasilien er dejlige gengangere, dog
var nød til at tro og håbe på de
skiftes de unge spillere ud, og vi er hvert år
skulle bruge dem. Så Henny
spændt på om ”el presidente” er med. Det er
nåede lige at få næsten alle
en noget ældre herre, som åbenbart har en vis
vagter besat, inden vi fik den
plads i sportsverden i landet. Da de for nogle
sidste melding om at de havde
år siden skulle have OL i Rio, kom han senere,
baner nok. Vi håber der bliver
da han lige skulle gå et stykke med den olymbrug for dem til næste år, vi
piske ild. Holdet er meget seriøse spillere, og
kan altid bruge indtjeningen til
de vinder også de fleste kampe. Da de kom til
Et lille udvalg af skolevagter og nogle havde foreningen.
indkvartering i år, havde de allerede 2 medaljer
Til slut i denne artikel, skal der
også bijob som dommer
om halsen, en fra Finland og en fra Sverige, og
lyder en STOR TAK til alle de
nu jeg lige sidder og skriver dette, har der ikke
frivillige hænde, der var med til
været finale endnu, men lur mig om ikke de slæber en
at løse den store opgave!!!!
medalje med hjem fra Danmark.

Supersælger, skriver ordrer nr.ned, ordrer gives til køkkenet, og nr. råbes op så ALLE kan høre

El presidente
Annika med nye friskbagte snegle
til salg i cafeteriaet - duften lokker
køberne til

Tørretid, selv i regnvejr.

Et lille udsnit af snittere og bøfvendere
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Fra Lokalhistorisk arkiv
Om Gunderup skole
af Erik Jess

Gunderup Skole

Allerede i 1676 ved vi, at der var
skoleundervisning i Gunderup, idet
Gunderup var et af tre steder i sognet, hvor Hedvig Krabbe lod holde
skole om vinteren. Man kan måske
undre sig over, at netop Gunderupegnen blev valgt; men Gunderup
var et vigtigt sted lige fra middelalderen og ret tæt bebygget, og kirkeskolen i Vrejlev kunne let klare både
Vrejlev, Poulstrup, Årup og Guldager
så Gunderup-skolen kom til at dække hele den vestlige del af sognet.
Men i 1700-tallet og i første halvdel
af 1800-tallet hører vi ikke om skole i Gunderup, selv om man let kan
tænke sig undervisning på en af de
større gårde, f.eks. Vestergaard. Det
måtte man alt efter elevtallet kalde
enten hjemmeundervisning eller en
lille privatskole. Gunderup-eleverne
søgte til Vrejlev Kirkeskole, og en
skolesti førte ned over markerne til
skolen og kirken. Skolestien må helt
eller delvist være identisk med den
sti, der i bogen om sognets ældste
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historie hedder Kirkestien.
Først i midten af 18 hundredetallet
begyndte man for alvor igen at tale
om en fast skole for Gunderup-bør-

nene. Det blev branden på Vrejlev
Kirkeskole d. 10. juli 1868, der satte
rigtig gang i sagen.

Branden gav øjeblikkelig skoleproblemer for børnene, vel mest for
Gunderup-egnens, men bestemt
også for Poulstrup- Årupegnens.
Sogneforstanderskabet, senere sognerådet, og skolemyndighederne,
både de lokale, amtet og ministeriet
handlede prisværdigt hurtigt. De lokale myndigheder fik godkendt en
plan om midlertidig undervisning
2 dage om ugen i Poulstrup og 2
dage om ugen i Gunderup. Delingen
af børnene gav plads til dem i hurtigt lånte lokaler, og læreren fra den
nedbrændte kirkeskole skulle så en
kortere tid undervise Poulstrup-egnens børn, og børnene i Gunderup.
Allerede i august havde man truffet
beslutning om at ansætte en lærer til Gunderupafdelingen, og man
havde vedtaget at leje et sted, der i
nogen tid kunne bruges som skole til

Gunderup- børnene, og til et møde i
Vester Harken d. 4. december 1868
forelå fra amtets godkendelse af, at
den foreløbigt antagne Jens Chr.
Christensen skulle fungere som
lærer ved biskolen i Gunderup, så
længe skolekommissionen er tilfreds
med ham som lærer, foreløbig indtil
udgangen af 1869.
For skolen i Poulstrup var planerne
også hurtigt klare. Vrejlev Kirkeskole skulle ikke genopføres, den
skulle flyttes 2000 alen mod syd til
Poulstrup Skolelod, nu Hovedgaden
52, der var på 7-8 tdr. land. Den nye
skole skulle bygges hurtigt, så man
kunne komme ud af de midlertidige
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lokaler. Sognerådet valgte det billigste tilbud, der var på 126 rigsdaler.
Kun en ting ventede man på, nemlig brandforsikringen på den gamle
skole.
Branden greb ind i den skoleplanlægning, som var i gang og som allerede havde ført til en skole i Bastholm, ny skole i Guldager, ny skole i
Rønnebjerg og en modernisering af
den nedbrændte kirkeskole. I 1858 –
59 forlød det nemlig i en omtale af
lærerbygningen ved Vrejlev skole, ”
en næsten ny og bekvemt indrettet
fribolig”, og man må nok tillade sig at
regne med, at skolestuen også var i
god stand på samme tid
De lokale myndigheder havde talt
om en pogeskole for Gunderup - egnens små elever, men sådanne planer kunne ikke længere godkendes,
for det ville ikke klare behovet og
problemerne for de større børn. En
skolevej fra hele Gunderup - egnen
til Poulstrup var for lang og besværlig på en tid, hvor man netop havde
sørget for forbedringer for resten af
skoledistrikterne. I stedet prioriterede man nu planer om en mindre
Gunderup skole højt. Så snart børnetallet i den nye Gunderup skole ville kræve en hjælpelærer, havde man
tænkt sig at bygge en lille Gunderup
skole i den nordligste del af Gunderup mark, og man talte også om en

Gunderup skole - 1. klasse 1958

Gunderup Skole - 2. klasse 1958

pogeskole ved Vester Harken. En
løsning skulle findes hurtigst muligt,
og Gunderup skolen skulle stå parat
senest 1874. men det blev til 1875.
Det er interessant at se, at der tidligt var planer om at gøre Gunderup
skole til en lille ”centralskole” med et
betydeligt skoledistrikt omkring sig.
Tilbage er kun at fastslå, hvor de lejede lokaler til biskolen i Gunderup
lå. Gamle referater siger intet om
det. Vi må derfor anse det for mest
sandsynligt, at man søgte lokaler i
en bygning i den nordøstligste del af
Gunderup. De ældste folk på egnen
kan ikke fastslå noget med sikkerhed, men alt taler for, at biskolen har
været, hvor ejendommen Gunderupvej 40 ligger i dag. Enten var der
tale om en ledig aftægtsbolig eller en
lille købmandsforretning, siger man

på egnen. Tanken om at have skole
i et købmandshus skal ikke udelukkes. En snes år senere fik Tollestrup
Privatskole jo plads hos Tollestrup –
købmanden.
Gunderup Skole blev bygger i 1876,
og den blev indviet 6. november
1877. Den 18. februar 1877 blev den
første lærer kaldet til dette embede. Han hed Martin Christensen og
var født i Jelstrup Sogn 1846. Han
havde hverken lærereksamen eller
nogen anden eksamen, men han
havde læst i 4 somre på Brønderslev
Højskole, og om vinteren havde han
plads som vinterlærer i Hjelmsted i
Serritslev Sogn. Da denne skole gik
over til at blive almindelig kommuneskole, beholdt man Kristensen som
lærer, og han virkede der i 7 år, hvorefter han kom til Gunderup. – Her
virkede han med de evner, der var
ham betroet, med flid og ihærdighed
i skolen i 31 år. – efter beboernes
ønske søgte og fik han sin afsked 1.
november 1907 med fuld pension.
Han døde allerede året efter i januar
måned.
Skolens arbejde havde hans kærlighed og udelte interesse. Offentlige
anliggender interesserede ham kun
lidt; han var en stille skolens og hjemmets mand. Præsten i Vrejlev Th.
Bugge skrev i eksamensprotokollen:
Med denne eksamen afslutter lærer
Christensen en lang og til det sidste
utrættelig, flittig livsgerning. Han har
stedse været et mønster på punktlighed og har stedse ofret alle sine
kræfter på trofast opfyldelse af sine
pligter med anvendelse af alle de evner, der har været ham betroet.
1 november 1907 blev Anton Ras-
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Klassefoto 1960

mussen Dalhøj lærer i Gunderup.
Født 1882 på Nordfyn hvor hans far
var gårdejer, efter konfirmationen
tjente han nogle år som hyrdedreng,
som 18 årig kom han på Høng højskole, 1901 på Gedved eminarium,
lærer 1904 derefter 1 år vikar for førstelæreren i Mygdal og derefter en
kortere tid vikar for førstelæreren i
Tophøj ved Sorø.
”Denne vikarplads blev mig tilbudt for
et par år med lovning på embedet.
Min agt var at tage artium på akademiet. Men da jeg fik valget mellem flere embeder, blev jeg kaldet til
anden lærer på Fejø. Her havde jeg
en god løn, da jeg tillige var skriver
på birkekontoret, regnskabsfører for

brugsen og lærer i aftenskolen både
i Østerby og Vesterby skole. Herfra
kom jeg efter 2 års forløb til Gunderup, hvor jeg med et par afbrydelser
virkede i 6 1/2 år.
I 1909 – 10 bestod jeg statens 1
årige kursus i dansk og historie. Til
vikar havde jeg H. Ramløse Christensen. I 1911 – 12 havde jeg stipendium til at rejse til Amerika. Jeg
studerede amerikanske skoler, var
på foredragsrejse i danske kredse
og i 7 måneder lærer ved den danske præstehøjskole i Iowas hovedstad. Til vikar havde jeg N.P.Jensen,
der kom fra Hjørring.
Efter min hjemkomst holdt jeg foredrag og aftenskole i skolen. Da jeg

i 1910 blev fri for jordlodden, brugte
jeg sommerferien til kursus og rejser,
bl.a. til Tyskland og Østrig. I 1913
var jeg med i arbejdet for et orgel til
Vrejlev kirke og blev derpå antaget
som organist. Samme år blev jeg
gift med den 20 årige frk. Anka Sevaldsen fra Kalundborg”.
Anton Rasmussen Dalhøj var glad
for tiden i Gunderup, men rejste 1.
april 1914 til et førstelærerembede i
Birkum ved Odense.
1 juli 1914 til 1. august 1919 hed læreren Martin Nielsen. Han var i 1915
indkaldt til sikringsstyrkerne i 2 1/2
måned, i 1916 i 2 måneder og 1917
2 måneder. Vikarerne var seminaristerne Knudsen i 1915, Christensen
i 1916 og Madsen i 1917. Han blev
i 1919 førstelærer og organist i Ølsted ved Løsning. Under hans lærertid i Gunderup skrives der, at den
stråtækte skolebygning i 1916 blev
belagt med cementsten og i 1919 tilbyggedes der en åben veranda.
Med den gamle Kongevejs flytning til
den nuværende hovedvej, var Gunderup skole kommet til at ligge meget iøjenfaldende.
Kun to lærere fik deres virke i Gunderup skole, før skolen blev nedlagt
og solgt 1967.
Fra 1919 til 1955 var Johannes Lassen lærer ved Gunderup skole. Han
virkede i mange år også som organist ved Vrejlev og Hæstrup kirker.
I 1955 byggede kommunen Lund
centralskole. Herefter deltes eleverne, idet de større elever blev overført
til Lund skole og de små elever blev i
Gunderup skole, der nu blev omdannet til forskole.
I 1956 blev Lily Andersen udnævnt til
det nye embede som lærer i Gunderup. Lily Andersen, blev senere gift
med snedker- og tømrermester Arne
Jensen, Gunderup. Der blev i disse
år undervist 3 årgange i Gunderup.
I 1967 blev Gunderup skole nedlagt
og undervisningen blev flyttet til den
nybyggede Vrejlev-Hæstrup skole i
Poulstrup.
Kortet viser kirkestien fra Gunderup til
Vrejlev kirke

42

Lokalbladet

Tolstrupvej 100, 9700 Brønderslev
Tlf. 42 90 19 00 - 41 11 42 12
www.decohaven.dk

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

HARKEN PRIVATE DAGPLEJE
V/JETTE STEFFENSEN, GULDAGERVEJ 89

Tilbyder en tryg hverdag med omsorg, kærlighed, ro
og hygge. Dejlige omgivelser inde og ude.
Glæder mig til at høre fra jer.
TLF 27 59 64 91
Følg os på www.facebook.com/harkenprivatedagpleje

Vrejlev-Hæstrup Hallens motionscenter
Træning når du har tid og lyst fra 06.00 til 23.00 alle ugens dage.
Se mere på www.vrejlev-haestrup-hallen.dk
Kontakt Grethe Thomsen 98 98 82 87
for udlevering af nøglechip

Vi udfører både store og små
opgaver for private og erhverv.
Vi står til rådighed for vore kunder
med rådgivning og gode ideer.

Hedevej 30 · Hjørring · Tlf. 98 92 15 04

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

Poulstrup
Forsamlingshus
Kontakt 2311 6549

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

Nedre Byvej 19 - Poulstrup - 9760 Vrå
Tlf. 98 98 80 09
thomas@poulstrup-vvs.dk
www.poulstrup-vvs.dk

•
•
•

VVS OG BAD
NATURGASANLÆG
STOKERANLÆG

•
•
•
•

SOLVARME
BLIKARBEJDE
VARMEPUMPER
ENERGIOPTIMERING

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

tlf. 60 77 86 14
Mette Mikkelsen
Se mere på
www.lynet.nu

•
•
•
•
•
•
Oliefyr - kedler - olietanke
varmekanoner - varmeanlæg
fastbrændsel - reparation
Harken Varmeservice ApS er din
lokale oliefyrsmontør til bolig og erhverv

Landbrugsbyggeri
Reparationer
Nybyggeri
Ombygning
Tilbygning
Glarmesterarbejde
Uforbindende tilbud
gives gerne

Glas-Smykker-Galleri-Blomster

Ny Rønnebjergvej 72
9760 Vrå
Tlf. 28 45 66 98

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

Vrejlev Hæstrup hallen
Lej hallens cafeteria til din næste fest fødselsdag - børnefødselsdag

Kontakt
Marianne Stokbro for aftale
om leje tlf 98 98 81 07

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

Mangler du hjælp til bogføringen?

•
•
•
•
•
•

Reparationer
Nybygninger
Landbrug
Industri
EDB
PLC

Hovedgaden 75
Poulstrup 9760 Vrå
Tlf. 23 35 82 60

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

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

Bispensgade 115 - 9800 Hjørring
Telefon 98 92 48 66

Professionelle og eksaminerede bedemænd

John K

Esben

Kirsten

Helle

Søren

John

Vi tager hånd om dig og dine kære
og står til rådighed døgnet rundt.
Tillid gennem
28 år

Pandrup
Hjørring
Sindal

98 24 64 66
98 90 15 11
98 93 51 57

Brønderslev
Tårs
Hirtshals

98 82 57 11
98 95 83 11
98 94 43 66

www.baggesen.dk

Gammel Rønnebjergvej 8
Poulstrup
9760 Vrå

Nyere brugte biler
Se bilerne på
www.poulstrupauto.dk

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

Træpiller til stokerfyr leveres billigt
Tlf. 28 18 13 33

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

v/Sonja Larsen
Engager 1 - Poulstrup
Tlf. 98 98 85 22
Onsdag lukket

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

Svenstrupvej 131 9760 Vrå

Tlf. 28 30 80 72
Tilbygning - Nybygning - Ombygning

Voerhøj
Maskinstation
A/S
Terpetvej 490 - 9830 Tårs

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

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

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

Alt i forsikringer
Din lokale kontakt Peter Hansen
Tlf. 23 71 13 76 - peh@certus-forsikring.dk
www.certus-forsikring.dk

Lokalbladet vejviser

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

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

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

Bladet udkommer
4 gange årligt ca.
1. MARTS
1. JUNI
1. SEPTEMBER
1. DECEMBER
Tryk:
Vestergaards Bogtrykkeri,
Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

REDAKTION
Ansvarshavende
Foreningsstof
Redigering
Annoncer
Korrektur

Inger Hansen, Karen Margrethe Bruun
98 98 83 60
lokalbladet9760@gmail.com eller Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå
Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå
61 28 97 00
Per Hansen, Engkærvej 8, 9760 Vrå
26 56 83 25
Kirsten Blichert

LOKALSTOF
Tollestrup
Guldager
Gunderup
Harken
Hæstrup
Hæstrup
Høgsted
Hæstrup Mølleby
Rønnebjerg
Poulstrup

Ingen meddeler
Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå
Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå
Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring
Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring
Grethe Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
Ingen meddeler
Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring
Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå
Ingen meddeler

Portalen drives med frivillig
arbejdskraft ligesom Lokalbladet under Multinetværket
med en selvstændig redaktion.
Portalen støttes af en række
lokale virksomheder og med
Sparekassen Vendsyssel som
hovedsponsor.
Stof til nyhedsdelen og
aktivitetskalenderen kan
løbende indsendes til
poulstrup.net@gmail.com
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25 70 62 89
98 98 80 29

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

IngeLise Andersen, Gl. Rønnebjergvej 9
Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 9760 Vrå
Flemming Jensen fje@eucnord.dk
Mette Karlsen, Hellumvej 87, 9740Jerslev
Finn Pedersen - v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk
Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå
Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå
Tommy Rømer, Hovedgaden 125, 9760 Vrå
Henrik Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå
Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå
Servicemedarbejder Inger Hansen
Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå
Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19
Erik Jess, Hovedgaden 78, 9760 Vrå

98 98 80 11
40 86 88 78
52 99 84 34
26 71 55 99
61 36 34 90
72 33 45 31
98 98 86 88
23 92 94 37
20 80 53 87
71 75 56 99
40 11 22 31
98 98 83 60
22 55 07 46
98 98 80 63

Multinetværket/Landsbyrådet

poulstrup.net
www.poulstrup.net
er en internetportal for VrejlevHæstrupområdet.

98 98 61 66
98 98 64 95
25 70 62 89
20 12 64 67
26 90 15 77

Grupper under organisationen

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

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

Formand for Landsbyrådet i Harken
Lisa Dissing-Hansen
Formand for Multinetværket/
Landsbyrådet i Poulstrup:
Jens Ole Frederiksen

Forenings vejviser

Tid og sted:

SKOLEN
Poulstrup Friskole
og Børnehus
Skoleledelse:
Bestyrelsen:
Medlemmer:
Tårs Skole

Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå ...............................................71 99 71 03
Skoleleder Kristian Bertelsen ..................................................71 99 71 03
Afdelingsleder Børnehuset Karen Risborg ..............................71 99 71 03
Formand Lasse Ø. Nielsen .........................................................................
Trine B. Mortensen, Tommy H. Rømer, Per Birkbak,..................................
Thomas Andersen, Helene Rømer, Mette Rishøj Jensen...........................
Vrejlev Klostervej 8, 9830 Tårs ................................................72 33 39 60

DAGINSTITUTIONER
Vuggestue og Børnehave
Møllehaven i Harken
Poulstrup Friskole og
Børnehus

Græshedevej 26, Harken, 9800 Hjørring

72 33 45 31

Poulstrup Skolevej 1-3, 9760 Vrå

71 99 71 03

Ålborgvej 49, 9800 Hjørring

96 23 47 11

PLEJEHJEM
Skovgården

LOKALHISTORISK ARKIV:
Poulstrup Skolevej 3- Østfløjen
Åbent: Mandag
16.00-18.00
Tlf. til leder 98 98 80 63
mail: lokalarkivet@poulstrup.net
AKTIVITETSHUSET:
Åbent: Tirsdage
11.30-16.00
Torsdage
8.30-16.00
Fredage
8.30-13.00
Fodterapeut:
Bestil tid på tlf. 98988011
SPAREKASSEN
VENDSYSSEL:
Østergade 15, 9760 Vrå
Tlf. 82229000
Mandag - fredag 10.00-16.00
Torsdag
10.00-17.30

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

Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå
98 98 60 43
Rune Møller Nielsen, Bispensgade, 9800 Hjørring
Lene Rom Frederiksen, Vingevej 17, Vrensted, 9480 Løkken 30 12 90 81
Margit Christensen
30 68 25 34
Kirkegårdskontoret
Jan Bjergene Christensen, Lavendelvej 7, 9700 Brsl.
Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå
Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring

98 98 83 60
23 83 14 50
61 28 97 00
20 80 49 28

Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 14, 9760 Vrå
Jimmy Bæk Nielsen, Hovedgaden 94, 9760 Vrå
Flemming Jensen - fje@eucnord.dk
Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå.
Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå
Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå
May Britt Vinther, Hovedgaden 12, 9760 Vrå
Finn Pedersen v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk
Henrik Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå
Henrik Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå
Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå
Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå
Keld Jensen, Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå
Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19, 9760 Vrå

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

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

Web-guide:

40 86 88 78
42 77 14 36
52 99 84 34
98 98 60 63
98 98 68 24
23 92 94 37
28 70 87 17
20 31 18 53
71 75 56 99
71 75 56 99
98 98 82 71
40 11 22 31
40 18 25 89
22 55 07 46

TÅRS SKOLE:
www.taarsskolecenter.dk
POULSTRUP FRISKOLE OG
BØRNEHUS:
www.poulstrupfri.net

Mail-guide:
SOGNEPRÆSTEN:
krr@km.dk
VREJLEV-HÆSTRUP KIRKER:
vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
MENIGHEDSRÅDET:

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

Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring
Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring
Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå, v/ Erik Jess
Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå
Birkager 6, 9760 Vrå
Munkholmvej, 9760 Vrå
Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå
Hovedgaden 70, 9760 Vrå
Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå

ge@bbnpost.dk
98 98 63 90
98 98 62 44
98 98 80 63
98 98 80 11
98 98 84 49
98 98 84 91
98 98 80 88
98 98 81 07
98 98 83 60

LOKALBLADET:
lokalbladet9760@gmail.com
POULSTRUP.NET:
poulstrup.net@gmail.com
UGEAVISERNE:
poulstrup@live.dk
SKOLEN:
info@poulstrupfri.net
SPAREKASSEN VENDSYSSEL:
vraa@sparv.dk.

Lokalbladet 51

GOD SOMMER
Vi ta’r os af DINE PENGESAGER
mens du slapper af
Skagen
Skag
en

Hirtshals

Du kan forvente at:
ƒ Vi er til stede i dit nærområde.
ƒ Beslutninger bliver truffet lokalt og med korte svartider.
ƒ Personlige og nærværende medarbejdere.
ƒ Uhøjtidelig kommunikation.
ƒ Fair priser.
ƒ Stort bagland af specialister.

Fjerritslev

Sindal

Hjørring
Lønstrup

Frederikshavn

Vrå
Saltum

Sæby
Jerslev
Brønderslev

Pandrup

Klokkerholm

Aabybro
Vester
Hassing Ulsted
Hass

Brovst
Aalborg
Vest

Aalborg
org
Centrum

Hals

Snedsted

Kontakt os på 82 22 90 00 eller
find vej til en afdeling på www.sparv.dk
Du bliver mødt af nærværende
medarbejdere, som arbejder for dig.

Bedsted

Hvidbjer
Hvid
bjergg
bjer
Lem
Skive
Lemvig
Struer

Vinderup

Vores

MATER
O
T
U
A
E
G
PEN
hed
dig
står til rå
ndt,
døgnet ru
t.
året rund

Sund fornuft
www.sparv.dk

