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Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke

AKTIVITETSKALENDER

Gudstjenester i  Vrejlev og Hæstrup kirker

Alle møder er offentlige og afholdes  i  sognelokalet. normalt  kl .19. Dagsordner, regnskab og budget
er er fremlagt på kirkegårdskontoret 1 uge før mødedatoen. Referater fremlægges samme sted.

Poulstrup Missionshus

Sognearrangementer
Læs mere på side 25 og 27

Søndag den 4. december:
Vrejlev Kirke: kl. 19.30: De ni
læsninger. Efterfølgende gløgg
og æbleskiver i Aktivitetscentret
Hæstrup Kirke: kl. 10.30:
Børnegudstjeneste

Søndag den 11. december:
(Luk. 1, 67-80)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 18. december:
(Joh. 3, 25-36)
Vrejlev Kirke: kl. 14 ved Kaj Anker
Jensen
Hæstrup Kirke: Ingen

Lørdag den 24. december,
juleaften:
(Luk.2, 1-14)
Vrejlev Kirke: kl. 14.45
Hæstrup Kirke: kl. 16

Søndag den 25.december,
juledag:
(Joh. 1, 1-14)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30, kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9

Mandag den 26. december:
(Matt. 10, 32-42)
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 1. januar, nytårsdag:
(Matt. 6, 5-13)
Vrejlev Kirke: kl. 15.15
Hæstrup Kirke: kl. 14

Søndag den 8. januar:
(Mark. 10, 13-16)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30:
Børnegudstjeneste
Hæstrup Kirke: Fælles med Vrejlev

Søndag den 15. januar:
(Joh.4, 5-26)
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 22. januar:
(Luk. 17, 5-10)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30 kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9 kaffe

Søndag den 29. januar:
(Matt. 14, 22-33)
Vrejlev Kirke: kl. 9 kaffe
Hæstrup Kirke: kl.10.30

Søndag den 5. februar:
(Joh. 12, 23-33)
Vrejlev Kirke: kl. 14 ved Kirsten
Munkholt
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 12. februar:
(Matt. 25, 14-30)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30 kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 19. februar:
(Mark. 4, 26-32)
Vrejlev Kirke: kl. 14 ved Inge With
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 26. februar:
Fastelavns søndag
(Luk. 18, 31 43)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Hæstrup Kirke: kl. 9

Forsamlingshuset kl. 13
Børnegudstjeneste og
efterfølgende tøndeslagning.
Se annonce side 27

Ordinære menighedsrådsmøder 2006 (Information om alle møder:  Se informationsstander)
Torsdag den  2. februar 2006: Vrejlev: Menighedsrådsmøde
Torsdag den 23. marts 2006: Fællesmøde: Godkendelse af regnskab 2005
Torsdag den 18. maj 2006: Vrejlev: Kirke og kirkegårdssyn

Budget:møde:  Fremlæggelse fra udvalgene
Torsdag den  8. juni 2006: Vrejlev: Økonomiudvalgsbehandling af budget 2007
Torsdag den 22. juni 2006: Fællesmøde: Godkendelse af budgetforslag 2007
Torsdag den 28. sept. 2006: Fællesmøde: Godkendelse af revideret regnskab 2005

Godkendelse af tilrettet budget 2007
Torsdag den 23. nov. 2006: Fællesmøde: Valg af  formand og næstformand
Torsdag den  7. dec. 2006: Vrejlev: Menighedsrådsmøde

Fredag den 25. november:
Hjemmemøde hos Inga og Åge Thomassen,
Harkenvej 39, Rakkeby

Fredag den 9.december:
Poulstrup Missionshus: Adventsmøde og
afslutningsmøde. Taler: Suni Johannesen,
Hjørring

Fredag den 16. december:
Julehyggeaften hos Hanne og Per Møller,
Smedievejen 95

Fredag den 13. januar:
Hjemmemøde hos Ruth og Ole Kristiansen,
Gl. Rønnebjergvej 85

Torsdag den 24. januar:
Bibelkredsmøde hos Margit og Erik Christensen,
Bastholm Møllevej 175

Mandag den 6. februar: Filmaften i Sognehuset.
Filmen: „The passion of the Christ“ vises
(bør ikke ses af børn under 15 år)

Tirsdag den 14. februar:
Bibelkredsmøde hos Ruth og Ole Kristiansen,
Gl. Rønnebjergvej 85,

Alle møder er kl. 20
Alle er velkomne

Kontaktperson:
Erik Christensen,

 tlf. 98988492
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2004 nr. 4

De 9 nordligste kommuner i Vendsyssel udarbejdede i 2001 en
fælles strategi for tilrettelæggelse og indhold i det fremtidige
landdistriktsarbejde. Udover de politiske og organisatoriske tiltag, der
ville være nødvendige for strategiplanens gennemførelse var der i ind-
holdet de tiltag, der skulle gøre det muligt, at området, eller dele heraf,
kunne få del i EU´s program for landdistriktsudvikling, herunder LEA-
DER+ programmet.

Kun 4 af de 9 kommuner blev udpeget som berettiget til at udnytte
mulighederne Leader+ landdistriktsprogrammet, og beklageligvis blev
Hjørring kommune ikke udpeget. Der blev udpeget en aktionsgruppe
for de 4 kommuner, som i de sidste ca. 3 år har administreret Leader+
midlerne, og derigennem været med til at sikre gennemførelsen af en
del af indholdet den fælles landdistriktspolitik i specielt disse kommu-
ner. D.v.s at der blev dannet landsbyråd med råderum og økonomisk
kompetence.

Midlerne fra LEADER+ programmet 2001-2006 er nu ved at være
opbrugte, og der arbejdes derfor i øjeblikket på at sikre alle 9 kommu-
ner adgang til det kommende EU-program 2007-2013. Der arbejdes hen
imod en fælles aktionsgruppe for de 2 eller 3 nye storkommuner for
området med en fælles individuelt tilpasset udviklingsplan. Måler er,
at der i de 3 kommuner dannes landsbyråd med egen kompetence –
også økonomisk – til gennemførelse af udviklingsplanens indhold.
Forberedelsen af denne proces er opstartet og vil foregå i løbet af 2006
således, at man er „parate“ til igangsætning og gennemførelse ved
programmet start i 2007. Det vil i denne forbindelse ske en inddragelse
af landdistriktsområdernes interesseorganisationer i alle tre storkom-
muner. Der vil desuden fra Leader+ sekretariatet blive taget en række
initiativer til at udnytte de muligheder, der i øvrigt findes af støtte-
muligheder i 2006 bl.a. i det udvidede Danske Landdistriktsprogram.

Leader+ sekretariatet er i øvrigt gerne behjælpelig med yderligere
information og vejledning ved henvendelse på tlf. 98 90 36 08 eller på
mail leader@vur.dk.

Flemming Trinskjær,
Leader+ koordinator,

Markedsgade 9, 9800 Hjørring

Landdistriktsarbejdet
i Vendsyssel

Udviklingsråd
– nu og fremover
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Poulstrup -
som jeg husker den

Lokalbladet fortsætter beretnin-
gen af Egon Juel Jensen fra
sidste nummer om hans barn-
doms Poulstrup

Næste hus i rækken var gartner-
forretningen med tilhørende gartneri
(nr. 13 og 15. Der lå to store vækst-
huse (nr. 13) langs vejen, og bag dem
lå gartnerijorden. Desuden var der et
tilhørende areal til gartneriet i „Sve-
rige“ syd for Poulstrup, hvor man av-
lede kål og kartofler. Gartneriet og
forretningen tilhørte Sigrid og Johan-
nes Olsen med børnene Margit, Ing-
rid og Lisbet. Foruden at være en drif-
tig gartner så var Olsen også en sær-
deles habil kunstmaler. Han var en
særdeles rar og venlig person, og så-
dan var hele familien. Selvfølgelig
hjalp pigerne med i gartneriet, når
der om foråret skulle prikles blom-
ster i mistbænkene, når der skulle
luges gulerødder, eller når der skulle
bindes kranse og laves dekorationer.

 af Egon Juel Jensen

foto: Arkiv foto

Bemærk at brolægningen på Hovedgaden stopper lidt til venstre for missionshuset i forgrunden til venstre

Karosserifabrikken, her lå også en af byens benzintanke
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„Dej søjer sme“

Efter gartneriet lå smedjen (nr.
17), næsten som den ligger i dag.
Smeden hed Christiansen. Der blev
aldrig sagt andet end smed Chri-
stiansen og hans kone. De havde
to børn, Doris og Hans. Smed Chri-
stiansen eller som man også sagde
„dej søjer sme“ – byen havde nem-
lig to smede, en i syd og en i nord –
var grovsmed, og her blev smedet
hestesko, plovjern, harvetænder
m.m. Her blev hestene skoet, og det
var ikke uinteressant at se på (på
afstand), hvordan smeden tumlede
de store arbejdsheste, der skulle
skoes eller have hovene virket ud.
Den af smedesvendene, jeg husker

bedst, hed Regnar. For mig stod
han som en mand af styrke og mod.
Tænk, hvor stærk han måtte virke
for en dreng, når han tog  benene
op på disse store og til tider gen-
stridige heste. Christiansen selv
var heller ikke nogen svækling.

Modstandsgruppen „Skjold“

Under krigen var såvel sme-
den som Regnar meget aktive i
modstandsbevægelsen. Det var
der for øvrigt også andre, der var,
bl.a. Svend Holst, Vrejlev Kloster.
Mig bekendt var Christiansen le-
der af gruppen „Skjold“, som
havde hjemsted i og omkring
Poulstrup. Man fortalte, at det var
smedens kones tunghørhed, der

mere end en gang reddede smeden og Reg-
nar fra tyskerne. Hun kunne ikke høre, hvad
tyskerne sagde, selv når de råbte meget højt,
og det gav smedene tid til at forsvinde. Chri-
stiansen flyttede fra byen efter krigen, og
smedjen blev solgt til en smed Pedersen, som
havde den, indtil Marie og Kaj Christensen
overtog den. Og hvem kender ikke Marie?

Mejeriet „Alfaholm“

Efter smedjen lå mejeriet, Alfaholm (nr.
19). Et rigtigt mejeri med mejeriudsalg. Som
tidligere nævnt afleverede omegnens bøn-
der deres mælk hertil. Mælken blev vejet ind
ved nordporten, og returmælken og vallen
blev vejet ud ved den søndre port. Mejeri-
udsalget blev passet af fru Jensen og datte-
ren Edith. Her kom byens koner, tjeneste-
piger og børn med små blå eller hvide mælke-
spande og kander for at hente mælk til det
daglige forbrug. Selvfølgelig også smør, ost
og fløde. Hvornår udsalget blev nedlagt, hu-
sker jeg ikke, men sandsynligvis da Osvald
Jensen blev bestyrer af mejeriet. Da udsal-
get blev nedlagt, fik Poulstrup sin mælke-
vogn, og det var Møller Henriksen, som
kørte med mælkevognen med sin lille, gule
nordbagger.

Bageriet

Efter mejeriet
lå bageriet (nr.21),
som blev drevet
af Thorvald Jo-
hansen og hans
hustru Kirstine.

Da Thorvald
Johansen døde,
flyttede fru Jo-
hansen lidt læn-
gere nord i byen
til nr. 46, og bage-
riet blev videreført
af Hans og Inger
Pristed og efter
dem igen af bager Olsen. Fælles for alle tre
bagere var deres tilhørsforhold til Indre Mis-
sion.

TEMAPOULSTRUP SOM
JEG HUSKER DEN

af Egon Juel Jensen

foto: Arjiv foto

På billedet ovenfor ses bager Thorvald Johansen med sin
hustru Kirstine og deres 2 børn, datteren Valborg og sønnen
Sundbæk, der senere blev bager i Østergade i Hjørring.
På billedet  t.v. Poulstrup bageri som Thorvald Johansen
byggede og som blev ved som bageri til engang i 1970- erne.

Mejeriet Alfaholm, her fotograferet da man var gået
over til at afhendte mælken med tankvogn
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„Pap-Asta“

Lige nord for bageriet lå
dengang et lille hus med sort
paptag. Det eksisterer ikke mere.
Her boede Kristine Isak med
sønnen Kesse. Hvad Kristine
ernærede sig ved, husker jeg
ikke, men vel af sin aldersrente
og så med at hjælpe andre med
et eller andet. Jeg husker hende
som en sød og venlig lille kone.
Sønnen Kesse arbejdede en
overgang på ducolakeriet, som
jeg vil omtale senere. I norden-
den af huset boede Asta Jør-
gensen. Asta ernærede sig som
sypige og viste sig kun sjæl-
dent på gaden. Asta havde på
et tidspunkt haft Lupus, en form
for spedalskhed, og havde der-
ved mistet næsen og havde
meget forkrøblede fingre.

Hun var ungpige. Næsen
var erstattet af en kunstig næse.
Om det var den eller husets pap-
tag, der gav hende øgenavnet
„Pap-Asta“, det ved jeg ikke,
men som sagt så man hende
sjældent i gadebilledet, sikkert
af angst for drilleri. Asta var en
dygtig sypige, og jeg kendte
egentlig Asta meget godt, fordi
jeg ofte blev sendt hen til hende
med tråd eller stof af en eller
anden art, og jeg husker hende
som et meget sødt menneske,
hvem skæbnen havde behand-
let grusomt.

Centralen

 Det næste hus i rækken var
en flot rødstens villa (nr. 23).
Ejerne var Ahlman og Emilie
Fuglsang. Emilie var central-
bestyrerinde, og Ahlman havde
en lillebil (taxa) og køreskole.
Skolevognen var en to-perso-
ners Ford 30 med kaleche. Cen-
tralen var  et meget vigtigt sted
for byen, fordi der ikke var så
mange mennesker, der havde
telefon på det tidspunkt, og man
kunne så ringe til centralen og
få dem til at bringe en besked

ud, eller man kunne gå hen på cen-
tralen og ringe derfra. Men der var
dog så mange abonnenter til cen-
tralen, at der var fast centraldame.

Centraldamen var en meget
kendt person, fordi hun jo kunne
alle abonnenternes navne. På det
nærmeste vidste hun, hvor de var
henne, hvis de ikke tog telefonen.
(Det var „selvfølgelig“ ikke, fordi
hun lyttede, når folk talte sammen).
Man ringede ikke op og sagde,
man skulle have nr. 49, som var
ducolakeriet, eller man skulle have
nr. 48, som var mine forældre, eller
nr. 50, som var mekaniker Nørkjær.
Men man ringede op og sagde:
„Jeg vil gerne tale med mekaniker
Nørkjær“, og så blev man stillet ind
til nr. 50. Eller man sagde:“Jeg skulle
gerne tale med dyrlægen“, og så
blev man stillet ind til hans num-
mer, for der var jo ingen grund til at
gå og huske på de numre. Det
kunne centraldamen jo gøre.
Centraldamen var for øvrigt i flere
år min faster, som tjente hos Emilie
Fuglsang. Senere blev hun selv
centralbestyrer i Sterup. Fuglsang
havde som tidligere nævnt
taxaforretning, og under krigen var
der en hel del at køre, fordi ingen
kunne få benzin, og bilerne var
klodset op. Fuglsang havde tilla-
delse til at køre, og han kørte med
gasgenerator, en slags kakkelovn
bag på bilen, som producerede gas.
Han kørte også mange gange for
jordemoderen og hvad der ellers
var af den slags kørsel. Senere flyt-
tede familien til Hjørring, hvor de
overtog Zonen ude på Bispens-
gade, og her fortsatte han også kø-
reskolen. Det nye ejerpar af cen-
tralen hed Tronskov, men om dem
husker jeg ikke så meget.

„Rudolf“

Ned ad den gade, som går ned
mod Forsamlingshuset, lå der to
huse på sydsiden på det tidspunkt.
I det ene boede postbud Rudolf
Larsen og hans kone. Rudolf Lar-
sen havde en Ford 30 og havde
også lov til at køre under krigen,

af  Egon Juel Jensen

foto: Arkiv foto

Bager Olsen på landtur, her ekspederer han en af sine kunder i oplandet,
Ydun Sørensen fra Vrejlev mark.

I 1907 byggede skræddermester Jens Chr.
Sørensen huset på Hovedgaden 23 og nogle
år senere, da telefonen kom til Poulstrup.
blev der indrettet central hos skrædderen.
I 1919 solgte han huset med centralen til
Louise Fuglsang, med den klausul at det ikke
måtte indrettes skrædderforretning de første 7
år.
I 1936 overdrog Louise Fuglsang centralen til
Emilie og Ahlman Fuglsang, der var
bestyrere  til 1948, da centralen blevsolgt og
overtaget af Inger Tronskov.
Hun solgte centralen videre i 1953 til Knud
Linde Bertelsen, hvis kone bestyrede
centralen til den blev lukket.

Centralen som den så ud på fru Bertelsens tid omk. 1960

Poulstrup telefoncentral som den så ud da Louise Fuglsang var bestyrerinde.
Hun ses her sammen med datteren Christa og barnebarnet Oda
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idet han kørte post fra Poulstrup til
Vrå med bilen. Alle kendte Rudolf
Larsens bil, og en vittig person
sagde, at tudehornet sagde „Ru-
dolf“, når han trykkede på det. Med
lidt god vilje kunne det lyde sådan.
Jeg kan også godt i dag huske ly-
den „rylf“.  Rudolf Larsen var en
jovial og hyggelig mand, som, når
han havde kørt post turen om mor-
genen til Vrå og kom tilbage med
posten, som blev fordelt henne på
posthuset, som først var hos
skrædder Sørensen, men senere
blev flyttet ind til Holger Sørensen,
cykelhandleren, betjente sin post-
rute. Det foregik til fods eller på
cykel. Et af de andre postbude, jeg
husker, var Peter Jensen, som se-
nere overtog Rudolf Larsens post-
rute til Vrå.

 Hvem der boede i huset ved
siden af, kan jeg ikke huske, men
det blev senere overtaget af Bine
og Peter Nielsen. Hun hed egent-
lig Jakobine, men blev aldrig kaldt
andet end Bine. De kom fra Sten-
høj. Senere overtog min faster
Maren og hendes mand Charles
Andersen huset. Charles var
snedkersvend hos Albert Andrea-
sen. De flyttede senere til Tofte-
gade i Hjørring.

På modsatte side af den lille
gade lå vestligst Forsamlingshuset,
som ikke var ret stort den gang. Det
er blevet udvidet meget siden, men
det ligger på samme plads som den-
gang.

Ved siden af Forsamlingshu-
set boede murermester Nielsen, og
hans søn Harald Nielsen boede
ovenpå sammen med sin hustru
Ruth. Harald Nielsen har efterkom-
mere, som bor i Poulstrup den dag
i dag, Helle bl.a. og hendes søn.

Karosserifabrikken

På hjørnet af gaden ned til For-
samlingshuset og Hovedgaden
ligger så det store  hus (nr. 25), som
nok er opført sammen med resten
af karosserifabrikken (nr. 27) af ka-
retmager Madsen. Jeg husker ikke
meget om Madsen, men jeg husker,

POULSTRUP SOM
JEG HUSKER DEN

TEMA

af  Egon Juel Jensen

foto: Arkiv foto

Erik AndreasenJohannes Andreasen

Ahlmann Fuglsangs biler fotograferet på
Birkager

Karosserifabrikken Poulstrup hvor der arbejde op til 30 mand
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at der var hammer- og karetmager-
værksted i den første del af krigen.
Man lavede hammerskafter, skovl-
skafter og den slags ting. Man la-
vede hjul til arbejdsvogne,  fjeder-
vogne, jumber og ponyvogne.

Erik og Johannes

Men senere blev fabrikken
overtaget af brødrene Erik og Jo-
hannes Andreasen, som kom fra
Sjælland, jeg tror fra Frederiksværk.
De var uddannede pladesmede
begge to, og de var et par meget
dygtige håndværkere. Umiddelbart
efter krigen blev der en hel del for
dem at lave, idet man dengang byg-
gede førerhuse til lastbiler. Lastbi-
lerne kom til fabrikken bare på
chassisrammen, og så byggede
man førerhus og lad til dem. Det
gav beskæftigelse til mange arbej-
dere, og på et tidspunkt under kri-
gen, nok før Erik og Johannes over-
tog den, var der nok beskæftiget
en snes mennesker, måske flere på
karosserifabrikken. Prøv at fore-
stille jer, hvor mange arbejdere der
må have været i den store maskin-
hal ud mod vejen plus de store ga-
rager, der ligger oppe i gården, plus
huset i nordsiden, som var plade-
smedje. Et kuriosum omkring fabrik-
ken er, at flyttefirmaet Ths. Peder-

sen i Hjørring indtil for få år siden
har kørt med flyttekasser, altså de
store flyttebiler, som alle blev lavet
i Poulstrup. De holdt i hvert fald til
op i halvfjerdserne, måske firserne.
Man fortæller om Erik og Johan-
nes Andreasen, som jeg husker
meget godt, at de var så nøjagtige,
at hvis en læredreng eller en svend
var kommet til at samle et par styk-
ker træ, så der var blevet en lille-
bitte revne imellem de to stykker
træ, så kunne den arme læredreng
eller svend få sig et møgfald, fordi,
som de to brødre sagde, der kunne
jo gå et helt barberblad ind i rev-
nen. Og det var mere end deres ære
kunne bære.

Men efterhånden hørte det jo
også op med at fremstille de store
lastbiler på fabrikken. Når jeg skri-
ver „store lastbiler“, så var det jo
nok set i forhold til min størrelse
og lastbilers størrelse på den tid.
De var maksimalt på 3½ til 4 ton, så
sammenlignet med de lastbiler, der
kører på vejen i dag, var det små
biler. Efterhånden som der blev
mindre og mindre at lave, var der til
sidst kun Erik og Johannes tilbage
på 9. værkstedet. Synd for Pouls-
trup by, men sådan blev det. Folk
søgte arbejde i Hjørring, og det
medførte starten på lukning af virk-
somheder og forretninger i byen.

„Lunkis hus“

Efter karosserifabrikken ligger
der et gammelt, langt hus. Vi kaldte
det for „Lunkis hus“. Der boede en
mand deri, der hed Søren Lunk. Ham
husker jeg ikke, men jeg husker
hans kone Signe Lunk. Signe le-
vede af sin aldersrente, og hun sy-
ede og hæklede futsko til folk.
Hvem der egentlig på det tidspunkt,
altså under krigen, boede i den an-
den ende af huset, husker jeg ikke,
men på et tidspunkt flyttede Laura
Madsen ind, sikkert efter at hen-
des forældre døde. Hendes far var
ham, man kaldte Store Madsen el-
ler Lange Madsen.

...fortsættes i næste nummer

POULSTRUP SOM
JEG HUSKER DEN

TEMA

af  Egon Juel Jensen

foto  Arkiv foto

D. 25. september 1909 købte Alfred Madsen
et stykkejord og startede på det, der med
årene skulle blive til Poulstrup Karosseri-
fabrik. Fabrikken virkede i ca. 50 år fra 1920
til 1971. Den var Vendsyssels eneste af sin
slags og det var en af Poulstrups største
arbejdspladser kun overgået af Vrejlev-
Hæstrup skole.
I september 1939 solgte Alfred Madsen
fabrikken til brødrene Andreasen
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Traditionen tro har vi haft arbejdsdag i børnehaven,
det var på en dejlig dag d. 26-08-2005, sammen med børn ,
forældre og personale.

Der var god tilslutning. Personalet havde bestemt nogle
ting , som vi gerne ville have lavet på legepladsen, både
fornyelser og reparationer.

Forældrerådet stod for „invitationen“, de havde lavet
en plakat med de forskellige arbejdsopgaver, så kunne for-
ældrene skrive sig på, hvor de mente de bedst kunne hjælpe
til.

Da vejret var dejligt, kunne vi starte med eftermiddags-
kaffen, saftevand og kage. Under kaffen blev arbejdet fin –
fordelt, hvem skulle/ville gøre hvad.

Så gik børn og forældre i gang, der var et stort engage-
ment, så arbejdet gik som en leg mellem forældre og børn.

Der skulle laves faldunderlag under et nyt gyngestativ,
det er noget specielt sand, der skulle fyldes nyt strand
sand i sandkassen, laves bålplads , legehuset skulle males,
grene skulle klippes ned m.m.

Indendørs var der også travlhed, der var mest - eller
måske var det kun - mødre og børn inde i køkkenet, de var
travlt optaget af at lave aftensmad. Menuen lød på burger-
boller med masser af forskelligt grønt, Hot dog med alt
tilbehør og øl og vand.

Vi var meget heldige med vejret, som før fortalt, men da
vi skulle spise begyndte det at regne, det stod nærmest
ned i stænger.

Efter maden  var regnen holdt op, og udendørsholdet
gik i gang igen. Der blev arbejdet flittigt, så alt det vi havde
planlagt blev færdigt, inden de sidste forlod børnehaven.

Alle skal have tak for en god indsats.
Mandagen efter blev alt det nye modtaget godt af alle

børnene i børnehaven.

Arbejdsdag i
Børnehaven Skovager

fra  Børnehaven Skovager
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Sker der ikke noget ude
landdistrikterne? Ok, så
opfinder vi  noget

– det var nok noget i den
retning at 9 årige Thomas
på Smedievejen 56 Harken
tænkte, da han fik en lys ide
– nemlig pedaltraktor træk.

Heldigvis var resten af fami-
lien hos Carina og Henning Chri-
stiansen på Maskinstationen med
på ideen. Mor Carina lavede invi-
tationer og slog det op i børneha-
ven og på skolen – lod det sive
rundt til familie, venner, bekendte
og i Carinas netværksgruppe for
landbokvinder.

Thomas konstruerede med
lidt hjælp en lille vogn til pedal-
traktorerne, der med et snedigt
snoretræk og en cement haveflise
gjorde det tungere og tungere at
træde jo flere meter man kørte og
vægten af flisen blev lagt over på
traktoren, som ved de voksnes
traktor træk – jo ældre man var jo
flere havefliser blev der lagt på.

Der var ingen snyd  - for af-
stand fra start til traktoren gik i stå
blev nøjagtigt målt med målebånd.
Som ved de voksnes traktor træk
medbragte man også her sin egen
traktor og det var helt klart en for-
del at have en traktor med gummi-
hjul i stedet for plastik, som smut-
tede på den flisebelagte bane –
og så hjalp det ikke meget at der
var mere Power på „brødmotoren“.

De små „brødmotorer“ pru-
stede og stønnede og farven i an-
sigtet skiftede kulør jo flere meter
man tilbagelagde.

Et meget stort heppekor af
søskende, forældre og bedstefor-
ældre var mødt op –  i alt med del-
tagere var der ca. 100, som blev
trakteret med stort kagebord, saf-
tevand, te og kaffe på den store
og den dag  solrige plæne.

Der var fine præmier til de tre
bedste i hver aldersklasse – præ-
mier, som man modtog på sejrs-
skammel lavet til lejligheden. Det
var lidt svært at få de mindste til at
stå stille på podiet så længe de
blev foreviget. Der skete bare alt
for meget spændende.

Traktortræk i børnehøjde
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Hold 1
 1  Laura Nielsen,

Smørengvej 8,
Guldager.

 2  Kenneth Sørensen,
Åstrupvej 537,
Sdr.Harritslev

3  Simon (fra Mylund)

 Hold 2
1 Jacob Højmark

Trangetvej 425
Tårs

2 Jeppe Hansen
Guldagervej 301
Guldager

3 Joachim Højmark,
Trangetvej 425
 Tårs

Hold 3
1  Jonas Hansen

Guldagervej 301
Guldager

2  Søren Christiansen
Smedievejen 56
Hæstrup

3  Emil Nielsen
Smørengvej 8

Hold 4
1  Per Sørensen

Guldagervej 361
Guldager

2  Steffen S. Andersen
Haurholmvej 380
Høgsted

3   Gitte Olsen
Engvej 238,
Vildmosen

Hold 5
1  Simon T Jensen

Bastholm Møllevej 31
Tollestrup

2  Thomas E. Kokholm
Smedievejen 56
Hæstrup

3  Signe Berthelsen
Mølbakvej 20
Hæstrup

 Hold 6
1 Peter T. Jensen
             Bastholm Møllevej 31
             Tollestrup
2 Trine Thomsen
              Dyssiggårdsvej 31
              Sdr. Harritslev.
3  Allan Jepsen

Lønstrupvej 655
Skallerup

Som en „krølle“ på historien kan
nævnes at pedaltraktortrækket har
vakt stor interesse, også udenfor Vend-
syssel, idet der har været forespørgsel
fra Bramming, hvor formanden for
Dansk Traktor Pulling havde hørt om
arrangementet og gerne ville skrive en
artikel om trækket i deres blad.

Og senest har Thomas lånt
„traktorslæden“ ud til 4 H, hvor den er
blevet brugt ved åben gård arrange-
menterne her i september måned..

Der var over 30
deltagere, som  var
fra tre til ti år og her
er vinderlisten  -
med de tre bedste på
hvert hold:

tekst og foto Kirsten Mouritsen
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Gymnastikafdelingen
Efteråret byder på mange dej-

lige idrætsoplevelser i Harken.
De, der spiller petanque, fort-

sætter til frosten sætter ind og gør
banerne svære at bruge.

Gymnastikafdelingen har alle
hold oppe i fulde omdrejninger –
men kom man ikke i gang ved
sæsonstart, er der ingen grund til
fortvivlelse, for der er stadig plads
til flere.

For de yngste er der børne-
idræt (0-4 år) hver torsdag kl. 16.30-
17.30, og er man mellem 4-6 år træ-
nes/ leges der torsdage i timen ef-
ter.

Drengeholdet kunne godt
bruge nogle flere drenge fra bh.kl.-
5. kl., der har lyst til fart, spring og
spænding hver mandag kl. 17.30-
18.30. Pige 1 (bh.kl. – 2.kl.) har over
20 glade gymnaster på holdet, og
pigerne fra 3.kl.-5. kl. er også godt i

afdelingen i mange år på deres stille
og rolige måde formået at give en
masse børn nogle gode oplevelser
med gymnastikken, - og samtidig
har de lært dem at blive så dygtige,
at Harken er blevet kendt i hele
Vendsyssel til DGI´s opvisninger.

En par meget beærede modta-
gere kunne nyde deres fuldt for-
tjente pris.

Valdemarsdag den 15. juni var
gymnastikbestyrelsen, på vegne af
HUGF, i Hjørring for at  få overrakt
en ny dannebrogsfane, som blev 
skænket af Danmarks-Samfundet.
Den nye fane blev indviet til HUGFs
hjælperfest den 3. september. Det
skete efter gammel skik, ved at de 3
sidste søm symbolsk blev slået i, et
for Dronningen, et for Fædrelandet
og et for Foreningen.

Fra HUGF

Modeshow
D. 3. oktober kunne man i Har-

ken hallen se efterårets og vinte-
rens mode båret af lokale modeller.
Der var fuldt hus med 285 „publi-
kummer“, da der kl. 19.30 blev blæn-
det op for årets show.  Gymnastik-
afdelingens modeshowsudvalg
stod som arrangør, og de havde
sammen med de deltagende forret-
ninger fået stablet en rigtig dejlig
aften på benene.

gang med rytme og spring. Begge
pigehold træner om onsdagen kl.
17.20-18.35 og 18.35-19.50.

For de lidt ældre (fra 6. kl.) er
der juniorgymnastik hver mandag
fra kl. 18.30-20.00 og når de er fær-
dige i hallen overtager Multi
Motionsholdet  - der arbejder med
alle mulige idrætsaktiviteter og
grundtræning – halgulvet til kl. 21.

Linedanceholdet for begyn-
dere danser torsdag kl. 18.30-19.30.

Badmintonafdelingen
I badmintonafdelingen fort-

sættes der med træning for ung-
doms- spillere. Der er ungdoms-
badminton i Harken hver fredag
eftermiddag.

Fodbold
Indendørs fodbold foregår i

Poulstrup, hvor alle ungdomshold
har træningstider fra efter efterårs-
ferien. Der er tilmeldt hold til inden-
dørs turnering i alle rækker.

Seniordans
De ældre borgere kan mødes i

Harkenhallen hver mandag efter-
middag til Seniordans og hver ons-
dag formiddag til forskellige idræts-
aktiviteter i Harken hallen.

Hjælperfest
Det er en årligt tilbageven-

dende begivenhed at alle HUGFs
sponsorer og frivillige hjælpere in-
viteres til en lille TAK-fest. Det er
også tradition at vi får besøg denne
dag af en festligt stemt delegation
fra IK Vaag. Dette års fest blev nøj-
agtig ligeså hyggelig

som så ofte før – gratis mad
og dejlig musik gør stemningen
god! Endnu en tradition er udnæv-
nelsen af årets HUGFer. Valget i år
faldt på Ulla og Jens Haugård. De
har som instruktører i gymnastik- Se billederne på næste side

Ulla og Jens Haugaard fik overrakt prisen som Årets
HUGFere af foreningens formand Hanne Lise Hansen

Thomas, Signe og Pernille gik modeller i børnetøj fra Føtex

Sabrina og Dennis
havde det vist varmt
i vinterjakkerne inden
de skulle på scenen

tekst og foto Aase Henriksen
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Ida Cecilie og Søren havde nattøj og bamser med på podiet

Der blev vist flotte selskabskjoler fra Kirstens Brudeudstyr

Heidi og Rasmus var Årets brudepar

tekst og foto Aase Henriksen
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sammen på familien under de hyp-
pige flytninger, som den noget ure-
gerlige smed  bragte dem ud i.

‘Det var dog ikke med hans
gode vilje, da han i slutningen af
90’erne – som 26 årig gift mand -
måtte til Aalborg for at aftjene sin
værnepligt og hun måtte blive til-
bage i Glimsholt med de 4 børn og
15 kr., som de havde at klare sig for,
indtil han kunne komme hjem på
sin første orlov et halvt år senere.

Marinus var født på gården
Vangen i Uggerby. Han stod i lære
hos smeden i Retholt ved Mygdal
og da han i sine unge dage var
noget urolig, fik han for nemheds
skyld navnet „smeden fra Ugger-
by“ eller „Ugerby smej“.

Men der må være faldet ro over
ham, da han som 50 årig flyttede til
Årup, for han gik straks i gang med
at bygge en smedie til det lille hus-
mandssted, der ellers kun bestod
af beboelse og en stald i sønder
ende. Her var der plads til to køer,
en hest og en enkelt gris. Af jord
var der 2½ ha.

I 1925 flyttede smed Marinus Uggerby og hans
familie til Årup - på ejendommen matr.nr. 19 Grøn-nerup
by, Vrå.

Familien kom fra Pinkrog i Tolne, hvor Marinus
havde forsøgt sig som landmand uden større held.
Han må have besluttet sig for at blive smed igen eller
også var det hans trofaste kone, Karoline, der gav
ham et vink med en vognstang! Hun havde troligt holdt

Smedeværkstedet blev bygget
til som en vinkel på stalden. Børne-
flokken var øget til 10, hvoraf de
ældste 5 dog var flyttet hjemmefra.
Da der en dag i Vendsyssel Ti-
dende blev annonceret efter et hjem
til en lille forældreløs pige – så ar-
rangerede Karoline formaliteterne
og smeden gjorde ingen indsigel-
ser. De havde et par år i forvejen
taget en „anden“ fremmed pige til
sig.

Marinus og Karoline blev i
Aarup frem til 1946, hvor de over-
drog stedet til den yngste af dren-
gene, Kristian Uggerby, der også
var smed og hans kone, Ingrid, der
var fra Læsø. De to drev smede-
forretningen frem til 1953-54, hvor
økonomien blev så stram, at Kri-
stian måtte til København for at
kunne forsørge kone og tre børn.
Her arbejdede han i et par år og var
kun hjemme til højtiderne og en
enkelt weekend om måneden.

Ingrid valgte nogle gange at
tage børnene med sig til Læsø, hvor
hendes far havde et lille husmands-
sted med frugtplantage, biavl og
lidt fiskeri ved siden af.

Frem til 1970 var der kun lidt
gang i værkstedet. Kristian havde
fået arbejde hos sin bror i Brønder-
slev og tog ind imellem rundt for at
sko et par heste. Men først i halv-
fjerdserne blev ryggen så dårligt
at han måtte stoppe på fuld tid. I
de efterfølgende år kom der atter
gang i værkstedet – men nu kun på
hobby-basis.

I 1972 skulle der nyt tag på hu-
set. Smedens søn, Ole, der ikke fik
lært håndværket, men hellere ville
tegne, var blevet student. Han og
en kammerat, der netop var færdig-
uddannet tømrer fik grønt lys til at
gå i gang med det projekt. Dengang
kunne man få momsen retur, når
man renoverede et gammelt hus, så
der blev planlagt „et helt nyt over“
på 150m2 og med stolper hele ve-
jen rundt til at bære konstruktio-
nen.

Nu kom der gang i essen – for
der skulle laves vindeltrappe og tre
gelændere til altanerne. En dag un-
der arbejdet, hvor Kristian kom

Årup Smedie 1925-2005

Af Ole Uggerby. F. 1952 i Årup Smedje
Arkitekt og informationschef i Merkur
www.merkurbank.dk

Om „Uggerby smej“ fortælles en række
anekdoter:

Engang var Marinus „genindkaldt“ i nogle
dage. Da strabadserne var vel overstået var
de et par stykker, der lige ville dele en øl
på et værtshus i Nørresundby inden de
skulle skilles. Af uransagelige årsager kom
de i klammeri med nogle andre værtshus-
gæster. Resultatet var, ifølge den standhaf-
tige Karolines udsagn, at smeden kom
gående hjem, forslået og forrevet i de bare
underbukser…

Kristian ved vejskiltet Aalborgvej 993
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hjem med rutebilen fra Brønderslev,
så han på afstand, at de gamle tegl
var væk. Tilbage stod kun nogle
sodsværtede spær. Han troede hu-
set var brændt! Heldigvis var det en
del af projektet som knægtene var i
gang med. Ret meget bedre blev det
ikke, da de nye spær blev rejst. De
var så høje, at de gamle kunne stå
under hanebåndene! Det så galt ud
og smeden havde nogle søvnløse
nætter, indtil det hele atter begyndte
at ligne et rigtigt hus.

I 1994 købte sønnen og hans
kone smedien i Årup. Ellinor og Ole
Uggerby gik i gang med at indrette
lejlighed på loftet sammen med de-
res to piger - mens Ingrid og Kristian
blev boende i stueetagen, som de
havde gjort siden 1946. I 2003 døde
smeden i Årup, 88 år gammel og Ing-
rid er i dag på plejehjem i Vrå.

Herefter vil Årup Smedie kun
være en betegnelse for noget, der
var engang, ligesom skiltet med am-
bolten er det ved indkørslen til
Aalborgvej 993.

Engang var Marinus og Kri-
stian ude for at bjerge noget græs
til dyrene og var kørt nedad mod
Vrejlev Kro. Her på bakken var
der godt med græs, så smeden
spændte hesten fra og lod den gå
og græsse mens Kristian blev sat
i gang med leen. Imens lå „den
gamle“ på ryggen og nød en
skrå. Så kommer manden fra
Aldershåb cyklende fra Hjørring.
Han træder godt i pedalerne for
at komme op ad bakken. Pludse-
lig revner dækket og cykels-
langen kommer til syne som en
stor ballon under bagagebære-
ren. Manden kommer hurtigt af
cyklen og kigger lidt desoriente-
ret på fænomenet. Så råber sme-
den pludselig: „hov knywi i daj!
- hov knywi i daj!“ („hug kniven
i den“). Uden at tænke gør man-
den, som der bliver råbt. For sent
går det op for ham, at han har
taget mod råd fra en skælm.

Én af smedens sønner boede i 1930’erne oppe på
den anden side af galgebakken. Hans tre drenge kom
dagligt ned i værkstedet for at se hvad bedstefar la-
vede. En dag havde deres mor fået et godt tilbud af
’fiske-Henry’ og købt, hvad der var tilbage. Der var
lidt rigeligt til dem selv, så hun delte fiskene og sendte
så drengene af sted med en portion ned til bedstemor
og bedstefar i smedien. På vejen passerede de en mark,
hvor der var en dam. Og nu blev drengene lidt nys-
gerrige efter at se, om de her fisk stadig kunne svømme.
En efter en puffede de fiskene ud i vandet uden rigtig
at kunne afgøre om de svømmede eller ej. Da alle
fiskene var sat ud – gik de ned i smedjen uden at
nævne noget om fisk.

Først nogen dage senere, da deres mor spurgte
nede hos smedens om de havde fået spist fiskene, kom
sagen for dagens lys.

Engang skulle der graves brønd til et hus i Årup.
Under arbejdet støder man på en stor sten, som ingen
har held af at få løftet op af hullet. Smeden bliver
tilkaldt og det lykkes ham at få krabaten op. En an-
den nabo kommer forbi og hører om bedriften. Han
lader sig ikke imponere og antyder at den smule sten
ku’ han da godt have hjulpet dem op.

Resolut skubber smeden til stenen så den triller
tilbage i hullet. Og så må manden jo krybe samme vej
og vise hvad han dur til. Det ender med at smeden må
ned i hullet igen for at få løst problemet

Smeden (Kristian) havde i mange år en klog schæ-
ferhund. Når rutebilen, som ofte havde pakker med,
tog holdt ved vejen, blev hunden sendt af sted for at
hente pakken. Chaufføren, Nymark, var ikke meget
for at forlade sit sæde, så han åbnede blot døren og
smed pakken ud. Hunden tog så pakken og løb til-
bage til smedjen. En dag havde Nymark kastet en
forkert pakke ud. Men det var for sent. Pakken og
hunden var væk. Så måtte han gå den tunge gang
med den rigtige pakke under armen. Da han kom ned
sagde han blot vredt: Du ku’ også ta’ og lære den
køter at læse!“

Årup smedje omkring 1930.
Marinus og Kristian Uggerby står i porten.

.

TEMA
ÅRUP SMEDIE

tekst og foto Ole Uggerby

Smed Uggerby ved essen i den gamle smedie
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Starten på Holmen

Per fortæller at der er 36 vær-
nepligtige ombord, 7 sergenter og
9 officerer, derudover er der en
læge ombord når de kongelige er
med. Per og 39 andre værneplig-
tige, startede på grundskole på
Holmen d. 30. januar, hvor de alle
var igennem en masse forskellige

Dronningens kok på kongeskibet
Per Møller, som er 23 år og
fra Poulstrup, er udlært kok
på Skaga Hotel i Hirtshals
og har de seneste 9 måne-
der aftjent sin værnepligt på
Kongeskibet Dannebrog.

 Henrik Hansen fik en aftale
med Per, som gerne ville fortælle
om livet som værnepligtig
ombord på Kongeskibet Danne-
brog. Historien bringes her.

tekst Henrik Hansen

foto: Per Møller

Per i kabyssen, hvor maden tilberedes til hele besætningen på Kongeskibet Dannebrog.

Her er Per i den flotte
paradeuniform foran
stævnen på Kongeskibet
Dannebrog
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· Kongeskibets dimensioner:
· Længde: 78,43 meter
· Bredde: 10,40 meter
· Dybgang: 3,62 meter
· Mastehøjde: 23,00 meter
· Deplacement, fuldt lastet: 1238 tons
· Hovedmaskineri: To stk. dieselmotorer

B&W Alpha Diesel,
type 6T23L-KVO a 870 HK

· Hjælpemaskineri: Tre stk. dieselmotorer
SCANIA, type DS 11o1 MO 1 a 136 kW

· Fart: 13,5 knob
· Aktionsradius: 3600 sømil

øvelser og kurser, som fx brand-
kursus. Herefter var der start på
kongeskibet i marts måned, og in-
den da blev der oplyst, hvem de 4
var, som skulle blive på Holmen og
være standby, hvis nogen af de
værnepligtige på kongeskibet
skulle blive syge eller på anden
måde blive nødt til at gå i land. For
overhovedet at komme i betragt-
ning til at aftjene værnepligten på
Kongeskibet Dannebrog, bliver
den værnepligtige og dennes fami-
lie selvfølgelig tjekket meget grun-
digt, da man jo kommer tæt på de
kongelige.

Gensidig respekt

Per fortæller at mange folk tror
der er megen kæft, trit og retning
ombord på Kongeskibet, men
tværtimod gælder det, at man
har gensidig respekt for hinanden,
og derfor er Kongeskibet en dejlig
militær arbejdsplads.

Skiftende udsigt

Per er kok sammen med en anden
værnepligtig og de laver mad til besæt-
ning og officerer, derudover er der en
hofkok, som laver mad til de kongelige.
Arbejdsforholdene ombord er gode,
idet der er én stor kabys og én meget
lille kabys, samt et lille bageri. I den store
kabys er der udsigt ud gennem
koøjerne, og det er meget afvekslende,
idet baggrunden skifter hele tiden og

det er der jo ikke mange andre arbejds-
pladser som kan prale med.

Mange oplevelser

Per fortæller at der har været rig-
tig mange gode oplevelser på tur-
ene med Kongeskibet Dannebrog,
og nævner bl.a. turene til Frankrig
og England, hvor Prins Henrik sej-
lede kapsejlads og turen til Færø-
erne, hvor der var så høj søgang, at
Per og den anden kok nærmest blev
kastet rundt i kabyssen. Kongeski-
bet Dannebrog gynger nemt og er
et meget temperamentsfuldt skib.
Per har dog aldrig været søsyg, og
det er han glad for, da der jo stadig
skal laves mad selvom kokken skulle
være søsyg. Per har i øvrigt disse
gode råd, hvis man vil undgå sø-
syge: Spis kun lidt og gerne kun rug-
brød (uden noget på) samt frugt og
vand.

Kun lidt privatliv

Livet ombord giver ikke plads
til ret meget privatliv, idet de værne-
pligtige sover 22 på en lang række
og nedenunder dem sover resten på
en række. De værnepligtige sover
helt ude i stævnen og dér vipper det
utroligt meget i hårdt vejr, og som-
metider bliver man løftet helt op, så
man overhovedet ikke rører madras-
sen når stævnen går ned igen. Hver
værnepligtig har en seng med for-

hæng og lidt skabsplads, hvor alle ejendele skal opbeva-
res. Officererne har deres egen afdeling, hvor de sover.

For trangt til træning

Grundet den trange plads ombord på Kongeskibet
Dannebrog, så er det kun når de værnepligtige kan
komme i land, at der er FUT/idræt (FUT = Fysisk ud-
mattelse og tortur - ifølge de værnepligtige). Per roser
dog den sergent, som hundser med dem til såvel kondi-
tionstræning som styrketræning, da han altid sørger
for at alle deltagerne kommer igennem strabadserne.
De værnepligtige kan også glæde sig over, at der ikke
må finde afstraffelse sted som tidligere, men Per fortæl-
ler at de engang fik en „belønning“ som bestod af arm-
bøjninger, på grund af mangelfuld barbering. På Hol-
men er der et fuldt udstyret motionscenter, som bliver
brugt flittigt når lejligheden byder sig. Skydetræning
foregår i Auderød, hvor Søvær-nets Grundskole ligger.

Fantastisk kammeratskab

Mandskabet på Kongeskibet har ca. 1/3 af skibet
til sin rådighed, mens de 2/3 er til de kongelige. Den
trange plads giver til gengæld et fantastisk kammerat-
skab og nogle gode venner, idet man altid er sammen.
Man skaffer (spiser) i tre hold og har en fælles op-
holdsstue, hvor der er radio, tv, dvd, video og
Playstation2 til rådighed. Kongeskibet Dannebrog er
en god arbejdsplads, da velfærd og trivsel sættes me-
get højt, og der arrangeres jævnligt velfærdsture til bl.a.
Tivoli, Danfoss Oplevelsespark, Cirkus Benneweis og
besøg på Georg Stage. Under turen til Færøerne blev
de værnepligtige fløjet med helikopter henover øerne,
som kende-tegnes ved at være næsten uden træer og

fortsættes...

tekst Henrik Hansen

foto: Per Møller

Per poserer foran Kongeskibet Dannebrog,
under turen til Færøerne. Bemærk vagten som
faktisk står således under hele vagten
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kun bestå af klipper og masser af grønt.
På velfærdsturene er de værnepligtige i
de flotte paradeuniformer, men når der
er almindelig landgang er de som regel i
civil. Blandt de menige har der i år væ-
ret 4 kvindelige gaster, som indgår på
lige fod med de andre ombord. Der er
15-16 gaster, som arbejder på dækket,
hvor der bl.a. er en masse messing, som
skal pudses. 6 arbejder med maskinen, 2
kaldes „kongegaster“ og de gør rent i
den kongelige afdeling, 1 vasker tøj, 1
er skriver og ordner alt papirarbejde
mens der er 4 messegaster, som passer
officererne og endelig er der 3 kokke,
hvor Per er den ene.

Menneskekæde med proviant

Når der provianteres til sejladserne,
så dannes der en lang menneske-kæde
hele vejen ned til lageret og fryseren, hvor-
til der er meget trange pladsforhold. Der
er så lidt plads, at provianten skal pakkes
i den rækkefølge, som den skal bruges, da
der efterfølgende ikke er plads til at flytte
rundt på noget, så det kræver nøje plan-
lægning.

Per er blevet sømand

Den trange plads ombord og den
ringe mulighed for privatliv gør, at man
glædes over helt ufattelige små ting når
man kommer i land, men man må sige at
Per er blevet glad for livet på havet og er
blevet en rigtig sømand, for han har alle-
rede søgt om tjeneste som konstabel på
inspektions-skibet, der sejler ved Færø-
erne og Grønland, når han er færdig som
værne-pligtig i oktober måned.

Slut på togtet

Den 13. september gik Dronning
Margrethe og Prins Henrik fra borde, ved
Nordre Toldbod i København og sejlede
mod land i chaluppen, til en kongelig sa-
lut på 27 kanonskud. Per og de øvrige
værnepligtige sejler nu Kongeskibet Dan-
nebrog til Frederiks-havn, hvor det skal
overvintre og de værne-pligtige
afmønstrer og går i land efter aftjent værne-
pligt og mange oplevelser rigere.

Nu er der igen kommet liv i Lund
Skole, efter at den har stået tom
et par år. Nu hedder den Nord-
gården og er en selvejende
misbrugsbehandslingsinstitution
med plads til 26 klienter over 18
år som er stof eller alkohol-
afhængige, henvist fra misbrugs-
centre.

Nordgården har kapacitet til at mod-
tage klienter med dobbeltdiagnoser, dvs.
personer der foruden misbruget også har
psykiske problemer.

Nordgården modtager ikke udad-
reagerende klienter eller personer med
svære personlighedsforstyrrelser.

Nordgården arbejder med en tera-
peutisk/pædagogisk behandling, som er
baseret på gennemprøvede tidligere er-
faringer med misbrugsklienter. Den dri-
ves af Henning Østergård, som i 1995
etablerede behandlingsstedet Midt-
gården ved Esbjerg, men så mødte han
en pige fra Hjørring – Hanne Frederik-
sen – der trak ham nordpå, og på det
tidspunkt var det tidligere Gunderup-

lund  på tvangsaktion, - de så mulig-
heder heri og gik i gang.

Nordjyllands Amt godkendte
stedet som behandlingscenter for 26
pladser per 1. april.

Bygningerne var præget af
manglende vedligeholdelse såvel
ude som inde, så hver en ledig stund
bliver brugt til klargøring af værelser,
aktivitetsrum, opholdsstuer, kontorer,
kreativ værksted.  Havearbejde dog
med fremmed hjælp.

I øjeblikket bor der 23 klienter på
Nordgården. En klient kan f.ex. hen-
tes fra Sjælland eller ledsages af en
terapeut fra henvisningsstedet. Kli-
enten kommer aldrig alene. V e d
ankomsten tilknyttes klienten en
kontaktperson, der er den samme i
hele behandlingsforløbet

Det skal tilføjes, at klienterne
selv skal holder deres værelser samt
gangarealer og at de selv sørger for
personlig tøjvask. Personalet tjekker
dagligt at tingene er i orden.

Der er 13 ansatte som består af
pædagoger, misbrugsvejledere (ud-
dannelse baseret på misbrug), rådgi-
vere, socialrådgivere, 2 omsorgs-
ansatte(selv tidl. misbrugere). End-
videre nattevagt, madmor, NLP tera-

Behandlingscenter
Nordgården

...fortsat

TEMA
NORDGÅRDEN

tekst Henny Madsen og Karen Nielsen

foto: Nordgården
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peut.( tanke/sprog/krop/adfærd).
Der er tilknyttet fast læge og psyko-
log til Nordgården.

Behandlingen er opdelt i 3 faser:
Første fase stabilisering og af-

giftning som forventeligt varer 4-6
uger for „almindelige“ misbrugere
og 8-12 uger for dobbeltdiagnoser.

Anden fase er primærbehand-
ling, som for almindelige misbru-
gere varer cirka 5 måneder og for
klienter med dobbeltdiagnoser 8-9
måneder.

Tredje  fase er tilbage-falds-
forebyggelses terapi som kører si-
deløbende med anden fase og va-
rer cirka 2 måneder, for klienter
med dobbeltdiagnoser dog cirka 4
måneder.

Under afgiftningsperioden gi-
ves der medicin i faldende dosering
– metadon.

Efter afgiftningsperioden udar-
bejdes en individuel handlingsplan
for klientens fremtidige livsførelse.
Afsæt i handlingsplanen vil ofte
være en kortlægning af klientens
egenopfattelse.

Der vil herefter blive fokuseret
på hvilke kompetencer, der er behov
for at styrke og hvilke
forsvarsmekanismer,
der er behov for at
svække.

For at styrke
klientens egne fysiske
og psykiske kompeten-
cer vil der for den en-
kelte klient blive mulig-
hed for fysiske aktivi-
teter, f.eks. løbetræ-
ning, morgenture, bad-
minton i den lokale hal,
beach volley, besøg på
Helsestudiet, ture til
seværdigheder, ind-
køb, men altid med led-
sager.

Hvis der er inte-
resse for det, arrange-
res der ture til Aalborg
på café VæXt for at
møde ligestillede,.

evt. gå til samvær i AA klub –
anonyme Alkoholikere – her uden
ledsager.

 Der kan søges om individuel
frihed, men klienten kan få afslag et
par gange før ledelsen ser, at ved-
kommende er motiveret herfor.

Der er mødepligt til alle skema-
lagte møder og aktiviteter medmin-
dre andet er aftalt med kontakt-
personen, ligesom post udleveres
daglig kl.12 og altid åbnes sammen
med en medarbejder.

Der er også mulighed for fami-
liebesøg, når der er gået et stykke
tid, og det sker om søndagen fra kl.
13 – 17. I tilfælde af, at klienten har
samkvemsret med sit barn, kommer
barnet på weekend hver 14. dg eller
som aftalt med hjemamtet. Der bli-
ver da stillet en briks ind i værelset.

Hunde er også tilladt. Der er 7
hundegårde i baghaven, i øjeblikket
er der 5 hunde. Dette giver pt. en
form for tryghed og ansvar for hun-
dens ve og vel.

Behandlingsprogrammet er
sammensat af rådgivning, individu-
elle samtaler og terapi.

Nordgården tager udgangs-
punkt i, at klienterne tilegner sig en
forståelse for deres misbrug og æn-

dringer i personlighed og livsstil som
er nødvendige for at forblive rus-
middelfri.

Når klienten har opnået et ni-
veau i behandlingen, hvor det vur-
deres, at vedkommende skal prøve
nogle ting af i praksis, bliver der etab-
leret kontakt til det lokale erhvervs-
liv og uddannelsesinstitutioner. For
øjeblikket er der en klient, der hver
dag tager til Aalborg for at arbejde
på café Væxt – en alkoholfri restau-
rant.

Denne klient står til snarlig ud-
slusning.

Denne efterbehandling tager
udgangspunkt i, at klienten skal lære
sine personlige advarselstegn at
kende og tilrettelægge effektive stra-
tegier til håndtering af disse
advarselstegn.

Er klienten ikke motiveret for at
modtage behandling eller indordne
sig under de givne regler, så er det
slut med ophold på Nordgården.

Udslusningsfasen for klienter
foregår i tæt samarbejde med klient-
ens hjemamt/-kommune, en del am-
ter har i forvejen „halvvejshuse“ til
færdigbehandlede klienter i modsat
fald har Nordgården kontakt med
flere private halvvejshuse.

NORDGÅRDEN
TEMA

tekst Henny Madsen og Karen Nielsen

foto: Nordgården

Nordgården
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Møllehavens
skadestuebesøg gav
5 brækkede arme!

Møllehaven ældste var på be-
søg på skadestuen på Hjørring sy-
gehus, for at få indsigt i hvad der
foregår sådan et sted og opleve det
under helt udramatiske forhold , hvor
alting kun var en leg.

Det var et meget oplysende og
spændende besøg og personalet,
som tog imod os ,var gode til at for-
midle de arbejdsopgaver som hører
til på en skadestue.

Børnene hørte om  hvordan sår
bliver renset og syet herunder kunne
børnene fortælle egne oplevelser
med noget sådant og ikke mindst
fortælle hvad de selv vidste om eks.
vis bakterier.

De så røntgenbilleder af forskel-
lige brud  og de børn som havde mod
på det fik mulighed for at opleve hvor-
dan det var at få lagt armen i gips. For-
delen ved denne „gipsarm“ var dog at
den skulle tages af inden natten.

Som en underholdende krølle på det
hele var der mulighed for at prøve
behandlingsbriksen på en sjov måde , det
var faktisk ligesom at være på tur i Tivolis
rutsjebane.

Fulde af indtryk gik turen hjemad igen
til Møllehaven.
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Koloni med Møllehaven
Torsdag d. 8. september var det endelig tid. Tid til vores

årlige koloni for de ældste børn i Møllehaven. Det er altid en
begivenhed som vi ser frem til.

I år var vi 16 børn og 3 voksne, som stod parate med
oppakningen, da bussen hentede os i børnehaven.

Kolonien skulle også i år foregå i Barholthytten ved
Tårs. Bussen kørte os det meste af vejen, men det sidste
stykke er vejen så stejl og smal, at vi må gå, - vel at mærke
med al vores bagage.

Børnene klarer den lille tur rigtig flot. De der har mest
oppakning, får hjælp af andre.

Vel fremme ved hytten skulle sovepladserne fordeles.
Det var meget spændende, for der var køjesenge! Alle fik en
soveplads, og soveposerne blev straks rullet ud og taget i
brug. Ikke fordi det var sengetid, men fordi det var så spæn-
dende at skulle sove et nyt sted, så det måtte afprøves.

Kolonihytten ligger i et lækkert område, der byder på
masser af udfordringer. F. eks. Svævebane, klatrestativ af
rafter, frøer der kunne fanges, bålplads, klatretræer… Men
også indenfor blev der råhygget. Der blev leget mørkeleg-
med lommelygter, og hygget i køjerne.

Alt sammen indbød til et par dejlige dage, som var no-
get anderledes end almindelige børnehavedage.

På kolonien skulle vi naturligvis også spise lidt anderle-
des end vi oftest gør i børnehaven. Vi lavede bl.a. pandeka-
ger over bålet og selvkomponerede pizzaer på en bund af
pitabrød.

Da det blev aften, var det tid til nattøjsfest. Børnene
pyntede sig i deres fine nattøj, og så blev der danset til de
sejeste toner. Da selv de mest danselystne fik brugt danse-
energien var det puttetid.

Også næste dag blev der hygget og leget ude som inde,
indtil forældre og søskende kom for at hente de trætte koloni-
børn.

Hjemme i børnehaven  var der god plads, når alle de
ældste børn var taget af sted. Derfor inviterede vi børnehave-
gruppen fra vores anden  afdeling på Møllemarken til at
besøge os torsdag og fredag. Det var rigtig rart at se de
gamle børnehavevenner. Torsdag havde vi smør-selv, hvor
vi hyggede os ved et lækkert opdækket bord. Børnene gik
rigtigt til den med de forskellige retter bl.a. torskerogn, tun-
salat, æg og spegepølse. Snakken gik lystigt rundt om bor-
det.

Om formiddagen havde vi renset og kogt rødbeder i en
stor gryde. Rødbederne skulle nemlig være klar til fredag
hvor vi holdt høstfest.

Allerede fra morgenstunden gik en flok børn i gang med
at skrælle og rive en rødbede, som skulle farve vores høst-
boller flotte røde. Der skulle skrælles kartofler og gulerød-
der. Kartoflerne blev til pålæg og gulerødderne skulle rives
til gulerodssalat.

Til høstfesten blev der endnu en gang smovset af de
lækre retter. Nogle børn spiste udelukkende leverpostej med
rødbeder, andre nøjedes med rødbedemadder, - og de lyse-
røde boller var godt nok gode.

Små vandhunde og
vandnymfer i Mølle-
haven.

I børnehaven Møllehaven ta-
ger vi, her i efteråret, en gang om
ugen i svømmehal i Tårs. Det star-
ter med, at vi bliver hentet med en
stor bus. Det i sig selv ser mange af
børnene frem til. På busturen til Tårs
er der god tid til at få sig en lille
sludder med sidekammeraten og få
talt om hvilke badebukser, hånd-
klæde og badedragt man har med
sig.  I omklædningsrummet får bør-
nene øvet sig i at blive mere selv-
hjulpne. Tøjet skal af.. og på… og i
den rigtige rækkefølge, ikke mindst.
For hvad er det lige der skal inderst
?? Der skal også holdes styr på tø-
jet, så det ikke pludselig er blandet
med de andre børns. Det går rigtig
fint og der er ofte konkurrence om
hvem der bliver først færdig. Der er
megen stolthed forbundet med at
være først. Så skal vi under bruse-
ren, hvor børnene får sig nogle gode
aha og forundringsoplevelser, samt
får helt styr på nogle af anatomiens
mysterier. En lille dreng udbryder
forundret, efter at han længe har
betragtet vores mandlige pædagog
som er kommet af tøjet: „Nå sådan
ser du ud!“ .  Så er det tid til at
komme ud i vandet. Vandet er vir-
kelig et element som børnene ny-
der i fulde drag. Der grines, pjaskes,
svømmes og leges med forskellige
redskaber. Nogle børn har brug for
en voksen hofte at hænge på og
andre boltrer sig på egen hånd og
råber: „Se mig, hvad jeg kan!“ stolte
og glade. Efter en dejlig svømme-
tur er det tid til at komme op. Her er
højdepunktet…. saunaen.. hvor de
voksne traditionen tro fortæller
eventyr inden vi skal ud og have
tøj på igen.  Børnene har hygget
sig sammen med deres venner og
ikke mindst brugt kroppen på en an-
den måde end de ellers motorisk er
vante til. En god dag i svømmehal-
len er slut, og børnene snakker al-
lerede om at næste gang… så…så..
og så skal vi …. ( planerne er lagt).
Torsdag kan næsten ikke komme
hurtigt nok.

Smør-selv dage
i Møllehaven

Hver torsdag her i
efterårsmånederne gi-
ver Møllehaven bør-
nene frokost – vi har i
bestyrelsen valgt at
prioritere en ugentlig
madordning og det ser
alle frem til. Den gratis
madordning er for både
vuggestuen og børne-
haven.

Børnene er med fra
start til slut og det
handler om, at det skal
være en positiv ople-
velse for børn og
voksne ligesom børne-
nes ønsker omkring
maden også bliver prio-
riteret hvis det ligger i
den sunde ende. Vi me-
ner, at det er vigtigt at
der er både brød, kød
og grønt.

 Selvhjulpenhed er
en gave i dag – du skal
lære at begå dig, lære
din rolle og i forbin-
delse med maddage
vægter vi, at børnene
selv tager stilling, spør-
ger efter maden, smø-
rer det de kan osv. – at
opleve at man selv kan,
giver i sidste ende bar-
net selvværd.

Vi arbejder også
med børnenes bord-
skik – det er en del af
dannelsen idag at man
skal være fleksibel og
tage hensyn til de øv-
rige ved bordet, at man
skal lære at sende fad-
ene rundt  og venter på
hinanden.

Med en madord-
ning slipper forældrene
jo også for at smøre
madpakken denne dag.

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

fra børnehaven

Møllehaven og Rundmarken
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Julie Rebo Madsen 1½ år
er lige startet i vuggestuen på Anemonen.

Katrine H Rasmussen 1 år
er lige startet i vuggestue på Anemonen

Tobias Lund Madsen 3 år
er startet i børnehaven på Klokkeblomsten

William Hansen 3 år
er startet i børnehave på Klokkeblomsten

Jeppe Hansen, 4 år,
Startede d. 16/8-2005“

Mike Nielsen, 4 år,
Startede d. 15/9-2005

Fra skolebestyrelsen
I starten af skoleåret 2005/

2006 blev mål og handleplan for
„overgangen fra børnehaveliv til
børnehaveklasse“ drøftet og
godkendt. Målet er, at børnene
mødes af fælles værdier og pæ-
dagogiske holdninger jævnfør
værdigrundlaget for den sam-
lede institution, børnehaven
Skovager, SFO og Vrejlev-Hæ-
strup skole. Der er udarbejdet
en årsplan for det formaliserede
samarbejde i Vrejlev-Hæstrup,
mellem børnehaveklasse og bør-
nehaver.

I dette skoleår har der del-
taget en person fra bestyrelsen
i alle klassers forældremøder, bl.
a. for at fortælle om arbejdet i
bestyrelsen men også for at be-
styrelsen skal komme tættere på
en større gruppe af forældre.

På Vrejelv-Hæstrup skole
starter det gode skole-hjem
samarbejde på forældremødet.
Det er her lærerne giver foræl-
drene en samlet orientering om
det arbejde børnene skal igen-
nem i det kommende skoleår, der
orienteres om de planer og for-
ventninger lærerne har til såvel
forældre som børn. Det er på for-
ældremødet der orienteres om
generelle problemer i klassen
eller skolen, og det er på foræl-
dremødet man møder alle de an-
dre forældre til en uformel snak
om de fælles glæder og bekym-
ringer.

Sidste år blev skolen flere
gang udsat for tyveri- hvor bl.
a. en del af skolens computere
blev fjernet.

Der bliver nu iværksat for-
skellige foranstaltninger for at
tyverisikre skolens computere
og andet udstyr.

Som et led i skolens
trivselspolitik er der på skolen
foredraget „Den gode tone“ der
handler om relationer mellem
hjem og skole, den 27. oktober.

Nye børn i Møllehaven

KORT
FORTALT

MØLLEHAVEN
OG SKOLEN

fra børnehaven

Mløøehaven og Rundmarken
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Den 24. oktober 2005 fyldte
Poulstrup Missionshus 104 år. Igen-
nem de mange år har generation ef-
ter generation haft deres gang i dette
hus. Engang kom der rigtig mange
mennesker i missionshuset. Folk
søgte hen for at høre Guds ord.
Mange fik lov til at opleve, at Jesus
kom ind i deres hjerter, og det fik stor
betydning i den enkeltes liv. Men-
nesker hentede styrke og kraft til
deres liv i dette hus.

Men nu er tiden så forandret:
der er mange tilbud i dag, mennesker
skal nå så meget i vor moderne for-
travlede tid. En ting må vi huske, at
vel er tiden forandret, men Gud er
den samme nu som dengang.

Vi må desværre konstatere, at
der ikke længere kommer så mange i
missionshuset, og vi ved da også
godt, at der er mange fordomme knyt-
tet til det at komme i missionshuset.
På den baggrund har vi valgt at prøve
nye muligheder. Det betyder, at vi
har besluttet at lukke missionshuset
ved udgangen af 2005. Advents-
mødet, som afholdes den 9. decem-
ber kl. 20, vil dermed være det sidste
møde i missionshuset. Det bliver en
aften, hvor vi i taknemmelighed vil
mindes nogle af de gode oplevelser,
som er knyttet til dette hus igennem
de mange år. Det er også en vemodig
aften, hvor vi skal tage afsked med
det hus, som har været rammen om
vort missionsarbejde i mere end 104
år. MEN det slutter ikke her.

Fra missionshus
til sognehus

Vi vil nu rette blikket frem mod
år 2006. Vel er missionshuset luk-
ket, men Indre Missions Samfund
i Poulstrup fortsætter. Det er så-
dan, at vi har fået tilladelse af
Vrejlev Menighedsråd til at benytte
Sognehuset ved Vrejlev Kirke fra
og med 2006. Netop det giver nogle
nye muligheder. Vi kan f.eks. nu
holde filmaftener. Vi håber og tror,
at det må føles mere frit at komme i
Sognehuset end i missionshuset.
Derfor er det vort håb, at flere men-
nesker kunne få lyst til at være med
i vort fællesskab og deltage i vore
møder med mere, nu da de afhol-
des i Sognehuset. Ligesom tidli-
gere vil vi også fremover holde
møder, bibelkreds, hyggeaftener i
hjemmene.

Indre Missions samfund be-
står af en lille flok helt almindelige
mennesker. Vi kender til at gøre
forkert og betragter os ikke som
spor bedre end andre. Netop fordi
vi kender til at gøre forkert, har vi
brug for Jesus og hans tilgivelse.
Vi tror på, at Jesus bar vore og al-
les synder op på korset og derfor
kan enhver, som tror blive frelst. Vi
kender ligesom andre til problemer,
sygdom og mørke dage. Men vi
oplever, at det er godt at være med
i et kristent fællesskab, hvor der er
omsorg for den enkelte. Og i det
fællesskab er der plads til flere.

Til sidst skal der blot nævnes,
at vore møder/aktiviteter fortsat vil

blive omtalt i Lokalbladet. Det før-
ste arrangement, som vi afholder i
Sognehuset bliver en filmaften. Fil-
men „The Passion of the Christ“
vises. I filmen følger vi Jesus de
sidste smertefulde timer af hans liv.
Det er en film, der med al tydelig-
hed viser, hvor megen smerte og
lidelse det kostede Jesus at frelse
os mennesker. En stærk og blodig
film, som ikke bør ses af børn un-
der 15 år. Filmen vises i Sognehuset
ved Vrejlev Kirke mandag den 6.
februar kl. 20.

Jesus siger i Johannes 6, 37:
„Den der kommer til mig, vil jeg al-
drig vise bort“.

Kopi af Thorvaldens Jesusstatue. Den stammer fra Rakkeby Missionshus, men kom ved dets lukning til Hæstrup Missionshus og endte i Poulstrup. Missionshuset i Poulstrup

tekst: Hanne Møller og Erik Christensen

foto: Niels Chr. Lassen

Interiør fra Poulstrup missionshus
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Vi ved det jo udmærket godt,
at det ikke lader sig gøre at lægge
en dag til sit liv ved at bekymre sig.
Men et er som bekendt erkendel-
sen, noget andet er at efterleve det
i praksis. En stor del af det menne-
skelige liv går netop med at be-
kymre sig. Vi ved, at disciplene be-
kymrede sig. Før dem har andre
bekymret sig. I bjergprædikenen
kalder Jesus disciplene for „lidet-
troende“. De er lidettroende, fordi
de tror for lidt på Jesus. Det kom-
mer til udtryk i bekymringen. De
gør sig alle mulige bekymringer. Be-
kymringer for dem selv, for deres
fremtid, da de spurgte om hæders-
pladserne i Guds rige, bekymringer
for det daglige brød, da de stod i
ørkenen sammen med Jesus og fem

tusinde sultende mennesker, hvor-
dan får vi brød til så mange?, be-
kymringer for Jesu liv, da Peter ville
forhindre Jesus i at gå til Jerusa-
lem. Han kunne dø af det, sagde
Peter. Netop fordi disciplene be-
kymrede sig så meget, sagde Jesus,
at de skulle holde op med det. De
opnåede intet ved det, ud over be-
kymringer. De skulle i stedet for
stole på hans mulighed og magt.

Bekymringen kommer ind, når
man tvivler på Gud, at Han er mæg-
tig til at hjælpe. Så gør man det, at
man forsøger selv at klare ærterne.
Man overtager Guds rolle og da går
det galt. Det viser sig i, at man for-
søger at sikre sig på enhver måde.
Sikre sig mod farer i livet, men også
mod livet selv. For et par år siden,

troede vi at hungersnøden var lige
oppe over, alle købte gær. Også dem
som aldrig før havde bagt. Og da det
en aften i medierne blev varslet, at ben-
zinen næste morgen ville stige med 50
øre, resulterede det i lange køer foran
tankstationerne.  Forsikringsbranchen
lever fedt på, at vi vil sikre os. Man
kan dække sig ind mod et utal af fare-
momenter: indbrud, invaliditet, tidlig
pension, sygdom, brand, for sent frem-
møde til fly, slet ikke at møde frem, fordi
man er syg. Ja man kan slet ikke slippe
for en sådan forsikring. Det fandt jeg
ud af i sommer, da vi skulle på ferie.
Om jeg så forsikrede den rare dame, at
jeg sikrede mig med tre vækkeure, så
vi nok skulle komme op, kunne jeg ikke
slippe for forsikringen.

Vi sikrer os mod farer. Men vi sik-
rer os endvidere mod livets glæde. Det
gør vi, når vi tænker, det går nok ikke
an at være for glad. Man kan så nemt
blive skuffet, og så holder vi lidt igen.
Vi vover ikke at leve på glædens præ-
misser.

For en halv snes år siden rejste en
dansk præst til USA for at virke ved
Den Danske Kirke i Udlandet en kort
årrække. Han blev så begejstret for det
amerikanske kirkeliv, at da han siden
vendte tilbage med sin familie, ville han
forsøge at omsætte noget af det i prak-
sis herhjemme. Det blev mange forar-
gede over, noget af det, var da vist
også kikset. Der blev skrevet læser-
breve om det. Jeg husker en, der skrev:
„Kom dog hjem til Danmark igen, du er
ikke længere i Amerika“. Med andre ord
fald ned på jorden. Det gik ikke an at
være for glad og engageret.

Det dårlige ved at sikre sig er, at vi
kommer til at holde livet på afstand.
Idet vi bekymrer os, lader vi vor be-
vidsthed binde til fremtiden eller forti-
den. Til fremtiden i bekymringen: går
det, får jeg mad, husly, godt helbred,
hvad sker der i morgen? Til Fortiden,
gik det godt nok? Vi kommer til at leve
halvt, ikke med den fulde opmærksom-
hed nu. Søren Kierkegaard skrev en

Bekymringer

Vrejlev Kirke

REPLIK
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række taler til bjergprædikenen. I
en af dem skrev han, hvis man så-
dan er i bekymringens vold og en-
ten lever i fremtiden eller fortiden,
så lever man jo slet ikke. For man
lever kun i øjeblikket. Fortiden har
været og er forbi, fremtiden er
endnu ikke kommet til os, det er kun
nu i dette øjeblik, at man er til, og
er man ikke der, så lever man ikke.

En journalist spurgte en gang
en mand, hvor han gerne ville være.
Og forventede nok at få et svar
som: jeg vil gerne være på en græsk
ø med et glas kølig retsina inden
for rækkevidde. Men manden
tænkte sig om og svarede tilbage:
Der hvor jeg er. Det har vist sig al-
tid at være det mest praktiske.

Vi studser over svaret, fordi
det er slående, at vi ofte ikke er der,
hvor vi er, men i tankerne er vi vand-
ret et andet sted hen. Værst er det,
når det er bekymringen, der tager
os med ud på en vandretur. Bekym-
ringer for os til leve på nedsat kraft.
Det ligger også i ordet bekymring.
Skærer vi be væk, har vi kymrer til-
bage, det betyder kummer, noget
der er fattigt, jammerligt og elen-
digt. Bekymringer gør livet elen-
digt. De snyder og bedrager os til
at tro, at det er vigtigt at gøre sig
bekymringer. Bilder os ind, at den
som ikke bekymrer sig, lever letsin-
digt, ualvorligt.

Jesus har givet os det eneste
middel, der virker mod bekymrin-
ger. Vi er til forskel for himlens fugle
og markens liljer nemlig nødt til at
have et middel. De er lykkeligt for-
skånede for at gøre sig bekymrin-
ger, da de ikke kan tænke tilbage
og frem. De er kun til i øjeblikket.
De ved det bare ikke. Vi ved det, da
vi har en selvbevidsthed til forskel
fra dyrene, deraf opstår bekymrin-
gen. Bevidstheden er altid optaget
af noget. Hvis den ikke skal være
optaget af bekymringer, må der
være af noget andet, der kan
snuppe dens plads. Her er det så
afgørende, hvad man lader sig fylde
af, hvad man orienterer sig ud fra.

Højskoleaftener om
Grundtvig

Efterårets højskoleaftener om Grundtvig fort-
sætter. Man er velkommen til at deltage, når man
kan.

Der er højskoleaften kl. 19 i Sognehuset ved
Vrejlev Kirke på følgende datoer:

12. januar - 9. februar - 9. marts

Kan vi lave et hyggeligt
fællesskab og samtidig være
med til at hjælpe andre?

Nogle strikker til Mother Teresa, andre strikker til
Røde Kors, nogle syr tøj af gammelt eller nyt, andre
syr tæpper af stof, man fik til overs, eller strikker tæp-
per af optrævlede sweatere. Alt kan anvendes, når blot
det kommer i de rigtige hænder, Kommer vi ud over
vort lands grænser, er der også mange, der kan få glæde
af vores overflod.

Ingen af os mangler noget i dag, men nogle har
stadig glæde ved at fremstille håndarbejde eller andet,
derfor har aktivitetsudvalget i Vrejlev og Hæstrup me-
nighedsråd drøftet muligheden af at lave en hygge-
eftermiddag en gang om måneden, hvor vi over en kop
kaffe eller the, en sang eller to kan lave noget i fælles-
skab. Mulighederne er mange og man har ikke på for-
hånd lagt sig fast på, hvad man skal lave, eller hvad
det skal gå til, men har du lyst til at være med eller blot
lyst til at mødes, så mød op i menighedshuset Vrejlev
Kirkevænge lørdag den 7. januar 2006 kl. 14.00 så
kan vi sammen finde ud af, hvad vi vil lave og hvilket
projekt vi kan støtte.

På udvalgets vegne, Edith Jess

Jesus henviser os til Gud. „Søg
først Guds rige og hans retfærdig-
hed, så skal alt det andet gives jer
i tilgift“. „Først Guds rige“. Nor-
malt har vi altid lige noget, som vi
skal ordne først, nogle vigtige ting
i livet, så kan vi sætte os ned og
skænke Gud en tanke. Men Jesus
griber det modsat an. Søg først
Guds rige og hans retfærdighed.
Han begynder med opfordringen
til at søge Guds rige.

At søge Guds rige er at holde
sig til Guds magt og forvente hjælp
derfra. Det er at stole på, at Gud
nok skal stå dig bi i livets genvor-
digheder. Han har hjulpet før, så
hjælper han også herefter. Akku-
rat ligesom Grundtvig digtede i
salmeverset: „Lille Guds barn i ver-
den her, hold dig da til din fader
nær. Spørg om hans magt og kær-
lighed, stol kun på ham og hvil i
fred! Og, Gud ske lov!“ (DDS 41)
„Spørg om hans magt og kærlig-
hed“, skrev Grundtvig. Magt og
kærlighed står ved siden af hinan-
den i salmen. De står og tolker hin-
anden. Guds magt er ikke en vil-
kårlig magt, det er nemlig kærlig-
hedens magt. Den magt, som har
vist sig i Jesus. Det er det basale,
at han elsker os og har gjort det
klart ved at gå i døden for os. For
at vi dog må forstå og holde fast i,
at det er sandt, at vi er elsket. Og
ikke skal gøre noget for det. Han
lader sin retfærdighed gælde for
os. Vi kan blot tage imod, ligesom
himlens fugle ufortjent æder mar-
kens afgrøder, uden at de har gjort
noget for det. Vi skal turde stole
på hans kærlighed til os. At han
sørger for os i livet og i døden. Det
alene gør at vi kan slippe bekym-
ringerne for i morgen og for i går
og være til stede nu, med de pro-
blemer, plager, men forhåbentlig
også glæder, som vi har.

(prædikenen er lettere redi-
geret. Den blev holdt i kirkerne
søndag den 4. september).

REPLIK

Hæstrup Kirke

De ni læsninger
Søndag den 4. december kl. 19.30
afholder vi De ni læsninger i Vrejlev Kirke.
Vi vil synge og høre om adventens store
glæde, der blev opfyldt i julen. Umiddel-
bart efter De ni læsninger er menighedsrå-
dene vært ved gløgg/kaffe og æbleskiver
på Aktivitetscenteret i Poulstrup.
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Onsdag den 5. oktober, en dejlig efterårsdag, hvor solen skinnede fra
en skyfri himmel, stod en flok forventningsfulde konfirmander på parke-
ringspladsen ved skolen. De skulle sammen med to mødre og så under-
tegnede  på tur. Turen gik til Ålborg.

Vi besøgte domkirken, Budolfi Kirke. Det var et besøg værd. Lektor
Birgitte Lillelund fortalte om kirkens historie. Lillelund fængede desuden
de unge med at fortælle bibelhistorie.

Dernæst gik vi under jorden og så udgravningerne ud for Salling.
Har du ikke prøvet det før, så prøv det. Det koster kun 20 kr. for en familie
eller for en elevatorfuld konfirmander. Der blev også lejlighed til at købe
slik og snacks i en tilstødende kiosk.

Vi var dernæst på besøg i Kirkens Korshærs varmestue. Visti, som er
daglig leder i Kirkens Korshær gjorde sit til at advare mod at tage stoffer
og ryge hash. Vi fik indblik i vort slemt det er at leve på bunden i samfun-
det. Godt, at der er mennesker som vi vil være noget for de udstødte!

Til sidst skulle vi udnytte det yderst skønne vejr. Vi vandrede i Ham-
mer Bakker.

Med konfirmanderne til Ålborg

Herover: Birgitte Lillelund foran alteret i Budolfikirke

Til højre: Konfirmanderne  på munkenes pladser i koret i Budolfi Kirke

Herunder: Drengene foran elevatoren, der fører ned i det underjordiske

Til højre: indtryk af Varmestuen

REPLIK
KORT
FORTALT

af Niels Chr. Lassen

foto: Niels Chr. Lassen
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Syng julen ind
onsdag d. 7. december kl. 19

Når et arrangement har været holdt i mere
end 15 år må det vel siges at være en tradi-
tion, og sådan er det med „Syng julen ind“ på
Vrejlev-Hæstrup skole, hvor skolens kor og
Vestvendsyssel Folkekor medvirker.

Onsdag d. 7. december kl. 19 synger vi
igen julen ind på skolen, hvor alle der har lyst
til at være med er velkommen.

Der vil blive sunget et program af både
gamle og nye salmer og sange, lige som vi
alle sammen vil få lejlighed til at røre stem-
merne og aftenen slutter med Luciaoptog med
skolens elever..

Murmansk kirkekor
St. Trifon i Vrejlev kirke
fredag den 9. dec. kl. 19.30
Koret er af international standard, der

venter os derfor en enestående oplevelse i
Vrejlev Kirke.

Repertoiret består af Nordkalottens ju-
lesalmer og især mange russiske hymner/
salmer. Koret synger på russisk, dog med
to undtagelser. De synger to danske sal-
mer: Dejlig er den himmelblå og dejlig er
jorden.

Entré er 50 kr.

Arrangementet er et samarbejde
mellem Poulstrup borgerforening,
spejderne og menighedsrådene

Fastelavn 2006
Søndag den 26. februar kl. 13

Børnegudstjeneste og tønde-
slagning i forsamlingshuset

Først er der børnegudstjeneste ved
Niels Christian Lassen og bagefter er der
tøndeslagning.

Der er præmie til de bedst udklædte
børn. Det er gratis at være med til tønde-
slagning. Kaffe, kage, pølser og sodavand
kan købes.

Fastelavnsfest 2006 for sport 81 fredag den 24. feb.i Vrejlev-Hæstruphallen - Se annonce i Vrå avis senere

KORT
FORTALTARRANGEMENTER
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Da Randers FC spillede sin sid-
ste fodboldkamp i SAS Ligaen
hjemme mod Esbjerg, blev det til
en uforglemmelig oplevelse for 11-
årige Rasmus Hansen fra Pouls-
trup. Rasmus har været igennem
nøjagtig samme hjertelidelse og
hjerteoperation som den professio-
nelle fodboldspiller Christian Lund-
berg fra Randers FC, så derfor var
vi inviteret til Randers som klub-
bens „æresgæster“ til hjemme-
kampen imod Esbjerg.

Hjertelidelse

Det hele startede med, at jeg
(Rasmus far) læste en artikel i Ekstra
Bladet, hvor den professionelle fod-
boldspiller Christian Lundberg, fra
Randers FC (tidligere klubber: Vejle
B, Ikast fS, FC Midtjylland, AB, FC
Aarhus og AaB) blev interviewet og
fortalte om utrygheden ved sin
hjertelidelse. Da Rasmus har haft
samme hjertelidelse og er blevet fuld-
stændig rask efter en hjerteoperation
på Skejby Sygehus, sendte vi en mail
til Randers FC, hvor vi fortalte dette.
Kort tid efter modtog Rasmus en
pakke fra Randers FC og Christian
Lundberg, hvori der var en Randers
klubtrøje med autograf på, samt en
invitation til SAS Liga kampen imod
Esbjerg.

Mødet med Christian Lundberg

Rasmus inviterede storesøster
Stine, farfar og undertegnede med til
kampen i Randers, og her fik vi alle
en fantastisk oplevelse. Straks efter
at vi ankom til stadion, blev vi mødt
af Christian Lundberg og vi blev
udstyret med billetter og VIP arm-
bånd. Herefter fik vi taget nogle bil-
leder og gik med ind i VIP teltet, hvor
sponsorer og andre VIP-gæster spi-
ste før kampen og fik en optakt til
kampen af direktør Jakob Nielsen og
cheftræner Lars Olsen (tidligere an-
fører på det danske fodboldlands-
hold og Europamester i 1992). Me-
dens Stine, farfar og jeg blev opvartet
efter alle kunstens regler, gik Rasmus

med Christian Lundberg i omklæd-
ningsrummet, hvor han hilste på de
øvrige spillere og cheftræner Lars
Olsen. Dernæst var Rasmus med på
selve stadion for at se hvor vi skulle
opholde os inden kampen, for Ras-
mus skulle nemlig løbe med Christian
Lundberg og de øvrige Randers spil-
lere på banen før kampen. Medens
Stine og farfar blev vist på plads på
VIP-tribunen, gik Rasmus og jeg ned
til sidelinien på stadion, hvor vi skulle
vente på spillerne. Kort tid efter kom
en repræsentant fra Randers FC og
hentede Rasmus med ind i spiller-
tunnelen, hvorefter han løb med spil-
lerne ind på banen. Det var rigtigt
spændende, da der var mange tilsku-
ere og TV3 sendte fra kampen, så
Rasmus var lidt nervøs og vi andre
var meget stolte.

Nu var det så blevet tid til kamp-
start og Rasmus og jeg kom op til
Stine og farfar, som sad stolte og med
blanke øjne på VIP-tribunen. Herfra
så vi en god og underholdende kamp
og i pausen var vi igen med VIP-fol-
kene i VIP-teltet, hvor der var kaffe
og kage ad libitum. Kampen Randers
FC imod Esbjerg endte 2 – 2, og efter
kampen sagde vi tak for oplevelsen
til direktør Jakob Nielsen og satte
kursen hjem mod Poulstrup, efter en
uforglemmelig dag på Randers Sta-
dion.

På Randers FC´s hjemmeside

Et par uger efter hjemkomsten
blev vi kontaktet af Randers FC, som
gerne ville bringe historien om Ras-
mus besøg på Randers stadion på
klubbens hjemmeside, og det gav vi
selvfølgelig lov til. Kort tid efter
kunne vi så se billeder og læse om
besøget på internettet. Rasmus og
vi andre fik en oplevelse, som vi al-
drig glemmer, og Rasmus fik set, at
man kan spille fodbold på topniveau,
selvom Christian Lundberg har haft
samme hjertesygdom som Rasmus.
Både Rasmus Hansen og Christian
Lundberg er i dag erklæret 100 % raske.

Af Henrik Hansen, Poulstrup.

Rasmus Hansens
store dag

Rasmus har netop modtaget Randers FC
spilletrøjen med Christian Lundbergs autograf.

Rasmus var med på banen før SAS Liga
kampen Randers FC imod Esbjerg.

 I VIP-teltet, hvor sponsorer og VIP-
gæster spiste før kampen.

Foran spillertunnelen
på Randers Stadion,
kort tid før kampstart.
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Her er lidt om hvad der er sket i Poulstrup Rideklub hen
over sommeren.

Den 6. august holdt Poulstrup Rideklub stævne, det var
en god dag med mange tilmeldte

Og vi havde da også vejret med os. Det var en fin dag
med et godt overskud til klubben da kassen blev gjort op.

Den  26. 27. og 28. August havde vi ridelejr. Der var ikke
så mange tilmeldte, som sidste år, men børn og voksne gik
fredag aften  i gang med at sætte telte, campingvogne osv.
op med stor entusiasme. Der var lækker mad til aften og så
gik tiden ellers med at „ hygge“ om hestene, snakke og spise
chips og slik i campingvogne og telte, inden det blev tid til at
sige godnat.

Næste dag var der morgenmad og så var der tid til at
ride, strigle og nusse om hestene. Efter frokost tog vi på tur
med alle ryttere og heste. Vi red ned af Bækvej og hele vejen
op forbi hønseriet ude ved Ålborgvej og så igen hjem via
marker og stier, indtil vi nåede Munkholmvej.

Derefter var det tid til at gøre klar, til den efterhånden
traditionsrige „ fest“ for ryttere og forældre. Festen foregår i
det store telt, som rideklubben har fået lov at låne til såvel
stævner, som andre hyggelige lejligheder. Det blev en rigtig
god aften  med lækker mad og glade og „ feststemte“ ryttere
og forældre.

Søndag stod i oprydningens tegn. Men selvom det af-
tenen før blev ud på de sene timer, var alle med til at rydde op
og takke af for denne ridelejr.

Efterfølgende har vi haft endnu et stævne i sammen-
slutningen, nemlig i Bindslev. Det gik rigtig godt for vores
ryttere. Der var en del 1. og 2. pladser, så med dem og med
alle de andre placeringer var vi godt rustet til Cuppen i Mås-
trup.

Og det blev da også et tilløbsstykke. Poulstrup klarede
sig rigtig fint. Vi fik en masse glade ryttere op til præmie
overrækkelse, da der skulle deles Cup pokaler ud og sidst,
men ikke mindst var det POULSTRUP RIDEKLUB, der løb af
med pokalen for den mest vindende klub i år. Alt i alt en rigtig
god sæson for POR – håber heldet følger os, når vi starter op

Nyt fra Poulstrup
Rideklub

Der har efterføl-
gende været ekstraordi-
nær generalforsamling i
klubben, da nogle af be-
styrelsesmedlemmerne
har valgt at trække sig
pga. familiemæssige år-
sager. Den nye besty-
relse lyder, som følger:

Formand:     Lone Hedstrøm
Næstformd:  Dorte Sørensen
Kasserer:     Bente Andersen
Sekretær:    Vibeke Hansen
Medlem       Tonny Jensen
                   Birgitte Møller
                   Hanne Maarschalk
Suppleanter: Helle Jonstrup
                   Henriette Bak
Junior rep.:  Helena N. Hansen
                   Karen Marie Sinding
                   Anja R. Christensen

fra Poulstrup rideklub
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Sensommerudflugt med Aktivitetscentret
Med Todbjergs busser og Bjarne som chauffør tog vi

vest på. Vejret var gråt og trist; men vel ombord i bussen
lovede Bjarne  rigtigt fint vejr til vores medbragte formid-
dagskaffe.

Da vi kom til Fosdalen var det fint solskin og frisk vind.
Fosdalen har en flot natur med afmærkede stier ind gen-

nem træer og rislende vand op over bakkerne til en fin ud-
sigt.

I kanten af skoven ligger Lerup kirke, den er fra 1200-
1300 tallet. I kirken er der en flot hvælving med kalkmalerier i
sorte, grønne, grå og orange farver, rigtig flot.

Turen gik videre ad de små veje til Skovsgaard hotel,
hvor middagen stod klar. Hotellet betjenes af udviklings-
hæmmede sammen med pædagoger. Man spurgte også om vi
ville se deres butik „Råd og dåd butikken“. Det var en forret-
ning med håndarbejde, gaveartikler og genbrugsting. I Attrup
har de en butik med grøntsager og en stor genbrugsbutik,
der giver mulighed for at hjælpe udviklingshæmmede i Li-
tauen.

Vi tog videre til Bratskov i Brovst, en gammel herregård,
der i 1976 blev købt af Brovst kommune, som har restaureret
den og som i dag bruges kultur- og medborgerhus til møder
og mange andre ting.

Riddersalen danner den højtidelige og festlige ramme
omkring borgerlige vielser i Brovst.

I en af fløjene er der indrettet et lille museum med en
gammel skolestue, en smedje, et skomagerværksted og Bøge-
bakkesamlingen, der viser fundene og udgravningen af en
stenalderboplads.

Om sommeren har museet arbejdende stande.
Bratskov er åben for alle og har et stort besøg af turister.
Med kaffe og æbleskiver på gårdspladsen var det tid at

vende om, og turen hjem med solskin og store høstmaskiner
på markerne vidnede om, at efteråret snart kommer.

Poulstrup Borgerforening
Borgerforeningen arrangerede udflugt

til Aalborg Travbane søndag den 11. sep-
tember. Der var 17 personer tilmeldt arrange-
mentet, og der afgik bus fra Forsamlingshu-
set. For så lille et beløb som 25 kr. blev vi kørt
direkte til Travbanen, gratis entre og strå-
lende sol hele eftermiddagen.

For de fleste af deltagernes vedkom-
mende, var det første gang de var på en trav-
bane, men de gav udtryk for, at det var en
stor oplevelse og de nød at se de smukke
heste, som også nød at vise, at deres instinkt
er, at komme først over stregen.

En rigtig vellykket tur og flere af delta-
gerne havde vundet lidt håndører, så der var
til betaling af maden, 49 kr., ved fælles-
spisningen, som foregik i Forsamlingshuset
ved hjemkomsten

En rigtig hyggelig og oplevelsesrig tur,
som nok burde gentages næste år - og så
skal vi have hele byen og omegnen med.

Der er nu igen startet præmiewhist op
og der spilles hver onsdag aften i Forsam-
lingshuset.

Borgerforeningen indgik sidste år i ok-
tober måned i det ugentlige bankospil sam-
men med Vrå Brevdueforening. Denne for-
ening har nu ønsket at trække sig ud af spil-
let, hvorfor Borgerforeningen nu alene kører
bankospillet, som afholdes hver torsdag af-
ten, ligeledes i forsamlingshuset.

Efter sidste års renovering af forsam-
lingshuset har der vist sig meget stor inte-
resse for at leje huset til private fester, så
skal I holde fest, er det med at være tidlig
ude med bestilling, som skal ske hos Herluf
Olesen, Birkager, tlf. 9898 8398.

KORT
FORTALT UDFLUGTER

fra Poulstrup Borgerforening

Fra gårdspladsen på Bratskov

På vej til Ålborg væddeløbsbane
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„ De små samlingssteder bør bevares.“  sådan lød ordene i 1983, da Asta Svend-
sen forlod Poulstrup Dagcenter.

Poulstrup Dagcenter startede den 1. september 1975 på Gl. Rønnebjergvej 9, her
blev Asta Svendsen ansat som leder, Dagcentret var landets første.

Ti år før dette „hus“ stod til rådighed, havde Asta været i gang på Poulstruplund,
i Forsamlingshuset og ude i „Samfundet“ i opsøgende arbejde.

Poulstrup Dagcenter har altid haft en god blanding af manuel og åndelig beskæf-
tigelse. Aktiviteterne har altid fulgt med tidens strømninger og påvirkninger.

„Ordet „Liv“ er lig med aktivitet.“ et citat fra Asta.
For hende har „nøgleordet“ altid været omsorg, og hun har formået at give dette

videre til sine brugere, kollegaer og efterfølgere.
I 1980 blev Dagcentret udbygget. Huset blev udvidet til et større træværksted, til

fodpleje og til frisør.
I 1983 trak Asta Svendsen sig tilbage for at gå på efterløn.
Derefter var Hanne Kielsgård leder indtil januar 1998.
Fra januar 1998 blev Tove Debel leder (startede i 1996) og arbejdede sammen med

Tove Rasch og Inger Østergaard.

TILBAGEBLIK:
I halvfjerdserne kom der omkring 100 pensionister i løbet af ugens dagtimer. Om

aftenen blev „Huset“ brugt af unge mennesker, dette var der dog lidt skepsis overfor,
men det viste sig, at gav man de unge gode rammer at være i, passede de også på det.
(Notat fra avisen).

Aktiviteterne igennem alle årene har været stoftryk, stofmaling, broderi, knyt-
ning, hækling, glas, porcelænsmaling, skind, træarbejde og gymnastik. Foredragsar-
rangementer, sang, underholdning og udflugter.

I en gammel artikel fra 1983 fandt vi en omtale af en tur til Østrig. Turens varighed
var 8 dage med fuld forplejning, udflugter m.m. Turen kostede dengang 725 kr. pr.
person.

I 1999 blev Dagcentret lagt under Dagcentret i Østergade, og blev til Aktivitets-
center, d.v.s. at brugerne skal være selvhjulpne, og at der ikke er så meget personale.

I 2002 blev Tove Debel flyttet til Østergade, og Inger Østergaard blev daglig leder
i  Poulstrup.

POULSTRUP
AKTIVITETSCENTER:

...fortsættes næste side

Fødselsdagsfest på
Aktivitetscentret

D. 1. september fyldte vo-
res hus 30 år. 47 friske og vel-
oplagte pensionister kom og
fejrede huset, der var pyntet op
i efterårets farver med lyng,
georginer , havre og asters.

Efter en fin velkomst ved
Bent Nielsen, der takkede for
det store fremmøde, sang vi: „
Septembers himmel er så blå,
dens skyer lyser hvide. Den
passede lige til dagen.

Efter en fin middag med 2
retter med diverse vine til var
stemningen i huset fin til pen-
sionisternes slagsang:

Hej pensionister gi‘ den en
tand vis bare verden, du sta-
dig kan synge og smile og
være glad ,i sorg og glæde vi
følges ad.

Ellen Nielsen fra Hjørring
læste en historie af Jens Thise
på vendelbomål. Vendelbo-
målet med de slagfærdige ud-
tryk er jo gået i glemmebogen
for mange i dag. Ellen havde
også skrevet en sang til dagen
med refræn om tiden der er gået
og håber der altid må være et
sted at samles . . . . . så   „Lev
livet også når du bliver ældre“
for „livsglæde fås ikke i piller“

  Med frit samvær inde og
ude , hvor vejret var rigtig flot,
kom kaffen og en lækker kage
på bordet.

30-års
jubilæum

fra Aktivitetscentret i Poulstrup
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I dag benyttes centret af omkring 60 pensionister og
efterlønnere i løbet af ugen. Huset har en åbningstid på 16,5
timer om ugen. Der ud over er der „Netcafe“ om mandagen,
hvor en frivillig fra Ældre Sagen hjælper nybegyndere ved com-
puterne hele dagen. Om onsdagen er der en litteratur kreds,
som også kører selvstændigt.

Af ekstra arrangementer er der fester, udflugter, foredrag,
kør’ selv ture, spissammen aftener m.m.

Af manuelle ting kan nævnes: stofmaling, kortfremstilling
knipling patchwork, nålefiltning, papirfletning, strømpenisse,
kortspil m.m. Det sociale  samvær har også en meget stor plads
i „Huset“.

Fra november i år er der et par frivillige ildsjæle, der vil
prøve at få træværkstedet op at køre igen.

Frisørsalonen er i dag nedlagt. Fodplejen kommer stadig
ca. hver 6. uge.

Ud over at „Huset“ hovedsagligt bliver brugt af pensioni-
ster og efterlønnere i dag, er der også legestue en gang om
ugen for de helt små børn.

Det er dejligt at et „Hus“ som dette, kan være rammen om
mange aktiviteter for forskellige aldersgrupper, og samtidig at
et „lille hus“ som dette, har så stor betydning for det lille lokal-
samfund.

Så derfor håber og tror vi på, at Astas ord fra1983 må holde
– at „de små samlingssteder bør bevares.“

fra Aktivitetscentret i Poulstrup

Fra et af Aktivitetscentrets grill arrengementer

Gunnar Dietz og
Bent Nielsen i en
pause under
anlæggelsen af
petanquebanen i
2001

I 1989 blev der foretaget en større ombygning af Aktivitetscentret mange hjalp til,her er det
f.v. Knudsen-Christiansen, Svend Jensen, Jakob Nielsen og Jens Peter Jensen, der er
igang med hammer, skovl og trillebør

Aktivitetscentret har også taget EDB undervisning på programmet, her er det
underviser Ole Grau, med eleverne Nicoline Dietz og Svend Nielsen foran
skærmene

Om det er nytår eller
fastelavn der fejres
vides ikke; men
gæsterne er f.v.
Signe Dam ,Jens
Dam, Asta Svendsen
og Poul Svendsen

En omgang kortspil er ikke af vejen, mener f.v. Jens Dam. Med ryggen til
Jens Thomsen, Grethe Jensen, Jonna Buje der ser til og Fridlev Larsen
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Lørdag d. 16. juli ankom vi til
Guldborgssundlejren, som lå
ved Nykøbing Falster, efter
ca. 6 timer i en bus.
Da vi steg ud af bussen gik vi
et langt stykke vej, synes vi
selv, før vi ankom til pladsen,
hvor vi skulle sove sammen
med nogle spejdere fra
Horne.

Vi prøvede at sætte vores
telte op, men det var næsten
umuligt, for jorden var hård
som sten, men det lykkes
dog til sidst. Så begyndte det
at regne og vi kunne ikke
lave mere den dag. Om
aftenen var der stort åbnings
lejrbål for de godt 15.000
spejdere.

fortsættes
næste side

fra KFUM spejderne i Poulstrup

GuldborgsundLejren 2005

En korpslejr er en fantastisk spejderoplevelse. Her oplever man det store spejderfællesskab
i virkeligheden, og man møder nye spejdervenner fra hele verden.
KFUM spejderne har siden 1916 holdt korpslejr ca. hvert 5. år, og det er en oplevelse
mange ser frem  til med store forventninger. Lejren i 2005 havde 17000 deltagere, hvoraf ca.
2000 var fra udlandet.
Gennem flere år har både frivillige ledere og mange mennesker i Nykøbing Falster arbejdet
for at skabe rammerne omkring GuldborgsundLejren 2005, så den kan leve op til sit motto:
„Spejderliv - virkelighedens eventyr“
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Søndag satte vi resten af lejren op, spisebord og bålplads o.s.v.
Derefter fik vi et par timer til at udforske lejren på egen hånd. Om
aftenen var vi på pilgrimsvandring og bagefter til gudstjeneste.

Mandag var underlejrdag. Her lavede vi minigolfbaner af skrald
og andre ting og sager. Om aftenen var der underlejr bål.

Tirsdag skulle vi på hike.Vi blev kørt ud til en lille by ude på
„Bøhlandet“ et sted på Møn. Her skulle vi gå et stykke langs vejen,
indtil vi kom til Møns klint. Derefter fulgte vi klinten indtil vi havnede
i et naturreservat, hvor vi skulle sove i bivuak til onsdag.

Da vi vågnende onsdag morgen lå vi alle i en stor dynge, for da vi
sov på en skråning, var alle i løbet af natten gledet ned oven i hinan-
den.  Derefter pakkede vi vores ting og turen gik hjemad.

Ved bussen blev vi hentet af Kåre og Henny, som kørte os i
svømmehallen, så vi kunne blive rene bag ørene. Vi havde jo ikke
været i bad siden lørdag! Om aftenen kom rigtig mange af vores foræl-
dre på besøg og roverne havde lavet pandekager til os.

Torsdag var H. C Andersens dag. Isbjørnene og kattene legede
H.C Andersens lege og over middag gik de med Line i Zoologisk
have, trods silende regn. Sutterne blev hjemme og øvede sig til at de
skulle være med i aftenens store forestilling „Svanen“.  Her skulle
Sofie Lassen Kalke være fortæller, og Sutterne var da også så heldige
at få hendes autograf. Om aftenen så alle så musicalen, og sutterne
var rigtig dygtige.

Fredag formiddag var vi på „tour de korpslejr“ og over middag
blev vi alle kørt over på den anden side af sundet, hvor vi skulle
besøge et middelaldercenter hvor vi bl.a. så ringridning.

På hjemturen kom vi med en båd over sundet.
Lørdag var der knald i låget dag, hvor hele lejren var på samme

løb og rendte rundt med et grydelåg på hovedet.
Ellers begyndte vi at pakke lejren ned og så gik vi til afslutnings

lejrbål, hvor der også var et kæmpe fyrværkeri bagefter.
Søndag skulle vi tidligt op, for nu gik turen hjemad med en masse

gode minder i rygsækken.

Skrevet af Majbritt og Camilla
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Kollektiv uge
De store spejdere, som hedder Sutterne, boede i maj 4 dage i spejderhuset, mens de
stadig gik i skole, til andre fritidsaktiviteter mm. Her ses et af billederne derfra.

Vikingelejr i Hirtshals

Fredag d. 23. september kl. 17 mødtes vi i spejderhuset. Der-
fra tog vi til Hirtshals spejderhus, hvor vi skulle bo i weekenden.

Da vi ankom, begyndte vi at pakke ud, og så skulle vi spise
vores madpakker.

Om aftenen havde vi lejrbål og Isbjørnene og Kattene lavede
en sketch hver. Da lejrbålet var slut gik vi i seng. Klokken 1.00
blev vi vækket og skulle op og have årsstjerner. Da vi havde fået
dem, skulle vi i seng igen.

Næste dag var vi på vikingeaktiviteter det meste af dagen. Vi
lavede  f.eks. glimabrydning, støvlekast, bjørnebrydning og spil-
lede vikingespil.

Om aftenen var der lejrbål igen, og efter lejrbål gik vi i seng.
Klokken 23.45 blev vi vækket, for nu skulle vi på natløb.  Vi

blev kørt til Nordsømuseet, hvor vi derfra skulle gå hen til en
rasteplads i en skov. Da vi kom derhen, var der nogle spejdere fra
Sct. Kathrine og Bistrup grupper, som vi også skulle på løb sam-
men med.

Vi blev delt i 5 blandede hold, og så fik vi at vide, at der kunne
komme nogle „aber“ og fange os. På den første post skulle vi
fange et jernrør, som hang 3 meter oppe i et træ, og resten af
posterne var lige så åndssvage. Vi skulle bygge det højeste sand-
slot, lege smagskims ved hjælp af en tampon m.v.

Vi var hjemme igen kl. 4.30, hvor vi så fik boller og varm
kakao.

Næste morgen fik vi lov at sove længe til kl. 10. Så fik vi
brunch og så skulle vi til at gøre rent for nu skulle vi snart hjem.
Men først skal der lige være andagt, hvor præsten kommer, og det
sidder vi lige og venter på, at den skal begynde nu…..

Skrevet af nogle af de mange søde store spejdere..

Lokalhistorisk Arkiv har modtaget en flot gave fra
Sparekassen Midtvendsyssels gavefond på 15000 kr.
Pengene er beregnet til køb af EDB udstyr til Arkivet.

Vi på arkivet er meget glade for den håndsrækning
og takker hermed Fonden for den velvilje vi altid har
mødt når vi henvendte os om hjælp til forskellige pro-
jekter.

Vi har været i forbindelse med kommunens It-afde-
ling og de har lovet at være os behjælpelige med at
finde det rette udstyr. Så i løbet af kort tid vil vi kunne
gøre brug af forskellige EDB løsninger på arkivområdet
til glæde for os selv og vore gæster.

Gave fra Sparekassen Midtvendsyssel

Vedrørende billeder af områdets landbrug og huse
så er vi stadig i gang med at samle ind, så hvis du har
et billede, som vi må låne og affotografere vil vi meget
gerne høre fra dig,. du kan kontakte os på tlf. 98988063
for nærmere aftale

Gårdbilleder

KFUM spejderne, fortsat Lokalhistorisk arkiv

KORT
FORTALT

SPEJDERNE OG
LOKALARKIVET

fra KFUM spejderne i Poulstrup
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  Reception hos Dekoratøren
  Den 8. oktober holdt Lisa Dissing Hansen re-

ception på Højvang i Vrejlev. Mange gæster havde
taget mod invitationen til at bese de nyindrettede
lokaler med massevis af dekorationsmaterialer. Lo-
kalerne er indrettet i en gammel landbrugsbygning,
som ikke længere er i brug.

  Lisa har allerede meget i kalenderen. Mange
forretninger har bestilt pyntning til jul og det passer
fint ind i vores familieliv, siger Lisa, da forretnin-
gerne skal have pyntet færdigt inden advent og så er
der ikke ret meget for mig at lave i selve julemåne-
den.

Det ligner et helt almindeligt nedlagt landbrug, hvor bygningerne er
solgt fra til beboelse og måske lidt hygge med en hest eller to.

Men på Nørre Lie på Vrejlev Klostervej 320 sker der for tiden meget
mere. D. 1. juli 2003 flyttede Majbrith og Tonny Johansen ind på Nr. Lie,
fra et hus i Bredgade i Tårs. Majbrith er udlært bager og arbejdede på det
tidspunkt i Løkken, og Tonny arbejdede med entreprenør- og kloakarbejde
og har tidligere også kørt lastbil. Deres hobby havde indtil da været
opkøb og modernisering af nogle ældre huse i Tårs.

Da de var flyttet ind på Vrejlev Klostervej fortsatte de her med at
modernisere, især nogle store træer i haven måtte holde for, for at give
plads for en flot udsigt ud over engene og åen fra spisepladsen i køkke-
net.

De blev også plejeforældre for Mikkel Jensen, som nu går i første
klasse på Vrejlev-Hæstrup skole, og dyrker både fodbold og håndbold i
Poulstrup. På grund af de ofte lange arbejdsdage i Løkken om sommeren,
har Majbrith skiftet arbejdsplads til en bager i Hirtshals.

Den 1. oktober i år startede Tonny sit eget firma „Poulstrup kloak &
entreprenør“, og tilbyder sig med alt inden for arbejde med kloakker og
med gravemaskiner. Tonny tog for 2 år siden uddannelse som kloakme-
ster.

Dette er et godt eksempel på, hvordan bygningerne på et nedlagt
landbrug kan udnyttes til anden erhvervsvirksomhed, og dermed give liv
på landet.

Lokalbladet ønsker dem velkommen til området.

Alge Bekæmperen
På Kløvermarken 4 i Hæstrup Mølleby bor Michael, Gitte, Anders og

Amalie Lyngby.
Michael er fra Vennebjerg, han er værkfører hos Brüel i Hjørring, et

job han er meget glad for.
Fritiden bliver godt brugt.
P.t. er han i gang med at starte et nyt firma op“ Alge Bekæmperen“,

lidt i sin fars interesser, da det er ham, der er med til byfornyelsen i Hæ-
strup Mølleby, hvor en del huse har fået malet tagene, - det pynter.

Michael er handymand, han har haven og det udendørs at rive i. Hvis
der er tid, vil han gerne på jagt samt campere med familien her i Danmark.

Gitte er ude fra Vildmosen, nærmere Brønderslev, hun arbejder hos
Lytzen i Hjørring.

Poulstrup kloak & entreprenør
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Da vi i foråret besluttede os for at lave et arrangement, der skulle gå ud på at vise
vort område frem med de fortræffeligheder, vi har her, var vi ikke i tvivl om at vort
særkende er: et stort og varieret foreningsliv, viljen og evnen til at stå sammen, når
der er brug for det, samt institutioner der dækker fra vugge til grav. Det lyder måske
som almindeligheder, men det er jo det, der er grundlaget for menneskers trivsel, og
det er det, der er den bærende kraft i vores landsbysamfund.

Når vi ser tilbage på arrangementet, er vi enige om, at konceptet var rigtigt. Vi
var begunstiget af et for denne sommer usædvanligt godt vejr.

Offervilligheden, der bl. andet gav sig udslag i, at der blev  sponsoreret 10
tandemcykler til byen, blev med en festlig indvielse et ekstra plus på dagen.

Alle var vindere denne dag. Nogle havde flere besøg end andre, men alle havde
besøg af gæster, der ikke var kommet, hvis ikke der havde  været denne særlige
anledning. Der var en feststemning og „kommen hinanden ved stemning“, som
rækker videre og styrker sammenholdet. Man fornemmede, at alle havde noget at
bidrage med, og også gerne ville.

Mediedækningen, der var satset målbevidst på, fungerede også godt. Kommu-
nen og private annoncører gjorde det muligt at udsende en avis i 25.000 eksemplarer.
Der blev sendt indslag i „Hist og Pist“, Løkken Vrå Nærradio, Hirtshals Nærradio,
Hjørring Antenneselskab samt TV Nord.

Som afsmittende virkning har vi mærket øget fokus på vores område, både fra
politisk, kulturel og journalistisk hold og fra adskillige „menige,“ som har bemærket,
at der sker noget i Poulstrup.

Endnu har vi ikke mærket øget efterspørgsel på vore byggegrunde. Vi synes, at
vi har meget at byde på og med en beliggenhed så nær motorvejen, er det et oplagt
sted at slå sig ned.

 Når man hører regeringens plan om, at der skal satses massivt på landdistrik-
terne i de kommende år, så det er ligeså attraktivt at bo der, som i byområder, så er vi
parat til at være medspiller. Når man i kommunen inviterer potentielle tilflyttere for at
se, hvad der kan bydes på, vil vi også gerne vise vores område frem Måske kunne
man fra kommunens side gøre, som man har gjort i andre kommuner, udskrive en
konkurrence, gående ud på at den første, der får solgt en grund, får et beløb måske 5 eller
10.000 kroner!!

Sluttelig vil vi takke alle, der har bidraget til, at den 20. august 2005 er en dag, vi
tænker tilbage på med taknemmelighed og glæde. Vi kom hinanden lidt nærmere og
det er et godt grundlag at arbejde videre på.

Vrejlev-Hæstrup Folkedansere
kan fejre 30 års fødselsdag d. 19.
nov. 2005.

Borgerforeningen i Harken var
arrangør for folkedanserne, som træ-
nede i Harken forsamlingshus. Efter
3 år rykkede folkedanserne ind i gym-
nastiksalen på  Poulstrup skole, da
pladsen i Harken forsamlingshus
blev for trang, og husets skæbne var
uvis. På skolen var der tillige et kla-
ver til rådighed, Dagny Christensen
spillede for folkedanserne og  Ragn-
hild Skov Andersen var kyndig
danseleder

Folkedanserne blev i 1975 enige
om at danne en folkedanserforening.
Stiftende generalforsamling blev af-
holdt d. 19 nov. 1975. Medlemstallet
steg hurtigt fra 40 til 60 dansere Året
efter startede et børnehold op.

Den første bestyrelse bestod af:
Kirsten Stranli ,Høgsted
Peter Christensen,
Kommunegården Vrejlev
Arne Jensen, Hæstrup Smede
og Maskinforretning
Marius Christiansen, Hjørring
Suppleant til bestyrelsen:
Møller Thomsen
Revisor:
Gunhild Nielsen, Tollestrup
Arnold Christensen, Serridslev
Suppleant til revisor
Møller Thomsen.

Medlemskontingent var årligt
10,00 kr., nu er det 60 kr. Trænings-
gebyr pr. mdr. var 12,00 kr., nu er det 60
kr. (6 mdr. pr. år).

Foreningen har i dag Annette
Risum som leder. Spillemændene er
Erling Østergård og Chr. Posselt.

Der i dag en lille flok dansere på
24, som er „vilde med folkedans“. Så
der mangler en del for at komme op
på medlemstallet som for 30 år siden,
men mindre kan også gøre det.

Hilsen bestyrelsen.

Folkedanserne Åben „By og Land“ endnu engang

Se billederne på de næste sider

MULTINETVÆRKET

af udvalget for kulturelle aktiviteter.

John, Astrid, Rita, Peter og Edith.
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Foto: Henrik Hansen

Glimt fra dagen
MULTINETVÆRKET

foto: Henrik Hansen



Tømrermester

Klaus Bonkegaard
Hovedgaden 69 - Poulstrup

Vinduer og døre i træ og plast
Tagarbejde

Reparationer
Ombygning

Kørsel med rendegraver
Mobil-tlf. 28183333

IMPORT
Plastvinduer og døre

Lev. i alle mål med og uden montering
Danske og tyske profiler

Kvalitet til lavpris med garanti

Klaus Bonkegaard
Mobil-tlf. 28181333

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

søger omgående positive og seriøse,
fritidsforhandlere og teamledere
til at styrke vores salg i Nordjylland

Der er ingen økonomisk risiko, du må
have adgang til bil og internet, være
initiativrig og kreativ.
 Mere info på www.flp.dk
 
Henvendelse :  
Kim Madsen,  tlf 60202070 eller
kim@flp.dk

Neuromedia Aps
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Har du været på
www.poulstrup.net i dag?

Følg med i din egn!
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ØSTERMARKEN 51

Telefon 98988020

Hvidevold 2 - 9800 HJØRRING
Tlf. 98 92 33 33 - Telefax 98 92 33 28

DET DU SØGER
FINDER DU PÅ

ANNONCESIDERNE



Skrædderi og Design

Voerhøj
Maskinstation A/S

Terpetvej 490, 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99

 98 98 85 99

Syning  af:
Selskabskjoler, brudekjoler,

Konfirmationskjoler

Hverdagstøj, børnetøj m.m.

Til alle typer

Lissi Vestergaard Pedersen
Høgsted gl. Mejeri
Høgstedvej 66
9760 Vrå

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

Træffes efter aftale

Kvalitet frem for kvantitet

Skrædderi i Høgsted
v/ Lissi Pedersen

Turistkørsel i
 ind- og udland

Kørsel med Liftbus
Udflugtskørsel

Minibusser
Selskabskørsel

Saksager rejser
v/ Morten Saksager

Saksagervej 166
9760 Vrå

telefon 98982300
telefax 98988366

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

TLF. 9898 8507
   9896 1701

FAX. 9898 8581
       - 9896 1995

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

Henvendelse: Elmer Madsen
Tlf. 98 98 62 89

Harken UGF



SALG AF
HVIDEVARER

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

aps

Bispensgade 90
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 REDAKTION
Ansvarshavende Niels Chr Scheel Lassen, Vrejl. Kirkevej 28, 9760 98986043
Foreningsstof og annoncer Erik Jess, Hovedgaden, 78, 9760 Vrå 98988063

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

Korrektur Kirsten Blichert

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

   Hæstrup                      Hanne Broberg, Hæstrupvej 29, 9800 Hjørring            98986555
           Høgsted                      Ingen meddeler

Hæstrup Mølleby Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring 98986289
Rønnebjerg Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå 98988029
Poulstrup Ingen meddeler

     FORENINGSSTOF
Børnenes jord Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
Harken borgerforening Emil Christensen, Ålborgvej 579, 9760 Vrå 98986263
HUGF Åse Hvidberg, Ålborgvej 603, 9760 Vrå 98986446
4H Annette Larsen, Ny Rønnebjergvej 129, 9760 Vrå 98988461
Hæstrup menighedsråd Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333
Møllehaven Ingelise Villumsen, Møllemarken 2, 9800 Hjørring 98986346
Poulstrup Badmintonklub Pia Larsen, Smedievejen 20, 9800 Hjørring 98986504
Poulstrup Borgerforening Inge Christensen, Gønderupvej 10, 9760 Vrå 98988150
Poulstrup Rideklub Vibeke Hansen, Engkærvej 12, 9760 Vrå 98998674
Skolebestyrelsen, V-H skole Elin Christensen, Terpetvej 210, 9830 Tårs 98831205
Skovager Børnehaven Skovager, Skovager 7, 9760 Vrå 98988327
KFUM-Spejderne Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
Sport 81 Britta Bak, Græshedevej 40, 9760 Vrå 98986468
Støttef. f. Aktivitetscentret Gudrun Nielsen, Munkholmvej 4, 9760 Vrå 98988371

      V-H. folkedansere                   Helle Sørensen, Lindager 9, Poulstrup, 9760 Vrå 98988169
Vrejlev menighedsråd Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå 98988027

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

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

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

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

NÆSTE NUMMER

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

          10. JANUAR
          10.  APRIL

  1. JULI
10. OKTOBER

LOKALBLADET
VEJVISER

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

Bladet udkommer
4 gange årligt ca. Tingsig
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FORENINGS
VEJVISER

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

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

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

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

Træffes bedst på hverdage kl. 12-13 (ikke mandag).
Kirkesanger Anders Boelt Kristensen, Gravensgade 23, 9700 Br. 98986801
Organist Vakant

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

Hæstrup kirke:
Menighedsrådet Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333
Graver Jørgen Christensen, Guldagervej 330, 9800 Hjørring 41267504

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
Harken Borgerforening Emil Christensen, Ålborgvej 579, 9760 Vrå 98986263
HUGF Hanne Lise Hansen, Ålborgvej 841, 9760 Vrå 98988610
4H Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå 98988271
Lokalhistorisk Forening Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9800 Hj. 98988034
Poulstrup Badmintonklub Klaus Nielsen, Haurholmvej 101, 9800 Hjørring 98986436
Poulstrup Borgerforening Palle Kokholm, Gønderupvej 65, 9760 Vrå 98988632
Poulstrup rideklub Lone Hedstrøm, Gl. Rønnebjergvej 359, 9760 Vrå 98988659
KFUM-Spejderne
Sport 81 Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå 98988583
Støttef. for  aktivitetscentret Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå 98988271
V-H. Folkedansere Ingrid Vangsted, Saksagervej 301, 9760 Vrå 98988969

HALLER OG MØDELOKALER
Harken-hallen Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98986390
Harken Idrætsforening Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98986244
Lokalhistorisk Arkiv Hovedgaden 8, 9760 Vrå, v/ Erik Jess 98988063
Poulstrup Aktivitetscenter Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå 98988011
Poulstrup Forsamlingshus Birkager 6, 9760 Vrå 98988449
Poulstrup Missionshus Hovedgaden 16, 9760 Vrå v/ Erik Christensen 98988492
Poulstrup Ridehal Munkholmvej, 9760 Vrå 98988491
Vrejlev-Hæstrup Hallen Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå 98988088
Sognehuset ved Vrejlev kirke Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98988360

 MAIL-GUIDE

TID OG STED

SOGNEPRÆSTEN:
NCSL@km.dk
VREJLEV KIRKE:
Vrejlev.kirke@post.tele.dk
MENIGHEDSRÅDENE
knud@birch-andersen.dk
erik_k@post.tele.dk
LOKALBLADET:
lokalbladet@poulstrup.net
POULSTRUP.NET
poulstrup.net@gmail.com

NORDJYSKE   STIFTSTIDENDE:
hh@stofanet.dk
SKOLEN:
vrejlevskole@hjoerringkom.dk
SPAREKASSEN
„VENDSYSSEL“:
mail@sparV.dk.
SPORT 81:

pv81@tdcadsl.dk

MAIL-GUIDE

BØRNENES JORD:

www.ministrup.dk

KIRKERNE:

www.vrejlev-haestrup-sogne.dk

SPAREKASSEN
„VENDSYSSEL“:

www.sparekassen-vendsyssel.dk

POULSTRUP.NET:

www.poulstrup.net

 WEB-GUIDE
SPORT81:
www.pv81.dk

LOKALHISTORISK ARKIV:
Åbent: Mandag     16.00-18.00

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

BOGBUSSEN:
Høgsted: Mandag 16.10-16.50
Harken:  Onsdag  16.10-16.35
Tollestrup:Onsdag16.50-17.20
Poulstrup:Mandag17.00-18.00

SPAREKASSEN
„VENDSYSSEL“:
Hovedgaden 73, Poulstrup:
Mandag .............. 10.00-16.00
Tirsdag..............  10.00-12.00
Torsdag ............. 10.00-17.30
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