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FORSIDEBILLEDET
Det blev en festlig dag med indvielse af by fornyelsen og Børnenes Jords 40 års
førselsdag

Kirkens infoside se side 22
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3. september kl. 18.30
Oktoberfest i september
Harken Hallen
Arr. HUGF

14. oktober
Legeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr. Sport 81

7. september kl. 18
Spis sammen.
Underholdning
ved Michael og Kaj Holm
Arr.: Aktivitetshuset

22. oktober kl. 11
Roedag
Haurholmvej, følg skiltene
Arr.Dansk Veteran Traktor
Klub

10. september kl. 9.30
Ministævne
Arr. Poulstrup Rideklub

11 november
Legeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr. Sport 81

16-18 september
Gruppelejr
Gittehus
Arr. KFUM-spejderne

12. november kl. 13 - 16
Arkivernes dag
Arr. Lokalhistorisk Arkiv
Hovedgaden 8

17. september kl. 13
19. november kl.18 –02
Pløjestævne
Julefrokost „Kandisfest“
Gønderupvej 65
Arr. Dansk Veteran Traktor Klub Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr.Vrejlev-Hæstrup Hallen
26. september kl. 19
27. november kl. 10-15
Billetter til Julefrokosten
Julemarked
Hallens cafeteria
Vrejlev-Hæstrup Skole
Arr. Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr. KFUM-spejderne
2. oktober kl. 9
2. december Julelegeaften
Vi planter løg i byen
Vrejlev-Hæstrup Hallen Arr.
Start: Aktivitetshuset
Borgerforeningen giver kaffe m.m. Sport 81
13. januar 2012 Legeaften
Vi har igen i år fået påskelilieløg af Vrejlev-Hæstrup Hallen Arr.
kommunen og vi sættes dem
Sport 81
søndag d. 2. oktober. Vi starter i
Aktivitetshuset kl. 9 med kaffe og 17. februar Legeaften
rundstykker som Borgerforeningen Vrejlev-Hæstrup Hallen Arr.
giver, derefter går vi igang med at Sport 81
sætte løgene.
23. marts
Alle er velkommen til at være med. Fastelavnlegeaften
Vi håber rigtig mange vil deltage
Vrejlev-Hæstrup Hallen
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LOKALbladet
Opfordring:
Brug og vis anerkendelse hver eneste dag
Det er SÅ vigtigt for menneskers selvtillid og selvopfattelse, at blive mødt med
kærlighed – med følelsesmæssig
opmærksomhed. Det er også vigtigt, at blive værdsat i det sociale fællesskab, da det fører til
at den enkelte kan føle sig værdifuld i fællesskabet. Det jeg gør
mod dig, det gør jeg egentlig
mod mig selv, fordi jeg med min
væremåde skaber forudsætningen for, hvad slags svar jeg får
fra dig. Og det jeg gør mod mig selv, det gør jeg egentlig mod
dig, fordi min måde at behandle mig selv på, skaber forudsætningen for din væremåde, for hvem du har mulighed for at blive
sammen med mig.
Anerkendelse er vigtigt for alle – det er en af byggeklodserne i dannelsen af vores identitet. Anerkendelse er med
til at bekræfte, hvem jeg vi er. Det er en fantastisk evne at kunne
anerkende sig selv og andre. Det kræver at man kan lide sig selv
og har empati – at man kan sætte sig i andres sted.
Anerkendelse er også et lederansvar
Anerkendelse er også vigtigt for ledere – uanset om man
leder en skoleklasse eller leder nogle medarbejdere. Det handler
ikke kun om at give medarbejderen eller eleven et skulderklap,
men om at disse får direkte feedback, så hun/han oplever sig
vigtig og værdifuld. Anerkendelse kan fx også være, at man
som leder reagerer på medarbejderens/elevens kritik og ønsker
– altså tager disses ord alvorligt. Anerkendelse vil altid resultere i udvikling, vedligeholdelse og styrkelse af den enkeltes
selvtillid. Hvis en konflikt med et barn eller en medarbejder er
blevet løst på en anerkendende måde så har begge parter i konflikten lært noget vigtigt om sig selv og den anden. At være
anerkendende i en dialog med en fx en elev handler om at give
eleven lov til at få sine syn og fortolkninger frem, og handle
derudfra – altså give eleven sin fulde opmærksomhed og vise at
man lytter og er interesseret i at høre, hvad eleven har brug for
at fortælle.
Anerkendelse er et begreb, der dukker oftere og oftere op i
sammenhæng med udviklingen af børn og unge, men hvad betyder det i grunden og hvordan anerkender man?
Vi ved i dag, at anerkendelse sætter børn i et positivt lys og
udvikler derved bedste sider.
Vi ved også, at børn gennem anerkendelse vokser og gror
følelsesmæssigt og mentalt, at de tør tro på sig selv, og at de
ved at de har noget værdifuldt at give andre mennesker.
Børn hader at få skæld ud, og skæld ud betyder at de bliver
set på med fejl og mangler frem for anerkendelse og dermed
ressourcer og kompetencer.
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Når børn bliver set på som de mennesker de nu engang er,
hjælpsomme, omsorgsfulde, nysgerrige og kreative, uden fordømmelse, forargelse og misforståelse, så tændes der lys i øjnene på dem…et lys der viser dem vej i livet.
Det er vigtigt stadig at sætte grænser hvis der sker en uacceptabel handling fra elevens side, men her er det vigtigt stadig
at lytte til elevens oplevelse og forklaring af sin handling, og
derefter fortælle at handlingen ikke er acceptabel for dig og
stedet, men at du kan forstå følelsen eller tanken bag.
Anerkendelse er også et forældreansvar
Det er også vigtigt for os forældre, at rose og anerkende
vores børn. Det handler ikke kun om at rose børn for det de
GØR. Det handler om at børn oplever sig set, hørt og forstået,
altså anerkendt, som dem de ER. Anerkendelse kan ske på flere
niveauer, også nonverbalt - fx bare med et smil. Det er dog
vigtigt ikke at forveksle anerkendelse med ros!
Trivsel kan styrkes via anerkendelse – vis anerkendelse
det hver dag!
Henrik Hansen, lærer på Vrejlev-Hæstrup Skole

ionen

23-08-2011, 12:12

Redaktionen

I sidste nr. af Lokalbladet var der sket der den beklagelige fejl at indlæggene fra Børnehaven Skovager
var faldet ud. Vi prøver her at råde bod på fejlen ved at
bringe de manglende indlæg – undskyld Redaktionen.

Skovager

Cirkus-projekt
I Børnehaven Skovager arbejder vi lige fortiden med cirkus.
Vi har øvet os på mange forskellige numre og har læst forskellige bøger om cirkus.
Onsdag d. 23/3 var i på Tårs Skole for at se O.A og O.B lave
en cirkusforestilling.
Børnene fra Skovager fik set mange sjove og flotte numre,
bl.a. et klovnenummer, hvor klovnene smed lagkager på hinanden.
Dagen gav børnene en god oplevelse i forhold til det selv
at lave cirkus.
Vores egen cirkusforestilling skal vises for forældre og søskende i juni måned.

Skt. Hans fest i Skovager
Torsdag d. 23. juni fejrede Skt. Hans i Skovager.
Skt. Hans festen er en af mange traditioner i børnehaven.
Også i år havde vi besøg af byens 6 dagplejere + børn, som
hjalp os med at få sendt heksen til Bloksbjerg.
Børnene fra Skovager havde i dagene op til Skt Hans bagt
MANGE pølsehorn, som vi spiste til middag.
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Skovagers 16 års fødselsdag
Fredag d. 1. april fyldte Børnehaven Skovager 16 år.
Dagen fejrede vi d. 15. april.
Vi startede med morgenkaffe og blev derefter hentet af en
bus, som kørte os til „Klithusegård“ – en bondegård ved
Skallerup Klit.
Her så og klappede vi mange forskellige dyr, f.eks. æsler,
rådyr og kaniner.
Nogle af børnene hjalp med at fodre hønsene med rugbrød.
Vi spiste vores medbragte pølsehorn i den store tipi.
Efter turen til Klithusegård, var der forældrekaffe. Vi havde
besøg af 55 forældre og søskende.
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Cirkus Skovager
-en del af Skovagers
inklusions-projekt
Børnehaven Skovager er - i lighed med
kommunens andre børnehaver – netop færdige
med at udarbejde en
strategi for arbejdet med
inklusion.
Vi har i Skovager
netop afsluttet et cirkusprojekt, som har været
startskuddet for vores
inklusions-arbejde. Cirkus har givet børnene en
oplevelse af, at være en
del af stort fællesskab,
samtidig med, at de har
fået mulighed for at fremstå som noget helt særligt med deres
egne numre.
En af metoderne har været at arbejde med positioneringer i
børnegruppen. Vi oplever, at børnene i kraft af ny-opdagede
færdigheder har fået en ændret status i børnegruppen og derigennem også nye relationer.
Den udendørs cirkusforestilling blev vist for forældre og
søskende – ca. 100 mennesker.
Børnene har fået erfaringer med:
At øve sig og blive bedre
At mestre nye færdigheder

Legestue i Harken

At få noget til at lykkes i fællesskab
At overvinde sig selv
At stå på en scene foran mange mennesker
At have sommerfugle i maven
At være midtpunkt
At få ros og bifald
Efter forestillingen havde vi loppemarked, hvor mange af
børnene solgte aflagt tøj, legetøj, m.m.
Alle familier havde medbragt mad til et fælles ta’-selv-bord.
Faktaboks:
„Inklusion er en fornemmelse af samhørighed: at føle sig
respekteret, værdsat for den man er; føle sig støttet og forpligtet af andre sådan at man kan udføre sit arbejde bedst muligt.“

Kom og leg med i HUGFs legestue hver tirsdag formiddag i
Harken Hallen cafeteria. Det koster kun 10 kroner pr. familie pr.
gang og er for børn fra 0-6 år.
Hver tirsdag slår vi dørene op kl. 09.30-12.00. Vi har masser
af legetøj, men det er en god ide at tage madpakke med til børnene, så de kan få lov at spise middagsmad inden de skal hjem
og sove. Hvis der er dårligt vejr kan vi være i hallen.
Vi kan alle være med til at bestemme hvordan vores legestue skal være: om vi skal begynde med at synge lidt, skiftes til
at tage kaffe/boller osv. med, eller give en ekstra 5’er en gang i
mellem for at vi kan have kaffe/te/saftevand stående i køkkenskabet.
Der er ingen tilmelding: duk bare op - og lad børnene lære
hinanden at kende - - Hvis du har spørgsmål, ring til Kathryn på 23 32 98 59
eller 98 42 62 67

Tekst & foto: Børnehaven Skovager
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V-H
JAGTFORENING

Vrejlev Hæstrup jagtforening
Ved jagten i mosen ved Orla Nilsen, som stiller mosen til
rådighed for foreningen, var der fremmødt 26 jægere. Der var
overskyet og vådt i mosen men vi fik en flot dag, hvor der blev
nedlagt et stk. råvildt, 6 fasaner og en sneppe. Efter jagten fik vi
en god snak og en øl inden vi skiltes. Desværre er der flere
gange set strejfende hunde i mosen, to stk. sorte hunde som
jager alt vildtet ud af mosen, så bestanden af vildt var ringere
end den plejer at være
Flugtskydning som bliver afholdt på Gammel Rønnebjergvej,
var godt besøgt de fire aftner til træningsskydning, ved pokalskydningen var der ikke fremmødt så mange, som vi havde forventet, men der blev skudt flittigt til duerne og vi grillede om
aftenen.
Vrejlev- Hæstrup Jagtforeneing

Søges!
Hjælpere til cafeteriet i hallen
Poulstrups idrætsforening, PV Sport 81, er forpagter af
Vrejlev Hæstrup Hallens cafeteria. Cafeteriet bliver passet af
frivillige venner af klubben. Cafeteriet er vores „klubhus“ og
har en meget social funktion i klubben, og derudover er overskuddet fra cafeteriet en vigtig brik i klubbens økonomi. At
være cafeteriavagt er også en god måde for tilflyttere til at møde
„de indfødte“ og få en hyggelig snak. Nye vagter vil blive oplært af en rutineret vagt, så hold dig ikke tilbage. Vagterne er
kun på 2 – 3 timers varighed.
Har du lyst til, at tage en enkelt cafeteriavagt om måneden,
så ring, sms eller mail til Tom Bak på tlf. 98 98 87 77 / 23 30 85 55
(mail: tr.bak@mail.dk ) eller Henrik Hansen på tlf. 98 98 83 94 / 61
70 83 94 (mail: poulstrup@live.dk ) og hjælp den lokale idrætsforening i Poulstrup.

Jagt hos Orla

Flugtskydning

Cafeteriets historie:
Hallens Venner drev cafeteriaet i de første år. Senere overtog PV Sport 81 arbejdet, og der blev nedsat et cafeteriaudvalg,
som har gjort et godt stykke arbejde i forbindelse overtagelsen
og driften af cafeteriaet. Cafeteriadriften har altid trukket på en
stor gruppe af frivillige – både gamle kendinge og nye – som
også har ydet en meget stor indsats for, at klublivet kan fungere
– da cafeteriaet er et af omdrejningspunkterne for klubbens
mange aktiviteter – men også fordi cafeteriet genererer et pænt
overskud, som kommer alle i idrætsforeningen til gode.
Det er også muligt at leje hallens cafeteria til private fester
for op til 60 personer – for et tillæg kan hele hallen lejes med.
Kontakt Kim Stokbro på tlf. 98 98 81 07 og hør nærmere.
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BIAVL SOM
HOBBY

KORT

FORTALT

Biavl som hobby
Vi glædede os alle til påsken, hvor vi skulle holde fri og
nyde vejret og sikke et godt vejr vi fik. Fra koldt forårsvejr fik vi
sommervejr. Bierne var begyndt at flyve ud og søge pollen og
nektar i de første forårsblomster , buske og frugttræer, da så
varmen kom og alt på få dage blomstrede, var familierne ikke
store nok til at kunne hente alt det nektar og pollen der blev
tilgængelig. Samtidig kom der rigtig gang i dronningerne som
lagde æg og fik lavet en rigtig masse yngel.
I maj fik vi igen rigtig dårlig vejr og da alt ynglen krøb ud
blev der pludselig rigtig mange bier i familierne, men på grund af
vejret var der lidt at lave for bierne og de begyndte derfor at
lave dronningeceller, hvilket ikke er godt for biavleren, det betyder nemlig at de vil dele sig i flere familier , at de vil sværme.
Når en ny dronning klækker i bifamilien, flyver den gamle dronning af sted med en stor del af bierne i familien for at starte en ny
familie. Inden de flyver fylder de honningmaven med honning
så de har madpakke med til de første dage, inden de finder et nyt
sted at bo, det betyder også at biavleren mister noget af det
honning han ville kunne høste fra bierne. At det er den gamle
dronning der stikker af betyder at familien nu har en ny frisk
dronning til at styre familien. Sværmen med den gamle dronning flyver ud og sætter sig gerne i nærheden på en gren mens
der bliver sendt spejderbier ud for at finde et nyt bo. Nu skal
biavleren gerne opdage sværmen og indfange den igen, ellers
flyver den væk. Mange har sikkert set en bisværm komme flyvende eller sidde på en gren.
I bifamilien går der
nu en jomfrudronning
(en der endnu ikke er
parret), efter få dage er
hun klar til at flyve ud
og blive parret, hun flyver ud til dronesamlingspladsen.
Dronerne (hanbierne)
flyver hver dag når vejret er godt ud og samler
sig på pladser gerne
droner fra mange stader,
de bruger den samme
plads dag efter dag
også år efter år. De flyver så rundt i 6-50 meters højde og venter på at en dronning skal komme. Den flyvende dronning udsender dufte, som får dronerne til at følge
hende i en lang hale. Den forreste drone parrer sig med hende.
Dernæst endnu en, i alt parrer hun sig med 7-17 droner. En
drone kan kun parre sig med en dronning da penis brækker af
under parringen og dronen derefter falder døende til jorden.
Når dronningen er parret har hun sædceller i sædblæren til
at hun kan lægge æg resten af sit liv. En Dronning flyver kun ud
af stadet 1 eller 2 gange i sit liv, når hun skal parres og hvis hun
sværmer, resten af sit liv lever hun inde i stadet.
For at kunne finde en dronning i bifamilien bestående af op
til 50.000 bier farver biavleren dronningen på rygskjoldet, så

kan biavleren også se hvor gammel dronningen er , da der skiftes farve hvert år. Der er 5 farver der bliver brugt på skift. I år er
de hvide.
Vinterrapsen
er nu færdig med
at blomstre og
det
er
mælkebøtterne
og frugttræerne
også, så er det tid
til at få den første
honning høstet,
bierne har nu behandlet den, så
den er klar til
slyngning, når bierne henter nektaren ind i stadet
er der en del vand
i, bierne behandler og udtørrer
nektaren så den
kan opbevares til
vinterforråd, hvorefter de forsegler den, lægger vokslåg på. I
naturen skulle bifamilien leve af det i løbet af vinteren, men da
biavleren tager honningen fra bierne, skal han sørge for at de
får noget andet at leve af, og fodrer derfor med sukkervand
inden vinteren.
Jeg skal nu have honningen taget fra bierne, og det er de
ikke altid enig i så jeg får næsten altid et stik eller flere, men når
så jeg har taget honningen fra bierne skal jeg have tavlerne ind
i mit slyngerum, hvor jeg har gjort slyngen klar. For at slynge
honningen ud af tavlerne skal jeg først have vokslaget fjernet
med en skrællegaffel, dernæst skal rammerne i slyngen og slynges. Når honningen er slynget ud af rammerne løber det ned i en
grov si og derfra i en spand. Den grove si, sier de grove voksrester fra. Derefter kommer honningen i en fin si der sier de fine
dele fra, derfra løber den ned i en honningspand med tappehane, hvorfra jeg tapper honningen på glas når den er færdigbehandlet. For at færdiggøre honningen skal den røres med en
røresnegl eller rørepind. Når man rører i honningen er det for at
slå sukkerkrystallerne itu så honningen ikke knaser når det
spises. Forårshonning er
hurtig klar til at blive tappet,
efter få dage var det stift,
hvorefter det blev fyldt på
glas.
Først i juli skal bierne gøres klar til vinteren, ja det lyder underligt, men når vi
kommer til august er de fleste blomster færdige med at
blomstre. Og det sidste honning skal høstes og bierne
vinterfodres, men mere om
det næste gang.

Tekst & foto: Inge Lise Saksager
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KFUM-SPEJDERNE

KFUM-Spejderne
Spejder for en dag
og hvorfor nu spejder?
Fredag den 26. august 2011 holder vi
spejder for en dag. Formålet er at vise,
hvad det vil sige at være spejder og lade
evt. interesserede „snuse“ til den gode
fritidsinteresse, det er at være spejder. Vi
håber naturligvis at rigtig mange er interesseret i at blive spejder.
Spejderne er opdelt i enheder, der er
klassetrinsbestemt. Det vil sige, at spejderne er sammen med dem fra deres
klasse, men også sammen med enten
yngre eller ældre spejdere. Enhederne har
et navn og kan igen være inddelt i familier (for de små) og patrulje for de lidt
større. Til hver enhed er der tilknyttet et
antal spejderledere. Vores mål er, at der
minimum er 2 spejderledere pr. enhed. Den
forgangne sæson har dog vist, at det kan
være svært at skaffe så mange ledere. Vi
har derfor sat opslag op på vores hjemmeside (www.poulstrupspejderne.dk) om, at
vi søger spejderledere, og også i det forrige Lokalblad. Desværre har ingen meldt
sig – så vi håber at disse ord kan få nogle
interesserede ud af busken. Det at være
spejderleder er fuldstændig frivilligt og
naturligvis ulønnet. Samværet og oplevelser med spejderne er lønnen i sig selv.
Gevinsten er også, at igennem spejderne
tilbydes en kompetencegivende lederuddannelse. Mange nuværende og tidligere erhvervsledere har trådt deres barnesko i spejderbevægelsen og herigennem fået en begyndende lederuddannelse. Og det har været ganske gratis…
Men tilbage til enhederne. Klasse 01 hedder bævere og her forsøger vi at lave:
knob. knude, sløjfe, råbåndsknob, kort,
bål, lejrliv, mad over bål, natur, begå sig i
naturen, kende træer, fugle, blade, spor
mm, kunne begå sig socialt i en gruppe
og vide hvordan man behandler sine kammerater og gå 10 km hvert andet år.
Nogle vil sikker mene, at det er store
krav vi stiller til bæverne, men spejderarbejde foregår igennem leg - og vi har
hele tiden det for øje, at det skal være
sjovt, spændende og udfordrende at være
bæverspejder. Det er jeg sikker på, at de
nuværende bæverspejdere kan skrive
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under på (det nu ikke alle som kan læse
eller skrive endnu, så det får vi nok ikke
en underskrift på). Men bare det at se
deres glade ansigter, at de fik mærker og
nogle skulle rykke op i forbindelse med
sommerafslutningen, var for os spejderledere det hele værd. Hvor er vi stolte af
dem. Vi er også helt sikre på, at forældrene var stolte. Mon ikke også flere søskende var bare lidt misundelige?
Den næste enhed er for klasse 2-3 og
de hedder ulve. Her forsøger vi at lave:
knob, kort - prøve at gå efter et kort, bål,
mad over bål, natur - vogte naturen, begå
sig naturen, oprydning, dyrekending,
lave besnøringer i vinkel, kryds, enkelt
og ottetals besnøring, samt gå 20 km hvert
andet år.
De krav der her stilles er jo med udgangspunkt i, at forløbet for bæverne er
gennemført. Men det er ikke alle spejdere,
som har været med allerede fra bæverne.
Så derfor er der naturligvis plads til at
nye også kan „falde“ ind. Og der bliver
taget hensyn til den enkelte. Vi starter så
småt med at forme de unge mennesker til
det at være spejdere. Der bliver stillet krav
om at kunne nogle knob, lave bål, overnatte i telt, kende naturen, knivbevis, førstehjælp og meget mere.
Juniorspejderne omfatter klasse 4-5
og her skærpes kravene naturligvis. Igen
er udgangspunktet at forløbet for ulve er
gennemført, men som under ulvene – er
der både tid og plads til nye spejdere, som
ikke har været med fra begyndelsen. De
er nu så småt ved at være de „store“ spejdere“ og aktiviteterne omfatter: Knob,
kort, bål - kunne bygge en båltype korrekt og anvende det til madlavning og
kende til brandsikkerhed, lave mad over
bål, begå sig i naturen, yde førstehjælp,
begå sig social, gå 30 km hvert andet år,
deltage i lejrliv med mere.
Det næste trin på raketten er oprykning til tropsspejder. Tropsspejderne der
nu nogle erfarne spejdere, som har været
igennem det meste spejderarbejde og de
fleste aktiviteter. De begynder så små at
undervise de mindre spejdere og lave
mødeaftner for dem – naturligvis under
kyndig vejledning af deres spejderledere.
Der planlægges også deres individuelle
spejderuddannelse og nogle vil måske

specialisere sig. Der bliver tilbudt en del
kurser på forskellige spejdercentre, hvor
gruppen betaler det meste. Der må dog
påregnes udgifter til udrustning, lommepenge og måske også transportudgifter.
Ved siden af alle disse tilbud er vi nu gået
videre med deres spejderforløb og de
næste par år skal de arbejde med: Knob,
gennemføre et løb hvor kort, kompas,
pejling mm. anvendes, samt have kendskab til hvordan nord findes uden hjælpemidler, lave et bål, lave mad over bål,
gennemføre en vildmarkstur. Den kan evt.
indeholde nattevandring, vandretur,
kanotur, fjeldvandring, overnatning i bivuak eller under åben himmel, koder/signalering, førstehjælp - skal tage specielmærket førstehjælp, og have afprøvet det
i praksis. Evt. i forbindelse med et løb eller en større førstehjælpsaktion såsom en
simuleret fly- eller bilulykke, planlægge
og afholde et møde for en yngre enhed
(bævere, ulve) og vandreskjold: 40 km
hvert andet år.
Sidste trin på raketten som spejdere
er seniorspejder og Rover. Det er de
„store“ og de indgår nu som lederassistenter og hjælpere - hvis de ønsker
det. Her er der også et spejderforløb som
påtænkes gennemført. Det er også her
deres lederuddannelse påbegyndes, hvis
interessen er til stede. Som Senior og
Rover fortsætter vi tidligere indlært viden.
Vi håber at vi herigennem har fanget
læserens interesse for spejderarbejde eller
forståelse for, hvorfor det er fornuftigt at
være spejdere og dermed bakke op omkring
vores lokale spejdere.
Har spejderarbejde fanget din interesse
og vil du gerne hører mere, så kontakt venligst gruppeleder Henrik Rafn på tlf.72581250
eller på mail: mail@poulstrupspejderne.dk.
se eventuelt
vores hjemmeside
www.poulstrupspejderne.dk.
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Med spejder hilsen
Henrik Rafn
Gruppeleder

MUS-lejr 2011
Både ulve og bævere fra spejderne i Poulstrup var afsted
på MUS-lejr på Thorup Hede igen i år. Nogle af os var nede og
stille lejren op torsdag aften, og fredag eftermiddag gik det så
for alvor løs. Temaet i år var trolde, og vi skulle allesammen
have vores egen troldehat med hjemmefra, så der var trolde alle
steder man kiggede hen. Vores underlejr hed bakketroldene, så
hver gang vi gik sammen afsted for at komme på aktiviteter
skulle vi sige bip-bip-bip-bip, ligesom en lastbil der bakker. Da
vi var færdige med at gøre det sidste af lejren klar spiste vi vores
madpakker, og så skulle vi til lejrbål med hele lejren. Der var en
rigtig uartig trold, der fik stuearrest af sin mor i syv år - to
gange! Vi sang også nogle sange, og så skulle vi hjem i seng.
Lørdag var vi på aktiviteter, vi prøvede blandt andet at mærke
troldesnot lavet af snegleslim, vi legede troldelege og skulle
føle os frem til nogle ting trolden havde tabt. Vi lavede også en
havetrold og prøvede at stjæle frugt fra trolden, men den vågnede hele tiden, og så turde vi ikke. Heldigvis kom Bente, den
ene af vores søde madmødre, med frugt og saftevand, så vi ikke
døde helt af sult. Om aftenen havde vi lejrbål i vores egen lejr,
og det gjorde ikke så meget at det regnede lidt, for vi havde haft
troldekiks-konkurrence om eftermiddagen, hvor vi jo også havde
haft bål. En troldekiks er to mariekiks med en smeltet skumfidus
imellem, og vi fik næsten lavet 100 i alt, så der var vist heller ikke
nogen af os der havde brug for mere bålguf. Om søndagen var
der kaosløb, hvor der var en post i hver lejr. Vi havde lavet en
post hvor man skulle kaste med grankogler og ramme nogle
spande, men desværre var det ikke nogle af os der fik rekorden.
Bagefter havde vi lidt tid hvor vi kunne snakke med vores nye
venner, eller købe spejderting i 55ºNords store bus. Efter middagsmaden var der fælles afslutning for hele lejren, og så kom
vores forældre og hentede os. Det var også godt nok, for vi var
allesammen trætte efter en rigtig god lejr!

Spejdernes sommerafslutning – druknede heldigvis
ikke i regn
Onsdag den 22. juni 2011 afsluttede Poulstrupspejderne
sæsonen med en hyggelig sommerafslutning. Spejderne
havde „taget“ deres forældre og søskende med og vi var
næsten 50 deltagere. Vejret tegnede ikke godt, men det forhindrede ikke spejderne i at lave bål og snart var næsten
hele selskabet rykket udenfor. Her blev der grillet både over
bål, men også på den store grill som Børnenes Jord så venligt havde lånt os.
I løbet af aften var der tegnoverrækkelse og oprykning.
Det var nogle stolte spejdere som modtog deres vandreskjold – uanset om man var bæver, ulve eller junior, så var
der kæmpet for mærkerne og så blev der kikket bedende på
forældrene for nu skulle der syes nye mærker på uniformen.
Der var også lige tid til at gennemgå de nye mødetider
for bæverne og ulvene, da vi efterhånden er så mange, at det
kniber med pladsen. Derfor har vi valgt at fordele os ud over
nogle flere aftner.

Og kunne vi så gå på sommerferie? Nej selvfølgelig ikke,
da 15 Spejdere og Rovere skal på centerlejr i uge 31. Centerlejr afholdes ved Tommerup på Fyn. Vi er sikre på, at sommeren kommer til at gå med at skaffe det sidste udstyr, få pakket
og bare glæde sig. Det gør vi som ledere bestemt. I næste
Lokalblad vil vi selvfølgelig skrive om lejren.
På gensyn efter ferien

Tekst & foto: KFUM spejderne
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GADESPEJLET

Gadespejlet

Maiken Karlsen og Martin Møller Jensen Hovedgaden
53 er blevet forældre til en dejlig dreng. Han hedder Mathias og blev døbt i Vrejlev Kirke d. 31. juli. Mathias vejede
3410 g og målte 52 cm da han blev født. Maiken og Martin
har haft nok at se til, huset er renoveret fra A – Z og er
blevet rigtig dejligt. I øjeblikket er det garagen der bliver
fornyet med god hjælp fra Mathias´s morfar.

Karina og Søren Balzer, Hovedgaden 52 blev forældre til
en lille dreng d. 1. juni. Søndag d. 19. juli blev han døbt i Tårs
Kirke og kom til at hedde Karl. Karl vejede 2990 g. og målte 49
cm da han blev født.
Karine og Søren har boet i Poulstrup i 5 år. Karina arbejder som social og sundhedsassistent og Søren er landmand.
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Henrik Franksen er den nye ejer af Hovedgaden 58, og
der er sket meget siden han overtog ejendommen. De gamle
udhuse, der i sin tid blev brugt til slagtehuse er væk, og
ydervæggene på huset er flot repareret. Henrik arbejder om
natten på Hydratec i Vrå, men fandt huset han ville have her
i Poulstrup, hvor han har flere venner der bor.

I næste nummer vil vi bringe en længere artikel
om Genforeningsstenen i Rønnebjerg, og den forening der er knyttet til stedet.

Tekst & foto: Meddelerne

10

23-08-2011, 12:12

GADESPEJLET

Gadespejlet

Det var bestemt til sommeren 2010, men så meldte
lille Bertram sin ankomst. Nu skulle det så være, og
pinselørdag d. 11. juni blev Christina og Tommy Rømer
gift i Vrejlev Kirke. Malte, Frida og Bertram var med til
festen.
Marita og Jacob Trondheim er blevet forældre for
3. gang. De har 2 drenge, Kristoffer på 2 år og Andrias
på 3 årog så har de fået en skøn lille pige, som skal
hedde Helena. Hun er en „stor“ pige der vejede 4190 g
og målte 55 cm da hun blev født d. 11. juni. Familien har
fået ny adresse siden de flyttede ind, det er indkørslen
der er flyttet. De boede før på Hovedgaden 102 og nu
er adressen Byager 1.

Søren Jakobsen har købt portfirma og Kaj Henriksen
fulgte med i handlen

SJ Murer & Tømrerfirma, ved Søren Jakobsen, der er beliggende på Østermarken 61 i Harken, udfører nu også port arbejde, idet Søren Jakobsen har købt Dansk Portservice Nord.
Med i handelen fulgte Sørens gode ven, Kaj Henriksen, der er
servicetekniker og montør med 3 års erfaring indenfor Dansk

Port Service. Kaj Henriksen er i forvejen bosiddende i Harken
og han servicerer alle portmærker. Søren Jakobsens nye portfirma sælger også nye porte til private og erhverv af mærket
Lindab, der er et danskproduceret kvalitetsprodukt i topklasse.
Dansk Portservice er en sammenslutning af lokale, selvstændige service-og montagemontører over hele landet, der under
navnet Dansk Portservice gennem fællesindkøb, administration
og markedsføring, yder service og monterer alle porttyper og
mærker til fair priser. Dansk Portservice og deres montører er
ISO 9001 godkendt, som er ensbetydende med kvalitetsstyring
på såvel reparationer som montagearbejdet. Dette betyder for
dig en høj håndværksmæssig kvalitet samt sikkerhed for, at såvel montagevejledninger som instruktioner overholdes.
SJ Murer & Tømrerfirma udfører desuden tømrer-,snedkerog murerarbejde, og satser på kvalitet hele vejen og bygger
virksomheden på et godt håndværk og tilfredse kunder.
Firmaet har fokus på funktion og æstetik, men ved også at
professionel planlægning og god dialog med kunden er afgørende for et godt resultat. Se mere om SJ Murer & Tømrerfirma,
samt kontaktoplysninger på www.sj-murerogtoemrer.dk

Tekst & foto: Meddelerne
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HARKEN UGF

Harken UGF
Claus Heidemann fra HUGFs fodboldafdeling fortæller:
Harkens Piger deltog i år ikke i Dana
Cup, hvorimod Harkens Drenge var tilmeldt med et U-19 B hold til Dana Cup i
uge 30. Desuden deltog Harkens Serie 6
og Harkens nyoprykkede Serie 4 hold i
den traditionsrige Vrå Træningsturnering
i uge 31.
Der småtrænedes indtil da, hver torsdag, og mon så ikke Dana Cup og Vrå
Turneringen gav kampe nok i benene til,
at spillerne blev klar til starten på efterårsturneringen?
Egentlig træningsstart bliver altså
efter de to cup´er, nemlig tirsdag den 9.
august. Der holdes ikke nogen standerhejsning, men vi har hørt rygter om, at
der møder en hel del nye spillere op, og
alle skal være velkomne, både spillere og
trænere vil tage sig pænt af nytilkomne,
så de kan mærke hvad sammenhold og
kammeratskab betyder i vores klub.
Vi er i øjeblikket i gang med en forskønnelse af vort stadion.
Vi har med hjælp fra HUGF-fonden
og forskellige sponsorer indkøbt et nyt
stadionur/scoringstavle.
Vi har indhentet tilbud på to nye
spillerbokse, og rækværket omkring banen er blevet fjernet og vil blive erstattet
af nye stolper og „overliggere“ 15 - 20
meter på hver side af de nye spillerbokse
på hver sin langside.
Vi glæder os således også til, at vise
det „nye“ stadion frem for vort trofaste
publikum, og satser på at det hele står
klar til den første hjemmekamp i efterårsturneringen.
Der er i øvrigt stadig mulighed for, at
„erhverve“ sig en reklameplads enten på
tavlen ved det nye digitale stadionur, eller på de nye spillerbokse.
Der er tale om et engangsbeløb på
5000,00 - (teoretisk set kan et sådan
reklameskilt jo hænge i 15, ja måske 20
år), så er der nogen der bliver fristet af en
sådan billig reklame kan man kontakte
Claus på telefon 40146465.
Vi glæder os, og kan i skrivende
stund næsten ikke vente på at komme i
gang efter sommerferien.
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Gymnastik vintersæson 2011-12
Pigehold:
Mandag
kl. 16.30-18.30
Juniormix:
Mandag
kl. 19.00-21.00
Drengehold:
Onsdag
kl. 16.30-18.30
Zumba:
Onsdag
kl. 18.45-20.15
Herretons:
Onsdag
kl. 20.30-22.00
Puslinge:
Torsdag
kl. 16.00-17.00
Forældre/barn:
Torsdag
kl. 17.00-18-00
Se mere på vores hjemmeside www.harkenugf.dk under punktet „gymnastik“,
det endelige program ligger klar i løbet af august.
Spørgsmål kan rettes til Lotte Juhl på mail: lotte@henrikjuhl.dk

Tekst: HUGF
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Aktivitetshuset

AKTIVITETSCENTRET
POULSTRUP

Som altid betyder juni at der er
heldagstur på programmet og i år
ingen undtagelse. 15. juni gik turen
til Hanstholm Bunkermuseum. Men
først gjorde vi et stop ved Bulbjerg
for at gå en lille tur og nyde den
flotte udsigt, før vi spiste middag
på den gamle Østerild Kro. Efter
middagen var det så Hanstholm
Museumscenter, nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2. verdenskrig.
Sædvanen tro sluttede vi af til
sommer ferie med en omgang grillmad og som altid en hyggelig dag
med god mad, snak og sang.
Huset er lukket ned i juli måned men er klar igen til august og
her kan nævnes at nogle af de nye
arrangementer vil blive en bus tur
til Husflidsmesse i Viborg 2. september, Spis sammen med under
Endnu engang har der været et, spændene forår med mange
ture og aktiviteter.
I april drog de kreative en tur til „Strikke Stuen“ i Tolne for
at supplere op med garn og få lidt ny inspiration. Derfra gik
turen til Aktivitets Klubben i Bindslev hvor vi drak medbragt
kaffe og fik en snak med nogle af brugerne og så lokalerne og
motionsrum. Så gik turen videre til det kreative hus også i Bindslev og her blev der igen åbnet op for nye ideer.
April bød også på en kør selv tur til Tornby Klitplantage og
her stod den på travetur.
I maj måned stod den igen på kør selv tur, denne gang gik
turen til Hjørring for at se på kunst og første stop var
Hubertusparken hvor Enhjørningen blev studeret, videre til ENV
på Ørstedsvej hvor de flotte stager står. Så var det Vesterlund
hvor husmuren er dekoreret med keramikansigter. Videre til Nørregade hvor der blev lavet et par stop. Og på Torvet i Hjørring
blev det også tid til en gå tur, før vi sluttede af i Christiansgave
for at drikke den medbragte kaffe.
Igen i år fik centret en invitation fra Serapion-Ordenen til
en hyggeaften i Svanelunden, en rigtig god aften med underholdning ved Hanne Laursen og Robin Haslund, sang og det
store kaffebord.
Som altid når mange mennesker er samlet opstår gode ideer,
19. maj lavede vi en spontan tur til Vrå. Første stop var Bombæk
Lys hvor vi fik en demonstration i at lave starin lys og fik en
beretning om deres arbejde gennem mange år med lys, et meget
spændende besøg. Efterfølgende besøgte vi Petit i Vrå for at
danne os et „overblik“ over de spændende, ting forretningen
forhandler i dag. Og så sidst i maj blev bilerne igen fyldt op og
så gik turen til Uggerby for at gå en tur i Rigmor og Johannes`s
have, en have som byder på mange fine arrangementer med
sten og blomster.

På tur med ammunitionstoget i fæstningen Hanstholm

holdning ved Michael og Kaj Holm fra Kvissel d. 7. september.
Den 14. september inviterer vi til idemøde, vi har inviteret Hjørring kommunes frivilligkoordinator Signe Holm, til at fortælle
om sit arbejde med frivillige og hvordan hun kan hjælpe frivillige i gang. Interesserede er velkommen. Danmarks Senior Shop
kommer ligeledes på besøg i september og de sælger flot tøj til
både mænd og damer. Så ser vi frem til vores foredrag 12. oktober med Erik Ivanhof Nielsen som vil fortælle om sin tur ned
gennem Europa med hestevogn.
Så efteråret er god besat og selvfølgelig er der også vores
faste arrangementer, som EDB, kortspil, kreativ værksted, gymnastik og gå ture. Hold øje med programmet og opslag.

Tekst: Brugerrådet / Aktivitetshuset
Foto: Jørgen Bak
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Rigmor og Johannes´ have
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Eleverne ville sikkert gerne have haft mere tid, men næste
dag skulle vi op kl. 6.30, for at nå morgentoilette, sengeredning,
morgenmad og smøring af madpakke.

Danfoss Universe
Smart sparebøsse i træ
I faget sløjd får man mange sjove idéer og får designet
og fremstillet mange spændende ting. Her viser Line Kjær
Bonde fra 5. klasse sin rigtig flotte sparebøsse.
Sløjdlærerne
på Vrejlev-Hæstrup skole.

6. kl. på lejrskole
Fra 16.-20. maj har 6. kl. været på lejrskole i Sønderjylland.
19 forventningsfulde elever stod klar på Vrå station kl. 10
mandag formiddag. Flere af dem havde ikke kørt med tog før, så
alene det var spændende. Snakken gik hurtigt ret lystigt. Hvordan mon nu lejren så ud, hvem skal jeg sove sammen med? osv.
Andre fandt kort frem til kortspil, så vi kom hurtigt over broen til
Aalborg og videre ned i Himmerland. Lige før Hobro var vi
lutter øjne, for kunne vi nå at se det store trækors i skråningens
sydside? Et trækors, der fortalte om to tyske togsprængninger
fra krigens tid med 20 dødsfald til følge. De fleste fik et glimt af
trækorset. I Kolding var det sket med at køre i tog. En stor fin
bus stod klar til at køre os direkte til campingpladsen i Kollund.
Chaufføren gned sig i hænderne, penge fra DSB lige ned i læderet til ham og firmaet, mens toget til Padborg kørte på skinnerne
parallelt med os.

Frigård camping
Frigård Camping har 4 stjerner og er absolut flot og velholdt med gode hytter og gode udenomsfaciliteter for eleverne.
4 elever i hver sin hytte var lige passende. Efter udpakning
og aftensmad skulle dagbogen lige skrives, inden der var 3
timer til fri afbenyttelse. Kl. 22 skulle man være inde i hytten, og
kl. 22.30 skulle lyset være slukket.

Programmet tirsdag bød på tur til Danfoss Universe . Først
med bus til Sønderborg. Vi skulle lige vænne os til den sønderjyske buschaufførtone. Den første vi var med, havde knap kørt
2 km., inden han huggede bremserne i, og med klar stemme
fortalte vore elever, hvordan man kørte i bus på de her kanter.
Derefter var der meget stille, og i resten af ugen oplevede vi at
få ros for den pæne måde klassen opførte sig på. Dejligt, så
også ros til chaufføren trods den barske tone. Tror hans barske
facon skyldes erfaringer med tidligere skoleklasser.
På Danfoss havde vi godt 4 timer. Den første time fulgtes vi
ad, for lige at blive stedkendt, og for at se stuehuset, som i dag
er museum, Her sad Mads Clausen på loftet hos forældrene og
lavede sine første forsøg med ventiler, inden han i 30erne begyndte for sig selv. Her startede en eventyrlig rejse med ventiler til et hvert formål. Da han døde i 1966 beskæftigede man
mange tusinde arbejdere, og man solgte til hele verden.
De sidste 2-3 timer, gik eleverne rundt på egen hånd, udstyret med et arbejdshæfte. Grupperne sled ivrigt et par timer med
spændende tekniske opgaver. Derudover kørte de på Segways,
prøvede kræfter med gravemaskiner og mange flere sjove ting,
inden vi ved firetiden kørte tilbage til Sønderborg.
Vejret var med os hele ugen. Det småregnede om morgenen, men Vorherre var os venligt stillet, for når vi stod ud af
diverse køretøjer blev det solskin, og med temperaturer på omk.17
grader. Helt fint. Her i det forblæste Vendsyssel var temperaturen omk. 11 grader, på samme tid.
Dagens udflugt sluttede i Sønderborg, hvor vi spiste aftensmad i Føtex, inden vi kørte tilbage til Kollund, til dagbogen
og et par timers frihed.
Onsdags program hed Sønderborg slot og Dybbøl Banke.

Chr. d. II.
Det var på Sønderborg slot, Chr. d. II. sad fanget i 17 år fra
1532-1549. Det var her han ifølge sagnet gik rundt om det runde
bord, hvorved der blev en fordybning, som tommelfingeren med

Tekst & foto: Vrejlev-Hæstrup Skole
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Nogle brugte tiden til brusebad, andre ikke, og et par stykker slet ikke, for de havde smidt deres nøgle til brusekabinen
væk (og blev vist ikke vasket i 3 dage?).
årene havde slidt. „Den gamle Ørn“, som han også blev kaldt,
endte sine dag i Kalundborg. Han er ikke elsket i Sverige. „Det
Stockholmske blodbad“, som han foranstaltede på 82 af Sveriges kendteste personer, giver ham titlen „Chr. Tyran“ derovre.
Hos os i Vendsyssel fik det Skp. Clement, bondesønnen fra
Åbybrokanten, på banen. Han ville befri Chr.d.2. Det gik godt i
starten for ham og hans bondehær, men det endte alligevel med
et knusende nederlag i Aalborg til sidst. Her flød gaderne i blod,
godt Vendsysselsk bondeblod, vore forfædres. Skp.Clement
endte på „Hjul og Stejle“ i Viborg. En bedrøvelig historie.
Johs. V. Jensen, vores himmerlandske nobelpristager i litteratur, har med bogen „Kongens fald“, der handler om Chr. d. 2.
liv, fået æren for den bedste roman nogensinde herhjemme.

Dybbøl mølle efter 18/4 1864
Det var den 18/4 1864 skæbnen indhentede os på Dybbøl
Banke. Striden stod om Sønderjylland og Slesvig. Slesvigerne
og Holstenerne ville have deres frihed, men vi ville også have
Slesvig.
Nede i Preussen sad Bismarck og manglede en lille krig. Så
med støtte fra Presssen og Østrig tromlede 10.000 tyske soldater med bagladegeværer og moderne isenkram op over Dybbøl
Banke, mod ca. 4000 dårligt udrustede danske soldater. Kampen varede en halv time, men overmagten var for stor, og kostede os dagen igennem 808 soldater livet, og 861 sårede. Grufuldt var det.
I juni genoptoges kampene, med det resultat at vi mistede
Sønderjylland i 56 år. Vi fik først landsdelen tilbage i 1920, efter
Tysklands nederlag i I. Verdenskrig. De to slag har Tom Buk
Swienty skrevet om i bestsellerbøgerne „Slagtebænk Dybbøl“
og „Dommedag Als“. En filmatisering er på vej.
Vi havde nogle gode timer på Dybbøl. Så film, var selv i
arbejde, var på skanserne, så kanonerne og fik en masse fortalt.
Endnu en god dag, mente eleverne.
Traveturen tilbage til Sønderborg gik med et kort ophold
ved Dybbøl Mølle, „tvende gange skudt i grus“.
Igen aftensmad i Føtex i Sønderborg, denne gang med en
isbåd som dessert.
Hjemme på campingpladsen 19,30, lave dagbog og hygge
sig til kl. 10.
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Den sidste morgen skulle der pakkes kufferter, og hytterne
skulle gøres rene, inden vi skulle forlade campingpladsen. Hjemturen var lang. Vi var først i Vrå ved 17.30 tiden, trætte, men
glade fordi vi havde haft en vældig god tur.
„Og om lidt blir’ her stille……“
Tak til 6. kl. for en god uge.
Birgitte Knudsen og Ole Jensen

Indianere på Vrejlev-Hæstrup skole
Uge 25 på Vrejlev-Hæstrup skole i Poulstrup bød på nogle
sjove, spændende og lærerige emnedage. I indskolingen var
der planlagt indianertema, hvor eleverne mandag og tirsdag
skulle arbejde i forskellige værksteder, både ude og inde, mens
onsdag stod på en rigtig dejlig tur til Tversted søerne, hvor der
bl.a. skulle indsamles „indianerpynt“ til torsdagens store
indianerfest, der afsluttede indianerdagene i indskolingen. Det
blev en rigtig god indianerfest, med masser af indianere med
ansigtsmaling, pandebånd med fjer, indianersmykker og flotte
indianerdragter. Mellem træerne ved indskolingen står stadig
den rigtig flotte tipi, der blev bygget og udsmykket i temadagene.

Tekst & foto: Vrejlev-Hæstrup Skole
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Mange havde sidste skoledag
Fredag d. 24. juni 2011 blev både en vemodig og historisk
sidste skoledag på Vrejlev-Hæstrup skole i Poulstrup. Skolens
overbygning (7. - 8. og 9. klasser) skal fremover fortsætte på
Tårs skole, idet Vrejlev-Hæstrup skole bliver en del Tårs Skolecenter fra d. 1. august 2011. Samtidig havde Vrejlev-Hæstrup
skoles afholdte leder, Arne Larsen-Ledet, valgt at sige stop og
gå på efterløn. Arne Larsen-Ledet har været ansat på skolen i
Poulstrup i 34 år og har i løbet af årene både været lærer, viceskoleinspektør, ungdomsskoleleder, konstitueret skoleinspektør og skoleleder, og uanset hvilken funktion han har haft på
skolen, har han været utrolig afholdt. Arne stopper dermed på
toppen, da den seneste landsdækkende 5-årige Cepos undersøgelse mht. karakterer og undervisningseffekt, placerede
Vrejlev-Hæstrup skole som den allerbedste skole i hele Hjørring kommune, både målt på friskoler, privatskoler og folkeskoler (kilde: www.karakter.dk ).
Sammen med overbygningseleverne, der skal fortsætte skolegangen på Tårs skole, følger en række overbygningslærere,
der fremover skal arbejde på skolen i Tårs, og det er Mona
Karlsen, Eva Gade og Jakob Bæk Pedersen. Derudover stoppede lærer, Emmy Nørhave, for at gå på pension efter 36 flotte
år på Vrejlev-Hæstrup skole.
Ny start med ombygning, børnehave og ny ledelse
Vrejlev-Hæstrup skole siger godt nok farvel til sin overbygning, men i stedet får man Børnehaven Skovager ind på
skolen fra januar 2012 og det bliver en af Hjørring kommunes
allermest attraktive børnehaver, idet den får nogle fantastiske
rammer i den nuværende indskoling, som laves til børnehave.
Desuden laves der en helt ny legeplads til børnehaven og skolen får indrettet et nyt og dejligt indskolingsafsnit i et spændende læringsmiljø. I indretningen af den nye indskoling bliver

der lagt vægt på det gode læringsmiljø, med lyse og spændende
lokaler, hvor muligheden for at arbejde på tværs af klasser er
optimeret.
Ombygningen er startet op når dette lokalblad udkommer
og forventes færdigt til januar 2012. Indtil ombygningen er færdig forbliver indskolingen i nuværende lokaler, indtil Børnehaven Skovager flytter på skolen i januar 2012.
Arne Larsen-Ledet afløses af Pernille Daarbak, som skoleleder på Vrejlev-Hæstrup skole og Pernille har allerede arbejdet
på skolen i et stykke tid - det samme har skolens nye sekretær,
Anette Jensen, og begge har gjort det rigtigt godt.
Fra d. 1. august 2011 er personalet på Vrejlev-Hæstrup skole
således:
Skoleleder: Pernille Daarbak (På skift kommer også skoleleder Tommy Lillelund Christensen og skolecenterleder Jan
Breivik fra Taars Skolecenter)
Lærere:
Bodil Beck, Bo Jensen, Birgitte Knudsen, Belle Møller, Eva
Carlsen, Henrik Hansen, Karin Dalsgaard, Karsten Lykke Jensen, Mia Bæk, Ole Jensen og Majken Sundby.
SFO: Kirsten Biegel, Birgitte Styrishave og Sidse Ørebro.
Skolesekretær: Anette Jensen.
Teknisk servicemedarbejder: Jens E. M. Vidriksen, som i
perioder får hjælp fra teknisk servicechef Henrik Simonsen fra
Tårs Skolecenter.
Vrejlev-Hæstrup skole og Tårs Skole danner tilsammen Tårs
Skolecenter, og har nu en fælles hjemmeside, der hedder:
www.taarsskolecenter.dk

Tekst & foto: Vrejlev-Hæstrup Skole
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Skolens elever havde samlet ind til en
gave til Arne, som fik en ny flot cykelhjelm.

Overbygningseleverne på Vrejlev-Hæstrup skole sagde farvel til de yngre elever
og lærerne på skolen, da de efter sommerferien fortsætter på Tårs Skole, som
skolen i Poulstrup bliver en del af, i det nye Tårs Skolecenter.

Personale som stopper på skolen i Poulstrup: Fra venstre: Emmy Nørhave går på
pension efter 36 år på skolen, Jakob Bæk Pedersen følger med overbygningseleverne til Tårs skole, Erling Petersen fortsætter som teknisk serviceleder på Vrå
skole, Mona Karlsen og Eva Gade følger med overbygningseleverne til Tårs
skole, Jytte Thrane stopper i jobtræning på kontoret. Desuden er lærer Sanne
Harpsøe stoppet og Lena Pedersen er stoppet som skolens sekretær og afløses af
Anette Jensen.

Farvel og goddag. Arne Larsen-Ledet gav taktstokken videre til
skolens nye skoleleder Pernille Daarbak, som allerede har
arbejdet på skolen i et stykke tid.

Gymnastiksalen var fyldt med elever, der glædede sig
til at gå på sommerferie og det gjorde de traditionen tro
med at synge sangen „Ferie, ferie, ferie“ fra Fart til fire
filmene.
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Sjov på sidste skoledag
Billeder siger ofte mere end ord,
så her er nogle fotos fra 9. klasses sidste skoledag, hvor de udsatte os lærere for lidt af hvert i skolegården.
Lærerne på Vrejlev-Hæstrup skole
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Bondegårdsbesøg
Indskolingen har været på bondegårdsbsøg på Højgaard.
Tirsdag d.10.maj var hele indskolingen fra Vrejlev-Hæstrup
Skole på bondegårdsbesøg hos Morten og Lisa Hansen, som
bor på Højgaard sammen med deres tre børn Marcus, Mathias
og Mads.
Alle eleverne fik set hvordan en Arla gård fungerer, og
hvordan besætningen og produktionen er sat sammen. Der var
mulighed for at klappe køerne, kæle for kalvene, afprøve en
malkemaskine, malke en ko med håndkraft og smage på mælken,
og som bonus kom mælkebilen
fra Arla, og vi fik set hvordan
landmandens mælk kommer
over i mejeriets mælkebil.
Vejret var ren solskin og
der blev hygget hele dagen,
leget på hø- og halmballer til
stor glæde for alle 65 børn.
Men lærerne skulle da
også lave lidt, og blev sat til at
ryste fløde, indtil det blev til
smør. Der gik selvfølgelig konkurrence i det, og sejren gik til
Karsten og hele 0.klasse. Smørret blev varsomt bragt tilbage
til skolen, hvor eleverne fik lov
til at smage på smørret, og de
kunne bestemt godt lide det.
Inden alle eleverne blev hentet af bussen, fik de en Arla taske med hjem, hvori der både
var et krus, blomsterfrø, en bog
om Karla Ko og en „shaker“ hvori der kan rystes fløde om til
smør.
Vi takker hele familien Hansen fordi vi måtte komme og besøge deres hjem, og for en oplevelsesrig formiddag på Højgaard.
Tirsdag 17.maj lavede hele indskolingen en udstilling om
vores bondegårdsbesøg. 0.klasse lavede en rigtig flot bondegård til at udstille med huse og halmballer og billeder fra vores
bondegårdsbesøg. 1.klasse skrev historier om koen på computeren. 2.klasse hjalp 0.klasse med at klippe, farve og male til
bondegården, og 3.klasse skrev tekster til de billeder, som vi
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tog på bondegårdsbesøget.
Vi hyggede os med arbejdet, og der blev virkelig lagt kræfter i arbejdet fra store og små.
Hele udstillingen pryder indgangen til indskolingen de næste
par uger.

Tekst & foto: Vrejlev-Hæstrup Skole
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VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Børnehavebørn i skole
Tirsdag d.24. maj havde børnehaveklassen og første klasse på Vrejlev-Hæstrup skole
besøg af børnehaven Enghaven fra Harken og
Skovager fra Poulstrup.

I et forsøg på at skabe gode relationer mellem børnehaven
og skolen var der planlagt en hel dag for børnene hvor de fik
mulighed for at lære hinanden at kende trods en aldersforskel
på op til 3 år.
Efter en kort morgensamling blev alle børn fordelt i grupper
således, at der både var børnehavebørn, 0.kl og 1.kl børn i samme
gruppe. Hver gruppe havde en voksen, og så gik turen ud i
skoven. Hver gruppe havde fået et ord med, som de skulle finde
i skoven. Ordet var lagt i en plasticpose sammen med en bog,
og når man kom tilbage til skolen, skulle den voksne læse bogen højt for gruppen. Ih hvor var det hyggeligt. Og selv om
skyerne var grå og tunge kom der heldigvis ingen vand ud af

dem. Efter en spisepause skulle børnene egentlig have løst en
ny opgave, men de legede så fantastisk godt sammen, så de fik
lov til at lege lidt ekstra. Imens var der gang i det store bålsted
hvor Birgitte fra SFO´en lavede suppe af skvalderkål, kartofler
og hvad skoven ellers kunne byde på, og der var mulighed for
at varme et brød på pind over bålet.
Vi sluttede dagen af med at tegne dagens bedste oplevelser og derefter hænge alle tegningerne på op væggen i indskolingen.
Det var rigtig hyggeligt, at have besøg af så søde og artige
børnehavebørn. Vi glæder os meget til at få besøg af dem igen.

Tekst & foto: Indskolingen
Vrejlev-Hæstrup skole
2011_3_JNJ.pmd
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Sognearbejdet

GUDSTJENESTER
OG MØDER

Dato

Kirkeåret

Kl.

Kirke

Prædikant

4. september
5. september
11.september
18.september
22.september
25.september
2. oktober
9. oktober
12. oktober
16. oktober
23. oktober
30. oktober
2. november
6. november
6. november
13. november
20. november
27. november
1. december
4. december

11.s.e.trin
Aftengudstjeneste
12. s.e.trin.
13. s.e.trin
Rockgudstjeneste
14. s.e.trin
15. s.e.trin
16 .s.e.trin
Aftengudstjeneste
17. s.e.trin
18 .s.e.trin
19 .s.e.trin
Spagettigudstjeneste
Allehelgen
Allehelgen
21 .s.e.trin
s.s.i kirkeåret
1.s.i advent
Aftengudstjeneste
2.s.i advent

10.30
19.00
10.30
14.00
19.00
10.30
10.30
09.00
19.00
10.30
09.00
10.30
17.30
10.30
14.00
09.00
10.30
10.30
19.00
10.30

Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Hæstrup

Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Viggo Noe
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Viggo Noe
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Ole Holm
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Viggo Noe
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn

Kirkebil

Bemærkninger
Kirkekaffe
Danmarks udsendte - vin/chips
Ungdomsgudstjeneste
Kirkekaffe
Høstgudstjeneste med frokost
Vin/chips

Kirkekaffe
Syng julen ind

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

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

Indre Mission
26. sept.
24. okt.
14. nov.
5. dec.

Møde i Sognehuset kl. 19.30 v/Poul Nielsen
Møde i konfirmandstuen kl. 19.30. Kirsten og Asbjørn Pedersen
fortæller om soldatermissionens arbejde i Irak.
Møde i sognehuset kl. 19.30 v/Mogens Åen, Strandby.
Adventsmøde i sognehuset kl. 19.30 v/Bent Kjær, Hjørring
Kontaktperson: Erik Christensen tlf. 23 47 86 92

Kirkegårdsleder
Jan Bjergene Christensen

Så er det tid til konfirmandforberedelse
Vrejlev-Hæstrup konfirmandhold starter op igen til efteråret, selv om skolen
desværre mistede overbygningen. For i samarbejde med skolen og præsterne i
Tårs har vi skabt mulighed for, at „vores“ unge mennesker kan blive konfirmeret i
det sogn, de tilhører.
Undervisningen foregår i præstegårdens konfirmandstue onsdage fra kl. 08.00 til
09.30, hvorefter konfirmanderne transporteres i bus til Tårs Skole.
Konfirmationen er søndag den 29. april 2012, kl. 10.30 i Vrejlev Kirke. Såfremt
nogen ønsker at blive konfirmeret i Hæstrup Kirke vil det ske samme dag, men
klokkeslæt er endnu ikke fastlagt.
Alle 7. klasses elever fra Vrejlev og Hæstrup sogne vil i løbet af august måned
modtage brev fra undertegnede med indbydelse til indskrivningsgudstjeneste.
Mange venlige hilsener
Kirstine

2011_3_JNJ.pmd

Kirkegårdskontoret
Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå

Kom og vær med, vi glæder os til at se dig

22

tlf. 98 98 60 43
Mandag-torsdag
Mail: krr@km.dk

Servicemedarbejder
Inger Hansen
Tlf 98 98 83 60
Mail: vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
Kontortid: Mandag-fredag kl 9-12

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

Ny organist i Vrejlev og Hæstrup kirker
Jeg hedder Lene Rom Frederiksen og har siden 1. maj
været ansat ved jeres kirker.
Jeg bor i Vrensted og er gift med Per. Jeg er uddannet
musikpædagog fra Nordjysk Musikkonservatorium og organist fra Vestervig Kirkemusikskole.
Jeg har virket som organist i ca. 20 år og underviser
også på musikskoler i sang, klaver, musik med mindre børn
og drama.
Jeg har i mange år arbejdet med teater både professionelt på Aalborg teater og som akkompagnatør for Ebbe
Trenskow, men har også været musiker og kapelmester på
Friluftsspil i Aalborg, Aabybro, Hals og Hjørring.
Jeg glæder mig meget til at lære jer og sognene at kende.
Voksenkoret er jeg startet med og glæder mig meget til at
fortsætte efter sommeren, ligesom jeg håber på at være med
til at styrke sang og musik i børne- ungdomsarbejdet i kirken.
Jeg håber at jeg med mine erfaringer kan bidrage til et
godt musikliv ved kirkerne, såvel til gudstjenester som til
koncerter og andre arrangementer.
Har I gode idéer, så tøv endelig ikke med at komme frem
med dem – det er altid dejligt at få inspiration.
Lene Rom Frederiksen

i

SANGAFTENER
KAJ NORMANN ANDERSEN

Lene har allerede medvirket ved mange forskellige arrangementer - og som det ses
på billederne her - nyder alle hendes dejlige spil, ligegodt om det er i kirken eller på
åben mark, som ved Sankt Hans aften i Præstegårdens have - eller retteligt på
Kommunegårdens mark.

Ved sangaftenen d. 27. september vil vi lytte til og synge
med på Kaj Normann Andersens kendte og elskede sange.
Der findes næppe mange, som ikke kender Kaj Normann
Andersens musik.
Den er stadig populær, spilles i radio, fjernsyn og ved
koncerter. Man kan næsten ikke lade være at nynne med på
de kendte sange fra film, operetter og revyer.
Kirkens voksenkor og organist Lene Rom Frederiksen
medvirker.
Alle er velkommen i Præstegårdens konfirmandsue. Gratis entre, der serveres kaffe som koster kr. 10,Velkommen til en glad aften.
Årets sidste sangaften er den 29. november

Organist
Lene Rom Frederiksen
2011_3_JNJ.pmd
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NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Så skal den ha’ - skal den.....
For musikken er omdrejningspunktet,
når vi holder ungdomgudstjeneste. Der
bliver ikke spillet salmer eller smukke
sange fra højskolesangbogen denne aften. Nej, vi skal synge – ja ligefrem skråle
med på – gode og kendte rocknumre, så
det giver genlyd langt ud i sognene. Vi
skal omgives af rockens helt anderledes
og sprælske toner. Orglet får lov til at hvile
sig – for vi sætter bandet op ved altret, så
vi rigtig kan nyde trommer og andre rockinstrumenter.

SOGNENE NETOP NU

Vi afholder igen en ungdomsgudstjeneste for Vrejlev-Hæstrups børn og
unge – og for deres forældre… Vi gentager succesen fra vinteren – dog uden
leg og overnatning. Og derfor opfordres
alle til at komme og være med til en meget levende og livsbekræftende ungdomsgudstjeneste. MEN, denne gang
skal forældrene ikke blot køre deres børn
og unge til kirken. Forældrene skal med
ind og være med, når vi rocker og ruller
så taget hæver og sænker sig i takt med
musikken.

Kære forældre; prop jeres børn og
unge ind i bilen og kør til Vrejlev Kirke
torsdag den 22. september, kl. 19.00
Og kære børn og unge; forlang, at
jeres forældre transportere jer til kirken
denne aften. Hvis I ikke vil sidde sammen med dem, så må de være på de
allerbagerste bænke – men med skal de –
de har godt af det. For nu skal vi vise
dem, hvordan vi rocker en gudstjeneste…
Jeg glæder mig vildt meget til at se
jer alle sammen

Mange husker sikkert Gud-nat-tjenesten - fra februar måned - hvor der blev rocket og hygget - så glæd jer - der bliver rock i kirken den 22. september.............
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Sognepræst
Kirstine R.R. Rafn
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Aftengudstjeneste med
særligt tema
Mandag den 5. september
er der igen aftengudstjeneste
i Vrejlev Kirke, kl. 19.00. Men
denne gang er temaet ganske
særligt. Det er nemlig den dag,
hvor hele Danmark mindes og
ærer de soldater, der er og har
været udsendt til verdens
brændpunkter.
Soldaternes flagdag bliver
dagen også kaldt, for det er
vedtaget at hele Danmark hejser flaget denne dag, for at
hylde de soldater der har været på mission, de soldater der
stadig er på mission – og naturligvis alle de, der desværre
ikke kom helskindede hjem fra
missionen i udlandet eller gav
deres liv for en sag, de troede
fuldt og fast på.
Man kan have mange forskellige meninger om Danmarks engagement i konflikter
rundt i verden – men der er
formentlig kun én mening om

Allehelgensdag
de, der udsendes. Dem skylder vi alle tak og ære for deres
store indsats. Og der gør vi så
i kirkerne rundt omkring i det
ganske land denne aften.
I Vrejlev Kirke tænder vi
levende lys, inviterer regimentsfanerne fra omegnen og
holder en kort aftengudstjeneste. Efter gudstjenesten
samles vi omkring et glas vin,
cider, vand eller lign. Og lidt
chips m.v. for i gode venner
og families selskab at få en
hyggelig sludder. Det er min
faste overbevisning, at det er
helt i soldaternes ånd – for
således hylder vi også deres
unikke kammeratskab.
Jeg håber rigtig mange vil
komme og være med til denne
stemningsfulde aften i en af
vores smukke kirker.
Mange venlige hilsener –
og forhåbentlig på gensyn
Kirstine
1. søndag i november er
allehelgensdag, som den
danske folkekirke fortsat har
i kalenderen. Det kan umiddelbart virke mærkeligt, at vi
som protestanter holder en
katolsk skik i hævd. Vi har jo
siden midten 1500-tallet frasagt os bla. fejring af helgener og kåring af disse. Oprindeligt fik de forskellige helgener hver deres egen dag, hvor
man fejrede dem og bad til
dem. Men der er flere helgener – end der er dage, så allehelgensdag blev en slags
opsamlingsdag for de helgener, der af den ene eller den
anden grund ikke fik deres
helt egen dag.
I dag er dagen mest til at
mindes de afdøde, kære familiemedlemmer og venner. Og
det er blevet mere og mere
udbredt, at man bruger søndagens højmesse til på særlig måde at mindes afdøde
sognebørn.

Sognepræst
Kirstine R. R. Rafn
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Det gør vi også i Vrejlev
og Hæstrup kirker søndag
den 6. november – kl. 10.30 i
Vrejlev Kirke og kl. 14.00 i
Hæstrup Kirke. Vi vil under
højmessen læse navnene op
på alle dem, vi har måtte tage
afsked med i året. Og der vil
være en lille buket til at
lægge på gravstedet efter
højmessen.
Ved hvert dødsfald anføres en anmelder af dødsfaldet. Det er den eneste
kontaktperson præsten normalt har – og derfor vil alle I,
der har mistet og været anført som anmelder modtage
en skriftlig indbydelse til at
deltage i gudstjenesten allehelgensdag, hvor navnet
på jeres kære afdøde vil blive
læst op. Det er mit håb, at I
vil formidle indbydelsen til
resten af jeres familie, så alle
de, der er interesseret, kan
deltage.
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Høsten skal i hus –
og vi fejrer det i kirken
Traditionen tro fejrer vi høstgudstjeneste den første søndag i oktober, denne
gang søndag den 2. oktober, kl. 10.30 i
Vrejlev Kirke.
Og da vi nu har en god og lang tradition, skal vi igen komme med en del af vores
høstudbytte til kirken, som bliver båret ind
af spejderne og som kan være med til at
udsmykke kirkerummet. Og bagefter tager
vi til præstegården, for at nyde en let frokost i konfirmandstuen. Og måske også i
resten af huset, hvis det går som sidste
år… For iflg. den ældgamle tradition (der
startede sidste år), samles alle de, der har
lyst til en hyggelig frokost efterfulgt af en
god kop kaffe og amerikansk lotteri om de
dejlige høstgaver i præstegårdens konfirmandstue.
Og vi garanterer, at der er – eller bliver – plads til alle. Så kom og vær med, og
tag endelig resten af familien med.
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Se flere billeder fra arrangementer
på kirkens hjemmeside
www.vh-kirker.dk Links/ Billedgalleri

Syng julen ind
I 2010 indførte vi en ny
tradition i Hæstrup Kirke. Vi
mødtes i den gamle, charmerende og stemningsfulde kirke
den 1. december for sammen
at synge julen ind. Men næsten 60 deltagere synes vi det

var en succes, som vi meget
gerne vil gentage igen i år. Det
var meget festligt og vi kom
alle meget hurtigt i julestemning – som selvfølgelig blev
yderligere forstærket af duften
af glögg og æbleskiver, der
langsomt bredte sig i kirkerummet fra våbenhuset.

Så i år vil vi igen samles
om julens glade salmer og
sange, nyde et glas dampende
varm glögg og lune æbleskiver – og navnlig hinandens
gode selskab. Vi starter kl.
19.00 torsdag den 1. december – så må vi se, hvor længe
vi holder ud…

Vi glæder os meget til at
se så mange af jer som muligt.
Og selv om man bor i Vrejlev
sogn er man MEGET velkommen, det er muligt at krydse
sognegrænserne… Og man
snyder sig selv for en fantastisk hyggelig aften, hvis man
ikke deltager – så er I advaret!

Fra fotoarkivet:

Fra „Gud og grill“ Kristi Himmelfartsdag i Hæstrup

Fra Sankt Hans aften i Præstegården - Arne Kronborg holdt båltalen

Sognepræst
Kirstine R.R. Rafn
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Babysalmesang
At synge for og med et lille barn er en frydefuld oplevelse
for både børn og forældre. At gøre det sammen med andre i et
kirkerum, gør glæden endnu større. Derfor vil vi igen i efteråret
invitere til babysalmesang i Vrejlev kirke.
Alle børn fra 2 – 12 måneder er velkomne sammen med deres
mor og/eller far.
Vi synger, bevæger og vugger salmernes stemning ind i de
små. Vi synger sange, leger med tørklæder, små bjælder, rasleæg
– leger med lyde og meget mere.
Der er en dejlig ro i kirkerummet, som smitter af på os alle, og
jeres børn får en god start i den kristne tradition som er med til at
forme dem, og ikke mindst værdifuldt samvær og gode trygge
oplevelser.
Babysalmesang foregår i Vrejlev kirke torsdag fra kl. 10. Efter ca. en halv time i kirken følges vi over i Sognehuset og slutter
af med en kop kaffe eller te og et stykke brød – og hyggeligt
samvær.
Det koster ikke noget at være med, bortset fra de 10 kr., der
betales for kaffe og brød.
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte organist Lene Rom Frederiksen tlf. nr. 98 88 78 81, sognepræst Kirstine Rafn tlf. nr. 98 98 60 43, eller en af vores gode hjælpere Edith
Jess tl.nr. 98 98 80 63 eller Jytte Borrisholt tlf. nr. 98 98 83 97.
I efteråret 2011 er der babysalmesang følgende torsdage:
Den 15., 22. og 29. september.
Den 6., 13. og 27. oktober.
Den 3., 10., 17., og 24. november
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MAN BLI´R SÅ GLAD……
Vrejlev Hæstrup kirkers voksenkor.
Voksenkoret ved kirkerne begynder igen, tirsdag d. 23.
august, efter veloverstået sommerferie.
Vi er alle amatører, som gerne vil lære noget mere. Derfor
lærer vi sangteknik, lidt musikteori, men først og fremmest
sangglæde – en god sang børster støvet af hjertet.
Vi synger et blandet repertoire af både kirkelige og verdslige satser, enkelte gospelsange og spirituals vil også snige
sig ind.
Vi medvirker til gudstjenester, kirkelige arrangementer,
sangaftner og Klostermarkedet – det er så dejligt at få brugt
de sange vi får lært.
Koret øver tirsdag aften i Vrejlev kirke fra kl. 19.30 –
21.45 afbrudt af en meget vigtig kaffepause, hvor menighedsrådet gi´r kaffe/te og en ostemad.
Kunne du tænke dig at være med i et fællesskab omkring
sang og musik så kontakt organist Lene Rom Frederiksen på
tlf. nr. : 98 88 78 81 – 30 12 90 81, eller bare mød op når vi
begynder igen tirsdag d. 23. august
Venlig hilsen Lene Rom Frederiksen
Organist
Tlf. nr. 98 88 78 81 – 30 12 90 81

Organist
Lene Rom Frederiksen
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Den sidste torsdag i oktober løber Spil Dansk Dagen
af stablen og byder på en perlerække af musikarrangementer
over hele landet.
Fra de største danske musikere til den bredeste repræsentation af dansk musikliv er Spil Dansk Dagen et udstillingsvindue for de professionelle, en udfordring for ildsjælene og en oplevelser for alle danskere. Spil Dansk Dagen er med andre ord dansk musiklivs årlige festdag.
Det vil vi i år være med til at markere i Vrejlev kirke
torsdag d. 27. oktober kl. 19.30. Programmet offentliggøres
senere.
Spil Dansk Dagen er dansk musiklivs årlige festdag og
har 10 års jubilæum i år. Musik i enhver genre, hundredvis
af koncerter med såvel professionelle som amatører, fællessang, workshops, foredrag og meget mere kommer til at
gøre dagen til en oplevelse for publikum og en festdag for
dansk musikliv.
Denne dag indtager musikken hele Danmark, så ikke
bare spillesteder, caféer og pladser, men også togstationer,
skoler biblioteker og en masse andre kulturinstitutioner vil
genlyde af dansk musik.
Vil du vide mere: Læs mere om Spil Dansk dagen på
www.spildansk.dk eller kontakt organist Lene Rom
Frederiksen. Tlf. nr. 98 88 78 81 eller lenerom@city.dk

Fællesskabseftermiddage

Husk - du kan aflevere garn og stoffer
i Sognehuset - alt modtages med
STOR TAK

Så er sommeren på hæld og Rumæniensvennerne starter
igen med Fællesskabseftermiddage. Vi syr og strikker til
Rumæniens fattige børn og Bodil og Holger Risdal fra
Hjørring sørger for at fragte det ned til værdigt
trængende børnehjem og andre.
Behjertede mennesker har givet os en del stof og garn så
vi har materialer til at lave, hvad vi har lyst til at
frembringe, så har du lyst til at være med i et fællesskab
omkring dette arbejde, er du velkommen. Vi mødes den 1.
fredag hver måned og det er en stor glæde og fornøjelse
hver gang at se, hvad der er fremstillet siden sidst.
Mødedatoerne i efteråret er:
2. september i præstegårdens konfirmandstue
7. oktober i sognehuset
4. november i sognehuset
2. december i sognehuset
Alle dage klokken 14 til 17
Edith Jess

Organist
Lene Rom Frederiksen
2011_3_JNJ.pmd
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Kampen mellem det gode
og det onde
Det er et ældgammelt tema, men ikke mindre aktuelt af
den grund… Vi tager hul på
det ved vores aftengudstjeneste onsdag den 12. oktober
i Vrejlev Kirke, kl. 19.00. Men
det bliver nok kun et lille kig
ind i temaet, for det er ikke bare
gammelt, det er også livsomfattende. Det er noget vi
alle kan forholde os til. Vi møder alle det gode eller det onde
hver eneste dag.
Og det er ikke altid lige
nemt at gennemskue. Hvis livet lignede amerikanske krigsfilm, var alting meget nemmere. For dér er den onde virkelig ond og den gode er utrolig god – og det er umiddelbart til at kende forskel! I vores hverdag ser vi ikke altid,
at det onde er med os. Djævlens gerninger er i det store
som i det små, og vi opdager
det ikke altid. Men hans største bedrift er vel også, at få os
til at tro, at han ikke findes.
Det skal nu ikke skræmme
nogen væk, at vores aftentema

er lidt dunkelt. For vi får i rigt
mål bekræftet denne aften, at
det gode også findes, i os selv
og i vores venner og naboer –
for vi slutter aftenen af med et
godt glas og lidt chips – og
ikke mindst det gode samvær.
Tag fat i naboen, resten af
familien og vennerne - og tag
dem med i kirke til en kort
aftengudstjeneste med dejlig
musik, afslapning / afstresning
og dejligt samvær. Kirkerummet er meget smukt oplyst
af levende lys og det er helt
anderledes end almindelige
søndagsgudstjenester. „Før
mørket sænker sig“ er en række
aftengudstjenester, der bl.a.
henvender sig til alle jer, der
ikke har tid eller mulighed for
at komme i kirke om søndagen.
Og disse korte aftengudstjenester giver mulighed for at
opleve kirken på en anderledes måde. Der er rig mulighed
for at lade hvilen sænke sig
over ens trætte legeme efter
en lang arbejdsdag – og bare
sidde og lade batterierne op.

Livstræet – Livets træ…
Onsdag den 2. november, kl. 17.30 i Vrejlev Kirke holder
vi igen spaghettigudstjeneste. Og denne gang handler det
om livstræet. Ikke bare sangen, som vi alle synes så godt om,
men også om hvad den egentlig betyder. Vi skal selvfølgelig
synge „Livstræet“ - højt, meget højt. Men vi skal også lege –
og lave vores helt eget træ inde i kirken. Så alle kan se, at
livets træ er vigtigt og meget smukt.
Og så skal vi spise sammen og synge lidt mere, bede en
godnatbøn – og så kan vi vist ikke rumme mere!
Og denne aften er det vigtigt, at I tager jeres forældre,
søskende og bedsteforældre med. For de er alle sammen en
del af jeres eget livstræ. De er rødderne og stammen for de
grene, som I er på jeres helt eget træ.
Og jeg vil gerne opfordre alle bedsteforældre, der bor i
Vrejlev-Hæstrup sogne til at „låne“ jeres børnebørn denne
aften og tage dem med i kirke. Pyt med om de bor i en anden
by – alle er hjertelig velkommen. Man kan sagtens komme i
Vrejlev kirke selv om man ikke lige bor i Poulstrup eller omegn. Men det er sådan en hyggelig måde at være sammen på,
at opleve børnene og kirken, og det er dejligt uforpligtende at
byde familien på aftensmad, alt er tilrettelagt – man skal bare
sætte sig til bords. Selv opvasken slipper man for!
Vi glæder os til at se rigtig mange af jer denne aften.
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Sommercamp 2011
Årets Sommercamp, i Poulstrup,
for forhandlere af Forever Living
Products (FLP) fra Norge, Sverige og
Danmark, blev for 4. år i træk en rigtig god oplevelse for alle. PV Sport 81
og Vrejlev-Hæstrup hallen havde igen
trommet ca. 100 frivillige hjælpere
sammen, som alle bidrog med at tjene
en god skilling til henholdsvis idrætsforeningen og hallen.

Formålet med FLPs Sommercamp er blandt andet at inspirere og videreuddanne de mange forhandlere af de populære
produkter fra Forever Living. Derfor kom der gæstetalere og
undervisere fra hele verden, som lærte fra sig, og en af dem var
„Big Al“ fra Texas i USA, som rent faktisk ikke er særlig stor af
statur, men sikkert er „big“ indenfor Forever Living Products.
De 300 gæster overnattede henholdsvis i klasseværelserne
på Vrejlev-Hæstrup skole eller i telt eller campingvogn på Poulstrup Camping, som fodboldbanen var omdøbt til. FLP folkene
og deres familier var kommet fra hele Danmark og Norden for at
deltage i seminaret, der blev afviklet over fire dage.
Værterne fra Poulstrup havde også sørget for underholdning, og fredag aften var der irsk folkemusik og lørdag aften var
der grisefest med helstegt pattegris og rock’n’roll fest med
Tailors – begge aftener i Vrejlev-Hæstrup hallen.
Den populære madleverandør, CL Partyservice, leverede
traditionen tro alt mad til frokost og aften gennem hele
Sommercampen. Alt andet blev selvfølgelig indkøbt hos Kwik
Spar i Poulstrup, som også skal levere varer til Dana Cup ugen
og til sommerfesten i uge 32.
For de mange børn, der er med forældrene til Sommercamp,
var der arrangeret forskellig underholdning, som fodboldpiger
fra HUGF står for. Desuden var der arrangeret ture til Fun Park i
Hirtshals og til Fårup Sommerland. Børnene havde nogle uforglemmelige dage sammen med de sjove og søde piger fra HUGF.
Søndag eftermiddag var Sommercamp 2011 slut og de mange
frivillige hjælpere havde pakket sammen og ryddet op. Nu håber man på hjælp fra lige så mange hjælpere til Dana Cup i uge
30, hvor der igen kan tjenes penge til idrætsforeningen. Mere
om Dana Cup ugen i næste nummer af Lokalbladet.
Det er bestemt ikke kedeligt, at være frivillig hjælper ved
arrangementerne i Poulstrup – det kan varmt anbefales. I Poulstrup gør vi tingene efter et gammelt Carl Scharnberg citat, med
en enkelt tilføjelse: Ingen kan alt, alle kan noget, men sammen
kan vi det hele - og vi har det sjovt imens!

Poulstrup Camping

Travlhed i check in, som blev flot styret af Karina, Karin og Marianne.

Forberedelse til kaffe og kage til 300 personer.

Ida fra Harken UGF var med på holdet, der skulle lege med og aktivere de
mange børn, som var med forældrene til Sommercamp.

Tekst & foto: Henrik Haansen
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Bespisningen af de mange gæster foregik i hallen og den gode mad blev atter
leveret af CL-Partyservice.

Både i hallen og i skolens gymnastiksal, blev der afviklet seminarer for FLP
forhandlerne.

I Hjemmeværnets telt var der etableret en hel butik og en tombola, hvor
overskuddet gik til Kim Madsens humanitære arbejde i Afrika.

Fodboldpiger fra Harken UGF lavede mange sjove
aktiviteter med børnene, der var med til Sommercampen og det var de rigtig gode til. Her er Frederikke ved at blive
dekoreret af et par af børnene.

Ny lokal butik i Møllebyen
Tina Petersen
Aalborgvej 466
satser på tøj,
♦ Dansk design
♦ Gode kvaliter
♦ Rimelige priser, fra 48,- kr. til 120,- kr.
♦ Dametøj fra str. 34 – 58
♦ Børnetøj/baby/Drenge/Pige
Til efterårs – og vinterkollektionen forventer Tina
at have meget mere i forretningen.
Kig ind og prøv tøjet.
Tina vil også meget gerne arrangere Home Party
Modellerne kan ses på facebook – fashion-house@live.com
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Poulstrups købmand
År 1 med
Poulstrups købmand

Fredag d. 8. juli, er det nøjagtig 1 år siden Poulstrups
købmand, Lya Kokholm, åbnede købmandsbutikken i
Poulstrup. Vi borgere i Poulstrup og omegn har fået en
fantastisk købmand, der har oparbejdet en rigtig flot omsætning, der er altid kunder i butikken, som betjenes af
et glad og venligt personale. Butikken fremstår altid flot,
ryddelig og ren, der er masser af varer på hylderne og
man får en rigtig god service.

De små købmænd har stor fremgang
Vi hører som regel, at de små købmænd er ved at dreje nøglen om, men nye tal fra Danish Retail Scandinavia viser, at de
har det langt bedre end deres rygte. De seneste ti år har små
købmænd på landet og i byer med under 3000 indbyggere præsteret en vækst i omsætningen på hele 43 procent, og den fremgang slår den meget mindre fremgang i dagligvarebutikkerne i
både hovedstaden og i de større provinsbyer.
Væksten skyldes, at folk lægger mere handel lokalt og kunderne er blevet mere bevidste om, at de små købmænd sagtens
kan konkurrere på priserne og så går det mere og mere op for
folk, at det er vigtigt, at støtte den lokale butik. Bygningen, der
huser Kwik Spar i Poulstrup, ejes af byens borgere og dette
ejerforhold og det stærke sammenhold i lokalsamfundet er også
medvirkende til at folk støtter den lokale købmand.
Sms ordning skaber tryghed
Efter den uheldige episode med nogle rumænske røvere, er
der etableret videoovervågning, kodelåse med tidsforsinkelse
og en sms ordning, der lynhurtigt kan tilkalde op til 22 borgere
fra Poulstrup by. Ved en fejl har købmanden allerede testet sms
ordningen og de første borgere var på pletten indenfor 2 minutter. Disse foranstaltninger har øget trygheden for købmanden
og medarbejderne hos købmanden i Poulstrup.

Blomster fra medarbejderne
Kl. 7 på årsdagen overraskede købmandens 5 - 6 medarbejdere, deres arbejdsgiver og overrakte hende en stor flot buket,
efter de havde hejst flaget udenfor købmandsbutikken. Poulstrup kunne ikke have fået en bedre købmand end Lya Kokholm

– hun er 100% købmand og har desuden sammensat en stab af
dygtige medarbejdere, så butikken altid er velfungerende.
Forhandler af Ingstrup ost og Poulstrup Vin
Købmanden i Poulstrup er forhandler af den populære Ingstrup ost, der i øvrigt udelukkende fremstilles af mælk fra køerne på Vrejlev Kloster. Vrejlev Kloster er også motivet på den
gode Poulstrup vin, som kan købes hos købmanden i Poulstrup. I butikken er der endvidere brødudsalg fra Østervrå Bageri, håndkøbsudsalg fra Vrå Apotek, tips og lotto, indlevering
til Hirtshals Renseri og så kan man bestille og købe smukke
håndbundne buketter og dekorationer til kirkegården og lignende, da Lya også er en rigtig dygtig blomsterbinder, med
mange års erfaring i blomsterbranchen.
Kwik Spar har åbent alle ugens dage, mandag til fredag fra
kl. 7,30 – 18,00 samt lørdag og søndag fra kl. 7,30 – 17,00. Købmanden i Poulstrup har tlf. 98 98 80 05. Kwik Spar i Poulstrup er
altid et besøg værd.
Henrik Hansen

Åben Awten er kommet
for at blive
At folk i Vrejlev-Hæstrup området kan stå sammen, blev
endnu en gang bevist, da der blev afholdt Åben Awten ved
Kwik Spar i Poulstrup fredag aften d. 10. juni.
Et sted mellem 300 og 400 glade mennesker gæstede Åben
Awten arrangementet ved byens købmand, hvor de fleste af
områdets erhvervsdrivende havde hver sin stand på p-pladsen
og i den ene side af Hovedgaden, der var spærret af i dagens
anledning.
Udover de mange erhvervsdrivende, deltog Kloster Mc
med deres flotte motorcykler, forskellige private med bl.a. driftbil, sherifbil, veteranbiler, banescooter og veterantraktorer, samt
rollespillere, spejderne, rideklubben, borgerforeningen og
idrætsforeningen PV Sport 81, der solgte en masse lækre grillpølser, øl og sodavand. I dagens anledning var der også oprettet et „Poulstrup Ishus“, hvor Birgit og Karsten Krøgholt solgte
lækre isvafler. På p-pladsen havde Edith og Erik Jess også en
stand, hvor de solgte planter fra deres flotte have og alt overskuddet er øremærket til byforskønnelse i Poulstrup – fx til
flagstænger ved indkørslerne til byen eller lignende. I købmandsbutikken, hos købmand Lya Kokholm, var der masser af
gode timetilbud, som trak lange køer gennem hele butikken,
men folk havde god tid og hyggesnakkede i køen indtil det blev
deres tur til at betale. Næste år bliver der etableret en kasse 2, så
ekspeditionen lettes.

Tekst & foto: Henrik Haansen
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Til slut var der aftensgudstjeneste/andagt ved vores lokale præst Kirstine R. R. Rafn, i købmandens bagbutik med bøn,
prædiken, altergang og salmesang og selvom klokken efterhånden var blevet 21,30, deltog der ca. 60 børn og voksne i den
hyggelige andagt. Det blev en fantastisk Åben Awten, der sydede af liv, sammenhold, hygge og sommerstemning.
At alt dette kunne lade sig gøre er helt fantastisk
Det er ikke mere end en måned siden købmand Lya Kokholms mand Palle, spurgte undertegnede om vi ikke skulle forsøge at lave en aften ved butikken, hvor der skete lidt ud over
det sædvanlige.
Vi blev hurtigt enige om at tage udfordringen op og Palle
begyndte at trække i sine mange kontakter (Palle kender heldigvis næsten alle mennesker) og jeg skrev nogle omtaler, der kom
i forskellige Internetaviser og ugeaviser, ligesom der blev rundsendt mails til alle områdets erhvervsdrivende og andre i
adressekartoteket.
Desuden fik vi trykt 240 løbesedler, der reklamerede for
Åben Awten, og de 210 blev husstandsomdelt i Poulstrup by,
mens resten blev hængt op rundt omkring i lokalområdet. I ugen
op til Åben Awten skaffede Palle endvidere en flot restaureret
vogn, der blev parkeret ved købmandsbutikken og jeg lavede et
stor skilt med „Åben Awten æ frejja“.
Vi har aldrig prøvet at tromme sammen til Åben Awten før,
men vi gjorde det så godt vi kunne og det blev faktisk rigtig
godt, så vi har allerede aftalt, at der også bliver Åben Awten,
fredagen før pinse i 2012. Til næste Åben Awten i 2012 har vi
lejet forsamlingshuset, så aktiviteterne bliver på købmandens
parkeringsplads og på Birkager ved forsamlingshuset. Desuden
etableres der en kasse 2 i købmandsbutikken, så køen kan afvikles dobbelt så hurtigt.
Her følger en række stemningsbilleder fra den glade aften i
Poulstrup.
Åben Awten arrangørerne: Palle Kokholm og Henrik Hansen
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Møllehaven
Zumba-feberen har holdt sit indtog
i Møllehaven
En periode her i sommeren har vi haft tilknyttet en zumba
instruktør.
Zumba er danseinspireret fitness til musik med bl.a. latinamerikanske rytmer
Personalet i Møllehaven har fået bevilget penge fra en
„trivselspulje“ og vi har valgt at en del af beløbet ville vi bruge
sammen med børnene.
Nogle af børnene i børnehaven havde inden snuset lidt til
zumba og det havde gjort os voksne nysgerrige på hvad det nu
var.
Målet har været at skabe en aktivitet, hvor både børn og
voksne sammen kunne lære noget nyt.
Det har været fantastisk at se hvor grebet vi alle, både store
og små ,blev af zumba-dillen og det har været meget smittende
at være sammen om.
Musikken er helt fantastisk og alene det gør at man ikke
kan undgå at få lyst til at bevæge sig.
Det var en aktivitet som også drengene blev meget fanget
af og selv nogle af drengene som aldrig tidligere er set danse
rundt i børnehaven, de opdagede at de faktisk havde rytme i
kroppen. De er efterfølgende ofte set øve sig sammen med pigerne , som på skift har påtaget sig rollen at agere frontfigur.
Vi lærte flere danse sammen , men en af dem som fængede
mest var bl.a. en lille sød „pingvindans“ .

Oplevelser var der mange af for store og små på NBV, hvor
en dyrepasser stod klar til at fortælle om dyrene og deres foder.
Vi så bl.a. skildpadder, fugle, aber, rotter, slanger og kænguruer.
Vi så mange dyr blive fodret, og fik at vide at nogle dyr var
rovdyr og spiste kød f.eks. melorm eller små kyllinger, andre dyr
spiste salat og andet grønt.
Vi fik lov at røre mange ting. De små døde foder kyllinger
var vældig interessante, og vi måtte holde både frosne og optøede kyllinger.
Vi fik også lov at få et æg fra en Nandu med hjem i Møllehaven. Et par dage efter turen slog vi hul på ægget, og sammenlignede det med et almindeligt hønseæg i farve og størrelse.
Alle ture har givet os nogle gode oplevelser sammen med
børnene, som har givet stof til masser af snak efterfølgende
hjemme i Møllehaven.

Oplevelsesture
Igen i år gav Maj-markedet, som Møllehavens aktivitets
udvalg afholdt d. 15./5. et pænt overskud. Ligesom de sidste
par år, er overskuddet blevet brugt til oplevelsesture for børnene. Det kræver en smule opfindsomhed at finde oplevelser,
der er relevante for børn i alderen 0-6 år.
I år valgte vi derfor at dele børnene i 3 grupper så vi kunne
tilgodese alles behov.
De ældste tog på tur til Nordsøen Oceanarium, hvor de så
oplevede en masse om havet og fiskene heri.
De yngre børn besøgte i stedet NBVs dyrepark i Hjørring.
De yngste vuggestuebørn tog af sted tirsdag d. 14/6, hvor de
blev hentet ved døren af bus, der kørte dem direkte til NBV. Her
så og sansede de hele formiddagen, indtil bussen igen hentede
dem og bragte dem hjem i vante omgivelser, hvor frokosten
ventede.
De ældste børn fra vores afdeling på Møllemarken og de
yngste fra Rundmarken tog sammen af sted den 7/6. De kunne
nemlig klare lidt flere oplevlser, og havde også taget madpakkerne med på deres tur.
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BYFORNYELSE

Byfornyelse
OBS!

Hvordan vil vi gerne have vor by
skal se ud ?
Nu er områdefornyelsen af Poulstrup færdig, og det har absolut givet et løft til byen, men
der kan gøres mere for at gøre Poulstrup til et
attraktivt sted at leve og bo.
Vi påvirkes af de omgivelser vi ser på dagligt og jo mere smukt vi har at se på, des mere
har vi at glædes over.
Var det en ide at få etableret en flagalle? Var
det en ide at få en smuk julebelysning. Skal vi
have et kunstværk? Der er sikket mange der har
ideer til, hvordan vi forskønner byen.
Vi har en beskeden startkapital og desuden
tilsagn om tilskud.
Landsbyrådet/Multinetværket vil gerne
samle interesserede for at diskutere hvordan vi
kan forskønne vor by.
Vi håber at foreninger, grupper og enkeltpersoner vil være med , så flest muligt får ejerskab i det der skal komme ud af det. Hvis du vil
have indflydelse så ring til:
Jens Ole Frederiksen tlf: 98 98 86 88 eller
Edith Jess tlf: 98 98 80 63,
så finder vi en dato at mødes på i september.
Landsbyrådet/Multinetværket
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HØGSTEDGÅRD

TEMA

Høgstedgård fra 1966 Først samlede Jens Severin Jensen130 ha. jord i Høgsted
ved18 handler og oprettede gården Høgstedgård - i næste generation på Høgstedgård købte Jens Severins søn, Marinus,
endnu mere jord til gården - for tredje generation gik det den
anden vej, for Marinus‘s søn Axel Jensen solgte under
landbrugskrisen omkring 1930 75 ha. fra. Da Minna og Poul
Olesen i 1966 overtager gården efter Aksel Emil Håning Christensen hører der ca. 110 ha. dertil.
Minna og Poul er begge opvokset i landbohjem – Minna
på Aalborg øst kanten og Poul på en kvæggård i nærheden af
Terndrup ved Hadsund. Minna har prøvet lidt af hvert – arbejdet i forretning, på hotel Prinsen i Aalborg, som sekretær på
gods på Lolland og også lige en tid i London.
Poul tog landmandsuddanelsen og arbejdede bl.a. et år
hos Jens Kirk i Thy, der drev et demonstrationsbrug med svin.
Et kig til den „nye“ kosteld bygget i 1975
Det var her at Pouls drøm om at få et stort landbrug med svineproduktion blev fostret.
Det kom dog til at gå lidt anderledes for de købte Høgstedgård, som var en kvæggård med en besætning på 60 malkekøer plus ungdyr og så var der en ganske lille bestand af
svin, der straks blev sat ud p.g.a. sygdom. Derefter blev der
indkøbt nye avlsdyr hos Jens Kirk i Thy. Svineproduktionen kom nu aldrig rigtig i gang, for som Poul siger: det blev
for meget „venstrehåndsarbejde. Det gik ikke helt som det
skulle og grisene blev opgivet. I stedet blev kostalden moderniseret – der kom bl.a. riste bag køerne.
Af maskinpark var der ved overtagelsen tre traktorer en
gammel mejetærsker og ellers nødvendige maskiner.
Stuehuset blev moderniseret ved indflytning – der blev
ændret en del – nogle af kvistene var i meget dårlig stand.
De blev fjernet og der blev indrettet værelser og badeværelse i kælderetagen og køkkenet flyttet op i stueetagen.
Den gamle kostald og lade opført efter branden i 1951
til venstre den nye kostald
Hele overetagen kom herefter til at stå ubenyttet. Minna og
Poul ville helst have børneværelserne i kælderetagen af
brandhensyn – de mener at det er mere sikkert at bo i underetagen end ovenpå. Kælderetagen, er egentlig ikke en kælder, fordi etagen er i plan med haven foran.
Da Minna og Poul flyttede ind på gården havde de en
ung pige med, som Minna kendte. Hun skulle gå til hånde i
huset. De havde dengang 3 medhjælpere på kost og hen ad
vejen kom der tre børn til, så der var meget at se til i det store
hus med både folkehold og børn. Selvom Minna har været
travlt optaget af både hus og hvad der hører derunder samt
haven har hun altid fulgt med i, hvad der skete i landbruget
og på den måde skabt fællesskab om gården.
I 1975 blev der bygget ny moderne kostald og besætningen udvidet til 100 køer. Den gamle stald blev indrettet til
ungdyrstald. Denne produktion fortsatte frem til 1997, hvor
det var blevet svært at skaffe fodermester og køerne blev
derfor sat ud.
Da de stadig ønskede, at der skulle være en produktion
på gården blev der bygget først 1 stort kyllingehus - året
efter endnu et. Minna og Poul siger samstemmende, at de
aldrig fortrød at de solgte køerne og gik over til kyllinger.
Den nye svinestald bygget i 2009

Tekst: Kirsten Mouritsen
Foto: Erik Jess
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TEMA

HØGSTEDGÅRD

Grunden til at det blev kyllingproduktion, var at sønnen
Peter har kyllinger og slagtesvin på Spangerhede ved Lørslev
– Peter købte den gård for nu ca. 20 år siden. Det var så meningen, at Peter med tiden skulle overtage Høgstedgård - derfor
praktisk at vælge produktionen med kyllinger, der i forvejen
var erfaring med.
For 5 år siden blev alle 200 ha. samlet omkring gården ved
en jordfordeling. Peter har siden købt nabogården Sdr. Lie, så
der nu hører 250 ha. til gården.

Sædskiftet er byg hvede og raps. Kornet bruges til foder i
besætningen. Der skal bruges ca. 20.000 tdr. korn om året, da
Peter laver foderet selv. Den årlige produktion af kyllinger i alt
på både Spangerhede og Høgstedgård er på 550.000 stk. og
slagtesvin er på ca.30.000 stk. efter der i 2009 blev bygget slagtesvinestald på Høgstedgård med plads til 3600 grise fordelt på
fire sektioner. Svineproduktionen er fordelt på 4 gårde. Der er
meget kørsel på den måde, men det er en fordel med hensyn til
smitte ved evt. sygdomsudbrud.
Høgstedgårds 6. ejer har taget et nyt redskab i brug, som
ikke før er brugt på gården i samme udstrakte grad– mobilen.
Ved samtale med Peter er der hyppige afbrydelser – man fornemmer at det er virksomhedens „styrecentral“. Ny teknologi er
også rykket ind til styring af produktionen.
Maskinparken er på 4 traktorer + mejetærsker og ellers hvad
der er nødvendigt. Der bliver ikke købt maskiner af lyst men
efter rentabilitet. Bl. a. bliver der lejet til al gyllekørsel. Peter
mener at han og folkene kan bruge tiden bedre i stald og mark
end til gyllekørsel.

Kyllingehusene med halmfyret
i forgrunden

HÆSTRUP

Peter overtog Høgstedgård i 2009 år. Minna og Poul bor
der dog stadig og der er heller ingen planer om flytning. Poul
passer kyllingerne – og ellers forefaldende arbejde. Peter og
fruen Pia samt deres to børn Amalie på 11 år og Christoffer på
15 bor på Spangerhede. Peter driver Høgstedgård sammen
med Spangerhede, som der også er købt jord til – i alt driver
Peter 450 ha. – hvoraf de 250 er på Høgstedgård.

Her stod engang en flot alle af Elmetræer

Den flotte elmealle der førte op til Høgstedgård måtte desværre fældes for et par år siden p.g.a. elmesyge. Nye alletræer
blev opgivet – vestenvinden er for hård til at der kan trives
solitærtræer og mange planer blev drøftet bl.a. sammen med
Hededanmark. Enden på det hele blev at der ingen træer skal
plantes. Derved
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kommer den smukke gamle række af sten med lænke hele
vejen op til gården til at stå mere synligt og kommer til sin ret.
Vejen op til gården blev asfalteret sidste år. Den har altid
været belagt med grus, men den megen tunge trafik, med henholdsvis foder til dyrene og sidste års byggematerialer til den
nye svinestald, kunne grusvejen ikke holde til.

Tekst & foto: kirsten Mouritsen
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Arne sagde farvel og på gensyn
ved Sankt Hans festen i Poulstrup
Aftenen på Ministrup, Børnenes Jord i Poulstrup, startede
med „grill selv“ og spisning i det store telt. Det havde godt 60
børn og voksne valgt at deltage i og efterfølgende ankom folk i
flokkevis til legepladsen og da båltalen skulle holdes var der i
alt fremmødt ca. 200 børn og voksne.
Årets båltaler var nemlig Arne Larsen-Ledet, der har været
ansat på Vrejlev-Hæstrup skole i Poulstrup siden 1. august 1977
og Arne har i årene henholdsvis fungeret som en utrolig afholdt
og vellidt lærer, ungdomsskoleleder, viceinspektør og skoleleder. Arne Larsen-Ledet stoppede d. 24. juni 2011 som skoleleder
på skolen i Poulstrup, for at blive en del af „ældrebyrden“, som
han selv udtalte det i sin båltale. Derfor havde han takket ja til at
holde båltalen på Ministrup, Børnenes Jord i Poulstrup og der-

RUP
med sige farvel til de mange børn og voksne i Poulstrup og
resten af Vrejlev-Hæstrup området, som han har og har haft
kontakt med gennem sit 34årige virke på skolen.
At Arne takkede ja til at holde båltalen, var vi i Børnenes
Jords bestyrelse meget glade og stolte af, for Arne har betydet
så umådeligt meget for hele vores lokalområde og for skolen.
Uanset hvilken stilling og funktion Arne har haft på skolen, har
han været utrolig vellidt, hvilket ikke mindst skyldes hans dejlige positive menneskesyn og hans lune humor.
Arne Larsen-Ledet holdt en flot båltale, og selvfølgelig på
vendelbomål, hvor han berettede om, hvordan han i sin tid var blevet ansat på skolen
og om sin tid i Poulstrup Idrætsforening og
PSI (Poulstrup Serritslev Idrætsforening),
samt om en række muntre episoder fra sit
lange skoleliv på Vrejlev-Hæstrup skole.
Politikerne som har lavet ny skolestruktur fik også en melding med på vejen,
og den var ikke positiv. For som mange andre borgere i landdistrikterne, mener Arne
Larsen-Ledet nemlig, at det er fuldstændigt
hovedløst, at alt efterhånden skal flyttes til
de store byer og man derfor udsulter landdistrikterne, som indeholder så meget og faktisk beboes af 47 procent af borgerne i kommunen. At det er skævvridning må da selv
en politiker kunne se. Arne Larsen-Ledet

mener at man efterhånden bliver nødt til at lave et landdistriktsparti, der varetager interesserne for de 47 procent af borgerne
som bor i landdistrikterne.
Arne Larsen-Ledet kunne også stolt konstatere, at eleverne
og lærere fra Vrejlev-Hæstrup skole leverer de allerbedste karakterer i hele Hjørring kommune, både hvad angår privatskoler
og folkeskoler. Vi kan derfor konstatere, at Arne stopper på
toppen og det skal han have et stort tillykke med.
Når det så er sagt, er Arne Larsen-Ledet også sikker på, at
der bliver en god skole i Vrejlev-Hæstrup området fremover, nu
hvor Børnehaven Skovager flytter ind i nogle fantastiske lokaler på skolen i Poulstrup, så den også fremover bliver en meget
attraktiv børnehave. Et andet sted på skolen laves der til gengæld en ny indskolingsafdeling, med et spændende læringsmiljø. På personalefronten er der sammensat et rigtig dygtigt og
stærkt hold til at gå fremtiden i møde, sammen med den nye
skoleledelse, der allerede er startet på skolen.
Arne Larsen-Ledet roste også de mange ildsjæle fra Poulstrup, som gang på gang har vist, at man kan komme på landkortet med forskellige aktiviteter. Evnen til sammenhold og til at
gøre det selv, (når kommunen ikke vil), er fantastisk i Poulstrup,
det vidner både hallen, købmandsbutikken, forsamlingshuset
og Børnenes Jord om, og dette skal man fortsætte med i fremtiden, for det er noget, der gør en landsby stærk og unik.
Arne Larsen-Ledet sluttede af med, at citere Carl Scharnberg,
som var stifter af Børnenes Jord i Vrå og medstifter til Børnenes
Jord i Poulstrup nogle år senere: „Ingen kan alt, men alle kan
noget, og sammen kan vi det hele“.
Efter et meget langt og velfortjent bifald, blev Sankt Hans
bålet tændt, heksen sendt til Bloksbjerg og Midsommersangen
sunget. Arne Larsen-Ledet har heldigvis lovet, at han stadig
kan og vil finde til Poulstrup, selvom han ikke arbejder på skolen mere, og det er vi rigtig mange, der er glade for.
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BØRNENES JORD
POULSTRUP

Børnenes egen Jord fyldte 40 år
Vi i forældrebestyrelsen havde glædet os i lang tid til lørdag d. 25. juni 2011, hvor vi skulle fejre at Ministrup, Børnenes Jord havde eksisteret i 40 år.
Vi i bestyrelsen havde brugt rigtig lang tid på forberedelse – selve legepladsen skulle jo fremstå rigtig flot til den
runde fødselsdag, så legeredskaber, legehusene og skuret blev
malet, græsset blev holdt nyklippet, målene, skibet og svævebanen blev repareret og vi bestilte underholdning i form af
Nordsø Garden, ballonklovnen, Joanna og den kæmpestore
oppustelige rutsjebane, musikalsk underholdning ved „Di
taknæmlæ“, diskotek i teltet og det flotte festfyrværkeri, der
afsluttede den runde fødselsdag.
Vi havde i årene før den runde fødselsdag, sparet lidt op
og havde desuden søgt om at fået et Grundlovsløbslegat, så
vi havde råd til at fejre de 40 år med manér. Dog kunne vi se, at
det faktisk ville blive hele egenkapitalen, der ville være brugt,
hvis vi ikke fik et tilfredsstillende salg i tombolaen og i boderne, så derfor lavede vi en ansøgning til Sparekassen Vendsyssel, som var så venlige at betale den store oppustelige
rutsjebane, der kostede 4.500,- kr. TAK TIL SPAREKASSEN
VENDSYSSEL FOR STØTTEN.
Af andre der støttede og hjalp os ved 40 års fødselsdagsfesten, kan nævnes: PV Sport 81, som kom og satte deres
store markedstelt op helt gratis, Poulstrup og Omegns Borgerforening, der gav en flot gave på 1.000,- kr., Kwik Spar v/
Lya Kokholm, der lavede og forærede os en flot kurv, som vi
kunne give til fyrværkerifolkene, de mange „kagebagere“ der
forærede os flotte kager som vi solgte i boden, de flinke hønsefolk, som endnu engang udstillede deres flotte høns, Kloster
MC, der viste kværnene frem, Palle Kokholm for udlån af traktor og vogn, Jens Ove Sørensen, Tårs, for den flotte blomst –
desuden skal der lyde en stor tak til de mange sponsorer fra
hele landet, som støttede os med 500 flotte gevinster til tombolaen. Også tak til alle Jer, der hejste flaget i haverne gennem
hele byen – det så rigtig flot ud.
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Festlighederne startede med indvielsen af kommunens
områdefornyelse og trafiksikkerhed ved aktivitetshuset kl. 12
og derfor havde vi aftalt med Nordsø Garden, at de startede
optoget fra aktivitetshuset, hvorefter turen gik gennem Poulstrup by, med en lang hale af børn og voksne, samt en traktor
med vogn, som kørte med de mindste børn, så ingen kunne
være i tvivl om at der var fest på Børnenes Jord.
Vel tilbage på „legepladsen“, som Ministrup, Børnenes Jord
omtales i det daglige, var der jubilæumstale af Trine „Døgner“
Mortensen, fra forældrebestyrelsen og derefter åbnede boderne,

tombolaen, fiskedammen og den 7 meter høje oppustelige rutsjebane. Vi havde også været i „arkivet“ hvor vi havde fundet
gamle fotos fra nogle af de 40 år med legeplads i Poulstrup og
disse fotos blev studeret grundigt af mange af fødselsdagsgæsterne. Senere fik festen besøg af en tryllekunstner og Joanna, samt to glade musikalske spillemænd fra Di Taknæmlæ.
Der blev også dystet i fodbold i en spændende kamp om Ministrup-mesterskabet i fodbold og om aftenen var der fællesspisning i det store markedstelt, med efterfølgende hyggeaften med
musik, inden det flotteste festfyrværkeri i Poulstrups historie,
afsluttede Ministrups 40 års fødselsdag.

Tekst & foto: Børnenes Jord
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15.000,- kr.
til nyt stakit om Børnenes Jord i Poulstrup
Vi har haft held med en ansøgning til Landsbyforums
vedligeholdelsespulje og har fået bevilget 15.000,- kr. til udskiftning af det gamle stakit, der står rundt om legepladsen,
Børnenes Jord i Poulstrup. Beløbet dækker ikke helt udgifterne
til træværket, så den sidste del tager vi fra egenkapitalen, som
også skal finansiere tusindvis af søm, bolte og møtrikker. Dele
af det gamle stakit er mere end 20 år gammelt og brædderne er
begyndt at falde fra hinanden.
Da der er rigtig langt hele vejen rundt om legepladsen, og
vi skal udføre arbejdet i vores fritid, udskifter vi stakittet i etaper – rent faktisk vil alle stakitbrædderne kunne række næsten
2,5 kilometer, hvis de blev lagt i enden af hinanden, så det er
mange stakitbrædder, vi skal save til og sømme op. Desuden
skal alle de kraftige reglar, der ligger på tværs mellem stolperne
også skiftes, så det er et stort arbejde
der venter os.
Efter udskiftningen vil legepladsen fremstå flot omkranset af et nyt
stakit, som kan holde i rigtig mange
år.
Bestyrelsen i Ministrup,
Børnenes Jord. www.ministrup.dk

Tekst & foto: Børnenes Jord
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Plads til
endnu en
lokalannonce!

Et godt nummer til land og by

2011_3_JNJ.pmd
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Løkk
ens V
ejkr
o
Løkkens
Vejkr
ejkro
Løkk
ens V
ej 736 – R
ubjer
g-Tlf
Løkkens
Vej
Rubjer
ubjerg-Tlf
g-Tlf.. 98 99 61 40
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Voerhøj

Maskinstation A/S
Terpetvej 490, 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99
98 98 85 99

MS Staldmontage
Hovedgaden 75
Poulstrup
Tlf. 23 35 82 60
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Ålborgvej 602, 9760 Vrå
tlf. 98 98 62 15
www.verasvine.dk
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Bøjholmvej 4, Sæsing, 9830 Tårs

DKs bedst betalte fritidsjob

Tlf
ax 98967788
lf.. 98967755 ffax

2011_3_JNJ.pmd

NeuromediaAps
Succes’en fortsætter
I 12 år har jeg nu hjulpet over 100.000
mennesker med at tjene flere penge i hele
verden, og successen fortsætter, aldrig har
timingen været bedre, her i 2011 har vi nye
koncepter og produkter, som vil revolutionere
og et aflønnings system, hvor der ingen grænse
er for hvor meget du kan tjene.
Ring 60202070 eller email kim@flp.dk for
uforpligtigende informationsmøde og en god kop
kaffe.
Du kan også blive fadderfamilie i et unikt projekt
i Uganda, hvor et fattigt barn venter på din hjælp.
Se www.helpafrica.dk
M.v.h. KIM MADSEN
Neuromedia Aps
Høgsted
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v/Sonja Larsen, Engager 1
Poulstrup, 9760 Vrå

Vrejlev-Hæstrup Hallens
Motionscenter
Træning når du har
tid og lyst
Kontakt: Inger Hansen
Tlf. 98 98 82 84
Mobil tlf: 51 20 8469

98 98 80 20

Tømrermester

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

IMPORT

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

NYT
Træpiller til stokerfyr leveres billigt
Mobil-tlf. 28 18 13 33

2011_3_JNJ.pmd
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ØSTERMARKEN 61

2011_3_JNJ.pmd

Poulstrup Skolevej 5 - Poulstrup

VREJLEV-HÆSTRUP
HALLEN

Ny annonce?
ring 98988325

Hele egnens
samlingssted
Sport og
fritid

Tlf. 23 11 65 49

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

47

23-08-2011, 12:26

Euro Plast
Vinduer og Døre A/S
TLF. 98 83 70 55
FAX. 98837033
E--mail INFO@EURO-PLAST

Gl. Løkkensvej 4
9800 Hjørring

SALG AF
HVIDEVARER

48
2011_3_JNJ.pmd

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM
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FRI

KVARTER

Julefrokost i Vrejlev-Hæstrup Hallen
Lørdag den 19. november 2011 Kl. 18.30 - 02.00
Billetsalget til årets julefrokost foregår
mandag den 26. september kl. 19 i hallen.
Køb af billetter kan kun ske ved personligt fremmøde på denne dato.
Der uddeles numre til de personer, der står i kø, og man skal oplyse
det antal billetter, man ønsker. Mød op i god tid, så du kan sikre dig
adgang til en festlig aften.
Billetpris 275 kr.
Maden leveres af Restaurant Tannishus
Og består af traditionel juleanretning

LOKAL
bladet
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LOKALBLADET

VEJVISER

LOKALbladet

REDAKTION

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

LOKALSTOF

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

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

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

SIDSTE FRIST FOR
INDLEVERING ER:
15. JANUAR
15. APRIL
15. JULI
15. OKTOBER

BLADET UDKOMMER
4 GANGE ÅRLIGT CA.
1. MARTS
1. JUNI
1. SEPTEMBER
1. DECEMBER

Ansvarshavende
Foreningsstof
Redigering
Annoncer
Korrektur

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

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

98988063
28456698
98988325

Lillian Toft Jensen,Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå
Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå
Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå
Ingen meddeler
Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring
Jytte Schneider Jacobsen, Hæstrupvej 42, 9800 Hj.
Ingen meddeler
Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring
Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå
Hella Hansen, Engkærvej 8, Poulstrup, 9760 Vrå

98988422
98986166
98986495

Lilly Buus Jørgensen,
Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
Aase Hvidberg Henriksen,Ålborgvej 603, 9760 Vrå
Henrik Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå
Anette Worup, Svendstrupvej 180, 9760 Vrå
Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå
Anette Worup, Svendstrupvej 180, 9760 Vrå
Børnehaven Skovager, Skovager 7, 9760 Vrå
Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå
Servicemedarbejder Inger Hansen
Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå

98988011
98988394
60776446
40616730
61363490
98986346
98988688
61363490
98988327
98988394
98982231

98986467
98986413
98986289
98988029
98988325

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

98988360

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

poulstrup.net

Multinetværket/Landsbyrådet

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

Projekter p.t.
Herfra min verden går
Byfornyelse

- formålet er en projektorienteret
organisation for initiativer, der har en
kulturel eller social målsætning,
- et netværk for kommunikation
og samarbejde,
- støtter foreninger med
almennyttige formål,
og udvikler by og land som et
dynamisk og godt bosted.
og varetager kontakten med
myndighederne og andre råd
og organisationer.
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Kulturgruppen i Poulstrup
Edith Jess
Lokalbladet
Kirsten Mouritsen
Poulstrup.net
Inger Hansen
Klosterruten
Per Hansen
Kunstgruppen
Peter Worm
Formand for Landsbyrådet i Harken
Niels Peter Kjøge

ih@hansen.tdcadsl.dk

50

Grupper under organisationen
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FORENINGS

VEJVISER

SKOLEN
Vrejlev-Hæstrup skole
Skoleleder, privat
Skoleleder
Lærerværelset
Skoletandplejen
Teknisk serviceassistent.
Teknisk serviceass. privat
Skolevejlederen
Skolebiblioteket
Skolefritidsordningen
Juniorklubben
Ungdomsklubben
Ungdomsskolen
Skolebestyrelsen

Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå
72333980
Pernille Daarbak, Skovbovej 6, 9850 Hirtshals ........... 41224251
Kontoret ...................................................................... 72333982
...................................................................................... 96231588
...................................................................................... 72333797
Jens Erik Mølbak Vidriksen ........................................ 41223988
Bispensgade 11, 9800 Hjørring ........................................ 60657181
.....................................................................................
72333987
.....................................................................................
72333986
.....................................................................................
72333990
.....................................................................................
96231587
.....................................................................................
98988367
Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå .......................... 96239708
Flemming Jensen, Søndervej 130, 9800 Hjørring
98963421

DAGINSTITUTIONER
Møllemarken
Rundmarken
Skovager

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

98986346
98986347
98988327

PLEJEHJEM
Skovgården

Ålborgvej 49, 9800 Hjørring

96234711

KIRKERNE
Sognepræsten
Kirkesanger
Organist
Kirkebil

Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå
Anders Boelt Kristensen, Fredensvej 25, 9760 Vrå
Lene Frederiksen, Vingevej 17, Vrensted, 9480 Løkken
Charlotte Kristiansen

98986043
20630807
30129081
98998362

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

98988360
23831450
98988284
98986333

Vrejlev-Hæstrup
Kirker:
Kirkegårdsleder
Servicemedarbejder
Menighedsrådet

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord
Bodil Nielsen, Gl. Rønnebjergvej 4, 9760 Vrå
HUGF
Lisa Dissing Hansen, Ålborgvej 841, 9760 Vrå
Lokalhistorisk Forening
Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå.
Poulstrup Borgerforening
Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå
Poulstrup Rideklub
Martin Povlsen, Hovedgaden 36, 9760 Vrå
KFUM-Spejderne
Berit Agerlyst, Sølystvej 1, 9760 Vrå
Kloster MC
Niels Worup, Svenstrupvej 180, 9760 Vrå
Sport 81
Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå
Støttef. for aktivitet
Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Keld Jensen, Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå

98988362
28722797
98986063
98986824
98986534
31662045
40687368
98988777
98988271
98982231
98988422

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

98986390
98986244
98988063
98988011
98988449
98988491
98988088
98988360

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

ADRESSER
TID
OG STED
LOKALHISTORISK ARKIV:
Hovedgaden 8
Åbent: Mandag
16.00-18.00
AKTIVITETSHUSET:
Åbent: Tirsdage
11.30-16.00
Torsdage 8.30-16.00
Fredage
8.30-13.00
Fodterapeut:
Bestil tid på
tlf. 98988011
BOGBUSSEN:
Poulstrup:Mandag15.20-16.20
SPAREKASSEN
VENDSYSSEL:
Østergade 15, 9760 Vrå
Tlf. 82229000
Mandag - fredag.. 10.00-16.00
Torsdag ............. 10.00-17.30

WEB-GUIDE
SPORT81:
www.pv81.dk
BØRNENES JORD:
www.ministrup.dk
KIRKERNE:
www.vrejlev-haestrup-sogne.dk
POULSTRUP.NET:
www.poulstrup.net
VREJLEV-HÆSTRUPSKOLE:
www.taarsskolecenter.dk

MAIL-GUIDE
SOGNEPRÆSTEN:
krr@km.dk
VREJLEV-HÆSTRUP KIRKER:
vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
MENIGHEDSRÅDET:
ge@bbnpost.dk
LOKALBLADET:
e@jess-rantzau.dk
POULSTRUP.NET
poulstrup.net@gmail.com
UGEAVISERNE
samt www.kanalhjoerring.dk:
poulstrup@live.dk
SKOLEN:
vrejlevhaestrupskole@hjoerring.dk
SPAREKASSEN Vendsyssel:
vraa@sparv.dk.

MAIL-GUIDE
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Vendsyssel

FastRente

Få en fast og
sikker rente i op til 3 år
Vendsyssel
FastRente

2012

Vendsyssel
FastRente

2013

Okt

Okt

Udløb d. 20. okt. 2012

2,00

%

Udløb d. 20.okt. 2013

Vendsyssel
FastRente

2014

Okt

Udløb d. 20.okt. 2014

2,65 3,00
%

Kontoen er åben for indskud frem til den
20. oktober 2011 Indskud min. 50.000,Læs mere på www.sparv.dk

%

Konta
k
rådgiv t en
e
hør m r og
eget
mere
!

