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Arrangementskalender - 2012
Uge 8 og 9
Generalforsamlinger
Harken Hallen
Arr. HarkenUGF

7. marts kl. 12.00
Aktivitetshuset
Generalforsamling
Arr. Brugergruppen

29. februar
Poulstrup Ridercenter
Generalforsamling
Arr. Poulstrup Rideklub

19. Matrs kl. 19.30
Aktivitetshuset
Generalforsamling
Arr.Lokalhistorisk Forening

4. marts
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Børne gymnastikopvisning,
Arr. DGI

20. matrs
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Generalforsamling
Arr.Vrejlev- Hæstrup Hallen

6. marts.
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Generalforsamling
Arr. Vrejlev Venstrevælger Forening

21. marts kl. 13.00
Aktivitetshuset
Foredrag med
fængselsbetjent Lene Larsen.

9. marts kl. 18.00
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Generalforsamling
Arr. Sport 81

21. marts kl. 19.00
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Årsmøde
Multinetværket

23. marts
Fastelavnlegeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
25. marts
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Forårsopvisning
Arr.HUGF
19. april kl. 13.00
Aktivitetshuset
Danmarks Senior Shop tøj
demonstration.
21. april. Kl. 10.00- 15.00
Aktivitetshuset
Åbent hus
24. maj
Indsamling til loppemarked
Arr. KFUM spejderne i Poulstrup
2. juni
Loppemarked
Præstegården
Arr. KFUM spejderne i Poulstrup
5.  8. juli
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Sommer camp Flp

Meddelere til
Lokalbladet
For at Lokalbladet kan forblive interessant for lokalområdet er det
nødvendigt, at der er folk der vil meddele, hvad der er gang i rundt om.
P.t. mangler der meddelere i Poulstrup, Høgsted, Tollestrup og Harken,
men ligemeget hvor du bor, har vi altid brug for en, der har lyst til arbejdet.
Har du lidt skrivekløe eller går du med en lille skribent i maven eller er
du bare slet og ret interesseret i livet omkring dig, så er det sikkert dig, vi
skal have fat i. Bladet udkommer som bekendt 4 gange årligt, så jobbet
er derfor ikke særligt tidkrævende, men meget interessant, for man
kommer i kontakt med mange mennesker.
Det er også muligt, at du kender nogen, der har lyst, men ikke kan få
sig slev til at tilbyde sin arbejdskraft, så giv os i redaktionen et praj.

21.  29. juli
Holstebro
Spejder lejr 2012
Arr. Spejderne
Uge 33
Sportspladsen
Poulstrup Sommerfest
Arr. Sport 81

LOKALbladet
LOKALBLADET 2012 NR. 1

Første nr. af Lokalbladet november 1989

Skal vi holde
25 års
jubilæum med
Lokalbladet ?

I foråret 1989 blev der afholdt en idé konkurrence i Poulstrup,
en af idéerne var et Lokalblad. I efteråret 1989 tog en gruppe
borgere i Vrejlev og Hæstrup Sogne initiativ til at gøre idéen til
virkelighed, idet man udgav det første nummer af Lokalbladet i
november 1989, et blad som mange sogne i dag misunder os
Foruden at være bindeled mellem områdets forskellige
foreninger, skolen og børneinstitutionerne er bladet også kirkens
kontakt med menigheden.
Bladet er nu udkommet i 23 år, og der har altid været en god
økonomisk opbakning fra befolkningen i området.
Lokalbladet som det fremtræder i dag så dagens lys i 2001
med 16 farvesider. Det har hele tiden været redaktionens intention,
at der skulle være en god ballance mellem indtægter og udgifter,
dette har desværre ikke kunnet lade sig gøre de sidst år, da
udgifterne er steget meget, og derfor har vi måttet tære på den
lille formue, vi har haft til rådighed.
Sidste år prøvede redaktionen så en ny opkrævningsform,
idet vi i stedet for det sædvanlige giro kort, bad folk om at indbetale
støtten til bladet via inetbank, da vi så kunne spare ca. 2500 kr
ved at undgå girokortet. Det viste sig at være en rigtig dårlig idé,
idet der maglede ca 20000 kr i forhold til tidligere års indbetalinger
til Lokalbladet.
Skal vi holde 25 års jubilæum med Lokalbladet, skal der ske
en forbedring af bladets indtægter, derfor er det nødvendigt at
flere betaler til bladet. Vi har igen lagt et girokort i bladet og håber,
at det kan få mange flere af vore læsere til at yde deres bidrag til
bladet. Redaktionen foreslår et minimum på 125 kr. pr. husstand.
Hvis du hellere vil bruge Netbank har Loklabladet konto nr.
9070-000-01-52889, husk afsender.
venlig hilsen Redaktionen
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Kirkens infoside se side 20

AKTIVITESHUSET

Aktivitetshuset

Så står der 2012 på kalenderen
Året 2011 sluttede sædvanen tro af i julens tegn.
Den sidste uge i nov. blev der lavet dekorationer og
det store julebanko, afviklet.
Juleturen faldt i år på en lørdag og gik til Knivholt
ved Frederikshavn, den gamle gård som i dag fungerer
som kulturhus står for mange spændene arrangementer året rundt, emmede af jul og et par timer gik hurtigt,
før turen gik videre til Nikolines cafeteria i Vangen hvor
vores middag ventede.
14. dec. årets sidste arrangement, Julefrokosten.
Som altid nogle hyggelige timer sammen før det går
hjem til de hjemlige julesysler.
Så står der 2012 på kalenderen og 18. januar inviterede Aktivitetshuset til Nytårs Komsammen hvor vi
havde besøg af Michael og Kaj Holm fra Frederikshavn. En eftermiddag med sang musik og oplæsning
på vendelbomål.
Vi er nu kommet godt fra start i det nye år og ser
frem til mange spændene arrangementer i det nye år.
Her kan nævnes d. 21. marts, et foredrag om kriminalforsorgen med fængselsbetjent Lene Larsen. Og d. 21.
april slår vi dørene op til åben hus.
Brugerrådet
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LANDSBYRÅDET

Landsbyrådet/Multinetværket

Parallelt med byfornyelsen er der også arbejdet med forskønnelse af vor by.
På et møde den 25. oktober drøftedes, hvilke midler man var
i besiddelse af og der kom der flere ønsker frem om, hvad man
kunne forestille sig.
Det første ønske var at få gadelys på begge sider af vejen
ved indkørslen til Poulstrup Dette er imidletid en bekostelig
affære, som ikke kunne bæres af de midler, der er til rådighed.
Ved henvendelse til kommunen viste det sig, at der var penge
tilbage fra kommunens byfornyelsesprojekter og derfor blev
der råd til ekstra lys ved indkørslen. Man har da lov til at være
heldig. Man kan også sige at det betaler sig at tage initiativ.
Der arbejdes også med flere ideer, men kom og hør mere om
det når der er årsmøde i Multinetværket/ landsbyrådet.
Multinetværket er byens netværk. Her kan alle borgere og
alle foreninger mødes og drøfte områdets fremtid, muligheder

og trusler. Her kommer man med sine gode ideer. Multinetværket
er et sekretariat, en fødselshjælpr for din gode ide. Det kan være
svært for den almindelige borger at søge hjælp til et projekt eller
en ide, men her kan Multinetværket hjælpe. Man kan gennem
netværket søge fonde, LAG-Let udvalg, kommunen eller andre
om midler til sin ide/projekt.
Foreninger kan herigennem søge hjælp hos hinanden, man
behøver ikke alle at opfinde den dybe tallerken,men gøre brug
af hinandens erfaringer.
Multinetværket kan også bruges som talerør til politikerne,
da Multinetværkets sekretariat også er landsbyrådet for Poulstrup og omegn.
Man er altid velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis
man har spørgsmål eller ideer, der har almen interesse.
Formand er Jens Ole Frederiksen, næstformand er Kirsten
Mouritsen, sekretær er Edith Jess.

Årsmøde i Multinetværket/ Landsbyrådet
Onsdag den 21. marts kl 19.00
i Vrejlev-Hæstrup hallens cafeteria
Da gsorden ifølge vedtægterne
1.
2.

Valg af dirigent
Formandens beretning
(beretning fra grupperne) Begivenheder i 2011:
Hvad fik vi ud af byfornyelsen?
Hvad er status efter ændring i skolestrukturen?

Hvad ønsker vi os af 2012:

3.
4.
5.
6.

Projekter der mangler penge
Ønsker og ider til byforskønnelse
Hvad vil der ske med Poulstruplund når nuværende
beboer flytter?
Fremlæggelse af regnskaber til godkendelse
regnskab fra undergrupper
Indkomne forslag
Fremtidige aktiviteter
Valg af revisor

Kom og giv din mening til kende
Formand Jens Ole Frederiksen
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KORT

FORTALT

LOKALHISTORISK
FORENING

Se din fortid i øjnene
Se din fortid i øjnene - bliver temaet for
årets generalforsamling i Vrejlev-Hæstrup
lokalhistoriske Forening
Mandag d. 19. marts holder Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Forening generalforsamling i Aktivitetshuset kl. 19.30. Arkivet vil denne aften vise en kavalkade af billeder fra området, der beskriver dagligdagen i
den gamle Vrtejlev-Hæstrup Kommune, samtidig vil vi
også gerne have navne på de personer og steder som
bliver vist, bekræftet eller afkræftet. Vi håber at rigtig
mange vil møde op, så vi kan få en hyggelig aften, det er
din fortid vi viser.
Vi starter
aftene med en kort
generalforsamling, derefter vil vi
se på billeder på
et stort lærred og
ved 21 tiden drikker vi kaffe, er der
behov for at fortsætte med billeder tager vi en
omgang igen. Aftenen koster 25
kr.

Det kunne også være dig der var med
på et af disse billeder billede!

To nye hjemmesider
www.poulstrup.net er udkommet i en ny udgave, og er gået
i luften lidt før beregnet, da der blev problemer med at lægge
nyheder og fotos ind på den gamle udgave. Siden vil løbende
blive udbygget og det er muligt, at gå til den gamle side via et
menupunkt på forsiden.

Da skolerne i Tårs og Vrejlev-Hæstrup er slået sammen til
Tårs Skolecenter, er der oprettet en ny hjemmeside for begge
skoler. Adressen er www.taarsskolecenter.dk og som på de
gamle sider er det muligt for elever og forældre, at logge på
henholdsvis elevintra og forældreintra. Denne side er også under opbygning og vil løbende blive udvidet med informationer.
Henrik Hansen
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POULSTRUP
RIDEKLUB

Poulstrup Rideklub
Det er ved at være et stykke tid siden, der sidst har været
skrevet i Lokalbladet om Poulstrup Rideklub. Men det betyder
ikke, at der ikke er sket noget i klubben.
Rideklubben har siden efteråret haft hestene opstaldet på
ejendommen bagved Ridehallen. Det er et samarbejde vi er særdeles glade for, da det betyder, at vi ikke skal have hestene på
vejen for at få dem op til Ridehallen til undervisning. Det er
meget sikrere for både heste, ryttere og hjælpere.

Den 4. december havde vi det meget traditionsrige juleoptog med ikke mindre end 2 hestevogne og rigtig, rigtig mange
ryttere, der var klædt ud på mange fantasifulde måder. I stedet
for at gøre som vi plejer, dvs. at ride op til skolen og tilbage
igen, red optoget rundt i Poulstrup by og gjorde hold på købmandens parkeringsplads. Vores købmand Lya sponsorerede
venligt slikposer til alle børn, uanset om de var på hest eller ej.
Tusind tak til Lya for det .

Efter en velfortjent juleferie til heste og ryttere, er vi startet
op for fuld kraft igen. Poulstrup Rideklub er i den heldige situation, at vi oplever fremgang med mange nye, unge ryttere. Så vi
er nu i den dejlige situation, at der er rideundervisning både
mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Herudover benyttes ridehallen flittigt af vore ivrige ryttere, så det er absolut ikke kedeligt at komme i Poulstrup Rideklub.
Rytterstuen i Ridehallen er blevet shinet op, så der er
hyggeligt at være. Der er en dejlig varme her i den kolde tid,
og man kan nyde en kop kaffe mens man har udsigten til
Ridehallen, så man kan følge med i ridningen.
Den 29. februar 2012 er der generalforsamling. Vi håber
på at flere forældre vil møde op og høre på hvilke spændende tiltag der er på bedding i klubben. Bl.a. skulle der
gerne på generalforsamlingen blive vedtaget, at Rideklubben skal søge Dansk Rideforbund om optagelse. Optagelse
heri skulle gerne sikre, at vi fremover kan fastholde vore
dygtige ryttere i Poulstrup, da der igennem Dansk Rideforbund åbner sig mulighed for deltagelse i bl.a. rigtig mange
stævner.
Senere på året vil der blive afholdt et par lokale stævner samt vores populære ridelejr. Disse aktiviteter er i skrivende stund ikke datofastsat endnu.
Men går du og har lyst til at se, hvad der foregår i
rideklubben, så er du mere end velkommen til at komme og
kigge. Er du interesseret i at ride i klubben er du også mere
end velkommen. Du skal blot kontakte Anette Worup på
mobil 61363490. Ellers kig nærmere på vores hjemmeside
www.poulstruprideklub.dk
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TEMA

VINTER
KARRUSELLEN

Vinterkarrusellen
Vinterkarrusellen løb af sted fra Poulstrup
Vinterkarrusellen består af syv træningsløb i skov-plantage-natur i den nordlige del af Vendsyssel, hvor friske løbere
kan få nogle kilometer i benene. Løbene arrangeres i januar,
februar og marts og foregår normalt på lørdage. Konceptet er at
man løber i samlet trop i et stille og roligt tempo (ca. 6 min pr.
km), hvor man veksler mellem 5-6 minutters løb og 1 minuts
gang. Der løbes i rundstrækninger, så man for hver ca. 30-40
minutter vender tilbage til mødestedet for at få lidt varmt at
drikke og en sund forplejning. Målet for de sejeste af løberne
er, at man løber en halvmaraton ved hvert løb og ellers afpasser
man selv den samlede løbelængde.
Første etape af vinterkarrusellen 2012 blev afholdt i Tornby
Klitplantage lørdag d. 7. januar, hvor der deltog ca. 80 løbere fra
hele Vendsyssel.
Lørdag d. 21. januar var det Poulstrup løberne, Hans Jørgen Jensen og Christian Olsen, der havde arrangeret ruten, som
foregik fra det tidligere mejeri i Poulstrup og rundt i omegnen.
Til dette løb mødte der ca. 40 løbere op, selvom der var snevejr
og løbet derfor skulle foregå i 5 cm. tøsne. Måske var det rygtet
om, at Smedens Marie fra Poulstrup, havde bagt sin berømte
kringlekage, der lokkede så mange løbere ud i vintervejret. Efter
at løberne havde løbet en halvmaraton, blev de nemlig budt på
kage, kaffe og juice. Ved løbet i Poulstrup, delte man løberne op
i tre grupper, hvor man lidt drillende kaldte 3. og sidste gruppe
for Slow fox, men med det tempo de lagde af sted med, var det
et misvisende navn, som i stedet burde være Quick step. Efter
indtagelsen af Maries berømte kringlekage drog de mange løbere atter hvert til sit i det nordjyske.
Der er flere løb i Vinterkarrusellen og der afsluttes med et
løb ved Tversted Søerne den 17/3 2012. Jens Buhl Christensen
er koordinator af løbene og interesserede kan kontakte ham på
tlf. 98473268 eller på e-mail: jensbuhl@nrdc.dk

Gruppe 1 blev anført af Hans Jørgen Jensen, som var på hjemmebane og derfor
viste vej i Poulstrup og omegn

Gruppe 2 var en lidt større gruppe, som løb afsted et minuts tid efter gruppe 1

Løberne samledes i læ for sneen inden løbet
gik i gang
Gruppe 3 blev misvisende og drillende
kaldt for Slow Fox gruppen, men med
det tempo de løb afsted med, burde
navnet være Quick Step gruppen
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Tornby løbet 7 januar 2012 med 80 deltagere

Hans Jørgen Jensen og Christian Olsen var arrangører af Poulstrupløbet og de to seje løbere har sammen PST Poulstrup Snedker &
Tømrer firma, og som det ses på billedet har de selvfølgelig en træmand,
som blikfang for firmaet. Træmanden er udskåret i et udgået elmetræ af
Egon Juel Jensen

Kloster MC

Nu er det snart tid igen til en spændende sæson på 2 hjul
for motorcyklister i Poulstrup og omegn.
Efter en vinter hvor motorcyklerne har været stillet i hi, er
der så småt begyndt at være
diverse forberedelser til den
kommende sæson.
I sidste weekend i januar
tog en flok til Göteborg, hvor
der var en kæmpe MC messe,
med alt hvad hjertet kunne
begære af motorcykler og diverse udstyr.
Kloster MC har gennem vinteren mødtes en gang om ugen
for hyggeligt samvær i klubhuset Dueslaget på Skovager, bag
ved børnehaven.
Vi har nemlig været så heldige, at indgå et samarbejde med
PV81, der indebærer , at Kloster MC har brugsret over det hygen uges ferie på 2 hjul. Og andre ture er i støbeskeen for den
gelige Dueslag. Et samarbejde som vi er utrolig glade for.
kommende sæson.
Fra april køres ture hver onsdag kl. 18, med afgang fra Det
Aktiviteter i Kloster MC vil løbende blive annonceret på klubbette Kloster som vi kalder klubhuset. Endvidere er der allebens hjemmeside www.kloster-mc.dk
rede nu arrangeret en Sverigestur, hvor Kloster MC drager på

Tekst & foto: Niels Worup
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Sexolog
Sexolog i Høgsted

Selvstændighedstrangen lever stadig. Det er Høgsted
Kærvej 4 i Høgsted et bevis på. Her har Dorthe Hoppe etableret sig som selvstændig erhvervsdrivende  om end et af de
mere utraditionelle erhverv  en sexologisk klinik med adresse
på hende og mandens ejendom. Dorthes klinik er den eneste
privat drevne her i Nordjylland.
Dorthe er opvokset på et landbrug ved Hobro. Hun ville
oprindelig have været journalist, men opgav da hun så at Hjørring Sygehus søgte en lægesekretærelev. Det lød spændende,
syntes hun, for her lærte man en masse om anatomi, fysiologi,
medicin og sygdomme. Hun søgte og fik stillingen. Herefter
rejste hun mellem Hobro og Hjørring i de 2 år elevtiden varede.
Hun var glad for jobbet og da hun var udlært fik hun arbejde
på Aalborg Sygehus, hvor hun de følgende år arbejdede på
forskellige afdelinger. Her fandt hun også ud af, at hun kunne
lide at undervise  hvilket hun praktiserede på Handelsskolen
for kommende lægesekretærer.
Dorthe har nu været lægesekretær i 21 år og undervist i 18
år. Hun har bl.a. arbejdet i Regionen i et jobrotationsprojekt
med at undervise kontorassistenter, der skulle omskoles til
lægesekretærer.
Efter nogle år og en skilsmisse er hun igen havnet på Hjørring Sygehus  har nu arbejdet her i 6 år, som deltids på Reumatologisk afd.  har hele tiden vidst at hun ville noget mere.
Hun kan stadig lide arbejdet, men funktionen som lægesekretær har ændret sig fra at være tæt på patienterne til at bestå
mere af kontorarbejde og Dorthe vil gerne være i tæt kontakt
med patienterne  have et arbejde hvor man snakker med, vejleder og møder nye mennesker.
Efter at have kigget på forskellige muligheder for en ny
uddannelse, hørte hun om sexolog-uddannelsen.  vidste ikke
helt hvad det gik ud på  havde hørt og set sexolog Joan
Ørting på TV og fandt faget spændende, så Dorthe skrev til
forskellige mennesker og besøgte også en læge  jo mere hun
hørte jo mere blev hun klar over, at her var uddannelsen. Herefter gik hun i gang med uddannelsen til klinisk sexolog.
Uddannelsen kunne tages på deltid i moduler af 3 dages
varighed. Uddannelsen foregik på Sjælland - henholdsvis i
Sorø og i København. Det var hårdt, siger Dorthe, for jeg havde
stadig mit job på Hjørring Sygehus for jeg skulle jo selv betale
min uddannelse. Her er det så et held for mig, at jeg har en
mand med et fleksibelt job og som har støttet mig hele vejen
igennem med både børnene og transport til lufthavn. Derved
gik det hele op og i juni 2011 kunne Dorthe kalde sig klinisk
sexolog (specialist i sexologisk counselling). Klinisk sexolog
uddannelsen adskiller sig fra andre sexolog uddannelser ved
at den tager 2½ år mod den almindelige sexolog uddannelse
tager 1 år. I den kliniske uddannelse lærer man også om medicin og sygdomme m.m. Dorthe har taget den længerevarende

Tekst & foto: Kirsten Mouritsen

uddannelse for at kunne tilbyde en mere seriøs rådgivning.
Hun siger dog, at sexolog Joan Ørting har lavet et godt
arbejde på TV. Det har været med til at gøre problemer med
sexlivet mindre tabubelagt og noget man kan/skal søge hjælp
til  lige så vel som til andre problemer med ens krop.
Dorthe åbnede klinikken i Høgsted i september sidste år.
For at gøre opmærksom på sit tilbud har hun lavet en hjemmeside og lagt folder ud til praktiserende læger o. lign. steder.
Hun holder også en del foredrag. På den måde håber hun, at
nordjyderne vil erfare, hvad en klinisk sexolog arbejder med.
Hun har valgt at have klinik hjemme for først lige at se
tiden an dog også for at give et anderledes tilbud end de
offentlige, der allerede eksisterer på sygehusene.Hun tilbyder
en seriøs rådgivning  samtidig diskret, hun tager notater,
men der føres ingen journal.
Der er endnu så meget tabu om emnet, at man ikke lige
ønsker at møde sin nabo i venteværelset og her er Høgsted ret
anonymt og alligevel med en central placering  kun nogle få
minutter fra motorvej.
Dorthe har allerede en del klienter  i alle aldre  fra først
i tyverne til midt i halvfjerdserne og de kommer fra næsten hele
Nordjylland.
Hvis det er folk i parforhold vil Dorthe helst have, at de
kommer parvis, nogen gange kan det dog være en fordel, at
den ene kommer senere i forløbet, men det vurderes fra par til
par. Problemer findes i alle samfundslag og det afspejles også
ved at klienterne er vidt forskellige Det er ofte problemer/udfordringer man har gået og tumlet med selv og synes, at det er
pinligt og at man sikkert er den eneste, der har det problem  i
hvert fald hvis man skal tro, hvad man ser og hører i medierne.
I de tilfælde vil det hjælpe med professionel hjælp. Nogle par
kommer også uden at have deciderede problemer i deres sexliv
og parforhold. De søger måske blot lidt inspiration til hvordan
man fortsat efter et langt samliv kan bevare gnisten og kærligheden. Man kan læse mere på Dorthes hjemmeside
www.dorthehoppe.dk

KORT FORTALT

KORT

FORTALT

Ejgils El-teknik
Søn bliver daglig leder og medejer af Ejgils El-teknik A/S

Per Daugaard Thomsen bliver fra årsskiftet daglig leder og
medejer af Ejgils El-teknik A/S i Poulstrup. Dermed bliver Per
Daugaard Thomsen kompagnon med sin far Ejgil Daugaard
Thomsen, der oprettede firmaet i 1977.
Ejgils El-teknik kører videre som vanligt, men når kunderne
fremover kontakter firmaet, vil det være Per Daugaard Thomsen, der tager telefonen som daglig leder, og nummeret er stadig
98 98 84 84.
I alle årene har firmaet holdt til med værksted og kontor på
Hovedgaden i Poulstrup. Herfra servicerer virksomheden specielt landbruget og omegnens industrier både med drift og nybygninger. Ejgils El-teknik A/S har også opbygget en stor, fast

Poulstrup har fået en

Ålt Måwle Maj

ka do staw-æ så ka a law æ
står der på hans bil, så det må jo passe.
Han udfører alt i vedligeholdelse af huset både
indvendigt og udvendigt og har du en terrasse der skal
lægges om eller fornys, så laver han også det.
Du kan træffe ham på telf. 60941551 og han hedder
Erik Mogensbæk og bor på Engkærvej 30 i Poulstrup

kundekreds blandt private gennem årene.
Generationsskiftet betyder, at Ejgil Daugaard Thomsen af
helbredsmæssige årsager træder lidt i baggrunden, og det har
både far og søn det godt med. Per Daugaard Thomsen, der
gennem årene er blevet kørt i stilling, glæder sig til at blive
medejer, og Ejgil Daugaard Thomsen siger, at han glæder sig til
at trappe ned efter mange år som selvstændig.
Per Daugaard Thomsen er oprindeligt udlært hos H. Lundborgs Sønner i Vrå, hvor han efterfølgende arbejdede nogle år,
inden han for ca. 5 år siden begyndte i sin fars firma.
Ændringen i den daglige ledelse og medejerskabet er gældende fra 31. dec. 2011.

Møllebyen

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

Møllehaven
Leg på legepladsen
Legepladsen er et sted, hvor vi går på opdagelse efter dyr
og planter. Det er også et sted, hvor der er tid til fordybelse og
ikke mindst et sted, hvor nye venskaber spirer og gror i takt med
naturen.
Vores legeplads byder også på mange udfordringer, at bevæge sig i og vi har meget fokus på kropslig udfoldelse.
Barnets verden er bevægelse og handling i en sådan grad,at
barnet tænker med kroppen.
Bevægelse på vores legeplads og på ture ud af huset er så
fundamental en egenskab ved tilværelsen, at kun det, der forandrer sig, kan bestå.
Men det skal opleves. Det er det barnet gør. 
Allerede i de første år af et barns liv udvikler det en række
naturlige bevægelser, såsom at trille  krybe  kravle  gå 
hoppe  løbe osv.
Det er vigtigt at barnet lærer at bruge sig selv  sin motorik
 sin krop og sine sanser.
Vores børn nyder at boltre sig på legepladsen og på ture ud
i naturen.
Men det er vigtigt, at vi voksne skaber rammerne for udfoldelse.
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RUNDMARKEN

Rundmarken

Rumpe bumper på Rundmarken
Førskole børnene fra Smørblomsten arbejder med de små figurer
Rumpe bumperne. Der er blandt andet arbejdet med Mulius og for denne
figur er der intet som er umuligt når bare man hele tiden øver sig. Ved hjælp
af disse Rumpe bumpe figur leger vi alle læreplanstemaerne igennem sammen med børnene.
Vi giver et kram
På kornblomsten snakker vi om det at have en ven og hjælpe hinanden, i det daglige fx når man vil lege sammen og når der er en som er ked af
det. Med inspiration fra Red Barnets mobbefri kuffert, laver vi selv vores lille
projekt. Hver dag giver vi hinanden et kram. En til to gange om ugen, skiftes
vi til at hjælpe hinanden til at tegne en sang eller lille historie på ryggen.
Det at være i kontakt med hinanden gør at det bliver nemmere at skabe
venskaber. Dette ser vi giver børnene en kontakt til hinanden så de kan
fortsætte med at bygge deres venskaber større gennem deres lege. Den
man giver et kram, slår man ikke.

Tekst & foto: Møllehaven &
Run dmarken
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BYFORNYELSE

Områdefornyelse/byfornyelse
2 års arbejde blev afsluttet da de sidste træer og buske kom
på plads på Gl. Rønnebjergvej, og som en ekstra gevinst fik vi
en lysmast sat op ved indkørslen til byen fra nord.
Denne mast var ikke med i det oprindelige forslag, men da
projektet blev gjort op økonomisk, viste det sig, at der var penge
tilovers, så alle fire byfornyelses områder, Vrensted,Tolne,
Uggerby og Poulstrup fik et ønske opfyldt, og da der fra Poulstrup var ønske om en bedre belysning af indkørslen til byen fra
nord, kunne dette efterkommes så der nu er lys på begge sider
af vejen.
En tak herfra skal lyde til Hjørring Kommune og Kirsten
Munk fra Plan & udvikling for det udførte arbejde og godt
samarbejde.
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VILDE RC HESTE

Vilde RC heste i Poulstrup ridehal

Lørdag d. 26. november var der et spændende og anderledes arrangement i Poulstrup Ridehal, Munkholmvej 51, Poulstrup, 9760 Vrå. Normalt foregår aktiviteterne i ridehallen naturligt nok med heste, som er udstyret med én hestekraft, men
lørdag blev der sluppet nogle flere hestekræfter løs, da klubben
for radiostyrede biler, Rc Center Nord (RCCN), kørte race i ridehallen med deres lynhurtige biler, hvor nogle havde op til 6,2
hestekræfter.
Om sommeren kører klubben race på motocrossbanen i
Sønderskov og om vinteren har man ofte været nødsaget til at
køre helt til Varde og Esbjerg for at køre løb. Nu har RCCN
indgået en aftale med Poulstrup Rideklub om en månedlig løbsdag, hver måned i løbet af vinteren og det er faktisk første gang
nogensinde, der er arrangeret løb om vinteren i Nordjylland.
Denne første gang var lørdag d. 26. november og her i januar
bliver der igen en løbsdag. Datoer for løbsdagene i Poulstrup
Ridehal kan findes på klubbens hjemmeside www.rccn.dk hvor
man også kan se forskellige fotos og videoklip med de vilde
biler.
Frank Jensen (tidligere elev på Vrejlev-Hæstrup Skole) fra
RCCN oplyste, at ridehallen i Poulstrup nærmest er perfekt til
RC race. Hallen er 20 x 40 meter og med varmestue oppe over
ryttergården. Arrangørerne havde lavet en fin bane med chikaner og barrierer rundt i hallen, og da undertegnede var på besøg
blev der virkelig kørt hurtigt på banen. Man så tydeligt, at deltagerne havde det sjovt sammen og mens nogle kørte race,
havde andre travlt med, at reparere eller finjustere deres biler.
Alle der har en fjernstyret bil kan deltage, men
den første gang var løbsdagen forbeholdt 1/6-1/5
biler med benzinmotor. På de efterfølgende løbsdage
vil der muligvis også blive løb for nitrobiler og elbiler.
Pris for at deltage i løbene, hvor der er præmier til
vinderne, er 50 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke
medlemmer. Interesserede tilskuere er meget velkomne. Følg med på www.rccn.dk og på foreningens
Facebook Gruppe.

Tekst & foto: Henrik Hansen
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KFUM-SPEJDERNE

Spejderne
Spejderi

Der er mange gode grunde til at sende børnene til spejder.
At være spejder ligner ikke nogle af de andre fritidsaktiviteter
man kan gå til. Her har du en række gode grunde til at sende
børnene til spejder.

At være spejder handler om, at mødes med ligeværdige
kammerater. Her handler det ikke om at vinde eller være bedst, men bare om at være sig selv.
Som spejder får man en masse frisk luft
Masser af gode naturoplevelser
Nye venner i lokalområdet  og man lærer hinanden at kende
på en anden måde end i skolen.
Spejderliv er at lære respekt for andre, demokrati, ansvar og
kammeratskab.
Spejderliv er at tage på lejr, synge sammen omkring bålet,
sove i telt, tage på tur i skoven, bygge ting af rafter, være på løb
i byen, tage på kom hjem Børge løb og meget meget mere.
Du er altid velkommen til at komme, og prøve om det er
noget for dig!
Vi har spejdermøde følgende dage:
Tirsdag 16.30 -18.30 - Ulvene (2.-3. klasse)
Ledere: May Britt Vinther, Majbritt Woller, Mette Worm
Onsdag 17.30 -18.00  Bævere (0.-1. klasse)
Ledere: Sara Kærsgaard, Jan Hejlesen.
Torsdag 18.00-20.00  Junior (4. 5. klasse)
Torsdag 18.00 -20.00  Tropspejderne (Fra 6. klasse)
Ledere: Mette Karlsen, Rebecca Thomsen
Besøg vores hjemmeside poulstrupspejderne.dk for yderligere oplysninger.
Her kan du også se programmerne for foråret.
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Tekst & foto: KFUM Spejderne

Spejdernes lejr 2012  Poulstrup spejderne skal da
selvfølgelig med!
På Spejdernes Lejr mødes spejderne fra de fem danske spejderkorps for første gang på den samme sommerlejr. Det betyder,
at grønne, blå og lyseblå uniformer for første gang skal blandes
til det, der bliver Danmarkshistoriens største fest for børn og
unge. Det betyder også, at traditioner, tro og erfaringer bliver
blandet med gensidig læring og respekt som mål.
Men det er ikke kun spejderne fra de forskellige korps, der
mødes. På Spejdernes Lejr møder spejderne også ungdomsorganisationer, FDFere, efterskoler og andre eksterne deltagere. For første gang i historien har spejderne i så massivt omfang indbudt omverdenen til at tage del i vores lejr. Vi håber, vi
kan lære af hinanden og give nogle unge mennesker muligheden for at opleve det inspirerende fællesskab, som spejderne
selv bliver høje af.
Sidst men ikke mindst mødes vi på tværs af nationaliteter
og religioner. På lejren vil mindst 10 procent af deltagerne være
internationale spejdere, der kommer fra hele verden. De kommer
med spejdertraditioner, der er markant anderledes end dem, vi
har i Danmark. Mødet med dem vil være udviklende  ikke kun
for de danske spejdere. Mødet med det danske samfund og
vores moderne demokrati vil for en del af vores internationale
gæster være en overvældende og lærerig proces, som vi glæder
os til at være en del af.
Der forventes at deltage 35. 000 mennesker på lejren i Holstebro, og Poulstrup Spejderne skal selvfølgelig med!
Vi er i øjeblikket 20 spejdere tilmeldt fra Poulstrup gruppe
og hertil kommer 3 ledere, som vil være en fast del af hele lejren
og 2 ledere som vil være der delvist. Derudover er forældre,
bedsteforældre, gamle spejdere m.m. mere end velkommen til at
hjælpe på lejren i en eller flere dage, hvis de har lyst og mulighed for det.
Vi ser frem til en fantastisk lejr.

BØRNEHAVEN
SKOVAGER

Loppeindsamling

Skovager

Torsdag d. 24. maj er igen en oplagt lejlighed til at få ryddet op i gemmer og garage. Spejderne vil nemlig med taknemmelighed komme forbi om aftenen og afhente effekterne. Det
eneste man skal gøre er at stille lopperne ud på fortorvet. Fra
kl. 17.00 vil spejderne komme rundt i byen og indsamle effekterne. Vi modtager dog ikke solarier og hårde hvidevarer.
Alle udenfor bygrænsen i Poulstrup er velkommen til at
ringe på 98 98 80 26 for aftale om afhentning samme aften.

Meget har handlet om flytning i den sidste periode  men
det blev da også jul i Skovager!
Vi havde en dejlig tur i skoven, hvor vi fandt selveste
julemanden.
Han havde godter med til os og hørte lidt om vores ønsker.

Spejdernes Loppemarked bliver i juni!
Årets loppemarked bliver lørdag d. 2. juni 2012 fra 10.00 15.00 i stalden ved Præstegården.
Effekter kan afhentes efter aftale. Ring til Henny Thomsen på 98 98 80 26.

I uge 2 begyndte vi så småt at pakke sammen i den gamle
børnehave og torsdag d. 12. januar tog vi fat for alvor!
Mange hjælpsomme og utrolig stærke forældre havde
afset tid til at hjælpe os med at flytte og mange tunge læs blev
kørt til skolen.
TUSIND TAK FOR HJÆLPEN til de mange som hjalp til!
Fredag d.13. januar gik personale fra børnehaven, SFOen
og servicemedarbejdere i gang med at flytte på plads, samle
møbler og rydde op og arbejdet fortsatte lørdag indtil kl 21.30
hvor vi omsider blev færdige.
Mandag morgen gik vi alle over til den gamle børnehave
for at sige farvel og da vi kom tilbage fik vi rundstykker og
kakao.

Så er Børnehaven Skovager flyttet til nye lokaler!

I skrivende stund har vi været i vores nye lokaler i 2 dage
og det tegner lovende.
Børnene og os voksne skal selvfølgelig bruge et stykke
tid på at få nye rutiner og lære det nye sted at kende.
Vi glæder os alle utrolig meget til at være børnehave her
på Vrejlev Hæstrup Skole og ser frem til de mange nye muligheder det giver os!
Se flere fotos fra flytningen på skolens hjemmeside.

Tekst & foto : Børnehaven Skovager
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SKOVAGER

Skovager
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Tekst & foto: Børnehaven Skovager

I FORBIFARTEN

&

S ET
SKET

En sjov historie

Jo tættere man kommer til Aalborg  jo flere kilometer er der ???
Hirtshals motorvejen kort fortalt
Anlægsarbejderne begyndte i marken i efteråret 1993 og
strækningen mellem Bjergby og Hjørring Syd blev åbnet for
trafik den 25. oktober 1996, sammen med den tilsvarende
strækning på Frederikshavnmotorvejen, mellem Frederikshavn
og Sæby Syd.
I efteråret 1996 begyndte anlægsarbejdet på etapen fra
Nørresundby til Brønderslev, og i efteråret 1999 var det arbejdet på strækningen mellem Brønderslev og Hjørring Syd, der
begyndte. Nørresundby-Brønderslev åbnede for trafik 6.
oktober 2001 og Brønderslev-Hjørring Syd den 29. september 2002.
I foråret 2002 begyndte anlægsarbejdet så på den sidste
strækning mellem Bjergby og Hirtshals. Mellem Bjergby og
rundkørslen ved Åbyen bestod arbejdet i udvidelse af den
eksisterende 2-sporede motortrafikvej til motorvej, og fra
Åbyen til Hirtshals Havn blev den eksisterende landevej udvidet fra 2 til 4 spor. Åbningen foregik d. 9. oktober 2004 og
det var HKH Kronprinsesse Mary, der klippede snoren.

Billede 2

Ved rundkørslen ved Vrejlev Klostervej/Aalborgvej mellem
Hjørring og Brønderslev
Jeg følger skiltene og kører ad Vrejlevklostervej mod motorvej E39 og tænker: pyt den ene km jeg har tabt henter jeg nok
ved at tage motorvejen. Fremme ved motorvej E39 ser jeg et nyt
skilt.

Jeg har holdt meget øje med en lille detalje, som ikke passer helt på motorvejen, og har tænkt det ville være sjovt, hvis
der kom til at gå 10 år, før der var nogen der lagde mærke til
fejlene i skiltningen. 10 års dagen er den 29/9 2012 for den
strækning jeg tænker på.
Afstanden fra Vrå til Aalborg bliver længere og længere,
jo flere kilometer man nærmer sig Aalborg

Billed 3

Ved nedkørslen til Aalborg ved afkørsel 5 på E39
Jamen hov hvad er nu det?? Nu står der at der er hele 41 km
til Aalborg - tør jeg tage motorvejen? Jeg kommer jo tilsyneladende længere og længere væk fra Ålborg, og jeg som troede
der kun var 39 km fra Vrå til Ålborg. Hvis der er nogen i Vrå, der
har sagt der ikke er langt til noget fra Vrå, er de da blevet snydt.
Kører vi den modsatte vej er skiltningen ok - mon der findes
flere af disse sjove skiltninger ved Hjørring?
Billede 1

Ved rundkørslen ved Borupvej i Vrå
Jeg kører så mod motorvej E39 og Aalborg ad Vråvej ud til
den gamle hovedvej og i rundkørslen møder jeg et nyt skilt der
viser jeg er på rette vej mod Aalborg, men hov hvad er det ? er
jeg kørt forkert nu er der 40 km til Ålborg og jeg har ikke set
nogen sidevej så jeg kan ikke være kørt forkert - jeg tænker om
jeg bør vende om, men vælger at forsætte i retningen skiltningen på billede 2.

Tekst & foto: Niels Worup &
Henrik Hansen

LOKAL
bladet

19

Sognearbejdet

Dato

4. marts
7. marts
11. marts
18. marts
25. marts
30. marts
1. april
5. april
6. april
8. april
9. april
15. april
22. april
25. april
29. april
2. maj
4. maj
6. maj
13. maj
17.maj
20. maj
27. maj
28. maj

Kirkebil

GUDSTJENESTER
OG MØDER

Kirkeåret

Kl.

2.s.i fasten
09.00
Gud og aftensmad
17.30
Konfirmanderne
10.30
Midfaste
14.00
Mariæ Bebudelse
10.30
Rockgudstjeneste
19.00
Palmesøndag
10.30
Skærtorsdag
19.00
Langfredag
10.30
Påskedag
10.30
2. påskedag
19.30
1.s.e. påske
14.00
2.s.e. påske
10.30
Før mørket sænker sig 19.00
3.s.e. påske
10.30
Gud og aftensmad
17.30
St. Bededag
10.30
4.s.e. påske
09.00
5.s.e. påske
14.00
Kr. Himmelfart
10.30
6.s.e. påske
10.30
Pinsedag
10.30
2. pinsedag.
10.30

Kirke

Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Sejlstrup

Prædikant

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
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
OH, VN og KRRR
Ole Holm
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R:Rafn
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
OH, VN og KRRR

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

Indre Mission
19. marts
7. maj

Møde i Sognehuset kl. 19.30
Tale v/Poul Nielsen, Frederikshavn
Sang v/Per Jørgensen, Astrup
Møde i Sognehuset kl. 19.30
v/Henning Kristensen, Svenstrup
Kontaktperson: Erik Christensen tlf. 23 47 86 92
Kom og vær med, vi glæder os til at se dig

I præstens fravær

Bemærkninger
Kirkekaffe

og konfrimanderne
Ungdomsgudstjeneste
Minikonfirmander
Let anretning
Kaffe i forsamlingshuset
Vin og chips m.m.
Konfirmation

Friluftsgudstjeneste

Sognepræsten
Kirstine R. R. Rafn
Vrejlev Præstegård,
Vrejlev Kirkevej 28,
9760 Vrå
tlf. 98 98 60 43
Mandag-torsdag
Mail: krr@km.dk

Kirkegårdskontoret
Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå

Kirkegårdsleder
Jan Bjergene Christensen

Når jeres lokale sognepræst har fri er der afløsning af enten Ole Holm (Vrå-Em)
eller Viggo Noe (Vejby-Sejlstrup-Harritslev-Rakkeby), idet vores i alt 8 sogne har
indgået et samarbejde om afløsning ved fravær.
Jeg har fridag om fredagen, og det står jer frit for at kontakte enten Ole Holm eller
Viggo Noe, hvis det ikke kan eller skal vente til mandag. Men der ud over holder
jeg fri følgende dage:

Servicemedarbejder
Inger Hansen

Lørdag d. 17/3 - søndag d. 18/3 (Viggo Noe)
Tirsdag d. 11/4 - søndag d.15/4 (Ole Holm)
Lørdag d. 12/5 - søndag d.13/5 (Viggo Noe)

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

Ole Holm kan kontaktes på tlf.: 98 98 10 40 eller mail: OHO@KM.DK og
Viggo Noe kan kontaktes på tlf.: 98 99 80 22 eller mail: VNO@KM.DK
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Tlf 98 98 83 60
Mail: vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
Kontortid: Mandag-fredag kl 9-12

Menighedsrådet

NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Sognearbejdet

Palmesøndag
Søndag den 1. april, kl. 10.30
er der højmesse i Vrejlev Kirke.
Det er der jo næsten hver søndag, så det er ikke nogen nyhed.
Det nye ved denne højmesse er,
at minikonfirmanderne deltager.
Og det sker jo som bekendt kun
én gang om året. Så der er virkelig god grund til at komme og
være med denne søndag.
Vi får hele påskeevangeliet
udfoldet i et flot passionsspil,
så
i
vi ikke er spor i tvivl om, hvordan
vor Frelsers død og opstandelse
er foregået. Det er virkelig en dejlig oplevelse at se 3. klasse fra
vores skole udfolde deres talenter.
Der vil naturligvis også være
overrækkelse af minikonfirmanddiplom og bibel til alle deltagerne.
Og højmessen forløber næsten
som normalt  bortset fra, at
passionsspillet har erstattet søndagens prædiken. Kom og støt
op omkring vores minikonfirmander, der virkelig har slidt i det,
for at lære deres roller og replikker.
Minikonfirmanderne har været samlet 12 onsdage efter skoletid, hvor de flittigt har sunget
og lyttet til bibelhistorie. De har
undervejs bygget Noas ark, lavet
Edens have (med karse) og mange
andre aktiviteter. De har endda
nået at lave udsmykning til kirken og en lille gave til hver enkelt
kirkegænger, der deltager Palmesøndag.

Sognepræst Kirstine R.R. Rafn
Foto: Inger Hansen
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Rockgudstjeneste
Fredag den 30. marts 2012, kl. 19.00 slår vi igen kirkedørene
op for lidt god rock. En ungdomsgudstjeneste er en gudstjeneste, hvor vi med respekt for både kirken og traditionerne  alligevel vender det hele lidt på hovedet
For vi sætter musikken i højsædet og synger - af fuld hals 
med på de gode rocknumre. Der kommer selvfølgelig et rockorkester og spiller. Men denne gang bliver det noget helt særligt... For vi har indgået samarbejde med Viggo Noe fra VejbySejlstrup-Harritslev-Rakkeby Pastorat. Og ikke bare optræder
vores konfirmander  men Viggo kommer også med sit
konfirmandhold. Så jeg tør godt love, at det bliver en fed
aften og en sej oplevelse at være med til. Vrå-Em er også
inviteret, så vi har alle muligheder for at fylde kirken og dermed
skabe en fantastisk aften.
Sidste år lokkede det heldigvis også de ældre - altså forældre - og andre interesserede indenfor. Og aftenen er ikke kun
for børn og unge. Det er for alle, der er interesseret i at være en
del af musikken og livsglæden i Guds hus.
Snyd nu ikke jer selv for en herlig oplevelse  kom og vær
med.

SOGNENE NETOP NU

Billede til venstre:
Vi er bare helt klar til rockgudstjeneste i Vrejlev kirke (arkivfoto fra 2011)

SANGE FOR LIVET - Syng for livet - En hyldest til foråret
Søndag den 25. marts kl. 19.00 danner Vrejlev
kirke rammen om en koncert med skolens børnekor
og Vrejlev kirkes voksenkor og solister. Kor og solister forener kræfterne i et program hvor glæden,
kærligheden og evangeliet er tema for musikken.
Her synges gospel, musical og det hele bakkes
op af en dejlig kvartet bestående af Ib Buchholtz
Hansen  klaver, Jacob Rose  saxofon, Hans
Bovin  bas og Thomas Vadman  slagtøj.
Dette livsbekræftende arrangement erstatter
forårsfesten, som menighedsrådet i mange år har
arrangeret i marts eller april måned.
Vi håber at rigtig mange vil støtte op om arrangementet og finde vej til Vrejlev kirke denne forårsdag i marts.
Koncerten dirigeres af kirkens egen organist:
Lene Rom Frederiksen.
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De 10 bud  i en langt mere moderne udgave
Årets konfirmander fik til opgave at lege Gud. De
skulle for en kort bemærkning sætte sig i Guds sted og
udstede nogle nye og mere tidssvarende bud til mennesket. Og der kom mange gode tanker ud af hvad nu hvis
jeg var Gud og kunne bestemme. Her er et udpluk af de
bedste, sødeste, mest rørende Læs dem og I vil se, at der
er nok at huske på, hvis man skal adlyde de nye bud  som
egentlig ikke adskiller sig fra de gamle  på andet end sproget.
Du må ikke stjæle fra din næste og din næstes næste
osv.
Du må ikke dræbe
Du må ikke være utro
Vær god mod alle dyr
Vis andre respekt
Du må ikke starte en krig
Du må ikke være egoistisk
Du må ikke udsætte andre for fare
Du SKAL hjælpe andre og du må ikke være selvglad
Du må ikke gøre noget kriminelt
Du må ikke mobbe
Tænk over hvad du gør, for det kan skade andre
Du må ikke bære nag
Sig altid sandheden
Du skal ikke være bange for at elske
Du må ikke hade
Du må ikke køre bil, når du er fuld
Du må ikke være misundelig
Du skal elske din familie og venner
Du må ikke være jaloux
Du skal gøre gode gerninger
Du må ikke bande
Du skal tro på Gud
Du skal respektere ældre mennesker
Du må ikke være ond
Du må ikke bande i en kirke
Slut fred med dine fjender
Tænk over, hvad du bruger dine penge til
Du skal være sikker på det, du gør
Man skal stoppe, når der bliver sagt stop

De 10 anti-bud
Når man først har prøvet at lave nye bud til mennesket,
så kan man jo passende lave anti-bud. Det vil sige, at man
skriver alt det ned, som man udmærket ved, at man ikke skal
gøre. Men øvelsen består i at gennemskue, hvad der er
rigtigt og hvad der er forkert. Og det ved konfirmanderne
godt. Her er et lille udpluk af deres anti-bud, de mest anvendte om at man gerne må stjæle og dræbe er ikke taget
med:
Vær led mod din næste
Tænk på dig selv før du tænker på andre
Tilbed djævelen
Lad ikke andre stå i vejen for dig
Du skal være utro
Lav hærværk
Vær racist
Brænd alle kirker ned
Sig noget grimt til andre
Du skal mobbe dem, du ikke kan lide
Vær ligeglad med, hvad andre gør for dig
Tænk altid på dig selv
Der er ingen, der bestemmer over dig
Du skal mindst have 3 koner af gangen
Brænd alt det, der ikke har med kristendom at gøre

Sognepræst
Kirstine R. R. Rafn
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Du kan altid finde de sidste nye billeder fra
arrangementer på
www.vh-kirker.dk Links/ Billedgalleri 2012

Før mørket sænker sig
Onsdag den 25. april holdes aftengudstjeneste i Vrejlev
Kirke kl. 19.00. Gudstjenesten er langt mindre højtidelig end vi
er vant til fra søndagenes højmesser. Det er tænkt som en aftenandagt, hvor der er plads til ro og afstessning. Vi trænger alle til
lidt afslapning eller afstressning, når vi har været på job hele
dagen. Og ofte ender vi i sofaen foran TV. Og det er der bestemt
heller ikke noget i vejen med. Men af og til trænger vi også til at
lade batterierne op og hvor gør vi bedre det, end i selskab
med familie og venner, i Guds hus, hvor der er plads til ro og
eftertanke?
Før mørket sænker sig er godt for den trætte sjæl. Der er
mulighed for at komme lidt ned igen efter en ofte hård og lang
arbejdsdag, hvor mange mennesker og mange ting har trukket
på en hele dagen.
Denne gang handler aftenen om tilgivelse og kærlighed 
hvilket ligger direkte i forlængelse af påskens temaer  og ikke
mindst er meget relevant i vores dagligdag.
Når vi har holdt ca. ½ times gudstjeneste, vil vi samles om
et godt glas rødvin (cider, sodavand eller lign.) og ikke mindst
om hinanden. For det smukke, gamle kirkerum indbyder til samvær  og det plejer vi at nyde sammen. I gamle dage var kirken
også det rum, hvor man mødtes og udvekslede beretninger og
talte med venner og naboer. Det gør vi igen. Ikke fordi vi gerne
vil tilbage til de gode gamle dage, men fordi vi gerne vil holde
gode, gamle og værdifulde traditioner i hævd.

Gud og aftensmad
Vi har skiftet navnet ud  og menuen  men indholdet er
som det plejer. Vi har ½ times gudstjeneste i en børnevenlig
form, hvorefter vi sætter os til bords og spiser sammen. Der er
stor værdi i måltidsfællesskabet, hvad enten man mødes over
spaghetti og kødsovs eller boller i karry. Det vigtige er ikke så
meget, hvad man spiser, som hvem man gør det sammen med.
Og i Vrejlev kirke spiser vi sammen med familie og venner og
hygger os flere gange om året.
Det er ikke fordi, der er noget i vejen med Spaghettigudstjeneste, at vi har ændret på det. Ændringen skyldes, at
vi mente det var på tide at prøve en ny menu. Og samtidig er
det vores store håb, at menuændringen vil lokke flere til at
komme og være med. Vi opdagede nemlig, at spaghetti ikke var
lige populært hos alle
Næste Gud og aftensmad er onsdag den 7. marts  hvor
emnet vil være NOAS ARK. Det handler om den gang Gud
blev vred og oversvømmede hele jorden. Men Noa og hans
kone og tre sønner (Sem, Kam og Jafet) reddede sig i en stor
båd. I båden havde de også to af hver af alle dyrene, og det er
en rigtig god historie.
Og igen onsdag den 2. maj samles vi atter om NADVEREN.
Denne aften handler om Jesu sidste måltid sammen med vennerne (disciplene), og vi skal prøve altergang. Altergang er det
lille måltid vi spiser i kirken hver søndag til minde om Jesus.
Så kom og vær med i fællesskabet og få del i oplevelserne
i vores smukke kirkerum.
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Når konfirmanderne holder højmessen
Søndag den 11. marts, kl. 10.30 slår Vrejlev Kirke dørene
op for en helt anderledes og livlig højmesse. Det er nemlig
konfirmanderne, der holder højmessen  ikke præsten! Og årets
konfirmander er dygtige. Se bare andetsteds i bladet, hvordan
de har lavet nye og moderne 10 bud.
Konfirmanderne har gennemarbejdet højmessen og dens
forløb, og de har brugt en lørdag på at forberede sig i kirken til
denne helt unikke gudstjeneste. Det der blandt meget andet
gør denne gudstjeneste til en særlig oplevelse er, at vi får
konfirmandernes egen fortolkning af bøn, kollekt, prædiken 
ja hele forløbet. For de har nemlig selv lavet det hele. Det
bliver de unge menneskers egne ord, vi kommer til at høre. Det
bliver deres fortolkning af både højmesse og bibeltekster, som
vi får et indblik i. Og det bliver næppe kedeligt!
Det bliver selvfølgelig en almindelig højmesse for så vidt
angår forløb, salmer, altergang og læsninger  men det bliver
på konfirmandernes præmisser og med deres egne ord. Og de
kan godt. De ved godt, hvad de tror på, og kan formidle det til
os andre. Så kom og vær med  kom og oplev hvordan unge
mennesker fortolker det glædelige budskab. Jeg tør godt love,
at det bliver en dejlig oplevelse for alle  ikke bare for de stolte
familier!

Konfirmationen 2012
Søndag den 29. april, kl. 10.30 holder vi konfirmation i
Vrejlev Kirke. I år er der 21 konfirmander, der flittigt har tilegnet
sig den kristne lærdom
Konfirmanderne og præsten mødes i kirken allerede kl.
09.30 for at blive fotograferet og få nerverne lidt på plads. Der
vil være opsat poser i våbenhuset til lykønskningskort, blomster, gaver og andre hilsener. Og der vil naturligvis være vagt
på under hele konfirmationen.
Navnene på konfirmanderne offentliggøres  men ikke deres adresser. Dette af hensyn til faren for indbrud mens familierne er i kirke. Derfor må alle interesserede lægge vejen forbi
kirken, hvis de vil glæde konfirmanderne med en hilsen.
Og det er en festlig dag at gå i kirke. Konfirmanderne har
blandt meget andet brugt forberedelsestiden på at skrive deres helt egen trosbekendelse og egne bønner. Disse vil blive
brugt ved konfirmationen  og kun denne ene gang.
Konfirmanderne har også selv valgt salmerne, så det bliver
helt sikkert en lys og festlig dag.

Sognepræst Kirstine R.R. Rafn
Foto: Henrik Hansen
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Babysalmesang
I løbet af de første måneder af året har et nyt hold babyer
og mødre været samlet i Vrejlev kirke til babysalmesang.
22. marts er sidste gang man mødes i kirken og synger og
leger, og nyder den stille ro der er i kirkerummet.
Babysalmesang starter igen til efteråret, hvor vi håber at
alle områdets mange babyer med deres mødre vil deltage.
Herunder billeder fra forårets babysalmesang

Så synger vi igen
MAN BLI´R SÅ GLAD NÅR MAN SYNGER 
OG VI VIL SÅ GERNE VÆRE FLERE
Voksenkoret ved kirkerne er igang igen efter velfortjent
juleferie.
Vi er et amatørkor på ca. 20 medlemmer, som gerne vil
lære noget mere. Derfor lærer vi sangteknik, lidt musikteori,
men først og fremmest sangglæde  en god sang børster
støvet af hjerte og hjerne.
Vi synger et blandet repertoire af både kirkelige og verdslige satser: salmer, klassiske korsatser, gospelsange, spirituals
og musicalsang vil også være på repertoiret.
Vi medvirker til egne koncerter, gudstjenester, kirkelige
arrangementer og sangaftner  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 en tirsdag
aften kl. 19.30
Venlig hilsen Lene Rom Frederiksen
Organist
Tlf. nr. 98 88 78 81  30 12 90 81

Fællesskabseftermiddage
I disse dage afleverer vi 10 sække med beklædningsgenstande og andre brugsgenstande til Holger og Bodil Risdal,
som har fået fat i en stor lastbil, der vil tage varer med retur til
Rumænien. Det er en stor fornøjelse at se hvad der bliver
fremstillet og at vide at det kommer sikkert frem til mennesker, der har hårdt brug for det og det har de uden tvivl. Bodil
fortalte forleden at rumænske lønninger var blevet sænket
med 25 % ! Hvad ville danskerne gøre, hvis de kom ud for
noget tilsvarende ?
Vi er igen blevet begavet med garn fra forskellige behjertede mennesker. Vi fik så meget, at vi videregav noget af det
til Røde Kors i Vrå, som også har hjælpearbejde i gang, men
vi er taknemmelige for alt, hvad der bliver givet og man kan
stadig aflevere garn og stoffer i sognehuset. Vi tager imod
med stor tak.
Sæsonens sidste mødedatoer er:
2. marts kl. 14  17 i sognehuset
13. april kl.14 - 17 i sognehuset
11. maj kl. 14  17 i præstegården.
Kom og vær med i et fællesskab. Du kan sikker også
bidrage til hygge og samvær
Edith Jess

Husk - du kan aflevere garn og stoffer i Sognehuset - alt modtages med STOR TAK
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Påskens gudstjenester
Vi har allerede andetsteds i bladet udførligt omtalt Palmesøndag, som helt sikkert bliver en dejlig oplevelse med
minikonfirmanderne. Men der er mange helligdage i påsken,
så her følger en oversigt over gudstjenesterne:
Palmesøndag, den 1. april, kl. 10.30 i Vrejlev Kirke 
samles vi om minikonfirmandernes passionsspil og en festlig højmesse, hvor vi fejrer Jesu indtog i Jerusalem.
Skærtorsdag, den 5. april, kl. 19.00 i Vrejlev Kirke 
holder vi aftengudstjeneste i lighed med tidligere år. Der vil
efter gudstjenesten være et let traktement, som Menighedsrådet og Aktivitetsrådet sørger for. Og det er jo naturligvis
fordi, vi mindes nadverens indstiftelse og Jesu sidste påskemåltid med disciplene.
Langfredag, den 6. april, kl. 10.30 i Vrejlev Kirke 
afholdes en almindelig højmesse. Dette er jo smertens dag,
hvor vi gennem Jesu lidelseshistorie mindes om vor Frelses
død for vores skyld.
Påskedag, den 8. april, kl. 10.30 i Hæstrup Kirke 
holder vi festlig højmesse og mindes livets sejr over døden.
Kristus er opstanden. Fra den tomme grav udspringer nyt
liv.
2. Påskedag, den 9. april, kl. 19.30 i Vrejlev Kirke 
mødes vi med Vrå-Em Pastorat og Vejby-Sejlstrup-HarritslevRakkeby Pastorat til en festlig musikgudstjeneste, hvorefter
vi nyder aftenkaffen i forsamlingshuset i Poulstrup.
Vi er sikre på, at der er noget for enhver smag og interesse i påskens mange smukke gudstjenester. Vi glæder os
derfor til at se jer og til at fejre påskens glædelige budskab
sammen med jer.

NYHED  2. Pinsedag - Fællesgudstjeneste
Mandag den 28. maj, kl. 10.30 er der stor fælles friluftsgudstjeneste i Sejlstrup. Og der afholdes således ikke højmesse
i Vrejlev-Hæstrup Pastorat denne dag.
Lige nord for Sejlstrup kirke er et dejligt område, hvor de tre
samarbejdspastorater  Vrå-Em, Vejby-Sejlstrup-HarritslevRakkeby og Vrejlev-Hæstrup  afholder en fælles friluftsgudstjeneste. Vi glæder os til at byde rigtig mange velkommen
på en, forhåbentlig, solrig og dejlig formiddag i Guds fri natur.

Ole Holm er denne dag prædikant og de øvrige kirkelige handlinger varetages af Viggo Noe og Kirstine Rafn.
Det er en god idé at medbringe stole eller tæpper til at sidde
på, idet der i sagens natur ikke er hverken kirkebænke eller på
anden måde mulighed for at sidde ned.
Det er vores store håb, at rigtig mange vil bakke op om
dette nye tiltag. Vi ser meget frem til et godt og spændende
arrangement mellem alle otte sogne.

Sognepræst Kirstine R.R. Rafn
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Nye tider i Hæstrup Kirke
Under denne overskrift skrev jeg tidligere, at vi flyttede
gudstjenesten til kl. 10.30. Det afstedkom flere tilkendegivelser af, at dét var man glad for. Lige som der kom flere bemærkninger om, at det ikke var så godt!!! Og sådan kan man ikke
gøre alle tilfreds. Men vi kan da i hvert fald bestræbe os på, at
gøre så mange som muligt glade. Og derfor prøver vi i år at
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have gudstjeneste på forskellige tidspunkter. Således fremgår det af gudstjenestelisten (se andetsteds i bladet), at der
er højmesse nogle søndage kl. 09.00 og andre kl. 10.30 i Hæstrup kirke. Så håber jeg, at så mange som muligt får opfyldt
deres ønsker. Og Hæstrupborgerne er naturligvis altid velkommen til at henvende sig med gode idéer og ønsker.
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Poulstrup by
Da der er kommet rigtig mange nye borgere til
Poulstrup i de senere år, er her lidt information
om Poulstrup by, fortalt af en indfødt.

Det gamle Poulstrup
Vest for det Poulstrup vi kender i dag, ligger en række gårde,
der allerede i middelalderen var en landsby, det oprindelige
Poulstrup, i dag kaldet Nedreby, med Vrejlev kloster som den
store jordbesidder. Alle gårdene var før starten af 18 hundredetallet fæstegårde under Vrejlev Kloster. Vest for Poulstrup var
der allerede før vor tidsregning aktivitet, idet der her er gjort
flere fund, der stammer fra stenalderen.
Ved gårdene fandtes et asyl, fattighus kaldet Poulstrup
Hospital, det blev drevet for midler fra Vrejlev Kloster.
Mejeriet Alfaholm i Poulstrup, blev oprettet 1886 som
Vendsyssels første andelsmejeri. I perioden 1900-1920 opførtes
16 huse nær mejeriet, samt 11 huse og 3 gårde ved og nord for
Gl. Rønnebjergvej. I 1920erne fyldtes hullerne ud i den sydlige bebyggelse med flere huse og snart opstod her en landsby
med butikker, erhverv- og servicevirksomheder for landbruget,
købmand, Brugsforening og smed m. fl.
Dette betød en stor tilflytning og Poulstrup var i 1950erne
oplandscenter med flere dagligvareforretninger, bagerier og forskellige servicevirksomheder. En af de største arbejdspladser
var en karrosserifabrik med 30 ansatte, som også fik en væsentlig betydning for Poulstrups udvikling og denne karrosserifabrik fortsatte formentlig med at påmontere lad på lastbiler indtil 1950erne.
Poulstrup har været en meget driftig handelsby, som vel
nærmest kunne betegnes som selvforsynende.
Der blev også dannet mange foreninger, hvorfor man i 1923
byggede byens forsamlingshus
I løbet af de sidste 50 år er næsten alle forretninger fra
dengang forsvundet fra byen - ganske som det er sket i de
fleste andre landsbyer i Danmark. De sidste virksomheder der
er tilbage i byen er nu en KWIKspar købmand, forskellige håndværksvirksomheder, en autoforhandler og en frisørsalon
Det nye Poulstrup, som var opstået efter mejeriet blev bygget, bestod i starten af lave huse langs den brolagte Hovedgaden, de fleste med små forretninger og små erhverv. Byen havde
i 1950erne ca. 25 dagligvareforretninger og servicevirksomheder.
Først senere kom mere statelige huse til, de fleste beliggende på
Hovedgadens østside, der i dag har et karakteristisk landsbypræg og mange af husene er bygget efter Bedre Byggeskik.
Bedre Byggeskik var en landsforening af arkitekter og andre
interesserede, stiftet i 1915, med det formål, at højne og udvikle
den danske bygningskultur.
Udover husene i Hovedgaden og på Birkager, der er bygget efter Bedre Byggeskik, kan nævnes nogle særlige huse,
som mejeriet Alfaholm fra 1886, Missionshuset Bethania fra 1901
og Poulstrup Gl. Skole på Munkholmvej fra 1903.
Parcelhuskvartererne i Poulstrup, der ligger som sidegader til
Hovedgaden, er opført i 1970erne og 1980erne.

Børnenes jord

Tekst: Henrik Hansen
Foto: Arkivet & Henrik Hansen
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Bebyggelsen i Poulstrup har indenfor de seneste 100 år
udviklet sig fra enkeltliggende gårde, samt landarbejderboliger
til Vrejlev Kloster Hovedgård, til den karakteristiske langstrakte
randbebyggelse langs Hovedgaden som vi kender den i dag.

Poulstrup i dag
Med ca. 500 indbyggere og et højt offentligt serviceniveau
er Poulstrup godt rustet som Hjørring kommunes sydligste lokalcenter. Der er nyudstykkede byggegrunde og gode busforbindelser til Hjørring. Lokale fokusgrupper arbejder til stadighed med at videreudvikle byen som et godt bosted for alle
generationer. I 2006 blev Ministrup, Børnenes Jord i Poulstrup kåret til Årets Børneby i hele Nordjyllands Amt.
Her i 2011 afsluttede og indviede Hjørring kommune og EU
et stort byfornyelsesprojekt, som også indeholder flere forbedringer til bedre trafiksikkerhed.
Lokalområdets folkeskole ligger i Poulstrup og hedder
Vrejlev-Hæstrup Skole med klasser fra 0. til 6., SFO og børnehave. Skolen er en del af Tårs Skolecenter. På samme grund som
skolen, ligger den selvejende institution Vrejlev Hæstrup Hallen med motionscenter og byens boldbaner, hvor idrætsforeningen PV Sport 81 har hjemmebane.
Poulstrup har også dagplejere, et spejderhus, lokalhistorisk arkiv, Børnenes Jord, børnenes egen legeplads, en købmandsbutik (ejet af borgerne), put & take fiskesøer, ridehal og
ridebaner samt aktivitetshus for pensionister.
Poulstrup ligger i tilknytning til herregårdslandskabet ved
Vrejlev Kloster og Vrejlev Kirke, hvor der kan spores rester af en
oldtidsvej mod klostret, af middelalderens transportveje, og af
Frederik d. 3.´s Kongevej op gennem Vendsyssel.
Omegnens natur er varieret, fx har vi skoven/plantagen
Poulstruplund beliggende nord for byen  skoven blev plantet
i 1906.
Mod sydøst findes den nærliggende Tollestrup Mose, hvor
der er gjort flere offerfund fra stenalderen. I Tollestrup Mose er
der to afmærkede stier, hvor man kan få sig en dejlig gåtur. I 2006
etableredes en anden populær sti, med udgangspunkt fra Vrejlev
Kirke, nemlig trampestien med navnet Klosterruten.
I disse år er der en stor tilflytning af børnefamilier, som
vælger at bosætte sig centralt i Vendsyssel, hvor man får meget
mere hus for pengene end i de store byer. Beliggenheden er
ideel, da vi fra Poulstrup kun har knap to kilometer til
motorvejsafkørsel 5 Vrå, hvorfra vi kan køre til Hjørring eller
Brønderslev på små 10 minutter og til Aalborg på en lille halv
time.

Velkommen til Poulstrup

Fra dengang der altid var vinter i Poulstrup

Om navnet Poulstrup
Stednavneendelsen strup tyder på, at byen kan være opstået i sen-middalderen. Endelsen kommer af ordet Torp, som
betyder udflytterbebyggelse. Poulstrup betyder altså Pouls
udflytterbebyggelse.
Se meget mere om Poulstrup på www.poulstrupnet og på
Lokalhistorisk Arkiv i Hovedgaden 8, hvor der er åbent hver
mandag fra kl. 16-18.
Henrik Hansen, Poulstrup
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Tekst: Henrik Hansen
Foto: Arkivet & Henrik Hansen

Her var engang byens største arbejdsplads

KORT FORTALT

KORT

FORTALT

Mejeriet Alfaholm

Den tidligere Brugsforening i Poulstrup nu KWIK SPAR købmand

Byggegrunde Tjørnager i Poulstrup
Livlig handel hos KWIK SPAR da der var åben awten 2011

Udstilling om Prinsesserne fra Rønnebjerg Storgaard på Arkivet

Fra Klosterrutens åbning

Tekst: Henrik Hansen
Foto: Arkivet & Henrik Hansen
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HARKEN UGF

HUGF

Det er klubben der forstår, at lave nogle super hyggelige
ting og er med til at danne rammen for en god gang gymnastiktræning. Her er det foreningens forældre/barn hold der viser lidt
af hvad der laves på deres hold, som er i hallen hver Torsdag fra
kl 17.00 til 18.00.

Her er det Mille der er ved at blive fanget af sin mor.

I December blev der hygget lidt mere end ved de øvrige
træninger der har været, der var nemlig pebernødder ved hver
træning samt julemusik. Juletræ, der var pyntet så flot af børn
fra børnehaven i Harken, det skulle vi selvfølgelig danse om,
ved den sidste træning inden juleferien, når der var danset lidt,
var der en slikpose til alle børnene.

Zumba

Forrest er det Nicoline der lige er hoppet ned.

Her er det Oskar der er ved at komme op af en bakke, med hjælp af sin
mor og Malou der snakker med sin far.
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Tekst & foto. Lisa Dissing Hansen

Sved, grin og godt nytår!
Der blev shoppet Zumbatøj, grinet, svedt, drukket meget
vand, svedt lidt mere, grinet og til sidst boblevand og et godt
nytår.
Det er vist de ord der beskriver en rigtig sjov og herlig
aften, hvor 100 damer var mødt op til 2 timers zumba i Harkenhallen den 30. dec. 2011.
Så var der ingen grund til dårlig samvittighed, når nytårsmaden skulle indtages dagen efter!
TAK til alle der bakkede op om eventen, ikke mindst alle
hjælperne og de instruktører der fik os til at svede!

HARKEN UGF

LOPPEMARKED
I HARKENHALLEN

Harken Ungdoms og Gymnastik Forening
åbner dørene for det årlige loppemarked
Lørdag d. 14. april kl. 10.00-13.00
og søndag d. 15. april kl. 10.00-12.00

INDSAMLING AF EFFEKTER
ONSDAG DEN 11. APRIL FRA kl. 16.30
Foreningens hjælpere kører rundt til husstandene i lokalområdet. Det
indsamlede sorteres i hallen og gøres klar. I dagene mellem onsdag og
selve loppemarkedsdagene er man velkommen til selv at aflevere sine
bidrag til loppemarkedet under halvtaget udenfor hallen.
Evt. spørgsmål kontakt: Lisa Dissing Hansen på 28722797
eller mail@lisadissing.dk
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Der er sket rigtig meget her i vores hus de sidste mdr. Store
dele af skolen har været berørt af ombygningen så vi er klar til at
børnehaven flytter ind, lige nu er det de sidste ting der skal på
plads da det hele sker om få dage. Vi glæder os voldsomt til at
børnehaven kommer og vi skal til at samarbejde med dem og vi
vil gøre alt for at de skal føle sig velkommen. Her far velkommen
til dem alle både børn og voksne.

Skovhuset

Selv om det hele har stået i ombygningens tegn har vi
forsøgt at få tid til nogle spændende ting ind imellem. Her i
efteråret har vi haft et robotprojekt kørende. AVV havde en
konkurence kørende om affald og hvad det kunne bruges til og
eller arbejdes med. De havde udlovet en præmie på 3000 kr. for
det bedste. Her lige før jul blev vi ringet op om at vi havde
vundet præmien og de ville invitere os op og hente pengene
og ellers til en rundvisning. Det skal snart løbe af staben og
det glæder vi os til. Vores projekt gik ud på at vi hentede en
trailer fyldt med forskelligt elektronik hos AVV. Så gik børnene
ellers i gang med at skille det hele af. Det kom der mange sjove
oplevelser ud af, det er helt utroligt hvad der er inden i sådan
noget. Derefter gav vi børnene en opgave som lød på at der
skulle bygges robotter. De fik helt frie hænder, men det skulle
være en robot som kunne et eller andet. Måske hjælpe med
lektierne, skændes med , lege med eller noget helt andet. Det
kom der rigtig mange gode ideer ud af. Da vi havde næsten 40
robotter holdt vi et brag af en fernisering. Viggo Bilde klippede
den røde snor, pressen var mødt op, forældre var inviteret og
ikke mindst AVV, som også kom for at se hvad det var vi havde
fundet på. Det var en helt fantastisk dag med champagne og
småkager til alle. Børnene viste stolt deres ting frem og fortalte
om det de nu havde lavet og hvad deres robot kunne bruges til
. Vi havde også besøg af Lykke Bertel som arbejder med at lave
rigtige robotter. Hun fortalte om hvad robotter kunne bruges
til og havde også en robot sæl med som bruges på plejehjem,
det var helt fantastisk og børnene var meget optaget af hvad
hun fortalte.
I december holdt vi en hyggeaften. Det foregik fra 16.30 til
19.30 og dem der havde lyst kunne bare blive hele dagen.
Mange synes det var rigtig hyggeligt at være i SFO helt til kl.
19.30. Eftermiddagen gik med at forberede aftenen , lave mad
og ellers gøre klar. Næsten alle mødte op og det var rigtig
dejligt . Aftenen startede med en omgang dødbold i gymnastiksalen imens aftensmaden blev lavet færdig. Efter kampen
blev der spist pasta og kødsovs i lange baner. Det var noget
alle kunne bruge. Da aftensmaden var spist stod det på gemmeleg rundt på skolen. De voksne styrede legen og havde
lukket de døre op til de rum man måtte gemme sig i. Det var
noget der kunne bruges. Alle synes det var sjovt at lege noget
der ikke lige foregår til hverdag. Aftenen sluttede med at der
var is til alle. Det var en rigtig hyggelig aften og der var mange
der trængte til at komme hjem i seng da de blev hentet.
Her i efteråret har vi også været til svømning om mandagen. SFO på Tårs skole har svømmehallen og har så inviteret
os til at deltage med op til 8 børn af gangen. Skolecentret har
en bil som vi alle må låne så derfor har det kunne lade sig gøre
at komme til Tårs uden de helt store udgifter. Vi har valgt at det
er børnene fra 2. klasse og op efter der får tilbudet på skift. Det
har været rigtig hyggeligt og det vil fortsætte her i det nye år.
Hilsen fra alle os i Skovhuset

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Vrejlev-Hæstrup skole
Medarbejderstaben på Vrejlev-Hæstrup skole
Bagerst fra venstre: Tommy Lillelund Christensen, Bodil Beck, Jan Breivik, Anette Jensen,
Henrik Simonsen, Henrik Hansen, Maria Bruun.
I midten fra venstre: Kurt Sørensen, Karsten Lykke Jensen, Eva Carlsen, Sidse Ørebro, Mia,
Ole Jensen, Kirsten Biegel.

Henrik Jensen

Bo Jensen

Forrest fra venstre: Pernille Daarbak, Karin Dalsgaard, Line Thomsen Christiansen, Birgitte
Knudsen, Majken Sundby, Birgitte Styrishave, Belle Møller.
De tre herrer til venstre var fraværende da billedet blev taget derfor disse specielle optagelser.
Desuden arbejder Jens Erik Mølbak Vidriksen på skolen som teknisk medarbejder (pedel), men
han havde ferie da fotograferingen fandt sted.

Anders Leth

Royalt besøg ved Birgitte Knudsens 25 års jubilæum på VrejlevHæstrup Skole
Da Birgitte Knudsen blev fejret på skolen i Poulstrup i anledning af sit
25 års jubilæum, som lærer på Vrejlev-Hæstrup Skole, var der afbud fra
borgmesteren, men i stedet dukkede selveste Dronning Margrethe op. Majestæten holdt en munter og royal tale for jubilaren, inden hun overrakte
Birgitte en flot buket blomster. Jo, lidt kongelig har man da lov at være .
Jubilæet blev fejret d. 3. november 2011  ca. 1½ år forsinket pga. en forglemmelse hos kommunen

Tekst & foto: Vrejlev hæstrup Skole
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Forrygende flot skolefest i Poulstrup
Skoleårets fornøjelige skolefest på Vrejlev Hæstrup Skole,
var yderst vellykket og blev indledt med, at skolecenterleder
Jan Breivik, bød velkommen til de mange fremmødte i gymnastiksalen, hvorefter der traditionen tro var fællessang.
De mange elever, forældre og andre gæster kunne herefter
se 6. klasses skolekomedie Den magiske julekiste, som de
opførte på flotteste vis.
Dernæst åbnede de forskellige klassers sjove og spændende
aktivitetsrum, samt den uhyggelige spøgelseskælder, som atter
levede op til sit navn og gav mange en skræmmende oplevelse.
På en af skolens gange havde 5. klasse etableret pølseboden
Pølsemandens snolder, der solgte franske hotdogs, sodavand,
slik og chips. I skolens mediatek var der en cafe ved navn Nissehulen og den blev flot passet af skolebestyrelsesmedlemmer,
skolens personale og nogle af skolens pensionerede lærere.
Tak til alle, der gav en hånd med.
Da gymnastiksalen var ryddet efter skolekomedien, var der
diskotek, med højt dundrende diskomusik, lysshow, lasershow
og røgmaskiner, for alle skolens elever, og dansen gik lystigt til
festen sluttede kl. 23. Skolefesten havde også besøg af mange
tidligere elever, som nu går i overbygningen på Tårs Skole og
de kunne enstemmigt berette om en rigtig god og spændende
skolegang, hvor de samtidig havde fået en masse nye venner 
ja nogle havde endda fundet sig en sød kæreste på Tårs Skole.
Tak til alle der hjalp med til, at vi atter havde et brag af en
skolefest på Vrejlev Hæstrup Skole.
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Skolefest

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Tekst & foto Vrejlev- Hæstrup Skole
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Din hjlp i hverdagen
Alt i vedligeholdelse af
huset, indvendig og udvendig
ring og forhør
Erik Mogensbæk
tlf. 60941551

Plads til
endnu en
lokal annonce!
Advokatfirmaet
Dyrberg § Brinkmann

Brink Seidelins Gade 14-16
9800 Hjørring
tlf. 98900997
Østergade 16
9760 Vrå
tlf. 98980177

JK Auto
Hella Service Partner
Johnni Knudsen
Årupvej 122, 9760 Vrå
tlf.: 96 45 00 55

Et godt nummer til land og by

Løkkens Vejkro
Løkkens Vej 736  Rubjerg-Tlf. 98 99 61 40

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

Vrå Optik ApS
v/ Nina Malkin
Strømgade 2
9760 Vrå

Ålborgvej 602, 9760 Vrå
tlf. 98 98 62 15
www.verasvine.dk

Tlf.: 98 98 12 24
mail@vraaoptik.dk
www.vraaoptik.dk

Bøjholmvej 4, Sæsing, 9830 Tårs

DKs bedst betalte fritidsjob

Tlf. 98967755 fax 98967788

NeuromediaAps
Succesen fortsætter
I 14 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 2012 har vi nye
koncepter og produkter, som vil revolutionerer
og et aflønnings system, hvor der ingen grænse
er for hvor meget du kan tjene.
Ring 60202070 eller email kim@flp.dk for
uforpligtigende informations møde 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
www.kimmadsen.dk
M.v.h. KIM MADSEN
Neuromedia Aps
Høgsted

v/Sonja Larsen, Engager 1
Poulstrup, 9760 Vrå

ØRUM-SMEDEN
Vrejlev Klostervej 310
9830 TÅRS
Tlf. 98 98 82 32

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

ØSTERMARKEN 61

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

Nygade 4

Tlf.: 98 98 13 75

www.dengamlebiograf-vraa.dk

Anders Bach

40 18 31 62
Mimersvej 3, 9800 Hjørring

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

Gl. Løkkensvej 4
9800 Hjørring

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

www.byens-maeglere.dk
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Sløjd med 6. klasse
Sløjd  nu også for opfindere

I sløjd med 6. klasse har vi indtil nu lavet knager af frisk træ,
designet og lavet ure, lavet foderbræt til fuglene og lavet forskellige juleopgaver.
I skrivende stund er eleverne i gang med at lave forskellige
Storm P maskiner og til denne opgave er der ikke så store krav til
finishen, men store krav til fantasien, opfindsomhed og samarbejde  det er samtidig en rigtig sjov opgave. Efter en præsentation af Storm P og eksempler på hans mærkværdige fantasimaskiner, som altid var lavet med et glimt i øjet, blev eleverne
præsenteret for selve opgaven.
Fantasimaskinen skal sættes i gang med en glaskugle og
tyngdekraften. Maskinen skal have bevægelige dele og skal
minimum lave seks forskellige kædereaktioner. Desuden er det
et krav, at maskinen skal slukke et levende lys og sprænge en
ballon  rækkefølgen er underordnet. Der er stort set frit valg af
materialer fx plastkrus, haveslanger, forskelligt træ, metal, musefælder, dåser, rør, elastikker, snor osv.  kun fantasien sætter
grænser.
Eleverne skal arbejde sammen to og to, og der skal først
udtænkes idéer og laves skitser/tegninger, som skal rettes til
som processen skrider frem. Vi sætter med denne opgave fokus
på mekanik og hermed mekanisk energi. Tanken er at lade eleverne undersøge forskellige mekaniske systemer  ikke bare
med øjnene  men også med hænderne og hjernen. Hele arbejdsgangen indeholder flere forskellige faser som eleverne skal
igennem, lige fra idé- og skitsefasen, henover bygge- og samlefasen for til sidst at komme til test- og tilretningsfasen.
Projektet og fantasimaskinerne skal afprøves, evalueres og
præsenteres på skolen senere, hvor vi optager små videofilm
og tager fotos, men mere om det i næste lokalblad.
Henrik Hansen, sløjdlærer, Vrejlev-Hæstrup Skole.
www.taarsskolecenter.dk

Tekst & foto: Sløjdlærer Henrik Hansen
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LOKALBLADET

VEJVISER

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

Bladets formål er at formidle
nyhedsstof fra området, at støtte
og synliggøre foreningslivet og
lokalsamfundet udadtil og
anskueliggøre lokalhistorien.
Bladets økonomi bygger på
brugerbidrag fra læserne,
foreningsstøtte, sponsorer og
annoncører.

STOF TIL LOKALBALDET

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

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

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

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

poulstrup.net

REDAKTION
Ansvarshavende
Foreningsstof
Redigering
Annoncer
Korrektur

LOKALSTOF

Tollestrup
Guldager
Gunderup
Harken
Hæstrup
Høgsted
Hæstrup Mølleby
Rønnebjerg
Poulstrup

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

ih@hansen.tdcadsl.dk
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Lilly Buus Jørgensen,
Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
Lisa Dissing Hansen Ålborgvej 841, 9760 Vrå
Line Thomsen, Hovedgaden 77, 9760 Vrå
Anette Worup, Svendstrupvej 180, 9760 Vrå
Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå
Betina Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå
Børnehaven Skovager, Skolevej 3, 9760 Vrå
Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå
Servicemedarbejder Inger Hansen
Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå

98988063
28456698
98988325

98986166
98986495
98986467
98986289
98988029
98988325

98988011
98988394
30261541
51298026
61363490
98986346
98988688
23923575
98988327
98988394
98982231
98988360

Multinetværket/Landsbyrådet

Portalen drives med frivillig
arbejdskraft ligesom Lokalbladet under Multinetværket
med en selvstændig redaktion.

Stof til nyhedsdelen og
aktivitetskalenderen kan løbende
indsendes til

Ingen meddeler
Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå
Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå
Ingen meddeler
Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring
Ingen meddeler
Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring
Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå
Hella Hansen, Engkærvej 8, Poulstrup, 9760 Vrå

FORENINGSSTOF

www.poulstrup.net
er en internetportal for VrejlevHæstrupområdet.

Portalen støttes af en række
lokale virksomheder og med
Sparekassen Vendsyssel som
hovedsponsor.

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

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.

Grupper under organisationen
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

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

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

DAGINSTITUTIONER
Møllemarken
Rundmarken
Skovager

Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Græshedevej 26, Harken, 9800 Hjørring
Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå

98986346
98986347
98988327

PLEJEHJEM
Skovgården

Ålborgvej 49, 9800 Hjørring

96234711

KIRKERNE
Sognepræsten
Kirkesanger
Organist
Kirkebil

WEB-GUIDE

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

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

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
Lars Nielsen, smidstripvej 241, 9760 Vrå
KFUM-Spejderne
Line Thomsen, Hovedgaden 77, 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
23929437
51298026
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

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

LOKAL
bladet

47

VENDSYSSEL
FASTRENTE AUGUST 2013
Lad din opsparing trække en
FAST og SIKKER RENTE
frem til den 20. august 2013

2,00

%

e
Læs maervr.dk

www.sp akt
t
eller kon n
afdelinge

Kontoen er åben for indskud frem
til den 30. juni 2012
Indskud minimum 50.000 kr.
Udløb den 20. august 2013

www.sparv.dk

