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Vrejlev Kirke

Hæstrup Kirke

AKTIVITETSKALENDER

Gudstjenester i Vrejlev og Hæstrup kirker
Søndag den 21.november,
(Matt. 11, 25-30)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Hæstrup Kirke: kl. 9

Lørdag den 1. januar, nytårsdag
(Luk. 2,21)
Vrejlev Kirke: kl. 14
Hæstrup Kirke kl. 15.15

Søndag den 28. november
(Matt. 21, 1-9)
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 2. januar,
Helligtrekongers søndag
(Matt. 2, 1-12)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30,
børnegudstjeneste
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 5. december
(Luk. 21, 25-36)
Vrejlev Kirke: kl. 19,
De ni læsninger
Hæstrup Kirke: kl. 16
Krybbespil
Søndag den 12. december
(Matt. 11, 2-10)
Vrejlev Kirke: kl. 14
Kirsten Munkholt, kirkebil
Hæstrup Kirke: Ingen
Søndag den 19. december
(Joh. 1, 19-28)
Vrejlev Kirke: kl. 9.00
Hæstrup Kirke: kl. 10.30
Fredag den 24. december,
juleaften (Luk. 2, 1-14)
Vrejlev Kirke: kl. 16
Hæstrup Kirke: kl. 14.45
Lørdag den 25. december,
juledag (Luk. 2, 1-14)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30,
kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9
Søndag den 26. december,
2.juledag (Matt. 23, 34-39)
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 9. januar
(Luk. 2, 41-52 / Mark. 10, 13-16)
Vrejlev Kirke: kl. 9, kaffe
Hæstrup Kirke: kl. 10.30
Søndag den 16. januar
(Matt. 17, 1-9)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30, kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9
Søndag den 23. januar
(Matt. 20, 1-16)
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30
Søndag den 30. januar
(Mark. 4, 1-20)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30 kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9
Søndag den 6. februar
(Matt. 3, 13-17)
Vrejlev Kirke: 10.30,
børnegudstjeneste
Hæstrup Kirke: Ingen
Søndag den 13. februar
(Matt. 4, 1-11)
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 20. februar (Matt. 15, 21-28)
Vrejlev Kirke: kl. 14 ved NN
Hæstrup Kirke: Ingen
Søndag den 27. februar (Luk. 11, 14-28)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30, kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9

Poulstrup Missionshus
Fredag den 26. november: Hjemmemøde hos
Inga og Åge Thomassen, Harkenvej 39,
Rakkeby. Taler: Gert Nedergård Hansen,
Brønderslev
Tirsdag den 30. november: Bibelkredsmøde hos
Hanne og Per Møller, Smedievejen 95
Fredag den 10. december: Adventsfest i
missionshuset. Taler: Suni Johannesen,
Hjørring
Fredag den 17. december:
Julehygge hos Anni Christiansen, Guldagervej
490
Fredag den 28. december: Julefest i
missionshuset. Taler: Børnekonsulent Erika
Engstrøm, Ålborg
Fredag den 21. januar: Sangaften hos Hanne og
Per Møller, Smedievejen 95
Tirsdag den 1. februar: Bibelkredsmøde hos
Ruth og Ole Kristiansen, Gl. Rønnebjergvej 85
Tirsdag den 8. februar: Møde i missionshuset.
Taler: Missionær Elna Thisgaard Olesen,
Brønderslev
Alle møder er kl. 20 og alle er velkomne

DET SKER...
Menighedsrådsmøder - Vrejlev sogn

Sognearrangementer

Torsdag den 25. november kl. 19.30 (fællesmøde med Hæstrup)
Da det nye menighedsråd fastsætter mødedatoerne for det næste år,
vil disse tidspunkter først blive bragt i det nye lokalblad, men vil også
fremgå af Kirkernes hjemmeside.
Alle møder er offentlige og afholdes normalt i sognelokalet.. Dagsordner,
regnskab og budget er er fremlagt på kirkegårdskontoret 1 uge før
mødedatoen. Referater fremlægges samme sted.

Læs mere på side 23og 24

LOKALbladet
Kæmp for alt,
hvad du har kært
Torsdag den 2/9 indkaldte skolebestyrelsen
alle klasseforældreråd til møde om, hvad der skulle
gøres i forbindelse med de meget alvorlige spareforslag fra Børne- og Ungeudvalget. Der mødte godt
tredive op, og vi lavede en slagplan. Der blev skrevet et brev til hver af politikkerne og nogle stod for indsamling af underskrifter i lokalområdet, andre skrev læserbreve til avisen.
Alle skolebestyrelserne i Hjørring kommune blev kaldt sammen, og lavede en fælles udtalelse omkring budgettet. I protest besluttede forældrene
at holde deres børn hjemme den 15/9, dagen for første behandling af budgettet. Der blev lavet bannere og skilte af eleverne, og disse lavede deres egen
underskriftindsamling imod lukning af ungdomsskolen og klubben i Poulstrup. På selve dagen tog ca. 250 til Hjørring for at demonstrere. Uden for
rådhuset sang vi sange, som vi selv havde lavet og inden politikkerne gik ind
til 1. behandling, afleverede elever og forældre deres underskrifter til Else
Købstrup og Bent Brown.
Som man ved, blev resultatet, at vi beholder ungdomsskolen, klubben
og de små skoler i Hjørring kommune skal ikke som planlagt spare 800 timer.
Det, som man kan lære af denne sag, er, at man kan løfte i flok. Vi var en
gruppe, der besluttede, at nu var det nok, man trådte os for nær. Vi følte, at
man ville tage noget af det fra os, som betyder noget for os og vores børn i
hverdagen. Men vi besluttede også, at alt skulle gøres i en god tone med de
midler, der er til rådighed inden for demokratiets rammer.
At stå så mange og synge sammen foran rådhuset og vide, at man har
lavet et godt stykke arbejde med opbakning hjemmefra, var dejligt. Vi kunne
have risikeret at have tabt, og hvad havde vi så fået ud af det? Vi havde
beholdt vores selvrespekt, fordi vi gjorde noget. Vi sagde fra overfor vores
politikere og ja til at have et lokalsamfund, der også vil gøre en forskel i
morgen.
Vi behøves ikke alle at være med alle steder rundt omkring – både hos
spejdere, badminton, fodbold, ridning, skole m.m. Men hvis vi hver især
engagerer os et sted, så er vi også rigtig mange, som kan løfte vores lokalområde op, så vi kan se os selv i spejlet og sige: „Der gjorde jeg en forskel.“
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Lederen er i dette blad skrevet
af Poul Jess (billedet), der er
bestyrelsesformand for VrejlevHæstrup skole og børnehaven
Skovager.

Poul Jess

DET SKER...
„Syng julen ind“ på Vrejlev Hæstrup Skole tirsdag den 7. dec. kl. 19:00
Traditionen tro så synges julen igen i år ind på Vrejlev Hæstrup skole, hvor skolens kor og Vestvendsyssel Folkekor medvirker.
Kom og vær med til denne festlige og fornøjelige familietradition. Der vil blive sunget mere og mindre kendte julesange og
salmer, og skolens elever vil optræde med luciaoptog.
Kaffe og hjemmebagt „julekage“ kan købes for 20:00 kr. Sodavand og kage til børnene 5;00 kr.
Flere og flere siger at denne aften kan man ikke undvære.
PS: Vestvendsyssel Folkekor vil optræde i nye silkekapper, sponsoreret af Sparekassen Vendsyssel og Løkken Sparekasse.
Skolen og Vestvendsyssel Folkekor

Se side 41: Juletræsfest for børn og voksne afholdes i Poulstrup forsamlingshus Mandag d. 27. dec. kl. 18-22

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

Gå – idræt
For mange børn er det en naturlig ting, at al transport foregår i bil
eller evt. bagpå mors ellers fars cykel.
For at give børnene en oplevelse af at de faktisk godt kan gå,
når vi skal nogen steder, har vi valgt
foreløbig frem til efterårsferien at gå
lange ture på ca. 3-4 kilometer en gang
om ugen for vores ældste børn, som
går på Rundmarken.
Turene kalder vi for gå-idræt, og
det afløser i denne periode vores almindelige indendørs idræt i hallen.
Vi har indtil nu været på et par
ture ad de små veje rundt om i Harken – men vi har også taget bussen
længere væk, og gåturen har så været i andre områder såsom Bagterp
Plantage og Hjørring Bjerge osv.
Vi oplever ofte når vi starter på
turene, at børnene ofte spørger
„Hvor skal vi hen?“ „Er vi der snart
„osv., men efter et par gåture har
børnene oplevet at det faktisk er
meget hyggeligt at gå. Vi ser en
masse på vejen f.eks. dyr og sten og
vi kommer ofte forbi, hvor nogle af
børnene bor eller kender nogen som
bor – og alt det snakker vi så om på
gåturen.

Minikoloni

Klokkeblomstbørn i en
afslappende stund.

Afslapning på klokkeblomsten.
Mange børn har i dag et højt
stressniveau – det gælder både
hjemme og i daginstitutionen. Der
er mange børn omkring dem hele
tiden og mange stimuli dagen igennem.
Vi oplevede, at især efter madpakkerne var det svært at finde ro
til fordybelse i legen – derfor indførte vi afslapning for de børn, som
ikke skulle sove til middag.
Over middag får alle en pude
eller et tæppe og afdæmpet musik
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bliver sat på, og det gælder nu for
det enkelte barn om at finde ro på
krop og sjæl. Nogle finder hurtigt
ro, imens andre har brug for længere tid – vi ser da også at et barn
af og til falder så meget til ro, at
søvnen overmander, og der
snuppes en lille middagslur midt i
grupperummet.
Vi oplever, at børnene faktisk
ser hen til denne hyggestund, og
vi ser at legen bliver mere koncentreret bagefter.
Så selvom man kun er 3-4 år,
kan man have meget glæde af et
lille pusterum hver dag!

Da vores kommende „skolebørn“ tog af sted på deres årlige
kolonitur til Tårs, benyttede de
yngste børn fra Møllemarken sig af
tilbuddet om at flytte på Rundmarken i disse to dage og indtage
den store legeplads og de lidt større
omgivelser.
Vi kaldte det så en mini-koloni.
Vi havde bestemt, at der skulle
være høstfest til vores smør selv
maddag som vi har hver uge. Vi gik
i gang allerede torsdag, idet vi
skulle have høstet/kogt rødbeder
– det sjoveste var, at man kunne
smage og at man var helt RØD over
det hele. Senere på dagen var det
tid til bagning, og nogle af bollerne
blev lidt rødbedeagtige!

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

Fredagen, da alle var mødt op, gik
vi igang med borddækning og ved høstfester er det kornaks som pynter bordet.
Menuen stod på svensk pølseret
med pasta, pizza, flutes med hjemmeavlede tomater og varm leverpostej med
rødbeder. Til eftermiddagsmaden var der
hjemmelavet squashkage. Det blev til to
dejlige dage med højt humør.

Fortælletimen
Vi vægter højtlæsning
meget, og børnene nyder
at høre historie og høre en
fortælling fortalt af børn og
voksne.
På billedet er Kasper i
gang
med at „læse op“ for en
lille gruppe børn i sofaen.
Alle lytter meget
interesseret uden at
afbryde hans oplæsning/
fortælling.

Kolonitur til Tårs
Den 17-18. september var de ældste
børn fra Møllehaven på deres årlige lejrtur. i Barkholthytten. Turen forløb uden
problemer og var rigtig hyggelig.
Her har et par af børnene tegnet lidt
om turen og fortalt et par ord.
Casper udtaler: „ Jeg syntes det var
sjovt at lege og gå tur, og jeg syntes, at
det var sjovt at sove der. Så var det sjovt
at sove sammen med min Trolderik, og
til... ballonfesten, og få slik og selv tage
nattøj på ,og jeg kan ikke huske mere“.
Jonas H. udtaler „ Det var sjovt med
den der køre en – den der vildbakke. Det
var sjovt at lege med lommelygter. Så
var det sjovt at hænge balloner op og
løbe ned af alle bakkerne. At gå derop
fra bussen var også sjovt og at køre med
bussen. Så var det sjovt at sove i vores
dejlige soveposer og dyner og at spise
boller om morgenen og at lave pizzaer
nam nam.
Jeg kan også huske at vi skulle stå i
række, da vi skulle se, hvor vi måtte gå
og derefter gå tilbage og lave huler og
klatre. Tak for alt den gode mad.“
Maja udtaler: “Det var sjovt med
nattefest ,og dengang Stig kom op i det
der træ. Det var sjovt dengang, at vi sov,
og det var sjovt det med heksen, da den
kom ind til mig og Sabrina og Sara.
Alle børn sov i køjesenge på kolonien. Det var en sjov en den der rulle, en
der kørte frem og tilbage (svævebane).
Line kom op og prøve den – ikke nogen
af de andre. Jeg gad i hvert fald ikke. Det
var fordi, at jeg ikke måtte!
Vi spiste slik og sådan noget“.

Anemonen
Anemonen er vores vuggestuegruppe i Møllehaven.
Hvad vil det sige at være ked
af det?
Hvordan ser jeg og andre ud,
når vi er sure? Glade? Vrede?
Det er nogle af de spørgsmål
som Anemonerne i Møllehavens
vuggestuegruppe p.t. arbejder
med.
Vi arbejder med temaet „Følelser“. Vi synger sange om at være
glade og danser „glade“ og „triste“ danse – vi kikker i spejlet og
på hinanden, om vi er glade eller
sure.

Vi har også en trøstebamse, som børnene giver til
hinanden hvis nogen falder og
slår sig eller bare kommer til at
savne mor eller far. Derudover
har vi et par udlåns trøstebamser „Nanna“ og „Julius“,
som børnene på skift har med
hjemme. På den efterfølgende
samling læser vi så, hvad forældrene har skrevet, at barnet
har oplevet sammen med
„Nanna“ eller „Julius“.
På stuen har vi flotte billeder af forskellige børns ansigtsudtryk og børnene finder det
sjovt at kikke på de små detaljer i billederne.

Tegningen er fra
kolonituren til Tårs

af Møllehaven
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Nye børn
Kornblomsten:
1. august Mathias Ramlov og han er 4 år.
Smørblomsten:
1. august Jonas Hansen og han er 4 år.
Klokkeblomsten:
15. juli Karoline Pedersen og hun er 3 år.
1. august Nicolaj Nielsen og han er 3 år.
1. augustAmin Nedergård Drnoar.
Anemonen:
1. maj Alberte Fønss Steen og Thomas
Grøn Bendixen og begge 2 år.
1. juni Jonas HaugaardAndersen og Helene Markvart Nielsen henholdsvis 1 og 2 år.
1. august Frederik Terkelsen, og han er 2 år.
Vi siger velkommen til alle

Stavgang 90+

Poul Nielsen 94 år, fra Hæstrup Mølleby, er et dejligt livsbekræftende eksempel
på, at også stavgang er en sund og god motion for alle aldre. Dagen før dette
billede blev taget, mødte jeg Poul på Præstevej, midt i en stor regnbyge, godt våd,
men som sædvanlig med et smil på læben og en hyggelig kommentar, han var på
sin daglige gåtur, uanset vejret.
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Moto Guzzi

Jesper Frank med
sin trehjulede Moto
Guzzi lastbil.

Velkommen til Jesper Frank på
Hæstrupvej 86.
For ca. et år siden overtog Jesper Frank
huset på Hæstrupvej 86, men er først rigtig flyttet ind nu, da han har brugt året på at sætte
huset i stand.
Jesper kommer fra Hjørring og valgte huset
i Hæstrup, fordi der er et dejligt stort værksted
og en garage. Han har nemlig stor interesse for
motorcykler og han elsker at „makke“ med mekanik. Fritiden går med at reparere, pudse og
polere motorcykler. Det er det italienske mærke
Moto Guzzi han er faldet for. Fra Italien har han
hentet en trehjulet motorcykel fra 1952, ja det er
faktisk en lille lastbil med tippelad, og han regner med at få den færdig til syn om to år. Lykkes
det, bliver det den første trehjulede Moto Guzzi
i Danmark, som er indregistreret.
Ellers arbejder Jesper til daglig som revisor
hos Tage Kielsgaard i Hjørring, og til sommer
bliver han færdig med at læse HD på universitetet.

Jesper Frank
siddende på sin
Moto Guzzi
motorcykel.

af Hanne Broberg
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Henrik, Lotte, Tobias og hunden Nanna med den flotte natur i baggrunden, som var en af grundende til, de gerne ville flytte på landet.

Så blev der aktivitet på „Bakgården“ igen
For knap et år siden flyttede Henrik Juhl, Lotte Toft og deres nu 2-årige
søn Tobias ind på Bakgården, Rakkebyvej 15 i Hæstrup Mejeriby.
Inden de flyttede herud, boede de på Frilandsvej i Hjørring. Henrik er
født i Aalborg og har bl.a. boet 4 år på Grønland, men har siden han var 7 år
boet i Hjørring. Lotte er født og opvokset i Vidstrup. Foruden de tre mennesker bor der hunden Nanna på ½ år, katten Mis der også er ½ år og et
„meget“ stort akvarium, der foruden en masse store, flotte fisk, også indeholder en hummer.
Efter Lottes udsagn har de også mindst 4 millioner fluer og et X antal
mus.
Tobias er i dagpleje i Hjørring, da han er nr. 13 på ventelisten til vuggestuen i Harken, men når han skal i børnehave, bliver det i Harken, så han kan
lære nogle børn fra lokalområdet at kende.
Lotte blev færdig med HH i sommer og går nu og venter på at finde en
læreplads på et kontor hos en revisor, i en bank eller lignende. Hun er meget
kreativ med sine hænder, hvilket hjemmet tydeligt bærer præg af.
Henrik er tømrer og arbejder ved Vendia Huse i Hjørring.
Da de havde købt gården, gik de straks i gang med at restaurere stuehuset, som trængte gevaldigt til en kærlig hånd. Lotte og Henrik regner med, at
de om nogle år vil bygge et nyt stuehus. Grunden til de valgte at flytte på
landet var naturen, udenomspladsen, den store have, og så ville Henrik
gerne have nogle udhuse til at opbevare nogle maskiner i. Der er heller ikke
så mange biler her som på Frilandsvej, men de synes godt nok, de kører
rigelig stærkt, de der kommer forbi.
De synes, de er blevet taget godt imod af de nærmeste naboer, men vil
dog gerne med tiden hilse på nogle flere.
Lige inden jeg fik en rundvisning, og der skulle tages billede, fortalte de,
at familien bliver udvidet til februar, så det bliver dejligt med en verdensborger mere i Hæstrup.
Lokalbladet ønsker jer velkommen og håber, at I bliver glade for at bo i
området.

Familieforøgelse
Heidi og Kim Madsen Hovedgaden 18 fik
den 12. oktober 2004 en velskabt lille pige på Hjørring Sygehus. Kilder tæt på familien fortæller, at
hun skal hedde Nikoline. Nikoline vejede 2660
gram og var 47 cm lang. Nikoline har udover sine
forældre også en storebror på 5 år. Han hedder
Oliver og går i Børnehaven Skovager. Tillykke til
jer alle tre.

Nye beboere i Hovedgaden
Ralph og Liselotte Garcia er flyttet ind i Hovedgaden 80 sammen med sønnerne Rasmus og Thomas.
De er ikke nye i lokalsamfundet, men er flyttet ind til
Poulstrup fra Gl. Rønnebjergvej. Thomas på 6 er lige
startet i skole på Vrejlev Hæstrup Skole og Rasmus på
4 går i Børnehaven Skovager. Ralph har lovet at han
vil skive et indlæg om hvordan det har været for ham
at flytte til Danmark fra Californien, når han får bedre
tid, og de er kommet helt på plads i huset.
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Ny beboer i Rønnebjerg.
Nu er der 29 børn under 18 år i Gl. Rønnebjerg.
Den 15-8-04 fik Helle og John i Østergård, Ny
Rønnebjergvej 141 en datter. Ved fødselen vejede hun
2860 g. fordelt på 50 cm. Den 12-9 blev hun døbt Nicoline Jensen. Hun er et nemt og glad barn, siger forældrene.
Vi ønsker alt godt for Nicoline.

Møllebyen

KORT FORTALT

Lasse blev født den 5. april 1990 – og allerede i hans første leveår var vi ikke i tvivl
om, at han en dag kom til at interessere sig for
noget med motor og teknik.
Dette må vi jo sige har holdt stik.
Det hele startede tilbage i 2001, da Lasse
var 11 år gammel. Her fik han sin første knallert, en juvelrød Puch Monza, 2-gears fra 1977
– det var „kærlighed ved første blik“, men den
kunne ikke starte! Lasse fandt hurtigt fejlen,
og så gik der sport og udfordring i at finde
andre knallerter som heller ikke kunne køre.
Flere knallerter har han samlet helt fra bunden
af – det hele har været selvlært – og så har en
god portion stædighed jo også hjulpet godt
til…
De nye scootere og knallert 45, som man
kan få, synes Lasse er smarte, men han har
forkærlighed for de gamle og specielle knallerter, man ikke ser så meget mere. En af
yndlingerne er en Disella fra 1954 (som den
der var med i „Krøniken“) – for den har sjæl,
mener Lasse – og så er det en ekstra udfordring i at få så gammel en maskine til at køre.
Mit største ønske er, hvis jeg kunne få fat i en
Wooler Speedway fra 1956, for det er nemlig
den første, der blev lavet med et langt sæde –
og det er jo lidt sjovt – fortæller Lasse.
Vores lade er nu fyldt op med knallerter i
alle afskygninger – der er ikke meget plads
tilbage til de nødvendige landbrugsmaskiner,
for „størstedelen“ af arealet er „invaderet“ af
knallerter og reservedele.
Det er også skønt at få besøg af kammerater, og meget af tiden bliver selvfølgelig brugt
på at kigge knallerter og udveksle gode råd
og erfaringer med hinanden.
Lillesøster Signe på 8 år og Lasse diskuterer sommetider for sjov med hensyn til det
med hestekræfter. Når Signe siger, at hun foretrækker sin hest frem for knallerter, kan Lasse
hurtig finde de bedste argumenter for, hvorfor hans hestekræfter i knallerterne er de bedste. Men lidt påvirket er Signe dog blevet, for
hun har købt en 4-hjulet crosser – som hun
selv har sparet sammen til og på den måde
kan de have sjove timer sammen – for heste er
bestemt ikke lige Lasses kop te (de er for
utilregnelige, - der er ind imellem bremsesvigt,
mener han …)
Det er dog ikke kun gamle knallerter, som
er Lasses store interesse. Han har også en
gammel traktor – en Volvo BM Buster 320 –
fra 1963, som har været i familiens eje siden
1965.

Lasse - en ung fyr
med knallertbenzin i blodet

Den knallert Lasse sidder på er fra 1952, og den ved siden af er fra
1954, og den findes der ikke ret mange af. Lasse køber de gamle
maskiner over nettet, i gul og gratis, den blå avis osv. Han laver
dem selv i stand, og bruger ca. 50-60 timer pr. maskine. Han glæder
sig til han om 2 år får knallertkørekort.
Signe har siden sommerferien været ejer af denne flotte røde crosser,
og Lasse fortæller at hun er lidt af en motorbølle. Hun drømmer om at
få en motorcykel engang, hun har nemlig lavet en aftale med sin
moster, der har en, at de to så skal følges ad. Signe kender kun
drenge der har en crosser, og på spørgsmålet om hvem der laver
den i stand hvis den ikke vil starte, peger hun bare på Lasse og
smiler.

af Hanne Saksager
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KORT
FORTALT

GUNDERUP

Er Bjarne Riis flyttet til Gunderup?
Så ta´r vi cyklerne frem…
Hver morgen og aften ser vi skyggen af en
cykelrytter ude i vores område, og den udsendte
måtte tidligt ud af fjerene for at få dette interview i
kassen.
Det var ikke Bjarne Riis som kunne holde dette
tempo, men Bent Andersen som bor på Ålborgvej
771.
Bent Andersen drager hver morgen uanset
vind og vejr mod Hjørring på cykel og efter endt
arbejdsdag, vender han næsen mod Gunderup igen.
Jeg blev helt forpustet, da jeg hørte at han
også er indmeldt i Vrå Cykelklub - hvor han træner
2 gange om ugen (40-100 km). Her er han indmeldt
som motionist!
Pyh-ha er det motionist!
Bent Andersen flyttede i 2001 ud på en nedlagt ejendom på Ålborgvej sammen med sin familie
som består af Lone, Rasmus og lille Jonas på 1½ år,
som jo nok blev lidt skyld i at han måtte skrue lidt
ned for tempoet på cyklen, idet han tidligere cyklede omkring 80 kilometer dagligt.

Boelt Brolægning og Entreprenørforretning
har nu fået fast base i Gunderup.

Firlinger i Gunderup?
Velkommen til vores nye dagplejer i Gunderup. Ålborgvej 678 summer af børn og udenfor ser det ud
som om Inge Skak Jørgensen har fået firlinger - men Inge er vores nye dagplejer i området.
Inge og hendes sambo Per flyttede til Ålborgvej 678 i februar 2000 sammen med deres sammenbragte børn på henholdsvis 12,15,15 og 19 år.
I Juni 2004 startede Inge så som dagplejer og hun har 4 børn på henholdsvis 8, 10, 12 og 18 måneder
- så de fire barnevogne som står på terrassen er alle i brug.
Da jeg besøgte dagplejehjemmet var kun Jeppe på 8 måneder oppe.
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af Ingelise Villumsen

En større maskinpark er samlet i Gunderup på
Bjerregårdsvej.
Rasmus og Anja Fynshave har købt ejendommen på Bjerregårdsvej 30 og har igennem et stykke
tid moderniseret både inde og ude.
Familien består af far, mor og to børn.
Familien har stadig deres gamle hus, som de
håber at kunne finde en køber til inden så længe.
Firmanavnet antyder at Boelt Brolægning og
Entreprenørforretnings arbejdsområde dækker et
bredt spekter og sådan forholder det sig også.
Rasmus giver udtryk for at brolægning og flisearbejde er to forskellige ting, og at det første kræver
en faglig uddannelse.
Firmaet har eksisteret siden 1999 og aktiviteterne
er udbygget igennem årene. Der er 5 ansatte i firmaet
foruden mand og kone - hvor sidstnævnte styrer
regnskaberne og den daglige administration.
Udover totalløsninger i forhold til brolægning,
træfældning og stubfræsning ved hus og have, er
der også entreprenørsiden som blandt andet handler om kloakering, dræning, udgravning af sokler samt
oprensning af grøfter.
Desuden kan tilføjes sandblæsning af bygninger og kirkegårdsservice, så vi må nok sige at Boelt
Brolægning og Entreprenørforretning spænder over
et omfattende forretningsområde.
Vi siger velkommen til området.

Susanne og Finn Jørgensen, Præstevej 3, Hæstrup Mølleby blev lørdag den 14. august viet i Vrejlev Kirke.

Helle og Søren Jakobsen, Nørremarken 61, Hæstrup
blev den 16. juli 2004 viet på Borgmesterkontoret på
Codanhus i Hjørring.

Heidveig Ragnasdottir og Henning
Frederiksen Præstevej 1, Hæstrup
Mølleby
blev den 9. februar 2004 viet på
Borgmesterkontoret på Codanhus.
Da parret mødte op på Codanhus,
havde personalet glemt den forudbestilte vielse, men bortmesteren
klarede vielsen alligevel.!
.

Connie og Leif Nættermand, Vingemarken 1, Hæstrup
Mølleby blev lørdag den 7. august 2004 viet på Det gamle
Rådhus i Hjørring

fra meddelerne
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AKTIVITETSCENTRET
POULSTRUP

Nu falmer skoven!
Med efterårets komme er der igen
fuld gang i Aktivitetscentret i Poulstrup.
Mød op! Nye brugere er meget velkomne til at kikke inden for og få et program.
Vi er rigtig mange brugere, der er
med til de forskellige aktiviteter
literaturkreds, Internet cafe, hvor vi lærer at bruge Internettet, knipling, stavgang, hvor vi motionerer i Poulstrup og
omegn, og mange andre ting, for tiden
laver vi kort, nisse og trolde.
Kom og støt os, vi tager gerne nye
ideer op, hvis du har noget du gerne vil
arbejde med.
Deltag også i vores „Kør selv ture“,
„Spis sammen aftner“ og „Fester“ og få
nogle gode oplevelser i hverdagen.
Her er et udpluk af vores aktiviteter
i sensommeren 2004.

Tur til Aalborg Domkirke
Den 10. august blev vi blev modtaget og budt velkommen af provst Arne
Mumgaard.
Arne Mumgaard fortalte om kirkens
1000 årige historie, den flotte altertavle,
prædikestolen med de fine udskæringer
og de flotte malerier med de ti bud. Døbefonden var af hvid og sort marmor med
et sølvfad, der var formet som en muslingeskal.
Da Aalborg er en gammel handelsog søfartsby, var der ophængt et skib,
det var meget lille til så stor en domkirke,
selv om domkirken er landets mindste.
På Cafe Obel fik vi kaffe. Der var
god tilslutning til turen, og vi blev en
oplevelse rigere.

Spis sammen aftenen
d. 25. august med underholdning
ved Inger Lauritsen fra Lønstrup,
havde fin tilslutning.
Inger Lauritsen fortalte om livet
ved havet for en pige der var vokset
op på en gård inde i landet, og sang
nogle af sine sange om hav og klit.
En stemningsfuld aften.
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AKTIVITETSCENTRET
POULSTRUP

En rigtig natur tur.
Kør selv turen d. 18.
august til Fun-Park ved
Hirtshals.
Fun-Park har mange
forskellige dyr, hængebugsvin, uldgrise, jakobsfår,
emuer, nonduer, kaniner,
fugle høns og mange mange
flere.
En tur med toget rundt
på farmen, hvor vi fik brød
med til dådyr og kronhjorte,
der kom helt hen og spiste
af hånden, blev det også til.
Vi sluttede med kaffe og
hjemmebagt kage.
En dejlig tur og vejret
var lige tilpas.

Kør selv turen d. 8. september, en rigtig have tur.

„Øster Dammen“ Biogasanlæg

Ajs Dams have i Hjørring, der blev grundlagt af Ajs Dams far,
var målet for turen. Det er en have på ca. 1 tdr.ld., med mange store
eksotiske træer, æbletræer, husløg af mange slags og springvand.
Et stort drivhus med store kaktus, Clivia og banantræer var der
også. Gennem en underjordisk gang, lavet som en drypstenshule,
kommer man direkte ind i huset.
Ajs Dams igangværende projekt bliver et vandrislingsanlæg,
som starter på havens højeste punk, der kan man komme op ad
stier og broer, og derfra er der en flot udsigt over haven.
Vores medbragte kaffe og rundstykker nød vi i haven i alletiders gode septembervejr.

Den 6. oktober var vi 25 fra aktivitetscentret på en spændende tur til Biogasanlæget på Øster Dammen. Lars Bo Thomsen tog imod og vi blev budt velkommen til en rundtur igennem hallerne. Der blev fortalt om gylle, affald, kartoffelstivelse, valle, mælk, majs m.m. fra det kom i tanken og i
sidste ende kom ud som næsten rent vand.
Det lød spændende, og vi så hele virksomhedens opbygning på video, og at der var mere udvikling og forskning
på vej.
Vi blev budt på kaffe og kager, hvor der var en livlig
debat mand og mand imellem.

af Aktivitetscentret

LOKAL
bladet

13

Børnenes
Jord
Efterårets første legeaften d. 1. oktober trak
fuldt hus

14

LOKAL
bladet

Fotos:: Henrik Hansen

Tur til Saltum kirke
og egnssamling
Tirsdag d. 3. august trak mørke
skyer op over det forblæste landskab
omkring Saltum kirke, da medlemmer
af Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske
Forening mødtes for at hører sognepræst Inge Keldsen Nielsen fortælle
om kirkens spændende historie. Inge
Keldsen Nielsen er en god fortæller
så det blev en meget spændende og
medlevende beretning vi fik. Hun fortalte om det rige samfund, der kunne
bygge en stor kirke, men som på
grund af sandflugten blev reduceret
til nogle få fattige hytter, hvis beboere næppe kunne få til dagen og vejen, og om hvordan det moderne landbrug og turismen har skabt velstand
i oplandet til den store smukke kirke.
Saltum kirke, der er Hvetbo herreds største og mest monumentale
kirke, var herredskirke, muligvis allerede inden der var tingsted på Tinghøj ca. 500 m nord for kirken.
Herredskirker indførtes engang
i slutningen af 1200 tallet, og deres
funktion var, at skyldnere her kunne
deponere det, han skyldte, når kreditor nægtede at modtage det skyldige. Senere kaldtes en sådan kirke
en Fjerdingskirke og blev hermed det
sted, hvor man opbevarede herredets
arkiv. Fjerdingskirken lå i regelen tæt
ved tingstedet, og her hvor tingstedet lå meget tæt på kirken gav det
anledning til at herredsmændene undertiden i dårligt vejr søgte ly i kirkens våbenhus. Dette var til stor gene
for præsten, da tingdagen var om
lørdagen, samme dag som præsten
holdt skriftemål. Derfor klager biskoppen i 1631 over, at „tingmændene
forstyrre præsten med bulder og blodige eder, så han ikke i ro kunne holde
skriftemål“.
Saltum kirke er opført o. 1150
som en romansk granitkvaderbygning med tårn. Omkring 1450 blev
kirken ombygget, og ved den lejlighed blev en del af kirken revet ned
og kirken gjort større med nyt tårn,
nyt apsis og der blev indsat hvælvinger i kirken. Skibet forsynedes da
med 3 fag og koret med 11/2 fag ottedelte ribbehvælv.

Omkring 1520 blev koret dekoreret med kalkmalerier.
På nordvæggen findes Kristi
stamtræ, med Davids far Isai (Jesse)
hvilende på marken. Over ham står
indskriften „Virga Jesse Floruit“ – et
skud blomstrede af Jesse. Op af Jesses bryst vokser et træ der på toppen bærer madonnaen i stråleglans med
barnet på armen og over hende står teksten
„Que stella manirma“. Der findes kun få fremstillinger af Jessetræets motiv i Danmark.
Korets hvælvinger er rigt bemalet med blade,
ranker, blomster, indimellem er børne-, fugleog fantasimotiver gemt som små narrebilleder. Nogle af dem indeholder en kritisk
holdning, som før reformationen i stigende
grad rettedes både mod kirken og adelen.
Alterbordet, der er muret af munkesten,
bærer på forsiden et enkelt fyrretræs panel.
Altertavlens ramme er ny og rummer figurerne fra et fløjalter, som i 1887 blev fundet
på kirkeloftet. Figurerne kan dateres til o.
1470 og bærer endnu rester af deres oprindelige farve.
Prædikestolen blev formentlig til mellem 1581 og 1615 da Hans Nielsen sad i
præsteembedet og desuden var provst i
Aalborg. Den tilskrives den såkaldte
Aalborgskole.
Prædikestolen er rigt udskåret med
motiver fra Jesu liv. Den nederste del indeholder navne, våbenskjolde og citater. Otto
Banner og Ingeborg Skeel var herregårdsfolk på Voergaard slot på den tid og de har
muligvis skænket prædikestolen, da det er
deres våbenskjolde der ses der.
Efter en meget spændende time i Saltum kirke, gik turen videre til Egnssamlingen
i Saltum, hvor Helge Nielsen ventede os,
og hvor vi, efter at have drukket den medbragte kaffe og have fået en grundig og
levende orientering om samlingen, dens
opståen og de ting og bygninger de havde,
fik lov til at gå rundt og se hvad samlingen
rummede og stille spørgsmål til Helge. Der
var mange, der fik genopfrisket minder fra barndommen om dette eller hint redskab eller gøremål, og der blev ivrigt diskuteret hvad de forskellige ting havde været brugt til.
Efter et par timer på Egnssamlingen,
sagde vi farvel til Helge Nielsen, og kunne
returnere til de hjemlige egne med stof til
eftertanke og mindet om en oplevelsesrig
tur.

Herover: Saltum Kirke med de karakteristiske bomhuller fra
den gang man kalkede kirken med stillads

Herover: Turneringsscene bestående af en hovedløs nøgen
rytter med ansigtet malet på brystet. Han bærer en krone med
en skade(spottefugl) siddende ovenpå. Hesten har et
menneskehoved med fipskæg og bondekasket. Denne
fremstilling må opfattes som et angreb på den hovedløse adel,
der udnytter bondestanden til krigstjeneste.
Til venstre for turneringen sidder to drenge med skeer omkring
en jydepotte, og over dem i bladrankerne en tredje dreng
Ifølge legenden kives her Jesus og Johannes om grødskeen.
Nederst:: Inge Kjeldsen Nielsen fortæller om den spændende
altertavle.

af Erik Jess
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Roverne på Landstræf

ved Nykøbing Falster
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Tekst: Line Thomsen
Foto: Lars Larsen

KFUM-SPEJDERNE

Anden weekend i september, var vi 9 rovere
(spejdere over 17 år) fra Poulstrup, som drog af
sted mod Guldborgssund ved Nykøbing Falster.
Vi skulle på landstræf. Landstræf er en lejr for
voksne spejdere og ledere, hvor vi blandt andet
får indblik i, hvad der i fremtiden er på programmet for spejderne og får noget godt at spise.
I alt var vi 1200 voksne spejdere og ledere
af sted.
Noget af det, der blev talt en del om, var
området, hvor Landstræffet blev holdt, næste
sommer skal det nemlig rumme over 20.000 spejdere fra nær og fjern, når der skal afholdes korpslejr samme sted. Selve området tilhører godset
Ny Kirstineberg, hvor godsejeren lejer en stor
del af sin jord ud til KFUM-spejdernes korpslejr.
Et skønt område ned til fjorden og med indkørsel
lige bag godset.

KFUM Spejdernes
Loppemarked

Vores lejr startede fredag med at vi mødes i
Poulstrup kl. 13.00. Da vi er godt spredt ud over
landet mødtes vi kun fire her, og det var Jesper
Thomsen, Thomas Kjær, Christian Sinding og
undertegnede. Derefter gik turen til Ålborg efter
Pernille Voss og senere til Århus for at samle
Martin Bjerg Hansen op.
Turen derover gik smertefrit indtil Christian
(Futte) glemte at dreje fra ved en frakørsel og fik
os ud på en „lille“ skovtur gennem et meget spændende område med skarpe sving, bakker og små
veje… (men efter 7 timer var vi fremme:)
Her mødtes vi med Lars Larsen og Marie
Møller som kom fra Valby, og som kun havde
ventet på os i et par timer..
Fredag aften, efter at vi havde etableret lejren, var der lejrbål kl.22.00, hvorefter der var social hygge nede i lejren.
Lørdag var der morgenbadning for de friske
i Guldborgsund og resten af dagen bestod af
sjove aktiviteter. Her skulle vi blandt andet fremstille en minigolfbane af genbrugsmaterialer, og
om eftermiddagen skulle vi besøge et
middelaldercenter, som vi sejlede over til med
rekonstruerede vikingeskibe.
Lørdag aften var der fællesspisning og senere underholdning med forskellige events, for
til sidst at slutte af med live musik fra BP, Spirits.
Søndag pakkede vi lejren ned og gik til gudstjeneste, samt lejrafslutning, hvorefter vi trætte
kørte hjemad.
Alt i alt en rigtig god lejr.

Det blev et godt og velbesøgt loppemarked vi afholdt lørdag d. 11.
sept. og det gav os et pænt lille overskud.
Vi er meget taknemlige for, at vi må være i den gamle præstegård
og synes nu, efter en grundig oprydning, at det er ved at være,
som vi ønsker det.
Vi samler stadig ind, så er der nogen der har noget de skal af
med, så kontakt os endelig på 98 98 80 26 eller 24 65 98 33.

Line Thomsen

Henny Thomsen

Tekst: Henny Thomsen
Foto: Henrik Hansen
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KFUM-SPEJDERNE

Gruppelejr i Mongoliets tegn
Sidste weekend i
september tog alle
spejderne fra Poulstrup
på en fælles lejr i
Hirtshals Spejderhus.
Med var 7 bævere, 10
ulve, 18 spejdere, 6
rovere og 7 ledere.
Roverne var dog kun
med til lørdag
formiddag.

Fredag aften stod
roverne for lejrbål, og
derefter fik flere af roverne uddelt årsstjerner og hædersbeviser af grupperådsformanden.
Da børnene var
lagt i seng, planlagde
rovere og ledere natløb for de store, og de
blev vækket kl.00.30 og
sendt ud i skoven. Et
godt natløb med både
grin og ikke mindst
skrig.
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Tekst og Foto:
Lederne hos KFUM spejderne

Lørdagens aktiviteter stod i
Mongoliets tegn. KFUM-spejderne
har altid et projektland som de hjælper og samarbejder med omkring
spejderarbejdet i en 5 årig periode,
og i denne periode er det Mongoliet.
Dertil er der knyttet et aktivitetsmærke, og dette mærke havde vi sat
os for at tage i denne weekend.
Det meste af lørdagen gik derfor
med at lege mongolske lege, såsom
brydning og hestevæddeløb. Om eftermiddagen bagte vi mongolsk brød
„tarzur“ og skrev breve til en mongolsk spejdergruppe.

Lørdag aften stod børnene for lejrbål, og alle
havde en hyggelig aften
inden man gik til ro. Ulve
og bævere blev senere
vækket, for at komme ud
på eventyrnatløb.
De store spejdere frygtede også, at de skulle af
sted, men sådan var det
ikke. I stedet blev de vækket og kaldt op i pejsestuen, hvor der blev holdt
en hemmelig oprykningsceremoni for de nye spejdere, og alle fik ligeledes
uddelt årsstjerner, inden de
igen kunne gå i soveposen.

Søndag gik vi alle til
stranden. Bævere og Ulve
samlede skaller m.m., mens
de store fandt det mere
spændende at gå i bunkers.
Om eftermiddagen
var der lejrgudstjeneste
med præsten, og forældre
og søskende var inviteret
til at deltage.
Lederne siger tak for
en god lejr.
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Fra HUGF

Efteråret byder på mange dejlige
idrætsoplevelser i Harken.
De, der spiller petanque, fortsætter til frosten sætter ind og gør banerne svære at bruge.
Gymnastikafdelingen har alle hold oppe i fulde
omdrejninger – men kom man ikke i gang ved sæsonstart, er der ingen grund til fortvivlelse, for der er stadig plads til flere.
For de yngste er der børneidræt (0-4 år) hver torsdag kl. 17-18, og er man mellem 4-6 år trænes/ leges der
tirsdage i samme tidsrum.
Drengeholdet kunne godt bruge nogle flere
drenge fra bh.kl.- 5. kl., der har lyst til fart, spring og
spænding hver søndag kl. 10.30-12.00. Pige 1 (bh.kl. –
2.kl.) har over 20 glade gymnaster på holdet, og pigerne fra 3.kl.-5. kl. er også godt i gang med rytme og
spring. Begge pigehold træner om onsdagen kl. 17.3018.45 og 18.45-20.00.
For de lidt ældre (fra 6. kl.) er der juniorgymnastik
hver mandag fra kl. 18.30-20.00 og når de er færdige i
hallen overtager rytmedameholdet - der arbejder med
dejlig rytmisk gymnastik og grundtræning – halgulvet
til kl. 21.

Linedanceholdet torsdag kl. 18.30-19.30 er
blevet stor succes.
Holdet er for begyndere, og over 40 har
allerede taget imod tilbuddet om at lære sjov
cowboydans.
I badmintonafdelingen var det længe umuligt at finde en træner, så der kunne fortsættes
med træning for ungdomsspillere. Det lykkedes dog til sidst, så nu trænes der også i år
ungdomsbadminton i Harken hver fredag kl.
17-19.
Indendørs fodbold foregår i Poulstrup,
hvor alle ungdomshold har træningstider fra uge 43. Der er tilmeldt hold til
indendørs turnering i alle rækker.
De ældre borgere kan mødes i Harkenhallen hver mandag eftermiddag
til Seniordans og hver onsdag formiddag til forskellige idrætsaktiviteter i
Harken hallen.

Dana Cup
Også denne sommer havde vi i Harken besøg af spillere fra IK Vaag
fra Kristianssand, der havde lejet sig ind i Harkenhallen under deres
deltagelse i Dana Cup. Så mange frivillige var i gang med at sørge for
indkvartering og forplejning af nordmændene, der som sædvanlig var
taknemmelige over serviceniveauet. Der blev spillet Dana Cup kampe
på Harkens baner fra tirsdag til torsdag. Også her var mange i sving
som banevagter og salgspersonale.

Hjælperfest
Det er en årligt tilbagevendende begivenhed at alle HUGFs sponsorer og frivillige hjælpere inviteres til en lille TAK-fest. Det er også
tradition at vi får besøg denne dag af en festligt stemt delegation fra IK
Vaag. Dette års fest blev nøjagtig ligeså hyggelig som så ofte før –
gratis mad og dejlig musik gør stemningen god! Endnu en tradition er
udnævnelsen af årets HUGFer. Valget i år faldt på Gurli Helledie, der i
mange, mange år har deltaget i bestyrelses- og ungdomsarbejdet i Harken. En meget beæret Gurli modtog sin fuldt fortjente pris.

Mikro-stævne
Når over 80 fodboldhold skal spille hver fire kampe på én dag,
kræver det planlægning og gerne ordentligt vejr! Planlægningen var
bestemt i orden, da Harken i samarbejde med Sport 81 afholdt Bindslevturneringens afslutningsstævne i Harken d. 19. september. De foregående dage havde været noget våde, og det gav arrangørerne problemer
med parkeringen af de mange biler, der uundgåeligt ville komme til sådan et stævne for børn i 5-10 års alderen. Der blev etableret p-plads på
Arnes og Brittas mark, og så blev der alligevel plads til alle parkerende.
Stævnet forløb som det skulle, med masser af spændende kampe
og flotte medaljer til alle. Der var godt gang i salget i de forskellige
boder, det amerikanske lotteri blev udsolgt, og hoppepuden blev flittigt
besøgt, på nær når der kom en ordentlig regnbyge – dem var der nogen
stykker af i løbet af eftermiddagen.

20

LOKAL
bladet

af Aase Hvedberg Henriksen

HARKEN UGF

Sport 81/Harken deltog med to mikrohold,
der fik guld og bronze. Harkens to miniput-pigehold sluttede som nr. 2 og 3 til stævnet efter at
være sluttet i turneringen på en 1. og en 3. plads.
Flot!

Modeshow
D. 4. oktober kunne man i Harken hallen se
efterårets og vinterens mode båret af lokale modeller, og som sidste år var der fuldt hus, da der
kl. 19.30 blev blændet op for årets show.
Gymnastikafdelingen stod som arrangør, og de
havde sammen med de deltagende forretninger
fået stablet en rigtig dejlig aften på benene.
Åse Hvidberg Henriksen

Håndbold Sport 81

Billederne:
Øverst t.v.: Spændte miniputpiger venter på deres
næste kamp ved Mikro-stævnet
Nederst t.v.:Gurli blev hædret som årets HUGF´er
Denne side: Modeshowet viste både festlige
kjoler og sej mandemode.
Lotte, Mette, Hanne Lise, Arne og Søren var
nogle af de mange frivillige, der gik catwalk.

Legestue i Poulstrup:
Så er der startet legestue op igen for de mindste fra 0 – 6 år. Der afholdes legestue hver tirsdag
fra kl. 9.30 – 11.30 i dagcenteret i Poulstrup. Man
betaler 5 kr. pr. familie og så er der kaffe, saft og
frugt. Medbring gerne madpakker.

Sommersæsonen for Damer serie 3 var forrygende. Vi tabte kun én kamp
og blev dermed kredsvinder.
Søndag den 12. juni tog 8 spillere af sted til Østervrå for at deltage i
DGI´s sommerstævne. Der var utrolig varmt, men trods varmen og med kun
1 udskiftningsspiller vandt vi de 3 indledende kampe mod Tårs, Tornby og
Vrå. Vi gik dermed videre til finalen, hvor vi skulle møde Østervrå. Der var ikke
mange kræfter tilbage, men med vilje og fighterånd hev vi en sejr hjem og
vandt dermed finalen og et rejsevækkeur. Det var nogle trætte men stolte
spillere, der tog hjem efter en meget hård dag.
Søndag den 1. august tog vi til Stenum for at deltage i Amtsmesterskabet efter at være blevet kredsvinder. Her skulle vi møde Aabybro, Skagen og
Voerså. Den første kamp var mod Aabybro, hvor vi tabte med ét mål scoret på
straffe i det sidste sekund, de to andre kampe vandt vi, og blev dermed nr. 2
ved amtsmesterskabet.
Vi er nu i gang med vintersæsonen, hvor vi har 2 damehold meldt til
turneringen i Damer serie 3 og Damer serie 4. Vi er ca. 20 spillere, der træner
tirsdage kl. 19,30 – 21,00 og torsdage kl. 19,00 – 20,30 med træner Ole Nørgaard.
Hvis der er nogle, som har lyst til at komme i gang, kan I sagtens nå det endnu.
Torsdag eftermiddag kl. 16,30 – 17,30 er der ca. 18 børn fra børnehaveklassen og op til 5. klasse. Det ville være dejligt, hvis der kom flere både små
og store børn, så det kan blive muligt at dele dem op aldersmæssigt.
Jane Abrahamsen
Formand, håndboldafdelingen

af Jane Abrahamsen
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Terrorens endeligt
Aviserne er fyldt med det, tv og
radioudsendelser fortæller dagligt
om det samme. Om mennesker der
ofrer sig for en sag og tager andre
med sig i døden. Senest har vi været
vidner til en forbrydelse mod menneskeheden, den frygtelige terror i
Beslan, hvor over 300 mennesker er
døde. Målet helliger midlerne, man
er rede til at ofre uskyldige børn for
at blive hørt. Kærlighed, brodersind
og barmhjertighed er fremmedord
forstår man, når der kæmpes om at få
en selvstændig stat. Menneskeliv er
på de breddegrader ikke meget værd.
Selv om der lyder fordømmelser af
denne bestialske handling, så er der
andre røster som forsvarer den, undskylder den og ligefrem retfærdiggør det som hellige handlinger. Det
er dem, som opildner fanatikere til
hellig krig, når de lover den hellige
kriger direkte adgang til paradis, som
om Gud vil have ofre.
Gud har ikke brug for at få noget offer, for at se til os og frelse os.
Et menneske opnår ikke en eller anden særstilling hos Gud, fordi det dør
for sin tro eller på anden måde yder
noget særligt, hvad enten det sker i
forhold til Gud eller en menneskelig
sag. Det fortjener over for Gud intet
som helst derved. For et menneske
frelses altid af Guds nåde alene. Det
er det budskab som alene kan frelse
en angstfyldt verden. Gud vil ikke
noget offer. Der er ikke noget som vi
skal gøre for at sikre os en plads i
Guds hjerte. Vi er elsket på forhånd
af Gud og skylder kun at glæde os
sammen over det. Hvis det slår igennem i Nordirland, Irak, i Israel på
begge fløje, Tyrkiet, Indien og alle
de andre steder hvor terroren har
sine arnesteder, så vil den miste sin
berettigelse. Fanatismen skal ved
evangeliet tales ihjel. Det gælder fanatismen i alle dens afskygninger, om
den så iklæder sig kristelige, jødiske
eller muslimske eller noget fjerdes
gevandter, den er lige hæslig, for i
den blusser der ikke en ild af kærlighed. Fanatismen er antændt af had
til den anden, fordi han er anderledes end mig.
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Gud vil ikke have noget
offer.
Det var det som profeterne
sagde, herunder Mika. Han spurgte
engang retorisk: „Skal jeg give min
førstefødte for min overtrædelse, min
livsfrugt for min synd?“ Nej, sagde
han: „Du skal handle retfærdigt, vise
trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud“.
„Vise trofast kærlighed“, det skal
være ledemotivet for menneskelivet,
sagde profeten. Og det er herudfra,
at vi kan forstå Jesu ord, når han siger: „Ligesom menneskesønnen ikke
er kommet for at lade sig tjene, men
for selv at tjene“ og siger han: „give
sit liv som løsesum for mange“. Hele
Jesu liv blev levet i trofast kærlighed
til mennesker, i kærlighedens tjeneste for mennesker. I den tjeneste var
han trofast helt ind i døden. Trods al
den modstand han mærkede fra alle
kanter, trods det at han blev forladt i
sine lidelser, så stod han trofast ved
sin kærlighed. Også da det kostede
ham livet og Gud viste, at han var
fuldt ud berettiget i det, da han lod
ham opstå fra de døde. Det var Guds
ja til Jesus, at kun i ham møder vi Gud.
Gud er kommet for at tjene os. Men
han er også kommet for at kalde os
ind i det liv, hvor vi lever i Guds kærlighed og samtidig i kærlighed til vor
næste.

Du er sat fri til at leve
Guds nåde sætter os fri til at leve
og træde i tjeneste for medmennesket
uden nogen som helst bagtanker. Vi
skal ikke elske vores medmennesker,
vi skal ikke engagere os i hinandens
liv, vi skal ikke være til for hinanden
for at yde Gud en tjeneste, et offer.
Men vi kan gøre godt elske og engagere os, fordi vi selv er elsket og har
fundet nåde for Guds øjne. Hans nåde
sætter os fri til at leve vort menneskeliv, så vi kan tage imod det som
Guds gode gave til os og behandle
andre ud fra den vinkel. Og da sker
det forunderlige: Den anden forvand-

ler sig fra et middel, som jeg kan bruge
for at realisere mig selv, til et menneske, der har brug for mig.

Kampen for at opnå accept
Formanden for etisk råd, overlæge Ole Hartling fortalte i et interview i juli, at han er opdraget i flinkeskolen. Når han i dag ser tilbage på
sit liv, så må han erkende, at han
gjorde meget for at gøre sig fortjent
bl.a. til sin fars opmærksomhed og
accept. Men pudsigt nok har han en
bror, som var lige modsat, da de voksede op. Han ville ikke gøre nogen
tilpas. Han higede ikke efter bekræftelse eller accept. Men det var ham,
som alle syntes om. Det er den klassiske historie om to brødres kamp om
forældrenes kærlighed, som vi møder
i utallige varianter også i Biblen: Kain
og Abel, Jacob og Esau. Men det er
ikke kun det, det er også en sand historie om, at man aldrig kan gøre et
eller andet for at blive anerkendt, elsket og accepteret af sine medmennesker og over for Gud. Det er halsløs gerning. Alligevel er det det, som
vi ofte fortvivlet er i færd med. Det er
drivkraften i rigtig megen menneskelig aktivitet. Lige fra politisk og humanitært arbejde til bodybuilding. Så
længe motivet til vore handlinger er
at blive elsket eller accepteret, så er
det uendelighedens opgave. Vi bliver aldrig færdige på den vej. I stedet
for skal vi minde os selv om, at vi er
omfattet af Guds nåde. Og at vi derfor har lov at leve vores liv i lyset af
Guds nåde mod os. Vi hverken kan
eller skal gøre noget for at modtage
Guds kærlighed. Der er ikke plads til
noget offer fra vores side. Kristus har
befriet os fra det. Det har vi hans kors
som et tilsagn om: at vi er elsket og
derfor skal vi elske, også når det har
sine omkostninger. (stykket er en forkortelse af en prædiken holdt i vore
kirker den 13. søndag efter trinitatis i
år)

Vrejlev Kirke
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Anderledes
gudstjenester

Børnegudstjeneste
Søndag den 5.december kl.
16 i Hæstrup Kirke er der krybbespil/børnegudstjeneste.
Minikonfirmanderne opfører et krybbespil under gudstjenesten.

De ni læsninger i
Vrejlev Kirke
Søndag den 5. december kl.
19 afholdes De ni læsninger i
Vrejlev Kirke. Aftenen byder på
et alsidigt sangprogram.
Konfirmanderne står sammen
med Niels Christian Lassen for
fremføringen af de ni udvalgte
bibelske læsninger. Kom til en
stemningsfuld aften i adventstiden.

Nytårsparade med
spejderne.
Søndag den 2. januar,
Helligtrekongers søndag, er der
kl. 10.30 børnegudstjeneste i
Vrejlev Kirke.

Så slår vi katten af
tønden!
Søndag den 6. februar er
der børnegudstjeneste i Vrejlev
Kirke kl. 10.30. Efter gudstjenesten er alle velkomne til at slå
katten af tønden på parkeringspladsen ved Sognehuset. Efter
tøndeslagningen hygger vi os
i Sognehuset med fastelavnsboller og sodavand og kaffe til
mor og far. Det er selvfølgelig
gratis at være med.

Sognearrangementer
Torsdag den 14. april
kl. 19.30:

Forårsfest
i HarkenHallen
Program:
Tale ved lærer Annelise
Vigsnæs.
Kaffebord
Musik: Hjørring Kammerkor underholder
Kaffe med kage koster 20
kr.
Alle er velkomne!
Arrangeret i samarbejde
mellem kirkerne og
Harken Gymnastik- og
ungdomsforening.

Brønderslev
kirkehøjskole
Foråret 2005 i menighedshuset i Brønderslev
Da Hjørring Provstis kirkehøjskole
som regel er overtegnet, er I
velkomne til at deltage i
naboprovstiets møder. I foråret
finder møderne sted i Brønderslev
Menighedshus. Der er følgende
spændende møder.

13.januar: Sognepræst
Christian Højlund: „Tro, sygdom og eksistens“
3.februar: Lektor Kurt E.
Larsen: Vilhelm Beck - manden bag de kirkelige aktiviteter (Om „Indre Missions“
organisator)
3.marts: Forstander på
Testrup Højskole, Jørgen
Carlsen: Grundtvig og os.
12.marts 2005: Professor i
Kirkehistorie Martin Schwarz
Lausten (dobbeltforedrag på
en lørdag): Danmarks kirkehistorie

Menighedsrådsvalget
Da der er både i Vrejlev sogn og Hæstrup sogn
kun er indkommet én liste til de kommende
menighedsråd, bliver der derfor ingen valg i
sognene.
Her nedenfor bringes navne på de to råds
medlemmer.
På de næste sider bringer Lokalbladet en kort
præsentation af de nye medlemmer, fortalt af
dem selv. Alle 4 medlemmer fik stillet de
samme spørgsmål af sognepræsten.

Vrejlev Sogn
Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F
Jette Jørgensen, Gl. Rønnebjergvej 13
Edith Jess, Hovedgaden 78
Helle Andreasen, Mynderupvej 106
Margit Christensen, Bastholm Møllevej 175
Poul Hansen, Ålborgvej 841
Lars Damsgaard, Hovedgaden 51
Som suppleanter er valgt:
Preben Kjærsgaard, Lindager 5
John Lund, Vrejlev Klostervej 886
Nye ansigter:
Edith Jess, Margit Christensen, Lars
Damsgaard og John Lund er nye i
menighedsrådet, de øvrige sidder i det
nuværende menighedsråd.
De afgående medlemmer er:
Kirsten Blichert, Vrejlev Kloster 3A
Erik Christensen, Bastholm Møllevej 175 og
Preben Kjærsgaard, Lindager 5,
som fortsætter som1. suppleant

Hæstrup sogn
Erik Kristensen, Hæstrupvej 101
Inger Mølbjerg Jensen, Hæstrupvej 70
Bjarne Jensen, Hæstrupvej 95
Frede Jensen, Hæstrupvej 96
Annelise Kjærsgaard, Rakkebyvej 54
Jytte Jakobsen, Hæstrupvej 42

Menighedsrådsmøderne
Menighedsrådet konstituerer sig den 25.
november i Vrejlev sognehus, hvor der
ligeledes tages afsked med de afgående
medlemmer. Alle møder er offentlige og
datoerne finder du på side 2 eller på
www.vrejlev-haestrup-sogne.dk

af Niels Chr. Lassen
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„Syng sammen“ i sognehustet
Efter nytår starter „Syng sammen“ aftnerne i sognehuset ved Vrejlev
kirke. Aftnerne er for alle, der kan lide at synge, og der kræves ingen
forudsætninger for at være med og man kan deltage de gange, man har
tud og lyst. I foråret mødes vi på følgende tirsdage fra kl. 19-21.30:

xx januar - xx februar - xx marts - xx april - xx maj.

Nyt kirkekor i Vrejlev
Koret tænkes at bestå af sangvante beboere fra sognene, der vil være
med til et helt nyt og spændende projekt, som giver mulighed for styrkelse af
sammenholdet om vores kirke og fornyelse af gudstjenesten i vores område.
Koret ønskes besat med mindst 3 medlemmer for hver stemme, og tænkes
enstemmigt at medvirke ved gudstjenestens salmer og herudover 4-stemmigt
at fremføre indøvede meodier.

Ny organist
Vi har den 1. november ansat lektor ved Hjørring Seminarium Helen Berggren, Hjørring som organist ved begge kirker. Vi håber, at Helen Berggren
må blive glad for at være her. Vi glæder os over igen
at have en fast organist til gudstjenester, kirkelige
handlinger og der er helt sikkert også nogle børn,
der glæder sig til at synge i kor.

Helen præsenterer her sig selv:
Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om mig selv
til Lokalbladet, og det gør jeg gerne. Jeg har trådt
mine barnesko i Fredericia og har derefter været lærer i folkeskolen i Virring, en skole i nærheden af
Skanderborg, hvor jeg har undervist fortrinsvis i
musik, dansk og engelsk, men også i mange andre
fag.
Jeg har arbejdet i Skanderborg Musikskole som
lærer og som afdelingsleder. Desuden har jeg været
organist i Tåning og Hylke kirker i nærheden af Skanderborg. I 1995 flyttede jeg til Hjørring, hvor jeg blev
organistassistent i Brønderslev og seminarielærer i
musik på Hjørring Seminarium. Det sidste er jeg stadig.
Jeg bor nu i Hjørring sammen med min mand,
der er skoleinspektør i Lørslev og min yngste søn,
der går i 2. G i Gymnasiet. Jeg har også to voksne
sønner på 25 og 29, der for længst er flyttet hjemmefra og bor i henholdsvis London og Århus. Den
ældste er uddannet pianist og ernærer sig i øjeblikket som free-lance i London og den sydlige del af
England og den yngste studerer på Århus Universitet.
Efter i de sidste par år at have vikarieret i omegnens kirker, glæder jeg mig til den fastere tilknytning
til Vrejlev og Hæstrup sogne og håber på et godt
samarbejde .
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Hvad melder jeg mig til?
Koret deltager i nogle udvalgte gudstjenester (6-8) i løbet af kirkeåret.
Det kan være til højtiderne eller blot almindelige gudstjenester. Datoerne
lægges fast på forhånd, så disse kan indpasses i din kalender. I forbindelse
med indøvelse af et repertoire tænkes, inden en fastsat gudstjeneste, nogle
øveaftener forud for arrangementet. Disse vil ligge på faste tirsdage. Der
forsøges start af koret s første medvirken den 24. december og den 16. januar
i Vrejlev kirke.

Hvad skal jeg kunne?
Du må gerne være vant til at synge i kor, du skal kunne synge rent og
kunne støtte dig til udleverede nodeark. For at blive optaget er det ikke et
krav at du skal kunne synge fra bladet. Der vil hovedsageligt blive indstuderet 4-stemmige salmer og årstidssange på øveaftnerne.

Hvis jeg vil høre mere
Ringer eller mailer jeg til Helen Berggren, tlf. 98903970, mail: helenberggren@stofanet.dk eller
eller Knud Birch Andersen. tlf 98988027, mail: knud@birch-andersen.dk

Nye menighedsrådsmedlemmer
Jeg hedder Jytte Jakobsen er gift
og har to drenge på 12 og 15 år. Vi bor
i Hæstrup, hvor vi har boet siden 1986.
Jeg blev færdig med pædagoguddannelsen i år, og er nu med i et jobrotationsprojekt, som forløber til december 2005.
Efter min mening er en af Folkekirkens væsentligste udfordringer i dag,
at kirken skal være endnu mere i samspil med resten af samfundet. Derfor
er det vigtigt, at de initiativer der sættes i gang appellerer til mange, ellers
vil der efter min mening være endnu
færre, som vil komme i kirken fremover.

Jytte Jakobsen

VREJLEV
MENIGHEDSRÅD

Vrejlev Kirke

Mit navn er Edith Jess, jeg er 67 år, gift med Erik og vi bor i Poulstrup, hvor vi har
boet siden 1990, da vi solgte vores ejendom i Høgsted til vor søn og svigerdatter.
Foruden en søn har vi også to døtre, der bor henholdsvis i Lendum og på Amager. I mit
arbejdsliv har jeg dels været beskæftiget ved gårdens drift og dels som sygeplejerske
på sygehusene i Hjørring og Brønderslev og efter at jeg er holdt op, har jeg afløst på
„Poulstruplund,“ indtil det blev nedlagt som plejehjem.
Når man er ude af arbejdslivet, har man mulighed for at beskæftige sig med de ting,
som man har mest lyst til og kirkens placering og liv i vort samfund har altid haft min
interesse. Så jeg vil gerne bruges til at gøre kirken mere synlig og skabe større sammenhæng mellem kirken og sognet, så flest muligt finder fællesskab og berigelse ved at
have kontakt til kirken.
Vores egen kirkes største udfordring ligger efter min mening i at være en naturlig
del af vort liv - såvel for børn som for unge og gamle.
Folkekirkens væsentligste udfordring i dag ligger i at fortælle det kristne budskab
så nutidens mennesker føler, at de har brug for det og i en tid med mange omvæltninger
og nødvendige fornyelser, medvirke til bevarelse af de kristne traditioner i vort folk.
Edith Jess
Jeg hedder Margit Christensen, er gift og vi har tre børn på henholdsvis 19, 18, og
11 år. Det som jeg særligt gerne vil arbejde for i menighedsrådet ville være, at der
arrangeres noget for børn - juniorer og teenagere for derigennem at være med til: „at
give det største til de mindste“, nemlig Guds ord, som er vort arvegods, så også den
næste generation kan få glæde af det til liv og vækst i vort sogn.
Det vigtigste for Folkekirken må være nu som før, at den holder sig til Guds ord og
de anvisninger, som biblen giver. For da ville mange af de stridigheder, vi oplever i dag
ikke være nødvendige. Igennem forkyndelsen må det også være en opgave for Folkekirken at oplære de mange, som er døbte.
Folkekirkens største udfordring må i dag og fremover være at efterleve Jesu ord
fra Matt. 28, 18-20: „Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør
alle folkeslag til mine disciple, idét I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens
navn, og idét I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se jeg er med jer
alle dage indtil verdens ende“
Margit Christensen
Jeg er 34 år, gift og har tre børn, arbejder som faglig konsulent i Kristelig Fagforening i Aalborg. Her arbejder jeg primært med arbejdsskader. Vi har boet i Poulstrup i
ca. 12 år. Jeg er med i spejdernes grupperåd.
I menighedsrådet har jeg stor lyst til at arbejde med og for børn og unge. Børn og
unge har en naturlig nysgerrighed og kræver fyldestgørende og holdbare svar. Det er
en spændende udfordring. At kirkens ansatte har de bedst mulige betingelser ligger
mig også på sinde. Men det er vel en arbejdsskade jeg har pådraget mig.
Efter min mening ligger vores lokale kirkes største udfordring i, at skabe en tættere
kontakt mellem kirken og kirkens medlemmer, også dem der normalt ikke kommer så tit
i kirken. Jeg mener ikke, at kirken nødvendigvis skal være påtrængende, men måske
udvide de aktiviteter der sker uden for kirkens vægge. Folk skal opleve, at kirken ikke
blot er en søndagsbegivenhed, men at kirkens indhold kan være en del af ens daglige
liv.
Folkekirken har efter min opfattelse behov for tydeligt at vise, hvad den står for.
Selv om tiderne skifter, har kirken nogle grundværdier som består. I en tid, hvor alting
skifter hurtigt, er der behov for noget fast, som består. Et sted hvor der er tryghed..
Samtidig med at folkekirken fornyer sig bør den vise den stabilitet, som ligger i disse
grundværdier og i kristendommen. Denne stabilitet giver tryghed.
Lars Damsgaard

fra menighedsrådene
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Ungdomsklubben
Klubben er samlingsstedet for ungdomsskolen elever samt for 7.klasses eleverne fra folkeskolen. Vi har åbent onsdage og søndage fra 19.00 – 22.00 hvor
der er minimum 2 voksne ansatte til stede.
Klubben er et tilbud til de unge. Der
tilbydes forskellige aktiviteter som spil, tv,
playstation, musik, små konkurrencer samt
bagning, bolchekogning o. lign. Lidt mundgodt fra biksen i klubbens køkken, kan også
købes.
For de unge er det desuden vigtigt at
have et sted, hvor de kan nyde godt af
almindelig hygge og hinandens samvær.
Hver måned laves et klubprogram med
forskellige tilbud. Det kan f. eks. være pooleller dartturnering, bowlingtur, skøjte, fiske, svømme- eller rallyarrangement.
Årligt tilbydes to store ture til udlandet: En sommertur til Sydfrankrig eller Italien og en skitur til Østrig. Disse ture har
været tilbudt i efterhånden mange år og
ledsages af et erfarent personale.
At gå i ungdomsklub er frivilligt.
Mange kommer for at hygge sig med vennerne, nogle er der hele aftenen, mens andre støder til efter sport mm.
Aktiviteterne i klubben er ofte baseret
på de unges ideer. Der vælges hvert år et
klubråd, som deltager i månedlige møder
med de ansatte.
Klubmedlemmerne får udstedt et medlemskort som også giver adgang til diskoteker på Godthåb.
Ungdomsklubben er et godt aktiv for
de unge, især herude på landet., hvor der
ikke er så mange andre tilbud. En stor del
af de mange medlemmer deltager også aktivt i forberedelserne til arrangementer som
„åbent hus“, hvor der skal opstilles scene,
stande og hundrede andre ting.
Sæsonafslutningen markeres hvert år
med en grillaften på terrassen bag klubhuset.
Vi vil her gerne benytte lejligheden til
at udtrykke stor tilfredshed med opbakningen, vi på det seneste har fået fra lokalområdet. Det har været flot at se unge, børn
og voksne repræsentere ungdomsskoleog klubinteresser på fornemste vis. I medierne har de unge selv optrådt som de
bedste ambassadører for vor virksomhed.

Kaj Henriksen, klubmedarbejder.Bo Jensen, ungdomsskoleleder.
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VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Orientering fra Bestyrelsen
Kort efter skoleårets begyndelse, blev der fra
kommunalt hold varslet om nedskæringer på skolefritidsområdet i vores del af kommunen.
I den anledning blev der indkaldt til et møde
med forældreråd fra børnehave og SFO sammen
med klasseforældrerådene på skolen. Konsekvenserne for vore lokale institutioner blev belyst og diskuteret. Der blev udtrykt stor bekymring for lokalområdet i almindelighed og for børnenes velfærd og
udvikling i institutionerne i særdeleshed.
Undervejs blev der fra forældre fremsat mange
forskellige forslag om, hvad vi som forældre og borgere i dette lokalområde kunne gøre.
Gruppen af fremmødte repræsentanter fra forældrerådene (ca. 30) besluttede, at man ville opfordre
alle forældre til protest mod de planlagte besparelser, på følgende måde:
At fange mediernes/politikernes opmærksomhed ved at holde børnene hjemme fra skole og
institution på dagen for behandlingen af forslaget i
byrådet.
At man samme dag møder op til byrådsmødet og aflevere indsamlede underskrifter.
At man aflevere et brev til hver enkelt byrådspolitiker inden byrådsmødet, beskrivende de konsekvenser, man mener besparelserne vil få.
· At man giver udtryk for sin personlige protest ved læserbreve i avisen.
Der blev nedsat et udvalg til at sørge for de
enkelte poster og Poul Jess blev udnævnt til koordinator.
Den store opbakning, der blev vist af forældre
og unge, kunne man læse om og se i dagspressen.
Fra bestyrelsens sides skal der også her bringes en tak til alle, der bakkede op om forældregruppens tiltag.
Med venlig hilsen Skolebestyrelsen

Lidt om SFO Skovhuset.
Vi vil fortælle lidt om hvad der optager os lige nu.
Vores Lasy, en form for samlesæt, har været gemt væk i et stykke tid
og er nu fundet frem igen, derfor er det rigtig spændende. Der kan bygges våben og leges krig – det er helt utroligt hvad der kan laves, se
billederne. Hvad med en motorcykel eller et løbehjul??
Megen tid bruger vi også ude, vi har fået nogle nye cykler på tre
hjul, som er det helt store hit.
En regnvejrsdag kan vi nemt bruge vores gymnastiksal. Mange børn
bruger selvfølgelig også meget tid på bare at være her, hygge sig og lege
med hinanden. I vores SFO er det helt ok bare at være og selv finde på
noget, hvis ikke lige man gider at deltage i den aktivet der nu er den dag.
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VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE
Temauge på skolen
På Vrejlev-Hæstrup skole blev der som vanligt afholdt temauge i
ugen op til efterårsferien, uge 41. Der blev lavet mange forskellige aktiviteter under flere forskellige temaer.
I indskolingen, bh.klasse til 3. klasse, var temaet „Gamle dage“.
Børnene var inddelt i hold på tværs af klasserne, som hver dag skiftede
aktivitet.
De skulle prøve at være i skole i gamle dage, hvor det hele foregik
i „god ro og orden“. Hos Belle og Knud var det sang og lege fra gamle
dage, der blev afprøvet og hver dag kom et hold forbi plejehjemmet og
sang „En pige gik i enge“. To af indskolingsholdene var ude hele dagen, et hold blev kørt til gravhøjen 5 km fra skolen og skulle gå hjem.
Mens et andet lavede mad i bålhytten med bl.a. indsamlede hybe
Fornylig var Klaus Unger gæstelærer på Vrejlev-Hæstrup Skole med 3 hold elever i
skolens emneuge.
Der blev virkelig gået til opgaven, selv om de ikke havde prøvet sådan en opgave før.
Eleverne fik udleveret sandstensblokke, mejsel og hammer, og under kyndig
vejledning af Klaus Unger og lærer Birgitte Knudsen skulle de så lave flere skulpturer,
så symboler for alle fag på skolen var repræsenteret: Hjemkundskab: En Gryde,
Håndarbejde: En Saks, Dansk og matematik: Tal og bogstaver. Der var gaben. Sport:
En fodboldspiller. Nogle lavede et skib og der var også flere andre fine værker.
Alle værker kommer op at hænge i det nye åbne rum, når tilbygningen skal indvies.

Emneuge i indskolingen
I ugen før efterårsferien er der tradition for at skolen holder emneuge, hvilket
betyder at skoleskemaet bliver brudt op, og der arbejdes på helt andre måder og
områder.
I indskolingen blev de ca. 100 elever på tværs af klasser delt i 4 hold, så man fik
nyt emne hver dag. Et af emnerne hed „sagn og sogn“, med udgangspunkt i
Tinghøj/Galgebakke i Rønnebjerg, 2 bronce-alderhøje med 3000 år på bagen. De
små væsener fra bh.kl.- 3. kl. blev transporteret i bus derned, men måtte gå de 5 km.
hjem ifølge med os to voksne, Lissy og undertegnede. Nede ved højene blev der
fortalt om bronzealderen, om soldyrkelse og om hesten der trak solen rundt om
jorden, om høvdingen der ligger inde i gravhøjen, om gravrøvere, om den hovedløse so der løber skrigende rundt nede ved åen og om da højene i 1600 tallet blev
brugt til Tinghøj og Galgebakke for Børglum Herred. Til slut kunne vi voksne
fortælle Anne Maries livshistorie, der slutter der, hvor man 2 spadestik nede i
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Foto: Rita Frantsen og Ole Jensen

Motionsdag og
jernmænd.
Fredag før efterårsferien arrangerede vi „Skolens
motionsdag“. Der var forskellige aktivitetstilbud til de
forskellige aldersklasser, og et af tilbuddene til 6. – 9.
årg. var at deltage i „Årets jernmand“ – i år et ½maraton-løb på 21 km.
21 km. er langt…uden cykel, og her er flokken, der
gennemførte…
Som symbol på præstationen, fik eleverne hver en
rigtig jernmand, og det er nu rart at have et bevis på,
at man den dag var lidt sej…

...f.ortsat
sandet ved gravhøjene finder den forsvundne kræmmer, Anne Maries
kæreste. Jo, lidt gys var der med. Hjemturen foregik med nogle stop
undervejs, bl.a. ved Anettes og Kurts ejendom, og midtvejs mellem Rønnebjerg og Poulstrup hvor en flok ejendommelige indhegnede hunde gjorde
stor lykke. Over motorvejen var der tid til at vinke og få lastbilerne til at
tude. Stof til eftertanke gav det også ved indsamling af tomme dåser.
Højdepunktet var dagen med 25 stk. En dag fandt vi en splinterny cykel
i grøften. Det er Mathiases fra 8. kl. sagde Kasper Morgan. Den var
„lånt“ i skolens cykelkælder. „Den bedste dag jeg har haft længe“, var
hans kommentar, da vi afleverede cyklen. Alle dagene gik de små ben helt
uden mislyde. Hjemme på skolen arbejdede vi videre med sagn og bronzealder. Vi havde en god fornemmelse, når vi sluttede dagen med ordene.
„Tak for i dag“. Det var en anderledes, men god uge.

af Ole Jensen

LOKAL
bladet

29

30

LOKAL
bladet

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE
Hjørring kommunes budget
forslag for 2005 skabte mange
reaktioner i vores lokalsamfund
både blandt børn og forældre.
Her er hvad Bjørn Nielsen, der
går i 8 klasse på Vrejlev Hæstrup Skole, fortæller om sine
oplevelser omkring dette.
Der har været nogle spareforslag fra Hjørring Kommune.
De gik ud på at vi skulle spare
en masse penge på børneområdet. Det ville gå ud over
skole, fritidsordning, børnehave og ungdomsklub. Skolen
ville miste 800 timer, så vores
skolefester og lejrture var i fare.
Juniorklubben skulle lukke og
børnehaven/SFO skulle bare
spare, men det ville nok også
betyde at de mistede en del i
deres hverdag. Men det vi var
mest sure over var at de ville
lukke vores ungdomsklub og
skole. Hvis det skulle ske, ville
vi miste vores sammenhold, vi
ville ikke have nogle steder at
være og vi ville komme til at
kede os. Vi er den ungdomsklub
i Hjørring Kommune, der har
flest tilmeldinger til aktiviteter i
klubben. Derfor ville vi ikke
have at de skulle lukke vores
ungdomsklub og skole. Vores
klubråd og 7-8-9 klasse vedtog
derfor at vi skulle strejke fra
skolen og lave en demonstration mod budgetforslaget. Det
var kun 7-8-9 klasse der skulle
strejke fordi det var dem der har
adgang til klubben. Den dag vi
strejkede kom TV2 Nord og
Nordjyske og vi kom i fjernsynet og Nordjyske dagen efter.
Vi havde lavet skilte og bannere
med forskellige slagord og da
klokken blev 10., gik vi i samlet
flok ned gennem Poulstrup by,
til vores købmand Henrik Karlsen, som kom ud med sodavand
til os. Vores Klubråds formand.
Mathias Gunderstrup blev
interwiet og hele vores aktion
kom på TV. Jeg tror at det var
en af grundene til at kommunen trak spareforslaget tilbage
og vi får lov at beholde vores
ungdomsskole.

Demonstration
mod budgetforslag

Torsdag den 26-8 midt i TV-avisen var der pludselig et kendt ansigt! Det var hverken Kronprinsen eller Anders Fogh. Næ, det var mere interessant, det var sørme Mathias fra Rønnebjerg!! Jeg bad
ham fortælle hvordan det var gået til, at han var kommet i fjernsynet.

Klubben
Onsdag den 25. august forlød det oppe i klubben, at byrådet ville lukke klubben. Det blev vi
selvfølgelig meget sure over, da vi ikke har andre steder at mødes om aftenen, og vi bor jo langt fra
hinanden her ude på landet.
Vi bruger en klubaften til at være sammen med vennerne, og benytte de aktiviteter der er i
klubben. F.eks. at spille pool eller nogle andre spil. Vi kan også se fjernsyn sammen eller spille Xbox.
Men man kan jo også bare sidde og snakke sammen.
Vi har også en slikbod, som bliver benyttet rigtig meget, for alle unge elsker jo slik!
Det blev bestemt, at vi ville protestere mod beslutning om lukning, og det skulle være med strejke
i skolen og optog gennem byen

Dagen da 7. 8. og 9. protesterede imod
lukning af klubben
Dagen startede med, at vi havde undervisning til kl.
10. De næste to timer brugte vi på og lave bannere og
skilte, og vi havde et par møder om, hvem der skulle
hvad. Bl.a. blev det bestemt at Chalotte og jeg skulle
være talsmænd. Kl. 12.30 begyndte vi at gå igennem
byen med alle vores bannere og skilte. På det tidspunkt
var tv-nord ankommet og de fulgte os ned til købmanden, hvor der ventede en sodavand til alle elever. Der
lavede de deres interview, og derefter gik vi tilbage på
skolen. Der spillede og sang vi nogen protestsange.
Dagen sluttede med at vi var ude og samle underskrifter
fra hele byen.
Det blev til 230 der skrev under på at klubben skal
bevares. Vi blev meget positivt modtaget overalt, det er
vi glade for. Det betyder meget at andre også kan se, at
det er et problem for os unge.
Mathias Gundestrup

Eleverne omdelte løbesedler imod lukningen af
Poulstrupafdelingen, og disse var klart inspireret af
nazisternes flyveblade fra 9. april 1940. (Hvem siger
så at børn ikke kan deres historie nu om dage).

Tekst: elever fra Vrejlev-Hæstrup skole
Foto: Henrik Hansen
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Livet i Bagaciu

Bagaciu er en lille
rumænsk landsby
med 2500 indbyggere beliggende i
en dal i det smukke
Transsylvanien.
Min mand – Aksel –
og jeg tog derned i
september for at
opleve et landsbysamfund som det
stadig leves i 2004.

Vue over landsbyen. Man er selvforsynende med frugt og grønsager, der dyrkes på jorden bag husene. Det eneste jord, der under
kommunismen var privateje.

Vi ankom til Targu
Mures – den nærmeste
større by, med en lufthavn, der kun bliver
brugt til lidt indenrigsflyvning og så forbindelsen til Danmark hver
lørdag i sommerhalvåret
- vi kom hjem med det
sidste fly der gik i år.
Targu Mures ligner
enhver anden større by, men så snart
man kommer udenfor ændrer gade/vejbilledet sig. Store Mercedes kører side
om side med hestevogne og der er
mange gående på vejene, jo længere
man kommer væk fra byen jo flere hestevogne.
Da vi nåde ud i „vores“ landsby
– her slutter vejen – var det mest de
firbenede hestekræfter der tegnede gadebilledet. Her har man ganske simpelt
ikke råd til at køre bil. Benzin er forholdsvis dyrt 6,00 pr liter og månedslønnen er lav på landet omkring 600,00
- lønnen er mindst tre gange så høj i
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byen, men så er der jo udgift til
transport.
Bagaciu ligner alle andre
landsbyer i området i sin opbygning – alle huse vender gavlen ud
mod gaden intet er ændret de sidste mange tiår man føler sig virkelig sat tilbage i det gamle bondesamfund.
Ingen gadelys eller neonreklamer eller larmende diskoteker.
Der er faktisk kun to støjkilder
i landsbyen. Hanegal og hundeglam – det første er hyggeligt, men
hundene – dem er der mange af,
kan være en plage især om natten.
Vi fik den forklaring at der er mange
ræve i området og de går på hønsejagt i haverne – derfor bliver hundene sluppet løs i gårdhaverne om
natten. Det giver en infernalsk støj,
når e‘en hund fornemmer noget så
går hele koret i gang – men når solen står op forstummer de.
Ved halv otte tiden om morgenen tuder hyrden i hornet – så er

det tid at samle alle landsbyens
køer og geder, så åbnes porten fra
gården ud mod gaden og de to –
tre nymalkede køer fra hver sted
trasker ud sammen med nogle få
geder. På turen gennem gaden
samles ca. 60 køer og et uvist antal
geder, der drives ud på græsgangene i højdedragene bag landsbyen
– ved solnedgang vender de tilbage og det er morsomt at se at
både geder og køer selv finder vej
til deres stald efterhånden som de
passerer ned gennem gaden. Ude i
højdedragene går fårene også . De
bliver malket af hyrderne som laver ost af den smule mælk de har..
Kollektiverne i hvert fald på
denne egn lå forladt og i ruiner – vi
så kun et enkelt der fungerede, men
det var nu på mere eller mindre private hænder - jorden her i dalen er
fed muld, det er givet tilbage til
mange af de oprindelige ejere –
dog kan man højst eje 10 ha. Landskabet ser ud som hos os for mange

årtier siden – med mange små
smalle agre med afgrøder der
veksler med lucerne ,majs, korn
og lidt kartofler.
Første spæde skridt på den
meget lange vej til ligestilling
med resten af Europas landbrug
er i gang idet landsbyens landmænd lejede maskinstation til at
pløje, tilså og høste de meget små
marker – (lucernen bliver dog
stadig slået med le). Det næste
bliver nok at de lejer jorden ud til
naboen og tager arbejde i byen.
Indtil loven laves om vil det jo
ikke være muligt at købe naboens jord.
Når man kigger på gavlene
ud mod gaden i Bagaciu er det
tydeligt, hvem der begyndt at
arbejde lidt ved siden af landbruget. Der kommer nye vinduer,
døre, svalegang og man gør me-

Lille meget snavset og fattig Zigøjner pige ved vejbod

Børnene var vilde med at blive fotograferet –
at se sig selv udløste glade latterhyl.

Hyrderne på vej op gennem gaden med køer og geder.
Set på markedspladsen. Grisene ligger tørt og godt i luzernehø i bagagerummet og venter på ny ejer.

Otillias udekøkken
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get ud at vise at det går fremad.
Beboerne er utrolig gæstfrie. Vi kunne ikke gå
mange skridt uden vi blev hevet indenfor for at se
hvordan de boede. Den første dag var både Aksel
og mig meget reserverede - er de nu også så venlige
og gæstfrie, som de giver udtryk for. Vi holdt godt på
både „hat og briller“ – derfor var det meget pinligt
og flovt, da vi måtte sande, at det vi oplevede virkelig var den gamle bondekultur (den vi i vores jagt
efter „rigdom“ for længst har kastet over bord). Vi fik
aldrig lov til at gå tomhændet fra et besøg. Vi skulle
altid smage på de forskellige hjems udmærkede hjemmelavede vin og i løbet af no time blev der fyldt en
pose med vindruer og hvad der ellers var af spiseligt
i haven vi lod til at interessere os for. Et sted var der
nogle flotte tomater – der styrtede konen hen og
Otillias mand
fandt nytørret frø, vi kunne få med hjem.
Vi kan ikke rumænsk – de kan ikke engelsk. Det
Aksel studerer kartoffeloptager.
var lidt besværligt, men heldigvis fandt vi en meget „all
round“ vidende ung mand på
19 år der kunne være tolk for
os og på den måde fik vi et godt
indblik i dagliglivet.
Fast food kulturen har ikke
nået landsbyen endnu – det
var tydeligt. Teenagerne der er
slanke, men inde i byerne begynder den madkultur også
ligesom andre steder i verden
at sætte sit præg.
Der var to butikker og en
bar i byen. Butikkerne havde
ingen udstillingsvinduer, derfor
gik der nogle dage før vi fandt
ud hvor der var butik. De havde
et rimelig stort sortiment – problemet er bare at folk ikke har
ret mange penge at købe for.
Otillia viser os at hun har forberedt både sin egen og
Efter en uge i Bagaciu hvor
mandens bortgang. Ligtøjet er vævet, syet broderet og
vi
også
var på besøg på børnesorte strømper og sko ligger klar. Hun er 77 og har
hjem, hospital, maleriske byer
stadig glimt i øjet, manden over 80 år – og meget slidt
og var med til forberedelserne
til et Zigøjnerbryllup og meget
andet vendte vi hjem – og man
kan ikke lade være at tænke på
at de mennesker nu skal i gang
med den udvikling af samfundet, som vi har været i gang med
i de sidste 50 år – de skal indhente den på rekordtid. Jagten
på „rigdom“ – hvad det så end
er. Den gamle bondekultur vil
ligesom her forsvinde.
Otillias vinkælder – jeg turde ikke
spørge om også det var til begravelsen.
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POULSTRUPLUND

Ældreplanen 2003-2008

Af Helmuth Zickert
fmd. Social- og Sundhedsudvalget
Det lyder måske
umiddelbart som
indledningen til en
kendt filmserie. Det er
det ikke, men vi har en
plan og vi vil
gennemføre planen og
det må ikke gå galt.

Vi har en plan
Områdestrukturen

Renoveringer og nybygninger

Fra starten af 1990-erne har Hjørring Kommune været opdelt i 5 selvstændige områder. Denne opdeling har med
en stigende decentralisering vist sig at
være uhensigtsmæssig og vel også usmidig med hensyn til samarbejde over
områdegrænserne.
Målet med en ny bæredygtig
områdestruktur og ledelsesstruktur er at
sikre områderne en reel mulighed for at
løfte de opgaver, byrådet har decentraliseret. Det kræver ledelsesmæssig kapacitet at styre områdeøkonomi. Denne
kapacitet har ikke i fornødent omfang
været tilstede i den gamle struktur. Ledelse i et område har to indfaldsvinkler,
en sygeplejefaglig og en administrativ.
Begge indfaldsvinkler er lige vigtige
og er således ikke i modstrid med hinanden men snarere hinandens forudsætninger. Det er nu besluttet, at Hjørring
Kommune opdeles i 3 områder (Nord,
Vest og Syd), således at de ældres behov for pleje, botilbud og dagtilbud kan
opfyldes indenfor det enkelte område.
Denne strukturændring er gennemført,
men det tager lidt tid at få alt på plads.

Der er vedtaget en omfattende
renoveringsplan og der er faktisk også taget fat på at virkeliggøre planen. I punktform er kronologien:

Befolkningsudviklingen
Gennem de sidste par år har
Hjørring Kommunes ældreplan
været i fokus i vores lokale
avis og især hos alle dem der
er berørt af den meget omfattende plan. Planens baggrund
er for så vidt meget enkel, og
udtrykt meget firkantet kan
baggrunden opsummeres i
følgende: for mange utidssvarende boliger og en uhensigtsmæssig områdeopdeling,
samt en sikker viden om at
antallet af ældre vil stige
kraftigt fra udgangen af indeværende årti. De udfordringer
denne situation giver, lader sig
kun løse gennem en omfattende tilpasningsproces, og
det er da også forklaringen på,
at plan perioden strækker sig
over 4-5 år.

Det kræver ikke nogen krystalkugle
for at kunne beskrive befolkningsudviklingen i Hjørring Kommune.
En simpel befolkningsfrem-skrivning viser klart, at der vil være et stigende antal
ældre over 65 i kommunen. Denne udvikling slår for alvor igennem ved udgangen af indeværende årti og vil være
den reelle virkelighed frem til 2030.
Befolkningsudviklingen betyder, at
det kommunale system har en stor opgave foran sig med tilpasninger og ændringer, men vi har da heldigvis nogle år
til at forberede os i. Vi skal have en effektiv og smidig områdestruktur på plads.
Vi skal renovere de mange utidssvarende
plejeboliger, vi råder over.

1)
Det hele startede med opførelsen
af Vellingshøjcentret i Højene.
2)
Der er bygget 14 nye boliger til
Vesterlund.
3)
Renoveringen af Bålhøjcentret
blev afsluttet i midten af 2003.
4)
Renoveringen
pensionistboligerne i Tårs blev afsluttet i midten
af 2003.
5)
Renoveringen af Poulstruplund
er afsluttet i midten af 2004.
6)
Renoveringen af Fynsgade
igangsat i september 2004.
7)
I starten af oktober 2004 blev
byggeriet af 10 nye ældreboliger i
Bjergby igangsat.
8)
Ombygning af Skovgården påbegyndes i 2006.
9)
Ombygning af Motellet påbegyndes i 2008.
Omfattende renoveringsplaner giver
selvsagt nogle ulemper. Beboerne på de
berørte plejehjem bliver udsat for flytninger, hvilket jo ikke lige var det, de selv og
deres pårørende havde regnet med. Vi er er
helt på det rene med, at en flytning er en
gene og at de fleste hellere havde været
flytningen foruden. Vi har af samme årsag
besluttet, at disse flyttegener skulle
opvejes af optimale genhusningsvilkår. Vi
har brugt Vellingshøjcentret til genhusning. Vi bruger lige nu det ombyggede
Poulstruplund til genhusning.
Alle de nye og de renoverede boliger
har en anvendelsesmulighed der er meget
fleksibel. De kan anvendes som almindelige ældreboliger, serviceboliger og plejeboliger. Denne fleksibilitet er betinget af,
at boligerne opføres eller renoveres efter
den mest plejekrævende brugers behov.
Det betyder at alle boligerne i princippet
kan anvendes som plejeboliger.

af Helmuth Zickert
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POULSTRUPLUND

Poulstrup har fået en „ny“ institution!

Else Thomsen og Helmut Zickert tager det første spadestik inden renoveringen

Nogle af de sidste medarbejdere inden
renoveringen gik igang
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POULSTRUPLUND

Stenen med navn sættes
på plads af pedellen Henrik
med hjælp fra en stor kran

Tirsdag den 7. september skinnede solen, vinden var frisk og flaget vajede over Poulstruplund.
Dagen var kommet, da det nyrenoverede hus skulle indvies, og det
skete på behørig vis, med tilstedeværelse af alle involverede, fra kommunalt valgte og ansatte til arkitekt og håndværkere og repræsentanter for besøgsvennerne ved det
gamle Poulstruplund. Beboerne,
som pt. er beboere fra Fynsgade,
var selvfølgelig også tilstede. Der
blev fra alle sider givet udtryk for
at Poulstruplund nu fremstod som
et dejligt bo-sted, hvor man stadig
fornemmede nærheden og varmen
fra det gamle hus, selvom det nu
består af 11 et værelses lejligheder
med bad, køkken og terrasse. Nu er
boligerne af en sådan standard, at
man ikke af den grund ville være ked
af at flytte dertil, og de fremtræder
som kommunens øvrige boliger.

Som den der har fulgt byggeriet fra sidelinien helt fra starten, vil
jeg her komme med nogle betragtninger. For det første så har det været en rigtig god oplevelse at følge
husets tilblivelse fra de små stuer
på 8-10 kvadratmeter og fire badeværelser til 22 beboere til tidssvarende lejligheder. For det andet har
det været en meget positivoplevelse
at fornemme, at man bliver hørt, når
man kommer med forslag, både hos
kommunens ansatte og ikke mindst
hos Poul Vogdrup, der er ældrerådets
repræsentant. Han har været meget
lydhør for ønsker, der er fremsat herfra, og har gjort meget for at efterkomme vore ønsker Jeg føler at den
kritik vi er kommet med, er der lyttet
til og faktisk er alle de ønsker vi har
fremsat blevet efterkommet, såfremt
det har kunnet lade sig realisere. Det
giver fornemmelsen af at det nytter
at komme med vore ønsker til kom-

munen. Hvordan skulle de egentlig
også vide hvad der er vore ønsker og
behov, hvis vi ikke fremkommer med
dem?
Da man tømte Poulstruplund i
2003, fotograferede vi hele udsmykningen, inden den blev gemt forskellige steder og ugen før indvielsen blev
vi bedt om medvirke ved ophængningen af billeder og havde dermed også
indflydelse på det nye hus´ udsmykning.
Apropos udsmykning - så var der
den 24. september igen fest, da Claus
Ungers skulptur „Familien“ ved en lille
højtidelighed, blev opstillet på den
store terrasse. Sparekassen Vendsyssel har gjort det muligt at købe den, og
vi håber, at den vil være til glæde for
mange beboere fremover.
Vi håber, at man vil efterkomme
ønsket om at arrangere en form for
„åbent hus“, så egnens beboere kan
se, hvor godt det er blevet.

af Edith Jess
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Poulstruplund

Fra afsløringen af skulpturen

Fra indvielsen af Poulstruplund

Kim Søndergaard fra Sparekassen Vendsyssel overdrager skulpturen til Poulstruplund medens Ingdid Saksager og Claus Unger ser til

Skulpturen som Sparekassen Vendsyssel har skænket hedder „Familien“

38

LOKAL
bladet

af Rita Frandsen

BADMINTON
KLUBBEN

Udsmykning foran
Poulstruplund
„Familie“ er en meget dækkende titel på den nye skulptur på terrassen ved serviceboligerne på Poulstruplund.
Kunstneren Klaus Unger har udført den. Han mener at
ældre folk sætter stor pris på familie og børn, og så falder
den i god tråd med stedet, hvor den i fremtiden kan ses af
beboere, personale og forbipasserende.
Besøgsvennerne, med Edith Jess i spidsen, har været
rundt og se på skulpturer i Vendsyssel, og valget faldt på
Klaus Ungers skulptur.
Klaus Unger er født i Dortmund i Tyskland, og er uddannet stenhugger med mestereksamen. Desuden er han
uddannet restauratør. Han har udstillet siden sidst i 60erne i Tyskland og Danmark.
Nogle af hans udstillinger har været på:
Rådhuset i Dortmund, Påskeudstilling på Gl. Hammelmose, Det Jyske Haveselskab på Clausholm Slot,. Skolernes Kunstforening i Vendsyssel. På Galleriet Livøvej,
Ranum. Påskeudstilling Knabergaarden, Ålestrup.
Nørrehalne, Viser Kunst. Løkken Billedsamling. og Egebjerg Mølle, Svendborg.
De senere år har han været med lokalt både på Forårsudstillingen her på skolen og på Børglumudstillingen.
Klaus Unger har udsmykket haver, lavet døbefonte til
kirker og forskellige former for vandkunst, boligudsmykning og praktiske ting til dagligdagen.
I 1997 åbnede han stenhuggergården og Galleri Lykkesholm i Nr. Lyngby. Her trives den alsidige kunstner med
roen der er heroppe i den smukke vendsysselske natur.
Det giver inspiration til de mange forskellige opgaver han
får. Materialet han arbejder med er natursten fra hele verden.
Det er en større proces med sådan en skulptur. Først
laver Klaus Unger en model af ler, dernæst en gipsmodel
og endelig bliver den så bearbejdet i den sten eller det
stykke granit, det nu skal være. Nogle gange bliver skulpturen belagt med et eller andet metal, en mørkere farvet
sten kan også bruges.
For 2 år siden har Claus Unger udsmykket torvet i
Løkken med fisk udført i granit, og i 2004 har han lavet en
skulptur der hedder Energifanger til institutionen Marjatta
i Præstø. Det er en psykiatrisk institution, der kører efter
Rudolf Steiner principper, derfor var det også vigtigt for
Klaus Unger at skulpturen har en forbindelse til stedet
hvor den skal stå, og navnet på den passer dertil.
Sparekassen Vendsyssel har sponsoreret denne kunstgave og senere vil Hjørring Kommunes Kunstfond betænke
plejehjemmet med kunst, som også kan pynte op og beboerne få glæde af.

Nyt fra Poulstrup
Badmintonklub

Forreste række fra venstre : Frederikke, Cecilie, Bjørn, Mathias, Mads,
Nikolaj og Kasper.
Bagerste række fra venstre: Chris, Thomas, Erik, Mathias, Tobias og
Marie.
Billedet er taget til en alm. træningsdag. Der mangler nogle af vore spillere,
men de skal lige først være færdige med fodboldsæsonen 9. oktober 2004

Badmintonsæsonen er allerede
godt i gang. Vi startede i begyndelsen
af august og lige før den 1. oktober gik
turneringen i gang. Der er tilmeldt 3
hold.
Der har været afholdt åbent pointgivende DGI stævne i Stenumhallen i
september, hvor vi havde to spillere
med.
Den 9. og 10. oktober var der DGI
stævne i tre haller. U-15 spillede i Jerslev, U-11 i Syvsten og i Poulstrup
havde vi U-13 spillerne. Her havde vi
Mattias Nielsen og Marie Nielsen med
på hjemmebane.
Vores motionister startede op den
1. september. Her er alle baner lejet ud.
De spiller på onsdage fra kl. 19.00 til
21.00.
For øjeblikket ser der ikke ud til at
vi kan få flere haltider – Det jo er mest
attraktivt at spille mellem 18.00 og
21.00, men her er der ikke noget ledigt.

af Rita Frandsen
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BØRNEHAVEN
SKOVAGER

Høstuge i
„Skovager“
Børnehaven i Poulstrup
valgte en god uge til at holde
høstuge i, nemlig i uge 40,
hvor vejret bare var perfekt
med sol og ingen regn.
Vi havde bedt forældre/
børn komme med nogle „råvarer“ fra deres haver og
marker, hvis de havde noget de kunne undvære. Vi
fik rigtig mange forskellige
ting. Vi var også selv ude i
naturen, hvor vi fandt hyldebær, kastanjer og agern.
Der kom kæmpe græskar, som blev udhulet og lavet uhyggelige lygter af. De
står nu ved indgangen til
børnehaven med lys i og byder velkommen.
Vi kogte rødbeder, som vi så skulle „smutte“
skralden af, det fik vi nogle meget flotte røde fingre
af. Alle børnene fik et glas rødbeder med hjem.
Der blev ribbet hyldebær, skåret rabarber i
stykker og renset hyben, som der senere blev lavet saft og marmelade af.
De ting vi havde fundet i naturen, blev brugt
til at lave kastanjedyr og spindelvæv af.
Der blev lavet dækkeservietter med forskellige tryk af frugter og grøntsager.
I løbet af ugen bestod eftermiddagsmaden
bl.a. af råkost af æbler og grøntsager, squashboller,
frugtsuppe og vindruer.
Legepladsen blev et helt eldorado for børnene, da vi fik omkring 20 halmballer de kunne
boltre sig i.
Fredag kom nogle børn med blomster, som vi
pyntede op med til høstmiddag, som bestod af
urtesuppe med gulerødder, porer, selleri. Kødboller og hvideboller. Der blev lavet små kuvertbrød
til.
Der blev budt på forældrekaffe om eftermiddagen, selvfølgelig med kager bagt med nogle af
vores indkomne råvarer bl.a. æbler, squash og gulerødder.
Vi syntes alle, vi havde en rigtig god uge,
men den var bare alt for kort, så vi vil fortsætte
med at høste af efterårets mange frugter, bær m.m.
vi kan finde i skoven, og som børnene kan lave
forskellige ting af.
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Juletræsfest for
børn og voksne
afholdes i Poulstrup forsamlingshus

Mandag d. 27. dec. kl. 18-22
Joanna kommer og underholder alle børn
og barnlige sjæle

POULSTRUP OG OMEGNS VENSTRE
TLF. 98 98 84 22

DEBAT

Entre 15 kr.
Alle er velkomne
Arr.: Borgerforeningen
for Poulstrup og Omegn

STØT BLADETS ANNONCØRER DE STØTTER OS
Åbningstider:
Februar-juni:
September-december:
Mandag kl. 17-20

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

GURLI JENSEN
Søndervej 80, Ilbro - Tlf. 98963318
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Voerhøj
Maskinstation
V/ Ole Østergård Poulsen
Terpetvej 490, 9830 Tårs

TODBJERG BUSSER NORD / TÅRS TAXI
HOVEDGADEN 112, POULSTRUP - 9760 VRÅ
Døgnvagt på Taxi
Turistkørsel i ind- og udland
Vogne fra 1-68 personer
Konferencebusser (V.I.P.)
Læge- og speciallægekørsel
Selskabskørsel
Liftbuskørsel
Rutekørsel

Tlf. 40 19 55 99

9898 8507
9896 1701
FAX. 9898 8581
- 9896 1995

TLF.

98 98 85 99

Turistkørsel i
ind- og udland
Kørsel med Liftbus
Udflugtskørsel
Minibusser
Selskabskørsel

Saksager rejser
v/ Morten Saksager
Saksagervej 166
9760 Vrå
telefon 98982300
telefax 98988366
Skrædderi og Design
Lissi Hãute Couture
Syning af:
Selskabskjoler, brudekjoler,
Konfirmationskjoler
Hverdagstøj, børnetøj m.m.
Til alle typer
Lissi Vestergaard Pedersen
Høgsted gl. Mejeri
Høgstedvej 66
9760 Vrå
Tlf. 98 98 82 11
20 41 82 11
E-mail: lissi_skraedder@yahoo.dk
Træffes efter aftale
Kvalitet frem for kvantitet

Henning Kristiansen
Maskinstation
Smedievejen 56
9800 Hjørring
Tlf. 98 98 65 00

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

aps

SALG AF
HVIDEVARER
er
Mobil: 20438491
Telefax: 98988591
E-mail: pst@pst-poulstrup.dk
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Poulstrup Skolevej 5 - Poulstrup

VREJLEV-HÆSTRUP
HALLEN

ÅBNINGSTIDER DAGLIGT 7-22

Hele egnens
samlingssted
Sport og
fritid
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VEJVISER

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

SIDSTE FRIST FOR
INDLEVERING ER:

10. JANUAR
01. APRIL
01. JULI
01. OKTOBER

Bladet udkommer
4 gange årligt ca.

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

Lokalbladet er et upolitisk
egnsblad, der udgives af
en kreds af foreninger og
institutioner i VrejlevHæstrup området.
Bladets formål er at
formidle nyhedsstof fra
området, og at støtte og
synliggøre foreningslivet og lokalsamfundet
udadtil og give en tidsdokumentation for eftertiden.
Bladets økonomi bygger
på brugerbidrag fra
læserne, foreningsstøtte,
sponsorer og annoncører.
Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer
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Desværre var der så meget aktuelt stof til dette nummer af Lokalbladet, at
der ikke blev plads til artiklen om mergelgravningen. Vi vender dog
tilbage i næste nummer med Kirsten Mouritsens beretning om dette emne.

REDAKTION
Ansvarshavende
Foreningsstof og annoncer
Lokalstof
Redigering
Korrektur

Niels Chr Scheel Lassen, Vrejl. Kirkevej 28, 9760
Erik Jess, Hovedgaden, 78, 9760 Vrå
Karen Nielsen, Præstevej 10, 9800 Hjørring
Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå
Kirsten Blichert

98986043
98988063
98986514
98988027

Lillian Toft Jensen,Bastholmmøllevej 31, 9760 V.
Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå
Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå
Ingen meddeler
Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring
Hanne Broberg, Hæstrupvej 29, 9800 Hjørring
Ernst Pedersen, Høgstedvej 66, , 9760 Vrå
Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring
Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå
Trine Mortensen, Hovedgaden 66, 9760 Vrå

98988422
98986166
98986495

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

FORENINGSSTOF

Børnenes jord
Harken borgerforening
HUGF
4H
Hæstrup menighedsråd
Møllehaven
Poulstrup Badmintonklub
Poulstrup Borgerforening
Poulstrup Rideklub
Skolebestyrelsen, V-H skole
Skovager
KFUM-Spejderne
Sport 81
Støttef. f. Aktivitetscentret
V-H. folkedansere
Vrejlev menighedsråd

Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
Niels Jørgen Nygaard, Hæstrup Hedevej 34, 9800 Hj.
Åse Hvidberg, Ålborgvej 603, 9760 Vrå
Annette Larsen, Ny Rønnebjergvej 129, 9760 Vrå
Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
Ingelise Villumsen, Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Karen Thomsen, Ø. Stokbrovej 15, 9740 Jerslev
Palle Kokholm, Gønderupvej 65, 9760 Vår
Solvej Sørensen, Ålborgvej 686, 9760 Vrå
Elin Christensen, Terpetvej 210, 9830 Tårs
Børnehaven Skovager, Skovager 7, 9760 Vrå
Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
Britta Bak, Græshedevej 40, 9760 Vrå
Nikoline Dietz, Hovedgaden 63, 9760 Vrå
Helle Sørensen, Lindager 9, Poulstrup, 9760 Vrå
Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå

98986467
98986555
98988211
98986289
98988029

98988394
98986257
98986446
98988461
98986333
98986346
98831932
98988632
98986034
98831205
98988327
98988394
98986468
98988085
98988169
98988027

FORENINGS

VEJVISER

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

Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå
Hanne Thorup, Harkenvej 3, 9760 Vrå
Arne Larsen-Ledet, Irisvej 1, 9760 Vrå
kontoret.........................................................................
.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Christian Højer Jørgensen, Elmager 3, 9760 Vrå .........
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå .........................
Poul Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå...........................

98988125
98998059
98982127
96231581
96231588
98988308
96231586
96231584
98988543
96231583
96231585
96231587
96231587
98988367
96239708
98988267

DAGINSTITUTIONER
Møllehaven
Skovager

Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Skovager 7, 9760 Vrå

98986346
98988327

PLEJEHJEM
Poulstruplund
Skovgården

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

98988040
98922187
98961701
98986043

Kirkesanger
Organist

Tårs Taxa
Niels Christian Lassen, Vrejlev Kirkevej 28, Vrå
Træffes bedst på hverdage kl. 12-13 (ikke mandag).
Anders Boelt Kristensen, Gravensgade 23, 9700 Br.
Helen Berggren, Lundhøjvej 36, 98000 Hjørring

Vrejlev Kirke:
Kirkegårdsleder
Menighedsrådet

Kirkegårdskontoret (bedst mandag-fredag kl. 12-13)
Peter Boel Beck (privat), Skævevej 6, 9352 Dybvad
Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå

98988360
98864542
98988027

Hæstrup kirke:
Menighedsrådet
Graver

Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
Jørgen Christensen, Guldagervej 330, 9800 Hjørring

98986333
98986052

Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
Niels Jørgen Nygaard, Hæstrup Hedevej 34 9800 Hj.
Hanne Lise Hansen, Ålborgvej 841, 9760 Vrå
Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå
Knud Pedersen, Gønderupvej 131, 9760 Vrå
Klaus Nielsen, Haurholmvej 101, 9800 Hjørring
Palle Kokholm, Gønderupvej 65, 9760 Vrå
Dorthe Christensen, Munkholmvej 66, 9760 Vrå

98988394
98988257
98988610
98988271
98988034
98986436
98988632
98988825

Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå
Nikoline Dietz, Hovedgaden 63, 9760 Vrå
Ingrid Vangsted, Saksagervej 301, 9760 Vrå

98988583
98988085
98988969

Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring
Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring
Hovedgaden 8, 9760 Vrå, v/ Erik Jess
Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå
Birkager 6, 9760 Vrå
Hovedgaden 16, 9760 Vrå v/ Erik Christensen
Munkholmvej, 9760 Vrå
Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå
Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå

98986390
98986244
98988063
98988011
98988449
98988492
98988491
98988088
98988360

KIRKERNE
Kirkebilen:
Sognepræsten

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord
Harken Borgerforening
HUGF
4H
Lokalhistorisk Forening
Poulstrup Badmintonklub
Poulstrup Borgerforening
Poulstrup rideklub
KFUM-Spejderne
Sport 81
Støttef. for aktivitetscentret
V-H. Folkedansere
HALLER OG MØDELOKALER
Harken-hallen
Harken Idrætsforening
Lokalhistorisk Arkiv
Poulstrup Aktivitetscenter
Poulstrup Forsamlingshus
Poulstrup Missionshus
Poulstrup Ridehal
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Sognehuset ved Vrejlev kirke

98986801
98903970

TID OG STED
LOKALHISTORISK
ARKIV:
Åbent:
mandag kl. 16-18
AKTIVITETSCENTRET:
Åbent: Tirsdage 11.30-16.00
Torsdage 8.30-16.00
Fredage 8.30-13.00
Damefrisør og foddame: Bestil
tid på tlf. 98988011
BOGBUSSEN:
Høgsted mandag 16.10-16.50
Harken: onsdag 16.10-16.35
Tollestrup:onsdag16.50-17.20
Poulstrup: mand.17.00-18.00
SPAREKASSEN
Hovedgaden 78, Poulstrup:
Mandag .............. 10.00 -16.00
Tirsdag.............. 10.00-12.00
Torsdag ............. 10.00-17.30

WEB-GUIDE
SPORT81:
www.pv81.dk

BØRNENESJORD:
www.ministrup.dk

KIRKERNE:
www.vrejlev-haestrup-sogne.dk

SPAREKASSEN:
www.sparekassen-vendsyssel.dk

BOLIGER:
www.poulstrupboliger-dk

MAIL-GUIDE
SOGNEPRÆSTEN:
NCSL@km.dk
VREJLEV KIRKE:
Vrejlev.kirke@post.tele.dk
MENIGHEDSRÅDENE
knud@birch-andersen.dk
erik_k@post.tele.dk
LOKALBLADET:
NCSL@km.dk
e-jess@mail.tele.dk
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE:
lindager17@stofanet.dk
SKOLEN:
vrejlevskole@hjoerringkom.dk
SPAREKASSEN
mail@sparV.dk.
SPORT 81:
pv81@tdcadsl.dk

MAIL-GUIDE

LOKAL
bladet
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VREJLEV-HÆSTRUP

Åbningstider:
Mandag 10.00 - 16.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Torsdag 10.00 - 17.30

