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Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke

KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE

Gudstjenester

Indre Missions samfund

Fredag den 30. november kl. 20.00
Adventsmøde i Vrejlev Sognehus.
Kaj Holm og søn, Kvissel, vil sørge for tale og musik.

Alle er velkomne!
Kontaktperson: Erik Christensen, tlf. 98 98 84 92

Onsdag den 15. 8 kl. 14.30
Onsdag den 5. 9. kl. 14.30
Onsdag den 19. 9 kl. 14.30
Onsdag den 3. 10. kl. 14.30
Onsdag den 17. 10 kl. 14.30

Poulstruplund

Onsdag den 31. 10 kl. 14.30
Onsdag den 14. 11 kl. 14.30
Onsdag den 28. 11 kl. 14.30
Onsdag den 12.12 kl. 14.30
Søndag den 23. 12 kl. 14.30

August
Søndag den 19.   Vrejlev kl. 14 N.C. Lassen Friluftsgudstjeneste(Luk.18, 9-14)
Søndag den 19. Hæstrup kl. 14 N.C. Lassen Friluftsgudstjeneste
Søndag den 26. Vrejlev kl. 10.45 N.C. Lassen Gudstjeneste (Mark. 7, 31-37)
Søndag den 26. Hæstrup kl. 9 N.C. Lassen Gudstjeneste

September
Søndag den 2. Vrejlev kl. 9 N.C. Lassen Gudstjeneste (Luk. 10, 23-37), kaffe
Søndag den 2. Hæstrup kl. 10.45 Lassen Gudstjeneste
Søndag den 9. Vrejlev kl. 9 Inge With Gudstjeneste (Luk. 17, 11-19)
Søndag den 9. Hæstrup Ingen
Søndag den 16. Vrejlev kl. 9 ved K. A. Jensen Gudstjeneste (Matt. 6, 24-34)
Søndag den 16. Hæstrup Ingen
Søndag den 23. Vrejlev kl. 10.45 N.C. Lassen Gudstjeneste (Luk. 7, 11-17)
Søndag den 23. Hæstrup kl. 9 N.C. Lassen Gudstjeneste
Onsdag den 26. Vrejlev kl. 17.30 N.C.Lassen Spaghettigudstjeneste
Søndag den 30. Vrejlev kl. 9 N. C. Lassen Gudstjeneste (Luk. 14, 1-11)
Søndag den 30. Hæstrup 10.45 N. C. Lassen Gudstjeneste

Oktober
Søndag den 7. Vrejlev kl. 10.45 N.C. Lassen Høstgudstjeneste  (Matt. 22, 34-46), Koret
Søndag den 7. Hæstrup Fælles høstgudstjeneste
Søndag den 14. Vrejlev kl. 9 K. Munkholt Gudstjeneste (Mark. 2, 1-12)
Søndag den 14. Hæstrup Ingen
Søndag den 21. Vrejlev kl. 9 N.C. Lassen Gudstjeneste (Matt. 22, 1-14), kaffe
Søndag den 21. Hæstrup  kl. 10.45 N.C. Lassen Gudstjeneste
Søndag den 28. Vrejlev kl. 10.45  N.C. Lassen Gudstjeneste (Joh. 4, 46-53)
Søndag den 28. Hæstrup kl. 9 N.C. Lassen Gudstjeneste, kaffe

November
Søndag den 4. Vrejlev kl. 10.45 N.C. Lassen Allehelgensgudstjeneste (Matt. 5, 1-12), koret
Søndag den 4. Hæstrup kl. 19 N.C. Lassen Allehelgensgudstjeneste
søndag den 11. Vrejlev kl. 9 ved H. Jørgensen Gudstjeneste (Matt. 22, 15-22), kaffe
Søndag den 11. Hæstrup Ingen
Torsdag den 15. Vrejlev kl. 17.30 N.C. Lassen Spaghettigudstjeneste
Søndag den 18. Vrejlev kl. 10.45 N.C. Lassen Gudstjeneste (Matt. 9, 18-26)
Søndag den 18. Hæstrup kl. 9 N.C. Lassen Gudstjeneste, kaffe
Søndag den 25. Vrejlev Ingen
Søndag den 25. Hæstrup kl. 9 Inge With Gudstjeneste (Matt. 25, 31-46)

December
Søndag den 2. Vrejlev kl. 9 N.C. Lassen Gudstjeneste (Luk. 4, 16-30), kaffe
Søndag den 2. Hæstrup kl. 10.45 N.C. Lassen Gudstjeneste
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Musikskolens forårskoncert samlede en
fyldt gymnastiksal på Vrejlev-Hæstrup
skole. Foruden 3 kor deltog der et stort
antal solister. Læs mere på side 38.
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fællesskab, medansvar

det er ord vi ofte støder på i vores dagligdag uden at tænke
nærmere over deres betydning, og dog vedkommer de os alle
på en eller anden måde.

Når du læser dette blad, er efterårets og vinterens aktivite-
ter allerede så småt startet, og hvis du er medlem af en for-
ening, har børn i skolen eller i børnehaven, eller du er medlem
af Folkekirken, så har du et medansvar for det fællesskab, du
på den måde er med i.

I meget gamle dage, det vil sige før landboreformerne, fore-
gik alt arbejdet i landsbyen i fællesskab, ellers kunne lands-
byen ikke fungere. Man mødtes på bystævnet, og her blev det
under forsæde af oldermanden, der var folkevalgt, vedtaget
hvornår de enkelte arbejder skulle udføres, det vil sige, man
havde et medansvar for at tingene fungerede. Men arbejdet
skulle udføres, og det skete også i fællesskab, man var simpelt
hen nødt til at løfte i flok for at få tingene til at fungere.

Dette fællesskab og medansvar er vi også nødt til at ud-
vise i dag ellers dør vore landsbyer nogle hurtigere end andre.

Vi er lige som for 200 år siden afhængige af hverandre. Er
du medlem enten i den ene eller den anden forening, så har du
også medansvar ved valg af bestyrelse eller råd, og dermed
også et ansvar for at tinge fungerer. Derfor skal vi slutte op og
løfte i flok, om de arrangementer, der tilbydes i lokalsamfundet,
det giver tryghed at mødes og være mange om en oplevelse og
det har også en social dimension.

Samarbejde er det også når to eller flere foreninger afhol-
der et arrangement i fællesskab, det styrker selvværdet i for-
eningen, når et arrangement er vellykket med mange deltagere.

En anden form for medansvar er at slutte op om de er-
hvervsdrivende i området, uden opbakning fra de lokale bebo-
ere vil tingene flytte sig til de store byer og dermed besværlig-
gøre livet i landsbyen, derfor:

 Vær aktiv og tag medansvar der hvor du bor, din indfly-
delse er også vigtig

Erik Jess
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Østermarken 61
Der er sket store foran-

dringer på Østermarken 61
hvor Helle, Søren Jakobsen
og deres 5 børn bor.

Helle fortæller, at hos
dem er det som på en station,
når det ene af børnene kører
af sted kommer den næste
hjem, så hos dem er der
flextider med maden.

Da Helle og Søren flyt-
tede til Østermarken, var det
til en mindre bolig, men no-
get bedre var i vente.

Sørens firmabiler er vel-
kendte i området, og han er kendt som en dygtig hånd-
værker, så da de skulle bygge nyt hus, skulle der ikke
mangle noget.

Sørens fritid går med familiesporten fodbold i HUGF,
motorcross i Sønderskov samt cykelture sammen med fruen.

Helle arbejder hos A.M. Motor på Poppelvej i Hjør-
ring, fritiden bliver brugt på indkøb, mad, at køre børn til
sport både sommer og vinter, og begge forældre står gerne
til rådighed for HUGF.

Kasper er 18 år og landmand, han har været på Try
og Lundbæk Landbrugsskoler, arbejdet på Høgsted
Kvægbrug, Rønnowsholm og arbejder nu hos Niels Erik
Thomsen i Øster Stokbro.

Kamilla er 17 år og går i gymnasiet, fritiden går med
job i Super Best samt lektier.

Alexander er 12 år og går i Vrejlev-Hæstrup Skole,
fritiden går med fodbold, gymnastik ( junior mix hold),
motorcross og jordbærplukning p.t..

Ida er 11 år og Astrid er 12. De går på Vrejlev-Hæ-
strup skole, i fritiden spiller de fodbold og går til gymna-
stik i HUGF, passer kattene Tulle Bertelsen, Medusa samt
hunden Rex. De har ofte veninder på besøg.

Da storken snød
Hjørring sygehus

Anja Solbjerg og Thomas
Qvist Kløvermarken 3 i Harken
havde planlagt hjælp fra Hjørring
Sygehus, men det fik de ikke brug
for.

Den 11. december 2006 fik
Lukas en lillebror. Det hele varede
ca. et kvarter, så det klarede mor og
far selv. Det hjalp ikke at de rin-
gede 112, de var for langsomme.
Den lille dreng blev døbt i Sct. Ca-
thrine kirke d. 25. februar og hed-
der Nicklas.

Alle interesserede i Harken, Hæstrup og
Hæstrup Mølleby-områderne inviteres til

BORGERMØDE
Onsdag d. 29. august kl. 19.00 – 21.00

i Harkenhallens cafeteria.

Arr. HUGF i samarbejde med Landsbyrådet

Hovedgaden 63 i Poulstrup
I Hovedgaden 63 i Poulstrup finder vi familien Smith. Familien

består af Henrik & Lone og børnene Kristoffer på 10, Kasper på 8 og
Kamilla på 5. Familien har valgt at flytte ind til Poulstrup efter at have
boet på en ejendom i Høgsted i 8 år. Henrik er uddannet pædagog og
er ansat som leder af Dybvad SFO. Lone er ligeledes pædagog, men
læser i øjeblikket til folkeskolelærer på Hjørring Seminarium. Dren-
gene går i 4. og 2. klasse på Vrejlev-Hæstrup Skole og Kamilla går i
børnehave i Harken. Henrik har tidligere været fodboldtræner i PV81
og spiller også selv oldboys fodbold. Lone er spejderleder for bæ-
verne. Kristoffer og Kasper er ivrige fodboldspillere, så der er fart
over feltet. Kamilla går ikke til noget endnu, men hun har et stort
ønske om at få lov til at gå til ridning.

Det er nu en realitet at
Hæstrup-Gunderup cykel-
klub lever op til ordene „Hel-
lere tromle i pedalen – end
sidde derhjemme på halen!“

Cykelklubben blev en
realitet i Maj måned og har
allerede tilbagelagt mange
hundrede kilometer.

En gruppe cykelglade
mennesker fra området mø-
des mandag og onsdag af-

ten og cykler så en forudbestemt rute – en gang om måneden arrangeres
der for de interesserede en tur ud i det blå. Denne dag er gruppen draget
til Brønderslev med madpakke og regnvejr!

Der er mulighed for flere medlemmer og gruppen mødes kl. 19.15 ved
Bjerregårdsvej i Gunderup. Kontingentet går ubeskåret til medlemmerne.

  Bestyrelsen har konstitueret sig med følgende:
Flemming som formand, Henrik som sekretær, Ingelise som kasserer

og menig medlem Bjarne Larsen.
Skulle nogen få lyst til at deltage i mandag og torsdags cykling kan

formanden kontaktes. Overskuddet går til medlemmerne
Venlig hilsen

Ingelise Villumsen

Gunderup

Tekst & foto:  Meddelerne

r
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Vi har været gift i 29 år og har to voksne børn Mikkel på 24 og Ida på
22 år, der begge bor og arbejder Hjørring. Vi har i mange år boet i Tornby,
samt et par år i Grønland.

Umiddelbart inden vi i 2005 startede byggeriet på Rundmarken, bo-
ede vi i et lille husmandshus i Hjørring, hvor vi realiserede et par drømme,
bl.a. uddannelsesorlov til videregående uddannelse og sammen rejste vi
3 mdr. rundt i Thailand og Malaysia som back packere.

Vores interesser er blandt andet vores bolig, som vi elsker at indrette
helst på en alternativ måde samt at rejse gerne i længere perioder, helst
med rygsæk og på egen hånd. Her i vinter rejste vi rundt i Kenya, Tanza-
nia og Zanzibar.

Christian spiller med stor engagement på Harken Old boys fodbold-
hold, og har derigennem mødt mange nye og fornøjelige bekendtskaber.

Desuden har han i vinter investeret i en lille motorcykel, - en længe
ønsket drøm. Sommeren er præget at megen udendørs liv. Vores cam-
pingvogn bliver flittigt brugt, gerne på Tornby Strand.

Vi glæder os også meget til at indrette vores nye have, hvor der
forhåbentligt bliver plads til urtehave, frugttræer, drivhus, bålplads, bru-
ser og gerne et lille saunahus.

Trods mange kommentarer, drillerier og „advarsler’ fra venner,  fami-
lie og kollegaer, er vi utrolig glade for at bo på Rundmarken.

Mange interesserede har fulgt vores byggeri, og mange har budt os
velkomne og vi kom meget hurtigt til at føle os hjemme.

Vi nyder dagligt roen og vores fantastiske udsigt over markerne, og
hilser taknemligt på fasaner der dagligt aflægger visit. Så indtil nye ud-
fordringer dueventuelt dukker op, nyder vi at bo på Rundmarken 18.

Ulla Mølskov er 49 år
og arbejder som
socialpædagog på et
dagtilbud for udvik-
lingshæmmede i
Brønderslev
Christian Mølskov er 50
år og arbejder ligele-
des som socialpæda-
gog men på et social-
pædagogisk opholds-
sted i Hjørring.

Blomster er pænt MEN
flere blomster er pænere.

Vi har før sat løg ved indfalds-
vejene til Poulstrup, men for at det
stadigt skal være pænt, må vi
plante nogle flere. Derfor indby-
der Borgerforeningen alle interes-
serede til morgenkaffe

LØRDAG den 8. september kl
9.00 i forsamlingshuset.

Vi vil derefter dele os i et par
hold og gå i gang med at sætte løg, så vi kan få et flot skue til foråret.

M.v.h. Poulstrup og omegns Borgerforening

Legestue i Poulstrup
Legestue på Aktivitetshuset Gl. Rønnebjergvej

9 tirsdage i lige uger kl. 9.30 til 11.30. alle mellem 0
og 6 år er velkommen sammen med deres familie.
Det koster 5 kr. pr. gang, og så får I gratis frugt og
saftevand, I skal selv have en madpakke med.

Vil du høre mere om legestuen så kan du kon-
takte May Britt Andersen, Hovedgaden 10 eller på
tlf. 98 98 87 17

Ny medarbejder ved
Lokalbladet

May Britt Andersen Hovedgaden 10 har lovet
at samle stoffet til Lokalbladet fra foreningerne i
Vrejlev-Hæstrup. Hun har lovet at holde forenin-
gernes redaktører i kort snor så vi fremover får mere
stof fra den kant.

Vi ønsker May Britt velkommen til arbejdet med
bladet.

Redaktionen

Den 20. maj
havde vi en
h y g g e l i g
arbejdssøndag
Vi fik gjort ho-
vedrengøring,
vasket gardiner,
vinduer og ryd-
det op i krogene.
Det var ikke det
store fremmøde
der prægede da-
gen, men vi siger
mange tak for
den hjælp vi fik.

Vores gulv
er blevet rigtigt
flot, det blev
høvlet af og har
fået mange gange
lak, det var dyrt
men resultatet er
blevet rigtigt flot
og nemt at holde.

Lørdag den 16. juni. Skulle vi have holdt den årlige
grisefest, men vi måtte desværre aflyse da der ikke var
den store tilslutning. Vi kom op på 32 tilmeldinger, men
måtte indse, at det var for lidt til at starte grillen op for.
DESVÆRRE, men det kan være vi prøver igen næste år,
hvis vi kan få en revy, dilettant eller andet til at trække
folk af huse.

Vi har også mod på at lave et arrangement engang
til efteråret med spisning, sang og musik.

Vi fortsætter med vores populære Banko hver tors-
dag.

Den 25. september starter vi op igen med præmie-
whist, ALLE er velkomne

Dørene åbnes kl ca.18,00 men spillet starter først
kl 19.30, der kan købes kaffe og brød mm.

Borgerforeningen

Tekst & foto:  Meddelerne
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Nord for konditoriet lå der en lille ejendom,
nr.38 (der, hvor læge Simonsen byggede). Her
boede Emil Jensen og hans søster Katrine.
Gården var en gammel gård, her boede
sognefogeden i gamle dage.

Emil Jensens far var sognefo-
ged, og derfor blev han altid kaldt
„sognefogedens Emil“, og søste-
ren Katrine ligeledes „sognefoge-
dens Katrine“. Gården var en lille
trelænget gård med et jordtillig-
gende på måske 20-30 tønder land.
En del af jorden lå umiddelbart øst
for gården, en del lå nord i byen på
vestsiden af vejen, og en tredje part
lå helt deroppe, hvor skolen nu lig-
ger. Gårdens stuehus var langt og
lavt med facaden ud mod gaden.
Det var omkranset af en lille have
med masser af roser, indhegnet af
et lavt, hvidt stakit. Hovedindgan-
gen var på sydenden af huset som
en lille tilbygning. Inde i gården var
der i nordsiden kostald og i øst-
siden lade, hestestald og vogn-
port. Oprindelig var der mølle til
sognefogedgården. Gårdspladsen
var brolagt med piksten, og imel-
lem stuehuset og kostalden var der
en lille smutte. Stuehus og kostald
var dog i nordsiden forbundet med
en læmur, hvori der var en dør, som
vi næsten altid benyttede, når vi
skulle ind til Emil eller Katrine. I
gården var der en pumpe, og fra
pumpen til kostalden var der en
vandrende, så man kunne slå vand
ind til køerne. I smutten var der en
spandrække, hvor de rengjorte
mælkejunger,  malkespande og
mælkesien stod på hovedet til tør-
ring. I sydsiden bag konditoriet var
hønsegården.

Emil og Katrine passede det
lille landbrug omhyggeligt. Der var
en hest, en gul nordbagger, hvis
navn var Pit. Emil var en særdeles
kendt og respekteret mand i byen.
Han var gemytlig og jovial, og en
ting var kendetegn for ham: Den
altid dampende snadde. Han havde
altid tid til en snak med forbipasse-
rende, eller hvis der var en ledig
stund, kunne han slå et slag over
på karosserifabrikken eller hen på
værkstedet til min far for at drøfte
tidens problemer. Jeg har tidligere
beskrevet, hvorledes han hver mor-
gen transporterede mælke-jun-
gerne til mejeriet på sin lille to-hju-
lede kærre. Katrine var den, der

Poulstrup
 - som jeg husker den

Egon Juel Jensen:

førte hus og stod for malkningen.
Hun var ikke en kone af mange ord,
men hun var sød og venlig og altid
hjælpsom. Jeg har hentet mange
æg, kartofler og gulerødder henne
hos Katrine. Jeg kan endnu for-
nemme den specielle lugt, der var,
når man kom ind i bryggerset. Der
var selvfølgelig stengulv i bryg-
gerset. Her havde kattene deres
madskål, og her havde hunden sin
plads. Hunden var så gammel, at
den var blind, så vidt jeg husker.
Lige inden for døren stod Katrines
spidsnæsede træsko med en halm-
visk i. De skulle være let tilgænge-
lige, når hun skulle et ærinde ud,
og her hang også malketøjet og
Emils arbejdsjakke. Alt dette gav
en speciel sødlig lugt, ikke på grund
af snavs eller den slags ting, for
det ville være utænkeligt omkring
Katrine. Når man så hende på ga-
den, var det for at smutte hen i Brug-
sen eller en anden forretning for at
handle. Ellers var hendes udendørs
gøremål den lille have, at passe
hønsene eller at trække køerne gen-
nem hovedgaden hen i heden nord
i byen til græsning, for derefter se-
nere at flytte dem og sidst på efter-
middagen trække dem hjem til malk-
ning. Noget af det, jeg specielt hu-
sker om Katrine, fandt sted i
mirabelletiden. Havde man 10 øre,
kunne man nemlig købe et kræm-
merhus mirabeller hos Katrine. Nu
skal det siges, at et kræmmerhus
var rullet af en helside af Vendsys-
sel Tidende, og det var fyldt med
top på. Det er vel unødvendigt at
fortælle, hvordan maven havde det
efter indtagelsen af sådan et kræm-
merhus „slik“. Det var den form for
slik, vi under krigen kunne købe,
og det nød vi.

Når der skulle køres hø eller
korn ind, kunne vi drenge godt få
lov til at „hjælpe“ Emil. Det var ikke
de store læs, han kørte hjem med,
så vi kunne godt få lov at køre med
på læsset. Der var tid nok til at
hjælpe os både op og ned af læs-
set, og Pit skulle jo heller ikke over-
anstrenges med for store læs. Jo,
der var god tid til det hele.

Tekst: Egon Juel Jensen

Foto. Arkivfoto

Poulstrup Mølle der lå lidt øst for Hovedgaden nr. 38. På møllen står
Emil Jensen

På billedet af huset Hovedgaden 40 ses Kathrine Jensen, Emil
Jensen, Albert Jensen, Mary, en kusine fra Amerika og foran dem en
Wienerdreng
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I det næste hus, nr. 40, boede
Astrid og Albert Jensen og søn-
nen Svend. Albert var bror til Emil
Jensen og uddannet malermester,
og hans kone Astrid var datter af
Ferdinand Kristiansen i Høgsted.
Huset blev bygget af en karetma-
ger omkring 1907(oplyst af Svend
Jensen). Foruden at være maler,
havde Albert og Astrid også butik,
hvor man i den ene ende kunne
købe maling, tapet og pensler. I
samme forretning kunne man også
købe tobaksvarer, legetøj og små
nipsting. Forretningen lå i norden-
den af bygningen, hvor der nu er
solcenter, og beboelsen var i
sydenden. Mellem forretningen og
beboelsen var der en daglig spise-
stue, som stod i forbindelse med
køkkenet. Her spiste familien de-
res måltider sammen med lære-
drenge, svende og tjenestepigen.
Fra butikken og køkkenet kunne
man gå ned på malerværkstedet,
hvor der var en speciel lugt af fer-
nis, kit og maling. Jeg legede me-
get med Svend, og det var altid
spændende, når vi kunne få lov til
at hjælpe med at ælte kit. Det var
noget malerne selv fremstillede
dengang. En særlig oplevelse var
det, når der skulle laves juleudstil-
ling. Så var der jo købt nyt legetøj
hjem til forretningen, og det var al-
tid spændende at se, hvad man
kunne ønske sig til jul. Juleudstil-
lingen blev normalt først lavet 10-
12 dage før juleaften.

Ovenpå i nr. 40 var der en lej-
lighed, og her boede Margrethe og

Christian Nørkjær med sønnen
Erik, indtil de som tidligere nævnt
flyttede hen i nr. 39. Christian
Nørkjær havde mekanikerværksted
ved siden af malerværkstedet, og
udenfor havde han „servicesta-
tion“, som bestod af en benzintank,
hvor man kunne pumpe 5 liter op
ad gangen.

Opgangen til lejligheden
ovenpå var på nordgavlen. Efter
at Margrethe og Christian Nørkjær
flyttede derfra, blev lejligheden
beboet af flere forskellige familier

eller enlige. Af dem, der boede der,
kan jeg huske Dagmar og Møller
Christensen, som tidligere havde
Enggården syd for Poulstrup. Jeg
mener også, at der boede en dame,
som var i familie til Margrethe og
Christian Nørkjær. Astrid og Albert
Jensen hørte til den trofaste skare
omkring Indre Mission, og Albert
Jensen var, som tidligere fortalt, en
af dem, der var med til at drive søn-
dagsskolen i missionshuset. Søn-
nen Svend bor stadigvæk i Pouls-
trup.

Det næste hus i rækken, nr. 42,
beboedes i min tidligste barndom
af en ældre dame, som hed Bene-
dikte Christensen. Hun var søster
til Mads Chr. Christensen, Krog-
holm. Hvem der har bygget huset,
kan jeg ikke huske, men Benedikte
Christensen har drevet forretning
der adskillige år, før jeg blev født,
en forretning med manufaktur og
lingeri. Egentlig var hun indirekte
årsag til, at far startede manufaktur-
forretning i nr. 33. Benedikte Chri-
stensen gav overfor grosserer Hjal-

TEMAPOULSTRUP SOM
JEG HUSKER DEN

Tekst: Egon Juel Jensen

Foto. Arkivfoto

Mekanikeren Christian Nørkjær foran hans første værksted Hovedgaden 40

Hovedgaden 38, her boede søskende parret Kathrine og Emil Jensen
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mar Vendelbo i Ålborg udtryk for,
at hun ønskede at stoppe med
manufakturforretning. På hans
spørgsmål, om hun kunne tænke
sig andre, der ville fortsætte en så-
dan handel, skulle hun have sva-
ret, at det havde min far nok, men
han havde ingen penge – hvilket
var sandt.  Hjalmar Vendelbo hen-
vendte sig det til trods hos far, og
sammen med grossist Peter Peter-
sen i Hjørring fik han far sat i gang
med forretningen. Jeg husker ikke
årstallet, men det har været sidst i
20-erne eller først i 30-erne. Bene-
dikte Christensen fortsatte dog
med en smule lingeri indtil krigen,
for jeg kan huske, at der var lidt
forretning i huset. Foran det lille
sirlige hus var der en lille have
omgærdet af et stålstakit, og huset
er forsynet med en lille karnap,
hvorfra Benedikte Christensen
trygt kunne overskue, hvad der
skete såvel syd i byen som nord i
byen. Det er ikke meget, jeg kan
huske om Benedikte Christensen,

men jeg husker endnu klangen af
butiksklokken, som bestod af to
bjælder. Jeg husker også, at hun
var en statelig dame. Da Benedikte
Christensen døde lejede uddeler-
parret Dagmar og Peter Jensen sig
ind i huset for senere at købe det.
Da de var væk, købte Marie Øster-
gård, Tollestrup (Jens Østergårds
kone) huset.

Nr.44, hvor Eigils Elteknik i dag
har til huse, har været anvendt til
flere forskellige formål. Hvem, der
har bygget huset, kan jeg ikke hu-
ske, men jeg formoder, at det har
været Olga og Chr. Munkbak. Det
er i hvert fald de første navne, jeg
husker i forbindelse med huset. Jeg
ved, at min bror som lille ofte løb
over gaden til Munkbaks, men selv
erindrer jeg dem ikke. Jeg er blevet
fortalt, at min bror og jeg på et tids-
punkt, hvor jeg var ganske lille, le-
gede ovre hos Olga og Chr. Munk-
bak. Men da min bror hørte en am-
bulance i det fjerne, blev han så
ræd og ville redde mig, at han greb
mig i mine seler og slæbte mig hjem
med enden hen over brostenene.
Da jeg også dengang var lidt trind,
blev selerne så lange, at de var to-
talt ubrugelige. Det var et lille side-
spring.

 I 1938 købte Jens Møller Chri-
stensen huset, hvilket er blevet mig
oplyst af Jens Møllers kone, Anna
Christensen, som i dag bor på Ple-

jehjemmet i Tårs. I lejlighe-
den ovenpå boede Marie og
Viggo Christensen, som var
forældre til Jens Møller. Ma-
rie Christensen var datter fra
Lennestved ved Mylund.
Marie og Viggo havde tidli-
gere en lille ejendom ved si-
den af Hovensgård i Nedre
By, som de solgte til Alfred
Larsen. I stueetagen boede
Marie og Niels Thomsen.
Niels Thomsen arbejdede på
karosserifabrikken, og Marie
gik hjemme og passede bør-
nene, Jørgen og Bitten, som
var tvillinger, og de to yngste
Lilian og Kirsten. Niels Thom-

sen købte imidlertid huset i foråret
1941. Jeg formoder, at det var på
det tidspunkt, hvor der ikke var
mere arbejde på karosserifabrikken,
og han var nødt til at arbejde for
tyskerne på Arsenalet i Hjørring,
hvor han tjente gode penge. Niels
Thomsen havde huset indtil 1947
eller 48, hvor han var nødt til at
sælge det til Jens Møller Christen-
sen og flytte til Hjørring.

Jens Møller solgte senere hu-
set til Vrejlev-Hæstrup Sparekasse,
som indtil da havde til huse i Fat-
tiggården ved siden af præstegår-
den. Jens Møllers mor, Marie, døde
i 1957, hvorefter Viggo flyttede til
Toftegade i Hjørring. Her fandt han
Anni, som han boede sammen med
indtil sin død.

Viggo Christensen arbejdede
som daglejer på de forskellige
gårde, eller han gik rundt og kal-
kede huse for folk. Niels Thomsen
var en flittig arbejder, men familien
døjede nok med at få økonomien til
at hænge sammen. Marie og Niels
Thomsens datter, Bitten, husker jeg
ikke så meget om, men broderen
Jørgen husker jeg som en dreng,
der var meget ferm til at bruge sine
fingre og en kniv til at skære figu-
rer i træ. Således skar han en meget
flot hest til mig,. Søsteren Lilian og
jeg legede tit sammen, da vi var
jævnaldrende.

Da Sparekassen overtog ejen-
dommen, blev underste etage ho-
vedsagelig indrettet til Sparekasse,
men der var også bibliotekslokale i
et af rummene. Sparekassedirektø-
ren var lærer Mølgård, og en væ-
sentlig person i Sparekassen var
lærer Lassen. Jeg mener også, at
Niels Peter Jensens datter Else ar-
bejdede i Sparekassen. Sparekas-
sen havde til huse her, indtil man
byggede nord i byen, hvor den lig-
ger nu, og biblioteket byggede
oppe ved siden af Høngård.

Fortsættes i næste nummer

TEMA POULSTRUP SOM
JEG HUSKER DEN

Tekst: Egon Juel Jensen

Foto. Arkivfoto

Hovedgaden 42, her
boede Benedicte
Christensen.
Bemærk det hvide
stakit der var foran
flere af husene i
byen dengang

Interiør fra
Sparekassen på
Hovedgaden 44
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Nyt halinspektørpar i Poulstrup
Torsdag d. 28. juni afholdt den selvejende institution

Vrejlev-Hæstrup hallen afskedsreception for Ib Nielsen der
efter mere end 10 år på posten, stoppede som halinspektør
og samtidig blev der budt velkommen til det nye hal-
inspektørpar, Henny og Erik Mogensbæk. Den afgående
halinspektør Ib Nielsen har fuldtidsjob hos Toyota Truck-
service og ønskede mere fritid, som bl.a. skal gå med at
istandsætte et par nyindkøbte, men gamle veterantraktorer.
Vrejlev-Hæstrup hallen var vært ved grillpølser, øl og so-
davand ved receptionen. 

Henny og Erik Mogensbæk er begge 44 år og bor i
Poulstrup. De flyttede til Poulstrup for 2 år siden og er
meget glade for at bo i byen. Med dette nye job håber de
på, at møde mange af byens borgere - både unge og ældre
- når de får deres daglige gang i Poulstrups idrætshal.
Henny har tidligere været dagplejer i 8 år, men i de seneste
8 år har hun sammen med sin mand været plejefamilie. Erik
har tidligere været ansat i 13 år hos Arla Foods i Hjørring,
men har de seneste 6 år arbejdet med pædagogisk om-
sorgsarbejde forskellige steder, bl.a. med misbrugere og i
øjeblikket med autister. Fritiden går med ombygning af
huset, spejderarbejde og lystfiskeri.

 

Farvel og goddag til hal-
inspektører i Poulstrup

Vrejlev-Hæstrup hallens formand Kristian Kjær sagde farvel til Ib Nielsen
ved receptionen i hallens cafeteria og nedenunder det nye halinspektørpar,
Henny og Erik Mogensbæk.

Genbrugspladsen ved Poulstrup åbnet
Byrådsmedlem Birthe Andersen klippede båndet ved åbningen

af genbrugspladsen ved Munkholmvej. Tidligere formand for AVV,
Else Købstrup, faldt i snak med ledelsen fra AVV, der måtte konsta-
tere, at der ikke var mulighed for klunsning på pladsen. Det eneste
udbytte på dagen blev derfor en gang pølser her ved de små elektri-
ske apparater, mens de første trailere rullede ind på pladsen med
haveaffald.  Og det var ikke så skidt endda!

Tekst & foto: Knud Birch  Andersen

og Henrik Hansaen
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200 til Sankt Hans fest
i Poulstrup

Succes: Forældrebestyrelsen i Minis-
trup, Børnenes Jord havde besluttet
at afholde Sankt Hans fest på lege-
pladsen efter nogle år uden denne
tradition i Poulstrup. Bestyrelsen
havde inviteret til „grill selv“ på den
store grill og dette tilbud var der ca.
60 der benyttede sig af og vi fik os
et par rigtig hyggelige timer sam-
men, inden selve Sankt Hanstradi-
tionerne med båltale, sang og bål
begyndte. Til dette var der mødt ca.
200 borgere op fra Poulstrup og om-
egn, som kunne høre Kristian Kjær
fortælle om tidens muligheder for
lokalsamfundene, samt de mange tra-
ditioner, der er forbundet med Sankt
Hans. Efter båltalen blev det store
bål tændt under tonerne fra midsom-
mervisen og der gik ikke lang tid før
heksen på bålet „skreg“ med hjælp
fra nogle heksehyl og derefter fløj til
Bloksbjerg. Efter nogle år uden Sankt
Hans bål og fest i Poulstrup, vil Bør-
nenes Jord, på grund af den store
opbakning, gøre det til en tradition
at Sankt Hans fejres på legepladsen
i Poulstrup.

Øverst det store Sct. Hansbål, der
brændte flot, men længe. Brandvagterne
havde først fri kl. 01!
Kristian Kjær holdt båltalen og tilbuddet om
„grill selv“ samlede ca. 60 børn og
voksne, der hyggede sig i markedsteltet.

Støt Børnenes Jord og giv et
bidrag til indkøb af de nye godkendte
legeredskaber, så vi kan få en sikker
og fremtidssikret legeplads i Pouls-
trup. Børnenes Jord er selvejende og
modtager ingen offentlige tilskud.
Børnenes Jord er børnenes egen le-
geplads midt i Poulstrup by og har
eksisteret siden 1971 - mange af lege-
redskaberne er lige så gamle og skal
udskiftes, så vi kan bevare vores alle-
sammens legeplads i mange år
endnu. De 30.000,- kr. som vi fik i for-
bindelse med kåringen til Årets Bør-
neby kan desværre ikke dække en
udskiftning af de gamle legeredska-
ber, men vi søger fonde, firmaer og
private om et bidrag. Støt børnene i
Poulstrup og vores frivillige arbejde
med dem og betal dit bidrag på giro-
kortet som husstandsomdeles. Læs
mere om Ministrup, Børnenes Jord
på www.ministrup.dk og se de nye
legeredskaber under „Nyt“. Nogle af
legeredskaberne er allerede bestilt og
leveres af Produktionsskolen i Hjør-
ring i efteråret 2007 og foråret 2008.
Vi forventer at kunne præsentere en
helt „ny“ legeplads til fødselsdags-
festen i 2008.

Hjælp os med at udskifte
de gamle legeredskaber
på Ministrup

Tekst & foto:

Henrik Hansen
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- og mere Sct. Hans
i „Skovager“

Fredag d. 22. juni skulle vi holde den årlige Skt.
Hans fest. I ugen forinden havde mange af børnene
lavet deres egen lille heks og på selve dagen lavede vi
en stor heks til bålet. Vi satte både den store og en del af
de små hekse på bålet. Børnene synes den store heks
var grim. Kl. 10.00 satte vi ild til bålet og vi sang „Mid-
sommervisen“.  Pludselig var heksene væk – de var
fløjet til Bloksbjerg. Ellers måske fløj hun til Brønder-
slev? ( Julie Hyltoft, 3 år)  Nogle af de yngste børn
syntes det var uhyggeligt og holdt sig for ørerne. På
trods af regnvejr lavede vi heksemaden på bålet. Me-
nuen var pølser og flutes med tilbehør og saftevand. En
del af børnene trodsede regnen og indtog festmåltidet
udendørs.

Afslutningsfest Se mere om
afslutningsfesten
på næste side.

Tekst & foto:

Børnehaven „Skovager“
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Onsdag d. 13. juni afholdt bør-
nehaven sin årlige dyredag. Bør-
nene havde glædet sig meget til
denne dag . På legepladsen havde
vi lavet fin „ring“, hvor børnene
kunne gå en opvisningsrunde med
deres dyr. Mange børn havde med-
bragt deres fineste tøjdyr og der-
udover var der hamstere, kaniner,
hunde, kattekillinger og en enkelt
hest. Alle dyrene blev flot præsen-
teret med kommentarer fra speake-
ren Sys. Efter fremvisningen var
der 1. præmier og diplomer til alle.
Josefine, som havde sin hest med,
gav alle lov til at få en ridetur – det
var sjovt! En del af byens dagpleje-
mødre havde taget turen til børne-
haven denne dag – det var hygge-
ligt at få besøg. Børnene har snak-
ket meget om denne dejlige dag,
som efterhånden er blevet en fast
tradition i børnehaven.

Afslutningsfest
Fredag d. 15. juni holdt vi

afslutningsfest for de kommende
skolebørn. Festen startede kl. 17.00,
hvor børnene og deres forældre fik
velkomstdrinks på terrassen. Der-
efter afholdt vi den mere officielle
del af festen – børnene blev kaldt
frem én efter én og fik overrakt de-
res børnehavemapper + en ekstra
overraskelse (en t-shirt med foto
af skolebørnene) Kl. 18.00 sagde
vi farvel til forældrene og SÅ skulle
der festes. Vi startede med at spise
pålægskagemand og drik-ke mas-
ser af sodavand til. Derefter var tid
til dans og hele lego-bordet blev
FYLDT op med slik og chips. Bør-
nene dansede og hyggede sig ind-
til kl. 20.30 – så var det tid til „go-
nat“ læsning. Vi lagde os i bevæ-
gelsesrummet og læste Orla Frøs-
napper. Så var festen slut og bør-
nene blev hentet. Vi havde en rig-
tig hyggelig aften og fik sagt „offi-
cielt“ farvel til hinanden.

Vi ønsker det bedste for bør-
nene og deres familier fremover og
takker for den tid vi har kendt hin-
anden.

Dyredag

SKOVAGER:

Tekst & foto:

Børnehaven „Skovager“
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Besøg af
jægeren

Tirsdag d. 22. maj havde vi be-
søg af jægeren. Jægeren var Tho-
mas, Signes far. Han havde taget
et rådyr med + 2 „løse“ hoveder.
Der var meget forskel på, hvor in-
teresserede børnene var. Nogen
holdt sig helt på afstand, andre
stod på sidelinjen og kiggede på
og andre var helt tæt på - rørte ved
rådyret og spurgte.

Benjamin H: Hvor har du fun-
det det henne?

Thomas: Ude skoven
Benjamin H: Kunne du så godt

finde det?
Andre spurgte hvad Thomas

skulle bruge rådyret til? Det er til at
spise, sagde Thomas. Det syntes
børnene var ulækkert. Hvor får I
jeres kød fra da, spurgte Thomas.
Nede fra Brugsen, svarede bør-
nene.

Da Thomas fortalte, at han
havde skudt rådyret, synes nogen
af børnene, at det var synd!

Vi vil gerne sige tak til Tho-
mas, fordi han tog sig tid til at
komme her i børnehaven og vise
os rådyret.

SKOVAGER:

Tekst & foto:

Børnehaven „Skovager“
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Andreas 14 år
fra Ilbro  2
års. plukker

Andreas plukker for at
tjene nogle lomme-
penge, og så har han
det samtidig rigtig
sjovt sammen med
vennerne. Da jeg var
på besøg blev det til
ca. 5 kasser bær,
men han var en time
bagud, der var lige en
fodboldkamp mod
Sindal der skulle
vindes 13-1, så det
gjorde ikke så meget
det ikke blev til så
mange lommepenge
den aften.

<< Anne Sofie 15 år fra
Hjørring.  1.års plukker

Det var en veninde der anbefalede det, og
Anne Sofie er glad for jobbet. Det er dejligt
at være her, og skønt at kunne tjene penge
til sommerferien, som går til Tyskland i år,
og til lidt tøj, musik osv.. Hun når 5-6
kasser på en aften.

Herover Cecilie 14 år  2.års plukker og Nanna
15 år  1.års plukker. Begge fra Hjørring

De er her begge to for at tjene penge til bl.a. tøj, sommerferie osv. De
synes det er nogle gode arbejdstider, for de kan stadig nå at være
sammen med kammeraterne meget af dagen. De er begge to glade for
at være her. Det bliver til 5-6 kasser på en aften for dem begge.

En varm sommeraften
på en mark på Dam-
menvej mødte jeg en
hel flok flittige unge
mennesker.
Der var arbejdsiver og
højt humør, og snak-
ken og hænderne gik
lystigt, jordbær sæso-
nen var gået i gang.
Her er lidt om, hvorfor
de unge mennesker
kravler rundt og pluk-
ker disse dejlige røde
bær i hverdagen fra
kl. 19-21 og i weeken-
den fra kl. 5-9.

Alexander på 13 år. fra
Harken,  1. års plukker>>

For at tjene penge, og for ikke at gå hjemme
og kede sig en hel sommerferie. Alexander
kan nå at plukke 4-5 kasser a 10 bakker på
en aften

Dennis på 14 år fra Ilbro.
2.års plukker

Når Dennis har plukket for Helle mellem 19
og 22, går han i gang med at plukke til sig
selv. De bær sælger han i en bod hjemme
hos sig selv, efter skoletid. Dennis kan nå at
plukke ca. 5 kasser, og han har prøvet at
plukke lige så mange til sig selv bagefter,
men så var klokken også blevet mange. >>

Frederik på 14 år fra Harken.
2. års plukker

Frederik arbejder i jordbærrene for at tjene
penge bl.a. til sommerferien. Han synes det
er hyggeligt at være der, og så er det dejligt
med nogle piger, fortæller han med et smil.
Frederik plukker alt det han kan, det bliver til
5-6 kasser på en aften.  >>

Stine 15 år fra Hjørring
1.års plukker

Stine kom for sent med at ringe sidste år, så i
år var hun hurtig, hun er her bl.a. for at tjene
penge til sommerferien i Tyskland. Hun
synes det er sjovt at være her, og der er et
godt kammeratskab, så er det også dejligt at
lære en masse nye at kende. Stine når ca. 7
kasser på en aften.                      >>

En dejlig
sommeraften
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I forbi-
fartenJordbær på

Øster Dammen

Vi har efterhånden avlet jord-
bær i 19 år. Vi startede i 1988 med
en lille mark som blev afsat til
familie og venner og en lille
smule til selvpluk. Efterhånden
voksede markerne sig større og
på et tidspunkt havde vi 5 HA
med jordbær. Jordbærrene blev
afsat til lokale butikker, private,
Gasa og Grønttorvet i Køben-
havn, samt til selvpluk, hvor folk
selv kommer ud og plukker de-
res jordbær og så derved får dem
til en billigere pris.

For at få alle jordbærrene
plukket krævede det stor ar-
bejdskraft, så i nogle år prøvede
vi at have europæiske stude-
rende til at plukke i deres som-
merferie, sammen med de dan-
ske skolebørn. Det var spæn-
dende at møde disse studerende
fra mange forskellige lande, bla.
Spanien, Frankrig, Tyskland,
Belgien og Sverige. Vores børn
fik i disse år lært en masse sprog
og vi fik selv i den grad opfri-
sket vores engelsk. De boede
hos os i en teltlejr og vi havde
lavet bad og køkken og opholds-
rum i et udhus. Det var dejligt at
møde alle disse unge mennesker,
men også et stort arbejde for på
et eller andet niveau kom jeg
også til at være „mor“ for alle
disse dejlig unge mennesker, og
det kunne godt ind imellem være
krævende. Men de dejlig danske
skolebørn vil vi sørme ikke und-
være. Vi bliver tit stillet det
spørgsmål, om vi nu også kan få
fat i nogle til at plukke vores
jordbær. Dette er intet problem,
vi får hvert år mere end dobbelt
så mange ansøgere end vi skal
bruge. Så den der med at de un-
ges arbejdsmoral ikke er så god,
passer i hvert fald ikke i dette
område. De unge mennesker mø-

der troligt op i marken kl. 5.00
om morgenen uanset hvordan
vejret det er, for vi kan godt ri-
sikere at løbe ind i måske en hel
uge, hvor det regner. Selvføl-
gelig bliver de trætte og udkørte
sidst på sæsonen, men deres
humør er altid godt, og på et
eller andet niveau forstår de
også at hygge sig mens de ar-
bejder.

Vi havde i flere år dette
store areal, men udviklingen
ændrer sig, markedet blev bom-
barderet af billige bær fra Polen
og Tyskland og det var ikke
ualmindeligt at disse bær kunne
sælges på grøntauktionerne til
en 4-5 kr. pr bakke jordbær. Det
havde vi ikke lyst til at konkur-
rere med, så vi ville hellere nø-
jes med et mindre areal og så
bare klare den lokale afsætning,
dette er også klart en større til-
fredsstillelse. Det var også rart
med de mange udenlandske
plukkere, men et kæmpe ar-
bejde.

Så i 2007 har vi ca. 2 Ha
med jordbær, som afsættes lo-
kalt til butikker, private og lidt
til selvpluk. Til dette areal har
vi i år ca. 20 plukkere, hentet
ind fra Harken, Ilbro, Tårs og
Hjørring og en enkelt fra Sdr.
Harritslev. Det er nogle dejlige
børn, og ca. de 8 af dem er gen-
gangere fra sidste år. Det er al-
tid dejligt med gengangere da
de har prøvet det hele før og
ikke behøver oplæring. Pluknin-
gen foregår normalt fra 5.00 til
8.00 om morgenen, men i år
måtte vi lave lidt om på dette,
for det første startede jordbær
sæsonen i 2007 meget tidligt
(14-6) og skoleferien var rykket
ca. 10 dage til den 29-6. Dette
betød at vi jo ikke kunne plukke

tidligt om morgenen, så vi har
plukket sent om aftenen og så
tidlig morgen i weekenden. Så
dette har betydet at skolebør-
nene i år både skulle passe ar-
bejde og skole samtidig, men de
har ikke beklaget sig, men virke-
lig arbejdet løs. Dog skal jeg  ind
imellem have fat i nogle af dren-
gene, hvis der er optræk til at de
vil kaste jordbær efter hinan-
den, dette er i marken forbudt,
men ind imellem er det vist for
fristende og så må jeg jo gribe
ind.

Det er efterhånden blevet
tradition for at vi får jødekager
hver fredag og det kan jeg bare
prøve på at glemme, for så skal
jeg nok få det at vide.  Hvert år
ved sæsonens slutning holder
vi en lille „afskedsfest“ hvor vi
får is sodavand og selvfølgelig
også jødekager.

Hvor morgen har vi en
chauffør der kommer og leverer
jordbærrene ud til butikkerne,
han kører hver dag en bestemt
rute, ud til de lokale butikker og
denne rute tager 2 til 3 timer, alt
afhængig af hvor mange bær vi
skal have kørt ud den pågæl-
dende dag. Så ham kan vi heller
ikke undvære.

For at få det hele til at
klappe igennem en sæson er det
vigtigt at kunne stole på at alle
møder op hver dag, med mindre
andet er aftalt. Dette fungerer al-
tid og for dette siger vi tak til
alle de unge mennesker og vo-
res trofaste chauffør.

Tekst & foto:

Helle Thomsen, Øster Dammen
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Vi nærmer os hurtigt sommerferien. Men i Aktivitetshuset på Gl.
Rønnebjergvej har det været et aktiv forår.

Vi har haft besøg af Margit og Hanne fra Røde Kors nørkle gruppe
Vrå afdelingen som er en af landets ca. 250 grupper som syr og strik-
ker til børn i, fattige egne af verden. På landsplan blev der afsendt ca.
35 tons tøj og der er brug for det. Vi har igen været på besøg i to
private haver i Brønderslev, da Rhododendron stod i fuldt flor, en
dejlig oplevelse, vi siger tak til vores værtsfolk som gerne fortalte om
deres planter. Juni havde vi en bustur til Birkelse med besøg i „Stau-
dehaven“ hvor den medbragte kaffe blev drukket i det store drivhus.
Derefter videre til Gjøl og hjemturen over Vildmosen.15. juni havde vi
besøg af Stavgængere fra Hjørring og gik Klosterruten, vejret var
perfekt og alle nød turen. Der blev aftalt et genvisit i Hjørring d.
17.aug. hvor turen går gennem nogle af Hjørrings parker.

På den kreative front er der arbejdet med papir-maling og
krakeleringsmiddel, hvilket har givet mange sjove oplevelser. Hos
kniplerne torsdag formiddag har der været travlt ved pindene. Der er
bl.a. lavet flere tørklæder og sjaler. Og træværkstedet kører på fulde
omdrejninger fredag eftermiddag.

Årets 4 dags tur, som er i samarbejde med Forsamlingsbygningen
og Lønstrup Aktivitetshus gik i år til Sønderjylland og der var afgang
Pinse morgen og så gik det ned gennem Jylland til Vedsted hvor vi
boede på Slukefter Kro. På turen kørte vi ad den gamle Hærvej og
besøgte Gråsten Slotskirke og park. Sønderborg og Dybbøl Banke,
vi besøgte Ribe med den gamle Domkirke. På Rømø så vi bl.a. re-
sterne af et gammelt hegn af hvaltænder. Sluserne ved Højer. Og en
tur syd for grænsen til Slesvig med besøg på Gottorp Slot og Danne-
virke. På turens sidste dag var det Christiansfeld og bryggeriet Fugl-
sang hvor vi så hele processen fra byggen blev bearbejdet til malt og
til slut blev hældt på flasker. Vi sluttede af med frokost på Fuglsang
og smagsprøver, fra bryggeriets øl.

Traditionen tro sluttes af med grill eftermiddag og så holder vi
Sommerferie til 7. august, hvor det går løs igen, med de ugentlige
aktiviteter.

Poulstrup Aktivitetshus er et hus, som kan bruges af pensioni-
ster og efterlønsmodtagere i Hjørring Kommune. Af faste aktiviteter
er der EDB mandag, tirsdag eftermiddag social samvær, hvor der er
mulighed for et spil kort, en go‘ snak og kreativ udfoldelse, onsdag
mødes litteraturholdet. Torsdag samles en gruppe kniplere om for-
middagen og eftermiddagen er der stor kreativ udfoldelse, fredag
startes der med gymnastik og stavgang og træværkstedet arbejder
fredag eftermiddag. Ud over de faste aktiviteter tager vi også på en
del udflugter bl.a. kør’ selv-tur, hvor vi tager på virksomhedsbesøg
og skovture. Et spændende efterårsprogram ligger klar i Aktivitets-
huset, og vi er klar igen 7.august.

Hilsen,  Aktivitetshuset

Poulstrup Aktivitetshus

Tekst: Lily

Foto: Nicoline Dietz
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Det er vigtigt for et samfunds
dynamik, at der kommer forslag og
initiativer „fra oven“ – og i et de-
mokratisk samfund er det også vig-
tigt og naturligt, at „magthaverne“
lytter, samarbejder -  og indarbejder
ideer og forslag „fra neden“. - ikke
mindst når man kommer ud på kom-
munalt niveau.

Kommunalreformen var et
„diktat“ fra oven

og muligheden for indsigelser
var på det nærmeste kun af teore-
tisk art. Sådan er det med lovgiv-
ning, og sådan må det være.

Sindal, Hirtshals, Løkken-Vrå
og Hjørring kommuner blev lagt
sammen.  Det har været – og er sta-
dig en kolossal opgave. Harmoni-
sering på alle områder…..Det lyder
enkelt, men er i praksis i den grad
en krævende opgave, der langt fra
er færdig.

Også på folkeskoleområdet
skal der harmoniseres. De „indre“
kommunegrænser mellem de 4
gamle kommuner er væk, og det –
sammen med et fald i børnetallet i
de kommende år, har fået lokal-
politikerne til at lave et forslag til
en ændret skolestruktur.

Nu er vi altså på kommunalt ni-
veau, hvor en høring er både natur-
lig og nødvendig – men spørgsmå-
let melder sig: Er brugerne blevet
spurgt ? Er man blevet hørt lokalt?

„Måske ikke godt nok endnu“
…  lyder svaret, men samtidigt be-
kræfter man, at den nye struktur skal
vedtages i december 2007 og virke
fra august 2008…og at der bliver en
høringsfase her i efteråret“..

Her uddrag af Børne- og
under-visningsudvalgets
indstilling til byrådet:

Med udgangspunkt i det af
udvalget vedtagne visionspapir:
“Et robust, autentisk og mangfol-
digt skolevæsen“ af 12. feb. 2007,
fremlægges hermed forslag om prin-
cipper for skolestrukturen til byrå-

dets behandling

1. Den fasedelte skole:

(BH – 3. årg. 4. – 6. årg 7. – 9.
årg. og 10. klasses center)

2. Etablering af fælles ledelse.
3. Fælles bestyrelse for hver

skolecenter
4. Placering af 7. klasse.
Fra punkt 1.(uddrag) „Ud-

skolingsfasen 7. – 9. årg. bygger
på tosporede skoler som princip
(min. 30 elever pr. årg.) Ved til-
rettelæggelsen af de fremtidige
skoledistrikter, skal der tages
hensyn til dette“

Min kommentar: Her ryger
vores overbygning, og udvalget
foreslår, at Vrejlev-Hæstrup skole
sammen med Rakkeby skole læg-
ges under Vrå skole.

Vil det være en fordel for os,
vores skole og vores lokalsamfund?

Fra punkt 2. „Fælles ledelse.
Gennem samling af 2 eller flere
skoler i en organisatorisk enhed
– et skolecenter med fælles ledelse
– ønskes såvel den pædagogiske
som den administrative ledelse
styrket. Målet er endvidere at
styrke den økonomiske, organi-
satoriske og faglige bæredygtig-
hed.

Hvert skolecenter skal derfor
have et ledelsesteam, bestående af
centerleder og et antal faglige le-
dere. Disse ledere vil få ansvaret
for en undervisningsafdeling, en
SFO-afdeling, og/eller en børne-
haveafdeling i børnecentre efter
nærmere beslutning.

Centerlederen har det overord-
nede faglige, økonomiske og ad-
ministrative ansvar for det samlede
skolecenter, de er knyttet til. End-
videre indgår administrative ledere
og tekniske serviceledere i ledel-
sesteamet.

Det er målet at skabe attrak-
tive lederstillinger på den enkelte
skole. Det er således afgørende, at
ændringer i ledelsesstrukturen op-
leves som en styrkelse af det fag-
lige og pædagogiske arbejde. Den

fælles pædagogiske „røde tråd“
er det bærende element i skole-
centret, hvor de enkelte afdelin-
ger samtidigt kan etablere en fag-
lig identitet. Lederne skal derfor
være synlige og handlekraftige og
med beslutningskompetence. Le-
derne skal i det daglige under-
støtte lærerteams, fritidsordnin-
gernes og børnehavers arbejde.

Min kommentar: Efter det her
forslag er Vrejlev-Hæstrup skole
ikke længere en selvstændig skole
med egen ledelse. Vi har ikke læn-
gere fod under eget bord, men vil
være underlagt centerlederen i
Vrå.

Vil det være en fordel for os,
vores skole og vores lokalsam-
fund?

2.1 Etablering af skolecentre

 Med henvisning til ovenstå-
ende er der grundlag for sammen-
sætning af 13 skolecentre og et
10. klas-secenter.(Jeg har kun ta-
get hovedforslagene med – ikke
de alternative)

De forventede elevtal i 2011/
12 er anført i parentes.

Hovedforslag.
Muldbjergskolen (547)
Højene skole + Astrup skole (706)
Bagterpskolen (559)
Holmegårdsskolen (354)
Lundergårdskolen + Skallerup
skole (727)
Hirtshals skole (347)
Ulvkærskolen + Horne-Asdal
skole (541)
Sindal skole + Hørmested skole
+ Mosbjerg skole + Lendum
skole (830)
Tårs skole + Lørslev skole (529)
Løkken skole + Vrensted skole +
Hundelev skole (482)
Bindslev skole + Tversted skole
(370)
Vrå skole + Vrejlev-Hæstrup
skole + Rakkeby skole (708)
Tornby-Vidstrup skole + Bjergby-
Mygdal skole (454)
Hjørring ny 10. (216)

Ny skolestruktur på vej.
- kan vi nå at få indflydelse?

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Tekst:  Arne Larsen-Ledet
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Etableringen af disse skole-
centre skal tilgodese en række fak-
torer, ud over geografisk nærhed
bl.a.:

Sikring af bæredygtige skoler
i områdebyer, der er nævnt i kom-
munens planstrategi.

Den samlede kapacitet i skole-
centret.

Infrastrukturen mellem sko-
lerne og centret.

Kulturelle sammenhænge og
traditioner

Fra punkt 3

„Skolecenterets bestyrelse“
Det er målsætningen, at der etab-
leres en bestyrelse for skole-
centeret. Der skal i den forbin-
delse tages hensyn til repræsen-
tation fra de børnehaver som ind-
går i lokale børnecentre. Under-
visningsministeriet konsul-teres
herom.

Det anbefales, at skolecent-
rene etableres pr. 1.8.2008 og at der
i sammenhæng hermed vælges en
fælles skolebestyrelse pr skole-
center. Dette vil sikre en klar
kompetencefordeling mellem cen-
terleder og bestyrelse og mellem
bestyrelsen og de enkelte afdelin-
ger i skolecenteret.

For at sikre lokalt og decen-
tralt engagement etableres en ufor-
mel lokal dialogkreds ved hver
skole, der omfattes af den fælles

skolebestyrelse, hvor fælles anlig-
gender for skolecenteret drøftes.

Min kommentar: Efter det her
forslag har vi heller ikke længere
vores egen skolebestyrelse. Det er
en katastrofe. Vi må nøjes med en
„dialogkreds“ uden kompetence...

Vil det være en fordel for os,
vores skole og vores lokalsamfund?

Fra punkt 4

„Placering af 7. klasse“Det
indstilles:

 at 7. klasse på skoler med flere
en 100 elever i fase 1 og 2(BH – 6.
årg.) forbliver på skolerne

at 7. klasserne på skoler med
færre end 100 elever i fase 1 og
2(BH – 6. årg.)overføres til over-
bygningsskolerne pr. 1. august
2008 med henvisning til udviklin-
gen i elevtallet og den fasedelte
skole.

At 4 – 6. årg. fra de samme sko-
ler overføres til overbygnings-
skolerne såfremt udviklingen i elev-
og børnetallet ikke viser stigende
tendens

Min kommentar: Her slutter
uddraget. Se  punkt 5 – „Økonomi-
ske konsekvenser“ på kommunens
hjemmeside. Jeg har udeladt det
her, da det omhandler de små sko-
ler på 60 – 160 elever. Her er udgif-
ten pr. elev højere end på en skole
med f. eks 400 elever.

Men er der ikke andet der spil-
ler ind – andre værdier end kolde
kroner, der skal med i regnestyk-
ket?

Sen høringsfase

Børne- og undervisnings-
udvalget indstiller til byrådet, at det
her bliver den nye skolestruktur i
Hjørring kommune. Udvalget har i
høj grad lyttet til embedsmænd,
men ikke meget til brugerne
….endnu. Man kan lidt polemisk
sige, at de vist har været glemt…og
at de nu kommer på banen lige før
kampen fløjtes af.

Kan brugerne nå at få reel ind-
flydelse, eller bliver det som en
sagde….at processen her minder
ham om brugen af „Araldit“ – en
tokomponentlim, hvor man blander
lim med en hærder. Når først det er
gjort, er hærdningen i gang, og pro-
cessen umulig at standse – også
for den 3. komponent, der burde
have været med fra starten, men
først bliver tilført når sammensæt-
ningen er næsten urokkelig.

Vi må være hurtige
og råbe højt

Der er ikke lang tid til den en-
delige skolestrukturbeslutning, der
efter min mening i den foreliggende
version ikke blot vil ramme mange
skoler – men også mange landsby-
samfund.

Vi mister vores skolebesty-
relse, vi mister det lokale engage-
ment, vi mister det at være en selv-
stændig skole, vi mister det at være
os selv - vi mister vores identitet.

Embedsmænd har regnet sig
frem til, at en skole skal være to-
sporet for at være bæredygtig. Tal
er tal, og jeg vil påstå, at også en
skole med 1½ spor kan være både
bære-  og levedygtig.

Nuvel…hvad enten man vil
rose…eller rise det nye skole-
strukturforslag…så skal vi være
hurtige og klare i mælet. Allerbedst
ville det være, hvis beslutningen
blev spillet  til hjørnespark.

I en så vigtig sag, der handler
om fremtidens skolestruktur – om
livet i landsbyerne og på landet i
det hele taget – i en så vigtig sag,
må man ikke forhaste sig. Et hjør-
nespark ville give tid til refleksion,
tid til eftertanke – og mulighed for
reel indflydelse.

Lim og hærder er blandet, og
jeg tvivler på vi får tilkendt hjørne-
spark. Derfor må vi være hurtige
og råbe højt. Hærdningsprocessen
er allerede i gang.

MULTINETVÆRKET I

VREJLEV-HÆSTRUP:

Debatmøde på skolen
torsdag den 6. sept. kl. 19

Alle interesserede indbydes til drøftelse af aktu-
elle forhold for by og egn, herunder skolestruktu-
ren og forslaget til PLANSTRATEGI 2007, hvor
høringen slutter 19.9.

Se www.poulstrup.net og dagspressen.
Venlig hilsen, Multinerværket

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Tekst:  Arne Larsen-Ledet
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Onsdag den 20/6-07 skulle
6a og jeg (BK) tilbringe en dag
på Husmandsstedet i Mosbjerg.
Emnet var pileflet - en disciplin
som ingen af eleverne havde
prøvet før. Så der var både spæn-
ding og skepsis under turen der
til. Da vi ankom stod Mette N -
instruktøren - klar til at sætte os
i gang. Alle skulle have en plade
med 17 huller i, nogle tykke pile-
stager, som skulle sættes i hul-
lerne, og nogle tynde pilestager
til at flette med. Det var meget
mystisk og lidt svært at få star-
tet. Men pludselig fik alle fær-
ten af hvordan - og så gik det
rigtig godt. I løbet af formidda-
gen havde alle fået lavet enten
en kurv eller et ophæng til fx løg.

Alle var rigtig dygtige til det og
syntes, at det var sjovt og hyg-
geligt. De fandt ud af, at det fak-
tisk er temmeligt hårdt for især
tommelfingrene. De blev meget
ømme! Efterhånden som de blev
færdige, blev der tid til at se sig
omkring. Nogle „snakkede“ med
dyrene, andre gik til Bjørnager og
så udstillingen af gamle land-
brugsmaskiner. Klokken 14 an-
kom bussen for at køre os hjem
til skolen.

Dette var mit sidste arrange-
ment sammen med 6a, og jeg sy-
nes, det var en rigtig dejlig dag.
Lidt vemodigt var det dog, at sige
farvel efter 3 gode år med ele-
verne. Tak til jer alle.

Birgitte Knudsen

Husmandsstedet i Mosbjerg

Temauge før sommerferien
4. - 5. og 6. klasserne på

Vrejlev-Hæstrup Skole i Pouls-
trup havde temauge med forskel-
lige aktiviteter i den sidste uge
før sommerferien. Jeg havde
netop afsluttet årets sidste ek-
samen på seminariet og havde
derfor fået mulighed for at tage
med. Mandag gik turen til de
idylliske søer hos Poulstrup
Ørredfiskeri, hvor vi fiskede og
hyggede i fire timer, inden turen
gik tilbage til skolen. Vi var gode
ved fiskene og fangede kun et
par stykker, men vi havde en rig-
tig god dag. Tirsdagens pro-
gram bød på cykeltur til Terpet
Plantage, med indlagte pauser,

hvor en af skolens historielærere
Ole Jensen bl.a. fortalte drama-
tisk om galgebakken i Rønnebjerg
og senere om de berømte  „Prin-
sesser“ fra Rønnebjerg Storgård.
I Terpet Plantage blev der spist
madpakker inden vi gik en rask
tur i skov og bakker, og derefter
blev cyklerne vendt mod Pouls-
trup og turen gik hjem til skolen.
Onsdag fortsatte elever og læ-
rere temaugen med en tur til
Nordsø Museet i Hirtshals, tors-
dag blev der ryddet op i klasserne
og fredag var der afslutning in-
den sommerferien. Tak for turene!

 Henrik Hansen

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE
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Harken skov projekt

Beplantningen mellem
Ålborgvej og Rundmarken. De
første spæde tegn på vores lille
skov er begyndt.

Hede Danmark har på for-
anledning af kommunen fældet
alle de gamle høje træer, de er
lagt i en stor bunke til senere
flisning.

Vi glæder os meget til det
endelige projekt bliver vedta-
get og det går i gang til efter-
året.

Desuden har to naboer til
Rundmarken og stien til Harken
hallen plantet skov, så det bli-
ver til et dejligt fristed for områ-
dets beboere, og vi glæder os til
at følge projektet.

Jeg havde længe gået med tanken
om, at lave et socialt tiltag i Hæstrup.
Vi havde for år tilbage kunnet samle
rigtig mange mennesker til „Landsby-
festen“, så med stor optimisme, sendte
jeg en seddel rundt, hvor temaet var
„Motion og Hyggeligt Samvær“

Jeg tænkte, at i disse tider hvor der
anbefales mere motion til alle aldre, på
enten den ene eller anden måde, så
måtte det da blive et hit, også fordi det
ofte er lettere at komme af sted når man
har nogen at følges med. Samtidig
havde man jo også mulighed for at
møde nye som gamle naboer, og få byt-
tet lidt nyheder osv. Det har været om
tirsdagen kl. 19.00 her i forsommeren,
og som det kan ses på billedet, var der
mange der havde lyst til at motionere
en times tid, enten på gåben eller cy-
kel, men der er plads til MANGE flere.
ALLE kan være med, der bliver lavet
hold til det man kan være med til, både
for store og små, og bagefter nyder vi
en medbragt øl eller vand sammen. Vi
fortsætter efter sommerferien, tirsdag i
uge 34. Når vi kommer til efteråret, og
det bliver for mørkt, forestiller jeg mig,
vi flytter tidspunktet til søndag formid-
dag kl. 10.30. (første gang søndag d.30.
sep.)

Med venlig hilsen
Hanne Saksager

Motion og hyggeligt samvær

KORT
FORTALT RUNDMARKEN

Tekst & foto: Meddelerne
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Nu er sommeren over os og vi
kan se tilbage på et godt forår, med
en del stævner, b.la. har vi selv haft
to, vores egen interne mini stævne/
åbent hus, hvor man kunne se vo-
res mange ryttere afprøve deres
færdigheder. Desuden havde vi det
lidt større E-stævne hvor ryttere fra
sammenslutningen deltog. Ved
begge stævner mødte vi solid op-
bakning fra vores opland i form af
erhvervs-rivende, der først
sponserede gaver til tombola ved
vores ministævne, og dernæst ved
E-stævnet hvor man sponserede
rosetter og medaljer til vores ryt-
tere.

Poulstrup rideklub

Tak til
Ørum-Smeden
Tom’s Hønseri
PK Transport Serritslev
Poulstrup Kloak og Entreprenør
Poulstrup Snedker og Tømmerfirma Aps.
Nybolig Vrå
Løkken Dyreklinik
Poulstrup Autoværksted A/S
Vognmand Henrik Rudbæk
Bræmer Tryk A/S
VM Vrå Maskinstation
P-Beton
MKC Transport
Voerhøj
JKE Design
Jerslev Mureforretning
Sparekassen Vendsyssel
Maskinstation v/Henning Christiansen
Ejgils El-teknik
Glarmester John Pedersen
Jerslev Kro
Staldrengøring v/ John Møller
Stisen, Jerslev

Pigerne syntes det var vildt sejt at deres
præmie var sponsoreret af det og det firma,
ingen tvivl om de husker, hvem der gav til
deres klasse. Og vi voksne ved hvor meget
det betyder for en lille klub som vores, og vi er
dybt taknemlig for den velvillighed vi blev
mødt med.

Vores ryttere klarede sig fint til stævnerne,
både i spring og dressur. Så vores sponsere
kan rolig regne med at de fik noget for pen-
gene.

Den 22. og 23. juni var en del af os til at
finde på 4H plads på dyrskuet i Hjørring, hvor
vi havde et par sjove og hyggelige dage. Der
var ni heste fra rideklubben og to af vores
medlemmer havde kanin og marsvin med, det
blev til en del flotte præmier. Hestene og spil-
tov var pyntet ud over al forventning. Så man
kunne godt være lidt stolt over at komme fra
Poulstrup rideklub/4H. Så næste år håber vi at
endnu flere vil med.

Vi holder sommerferie som skolerne, men
derefter går det løs igen med stævne den 11.
august her i Poulstrup, så kik lige forbi.

Vi har i år rykket vores ridelejr for ikke den
skulle falde sammen med sport 81’s sommer-
fest, så datoen for den er 7.-9. september.
Monica var lidt „mukken“, for hun plejer at
holde fødselsdag på vores sommerlejr, så næ-
ste år flytter vi den tilbage, hendes mor laver
nemlig verdens bedste lagkager, og den går vi
jo glip af.

Vi nåede lige til Bindslevstævne, hvor vi
mødte nye og gamle kendinge fra de andre
klubber.  Det er altid rart og hyggeligt at komme
ud, og prøve kræfter med andre, det gik rigtigt
fint. Der kom en del rosetter med hjem

Ja, det kan godt være at ingen af os har
vundet DM i ridning, endnu, men vores ryt-
tere burde havde en førsteplads for god op-
førsel, hjælpsomhed, kammeratlighed. Samti-
dig med en antimobbe præmie.

Sponsorer:

Tekst & foto: Poulstrup rideklub
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Minikonfirmand
Går dit barn i 3.klasse er det velkomment til

at blive minikonfirmand.
Vi skal lære vores kirker at kende, høre hvad

tingene i rummet kan fortælle os om Gud og os.
Vi vil høre bibelhistorie, lære og synge salmer og
lege. Har du lyst til, at dit barn skal lære noget
om kirken og det der sker der, så tilmeld det. Bo-
dil Andersen og Niels Christian Lassen står for
undervisningen.

Minikonfirmandforløbet begynder i uge 38,
onsdag den 19. september efter sidste time kl.
12.45.

Mødestedet for undervisningen er Sogne-
huset ved Vrejlev Kirke. Børnene vil blive afhen-
tet og bragt tilbage til skolen med bus. Onsdag
den 26. september holder vi spaghettigudstje-
neste. Vi afslutter forløbet med børnegudstje-
neste søndag den 9. december kl. 10.45 i Hæ-
strup Kirke.

Sangaftner
Vi indleder tirsdag den 28. august med „Sommerens salmer og
sange“. Det er sidste udkald, da der så kun er 3 dage tilbage af
sommermånederne.
Den 18. september synger vi „høstens salmer og sange“.
Den 23. oktober bliver temaet „Grundtvig“. Kan vi i vor tid stadig
forstå og finde relevans i Grundtvigs tekster? Niels Chr. Lassen vil
sammen med Bodil Andersen stå for aftnen.
Den 13. november vil temaet være „Efterår“ med alle dets dejlige
tekster og melodier.
Tirsdag den 4. december slutter vi af med nye og gamle julesalmer
og -sange – måske krydret med lidt julehygge.
Kom og vær med til disse oplysende og hyggelige sangaftner, og
lær nye salmer og sange samtidig med, at vi genopfrisker mange af
de gamle.

Babysalmesang
Vi fortsætter forårets succes og tilbyder også i efteråret forældre
med babyer på ca. 2 – 8 måneder at være med til
babysalmesang i Vrejlev Kirke.
Babysalmesang er et gratis tilbud til mor/far og baby. Sammen
synger og nynner vi enkle salmer og sange, mens mor/far vugger og
bevæger barnet og danser med det. Det gør ikke noget, at mor og
far ikke synger særlig godt, men det betyder meget, at mor og far
synger.
Kom og vær med i Vrejlev Kirke torsdag formiddag kl. 10.00 på
følgende dage:
Den 13., 20. og 27. september. Den 4., 11. og 25. oktober. Den 1.,
8., 15. og 22 november.
Efter babysalmesangen er der kaffe/te i sognehuset. Det koster en
10’er.

Der kan max være 10 babyer på holdet.
Tilmeld dig derfor hurtigt til: Organist Bodil Andersen, tlf. 75 88 50
13/21 75 44 40 eller Bodil@lindecom.dk

Ungdomsbanden
Optager nye medlemmer efter sommerferien. Vi øver hver torsdag
kl. 13.45 – 15.15 i skolens musiklokale. Første gang efter
sommerferien er torsdag den 23. august.
Vi holder fri i skolens ferier. Kom evt. og hør os til skolens
forårskoncert den 30. maj, og til klostermarkedet den 3. juni.
Vil du vide mere, så kontakt Bodil på 75 88 50 13 eller 21 75 44 40.

Kirkernes voksenkor
medvirker jævnligt til gudstjenester i Vrejlev og Hæstrup Kirker. Vi
øver ca. hver anden tirsdag aften kl. 19,30 i sognehuset. Vi vil gerne
indlemme flere i vores livs- og sangglade fællesskab, så du/ I er
meget velkomne! Vi starter efter sommerferien den 14. august.
Øveaftnerne i efteråret er: Den 14. og 28. august, Den 11. og
25. september. Den 2., 9 og 30. oktober. Den 6., 20. og 27.
november. Den 11. og 18. december.
Vi du vide mer, så ring til Bodil.

Gudstjenester på Poulstruplund
bliver åbne for beboere i Poulstrup

I august flytter beboere fra Havgården i Løk-
ken ind på Poulstruplund. Vi fortsætter med at af-
holde gudstjenester hver anden onsdag eftermid-
dag, startende den 15. august kl. 14.30. I den an-
ledning vil Havgårdens ledelse og kirkens betje-
ning invitere alle, som har lyst til at komme til disse
gudstjenester.

Vi starter med altergangsgudstjeneste, ca. ½
time. Derefter er der kaffe, som koster 10 kr. Efter
kaffen synger vi sange, som regel fra seniorsang-
boden. Eftermiddagen slutter ca. kl. 16.

SOGNENE NETOP NU

Spaghettigudstjenester
Onsdag den 26. september kl. 17.30 og tors-

dag den 15. november kl. 17.30
Vi gentager sidste års succes og holder

spaghettigudstjeneste for alle børn og deres fa-
milie. Kom til en anderledes gudstjeneste i Vrejlev
Kirke og spis i kirken bagefter.  Ungdomsbanden
medvirker. Det koster 20 kr. pr. voksen og det er
gratis for børn. Det kræver ingen tilmelding.
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Træffetid?
Der er meget ofte stor forvirring omkring min træffetid mellem kl. 12-

13. Nogle tror, at jeg altid er hjemme på det tidspunkt og møder skuffet op
uden, at jeg er hjemme. Andre tror, at jeg kun må ringes op mellem kl. 12-
13 og begynder med at undskylde, når de ringer kl. 9 eller 18. I praksis
bliver jeg ringet op på alle mulige tidspunkter og det gør ikke noget! Jeg
tager telefonen, hvis jeg kan. Men hvis det ikke strengt akutte forhold,
så ring helst om dagen. Jeg indfører derfor, at den faste træffetid mellem
kl. 12 og 13 ophører, da den ikke virker efter hensigten og jeg bliver
desuden selv meget ofte stresset af, at skulle være hjemme på et fast
tidspunkt, som f.eks. hvis jeg sidder i en samtale, til møde eller noget
tredje. Så ring, når det passer dig på 98 98 60 43! Hvis muligt, må I gerne
undlade at kontakte mig mandag, da det er min fridag.

Den 1. august fratrådte kirkegårdsleder Peter
Boel Beck stillingen ved Vrejlev Kirkegård. Der er
endnu ikke ansat en ny leder, men den daglige
drift foretages af kirkens øvrige personale.

Henvendelser vedrørende kirkegården og kir-
kelige handlingsef sker fortsat på tlf. 98988360

Vrejlev Kirkegård

Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Arkiv er igen i år
at finde på Kunstudstillingen d. 22.-23. september på
Vrejlev-Hæstrup skole.

Sidste år udstillede Arkivet en række gård-
tegninger af egnens gårde, i år vil vi udstille en række
tegninger af huse og gårde i og omkring Poulstrup.

I Poulstrup og omegn findes der en række kønne,
velproportionerede huse og gårde, som er opført om-
kring 1930. De er opført efter retningslinier for „Bedre
byggeskik“, og som sådan udgør de en kulturarv for
byen, og også for Hjørring kommune, der i 2007 er
udnævnt til Kulturarvskommune.

Ideen om „Bedre Byggeskik“ opstod omkring 1910
og varede til 1940 – 41 og havde fokus på det lave
byggeri og havde til hensigt gennem kurser og tegne-
hjælp at fremme et mere æstetisk og velfungerende
byggeri

På Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Arkiv findes
en række tegninger, der viser grundplan og snit af
nogle af disse huse og enkelte af omegnens gårde,
tegnet af tømrermester Alfred Thiel og murermester
Johan Nielsen begge Poulstrup.

Arkivet vil, for at skabe interesse for disse gamle
huse og gårde, udstille tegningerne i forbindelse med
Kunstudstillingen, og skulle der være behov for det, vil vi
altid være behjælpelig med kopier til brug ved en eventuel
restaurering af et eller flere af husene eller gårdene.

Lokalarkivet  på årets kunstudstilling

Søndag den 7 oktober kl. 10.45: Høstgudstjeneste

Sogneaften på Vrejlev-Hæstrup skole

       Praktiske oplysninger vedr. kirkelige handlinger
Fødsel:

Forældre med bopæl i Vrejlev og Hæstrup sogne skal anmelde
fødsel til sognepræsten inden 14 dage efter fødslen, uanset tilhørs-
forhold til folkekirken. Man skal medbringe/medsende: Fødsels-
anmeldelse (udleveres af jordemoderen eller kan fås af sognepræ-
sten), forældrenes dåbsattester eller navneattester samt vielsesattest
(gerne kopier).

Dåb:
Man henvender sig til sognepræsten og træffer aftale.

Bryllup:
Man henvender sig til sognepræsten, helst i god tid. Husk at

medbringe dåbsattester samt gyldig prøvelsesattest (fås på rådhu-
set) samt navne på to vidner ved vielsen.

Begravelse
Man henvender sig til sognepræsten og træffer aftale om begra-

velsen og besøg. Dernæst henvender man sig til bedemanden, han
ordner det praktiske. Og endelig  kontaktes kirkegårdslederen/grave-
ren angående gravsted og pynt i kirken.

REPLIK
Sognearbejdet

Foruden korets medvirken ved gudstjenesten vil et par spillemand
være med til at festliggøre dagen.

Frokosten koster 75. kroner, børn gratis. Drikkevarer kan købes.
Tilmelding senest onsdag den 3. oktober til Inger Åris tlf. 98986020

eller Edith Jess tlf. 98988063 Alle der har grønsager eller frugt, forarbejdet
eller rå, opfordres til at medbringe disse ting, som så under frokosten vil
blive solgt på amerikansk lotteri. Pengene går til Folkekirkens Nødhjælp.

Høsten er i hus, lad os samles om høstgudstjeneste og efterføl-
gende frokost i Poulstrup forsamlingshus.

Onsdag den 7. nov. kl. 19.30:
Kom og hør Peter Duetoft give sit bud på, hvordan folkekirken og

familien Danmark trives sammen. Det koster 20 kroner inkl. kaffe og
brød.

                                   Menighedsrådene.
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„Klostermarked“ og
„Åben Kirke“ 2007

Årets Klostermarked blev et tilløbsstykke, både i kirke
og kloster. Dagen startede kl. 10 med en velbesøgt gudstjene-
ste, hvor kirkernes voksenkor medvirkede.

Umiddelbart efter gudstjenesten blev der smidt masser
af LEGO og DUPLO klodser på kirkens gulv. De mange børn,
der var inddelt i tre aldersgrupper fik opgaven at bygge en
moderne kirke.  Der var næsten ingen grænse for det engage-
ment og den fantasi, som børnene udviste. Det var en meget
svær opgave da dommerne skulle kåre vinderne.

Efter byggekonkurrencen var der koncert med Kirkernes
Voksenkor, Ungdomsbanden og Skolens Børnekor., som vi-
ste prøver på, hvad de havde lært i vinterens løb. Rund-
visningerne i kirken og på kirkegården var også velbesøgte.

I Klostergård og –have var der livlig aktivitet dagen lang.
Vejret viste sig fra sin pæne side, så købelystne publikummer
nød kaffe i haven, is på vandringen, og måske en øl til Swåmis
Venners medrivende musik. Bagved blev der „sparket dæk“
og diskuteret ved udstillingen af de gamle landbrugsmaski-
ner. En rigtig god dag i kloster og kirke.
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REPLIK

Fællesskabseftermiddage
Så er sommeren gået og vi mø-

des igen fredag den 7. september
klokken 14. i sognehuset til en ny
og givende sæson med hyggeligt
samvær, hvor vi kan være lidt for
hinanden og for dem, som har min-
dre end vi har. Måske har nogle
oplevet noget, som andre kan få
glæde af at høre, vi venter spændt.

 Jeg har fået en del stof, så hvis
nogen har lyst til at bruge en sy-
maskine, så har vi nok til mange
tæpper og hvad man ellers kan
finde på at fremstille.

Det svinder i garnet, så vi ta-
ger gerne imod, hvis nogen har
noget på lager.

Datoerne vi mødes i efteråret
er følgende: 5. oktober, 2. novem-
ber og 7. december.

Vi ses, Edith Jess

Sidste års publikumsfrem-
møde ved Sensommerudstil-lin-
gen  i Poulstrup viste, at der var
plads og interesse for en udstil-
ling i september. Det skal prøves
igen. I år bliver det i weekenden
22. og 23. september, at Vrejlev-
Hæstrup Skole endnu engang
danner rammen om en udstilling,
der favner bredt. Dog bliver der i
år  en ændring i forhold til tidli-
gere, idet kunstnerne stiller deres
værker op lørdag formiddag,
hvorefter udstilllingen åbner kl.
13. Ellers er (næsten) alt ved det
gamle, skolens kor medvirker ved
åbningen, der er café,  hvor man
kan købe lidt til ganen. I et klasse-
lokale vises en film om maleren
Jens Sørensen fra Børglum, der
også deltageer i udstillingen.
Lokalarkivet udstiller sammen
med 18 kunstnere, der repræsen-
terer forskellige genrer inden for
maleri, skulptur, keramik og smyk-
kekunst.

Vel mødt til Sensommer-ud-
stilling i Poulstrup. Udstillingen
er åben lørdag den 22. sep.  kl. 13
til 18, og søndag den 23. sept.  kl.
10 til 16.30.

„Min første salmebog“
kommer på
kunstudstilling!

Min første salmebog. Sådan
hedder den meget smukke lille sal-
mebog, som er uddelt til mødre,
hvis børn har deltaget i Baby-
salmesang i Vrejlev Kirke her i for-
året.

Den indeholder salmer som
udtrykker centrale værdier i kri-
stendommen, det er traditionelle
og rytmiske salmer, som er sang-
bare og velegnede til fællessang.
Det er mit indtryk, at mødrene var
glade for salmebogen. Man kan
købe en CD med melodier fra sang-
bogen og det var der flere der be-
nyttede sig af, så nu spilles melo-
dierne nok rundt om i hjemmene.

Det der gør salmebogen smuk,
er dens illustrationer, som er ud-
ført af kunstneren Bjørn Nørgård,
som kendes i mange sammen-
hænge. Her nordenfjords har vi
udsmykningen på

P. Nørkjærs Plads i Hjørring.
Ingen er nok ukendt med omtalen
af gobelinerne, som Bjørn Nørgård
lavede til dronningen og mange har
sikkert også set dem.

På kunstudstillingen den 22.
og 23. september kan vi så opleve
Bjørn Nørgårds kunst i Poulstrup,

idet vi har fået fat i de 32 illustrationer, som blev lavet
til „Min første salmebog“. Illustrationerne indgår i
kunstudstillingen.

Bjørn Nørgårds illustrationer bygger, som al an-
den Bjørn Nørgård, kunst på en forening mellem fortid,
nutid og fremtid og taler på en forunderlig måde både
til børn og voksne.

Glæd jer til at se en stor kunstner sætte nye bille-
der på vore kendte salmer.

Edith Jess

Sensommerudstilling
på skolen i Poulstrup
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Ny dåbsanordning

I år er en ny dåbsanordning
trådt i kraft og der er flere i sog-
nene, der gerne vil vide noget om
den. Der har nemlig stået meget
blæst omkring den i vel samtlige
danske medier lige fra Nordjyske
til internettet. Det kildne punkt har
været, at der i et udkast stod, at
præsten i bopælssognet er pligtig
til at døbe alle, der anmoder om dåb.
Det er ordet pligtig, man har stejlet
over. For kunne man ikke tænke sig
situationer, hvor det ville være ab-
surd at døbe et menneske? Der er
blevet anført som eksempel et til-
fælde, hvor en ikke-kristen flygt-
ning eller indvandrer vil lade sig
døbe for at blive bedre integreret i
samfundet, men ikke lægger noget
religiøst i det at blive døbt. Han la-
der sig altså bare døbe for at blive
dansk og ikke kristen. Jeg synes,
at det er et både meget fortænkt og
hypotetisk tilfælde. Og som et an-
det eksempel har der været nævnt
det tilfælde, at dåbsforældrene ved
den forudgående dåbssamtale ty-
deligt tilkendegiver, at de ikke ag-
ter at opdrage barnet i den kristne
tro, at det er blot for bedstemors
eller traditionens skyld. Det har jeg
oplevet! Jeg har oplevet en eneste
gang, at forældrene meget tydeligt

og direkte sagde, at det var for det
ene hold bedsteforældres skyld.
Hvad tror du jeg gjorde? Jeg døbte
det og det var godt! Det har jeg ikke
fortrudt et sekund. For barnet, hvis
liv jeg følger på tæt hold, for det er et
familiemedlem, er i dag spejder og
tror på Gud. Guds veje er i sandhed
uransagelige. Jeg tror ikke, vi skal
være så bange på Guds vegne. Men
fordi der var så meget storm omkring
præsternes direkte pligt til at døbe,
har man ændret i udkastet, så der i
stedet nu står under § 1 stk. 4: „Det
påhviler præsten i barnet eller den
voksnes bopælssogn at foretage då-
ben“. Så kan alle være tilfredse. Ud-
gangspunktet er, at alle, der ikke i for-
vejen er døbte, er velkomne. Derfor
hedder det også i § 1: „Alle børn og
voksne har adgang til at blive døbt“.

Biskoppernes vejledning
I forbindelse med anordnin-

gen, har biskopperne lavet en vej-
ledning om dåb i folkekirken. Den
ridser gældende praksis op. Den
begynder med nogle overvejelser
om dåben. Dåben er et sakramente
og Guds handling, hvor et menne-
ske bliver genfødt til et nyt liv som
kristen. Det hedder smukt: „Den
(dåben, red.) betegner, at den døbte
lever sit liv på tilgivelsens og
opstandelsens vilkår“.

Desuden slår anordningen
fast, at normal praksis er at dåben
foretages til gudstjenesten, men
der er tilfælde, hvor barnet bliver
døbt hjemme eller på sygehuset,
men så gælder der det: „Hvis en
dåb af den ene eller anden grund
finder sted uden for gudstjenesten,
vil den altid senere kunne blive be-
kræftet i menighedens sammen-
hæng under en gudstjeneste“. Det
cementerer det grundkristelige
synspunkt, at dåben ikke blot er
en isoleret familiebegivenhed, men
er en optagelse i det kristelige fæl-
lesskab. Sådan!

Fadderne
Det sidste meget diskuterede

emne er fadderne. Der har været et
eksempel inden for de sidste par
år, hvor en far krævede sin bror
slettet som fadder, fordi broren var
blevet muslim og så kunne han jo
ikke længere varetage forpligtelsen
til at opdrage barnet i den kristne
tro, i det tilfælde, at forældrene
døde. Men fadderne har ikke kun
den forpligtelse, de er også dåbs-
vidner. De skal bevidne at dåben
har fundet sted. Derfor kan de ikke
slettes fra kirkebogen.  Alligevel
hedder  det i vejledningen: „Hvis
det skønnes, at en fadder ved
religionsskifte eller ved et strafbart
forhold mod barnet har fortabt den
reelle mulighed for i givet fald at
kunne taget vare på barnets kriste-
lige opdragelse, mår barnets foræl-
dre selv underrette den pågæl-
dende fadder herom“. Det vil sige,
fadderen er stadig vidne, men han
er ikke at regne for fadder til bar-
net! Han er da kun formelt et vidne.

Til slut anføres vigtigheden af
at opdrage barnet i den kristne tro.
Og  det kan vel ikke komme bag på
nogen. Døbe og lære hænger sam-
men.

REPLIK

Af   Niels Christian Lassen
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Arbejdet med det nye stendige skrider hastigt frem,  som det ses på billedet.

Der var ikke meget tilbage af det gamle stendige. Flere steder var det
efterhånden helt forsvundet.

Efter der var blevet søgt mange steder og man havde  godkendt projektet,
begyndte renoveringen af diget  den 7. maj. 2007.

Stendiget ved
Hæstrup kirke

Det meste af det der var tilbage af det gamle dige blev  fjernet, inden de
kunne begynde at bygge det nye stendige

Arbejdet med at bygge stendiget er uden tvivl noget  nemmere i dag, hvor
de har den lille „Bobcat“ til at  tage de mange tunge løft, end det var da det
blev bygget første gang.

Tekst & foto: Jytte Schneider
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Epitafiet i Hæstrup kirke
I den lille serie om Hæstrup kirke, som

blev påbegyndt i det foregående nummer,
vil vi denne gang se på et stykke af kir-
kens inventar, som måske ikke er så vel-
kendt, men som alligevel ved nærmere
granskning dækker over en historie. Det
drejer sig om den sortmalede mindetavle
af træ, også kaldet epitafium, som er op-
hængt på nordvægen i kirkens kor. Ind-
skriften lyder i direkte afskrift således:

Her únder hviler údi Herren Welædle
og Welbÿrdige Sal: Obercondúcteúr Pe-
ter Huusmans Frue fra Kiøbenhavn som
døde udi Lund 1754 udi Alders75 aar.

Iligemaade Hændes Ælste Søn Sógn
Præst for Vreijlef og Hestrup Provst Hr:
J:H:H: fød udi Kiøbenhavn døde udi Lund
Ao 1774 ætat: (69) minister: (42). I Cor XV.
V:10

Iligemaade hans hustrue Høyædle og
Welbaarne Sal: ObristLeútnant Dickhoffs
datter Catarine Margrete Dickhoff fød udi
Kiøbenhavn, døde údi Lund 1756, alders
76 aar.

Herre jeg bier efter din Salighed. Ger:
XLIX V: 18.

I oversættelse/forklaring og med den
nuværende retskrivning lyder indskriften
nogenlunde således:

Herunder hviler i Herren Welædle (ti-
tel på en person i 6-9 rangklasse) og af
god og fornem slægt afdøde Ober-
conducteur (leder af et større anlægs-
arbejde) Peter Huusmans frue (min tilfø-
jelse; Charlotte Bruno) fra København,
som døde i Lund 1754 i en alder af 75 år.

Ligeså hviler i Herren hendes ældste
søn sognepræst for Vrejlev og Hæstrup,
provst hr. J:H:H:, født i København, døde
i Lund år 1774 69 år gammel og sogne-
præst i 42 år. Herefter følger en henvis-
ning til Det Nye Testamentes 1. Korinter-
brev, kapitel 15, vers 10, der lyder såle-
des: „Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg
er, og hans nåde imod mig har ikke væ-
ret forgæves; jeg har arbejdet mere end
nogen af dem, det vil sige ikke jeg, men
Guds nåde, som har været med mig“.

Ligeså hviler i Herren højædle og
velbårne (titel på en person i 4.rangklasse)
afdøde oberstløjtnant Dickhoffs datter
Catarine Margrete Dickhoff, født i Køben-
havn, døde i Lund i år 1756 i en alder af 76
år. Herre jeg bier efter din frelse. Herefter
følger en henvisning til Det Gamle Testa-

mente 1. Mosebog, kapitel
49, vers 18, hvorfra skrift-
stedet stammer. I den nuvæ-
rende bibeloversættelse ly-
der skriftstedet. „Jeg sætter
mit håb til din frelse,
Herre“.

Den centrale person i
mindetavlen er sognepræst
og provst for Vrejlev og Hæ-
strup sogne, benævnt som
hr. J:H:H. Hans fulde navn
var Johan Heinrich Peder-
sen Huusmann, født i Kø-
benhavn den 11. august
1704 som den ældste søn af
Peder Huusmann og Char-
lotte Bruno (Brun). Johan
blev - kun 7 år gammel - fa-
derløs, da denne døde af
pest i Holland. Charlotte an-
søgte Kong Frederik den IV
om pension til sig og sine
tre små børn, hvor Johan var
den ældste. Han blev stu-
dent fra Frederiksborg i 1723
og cand.theol. i 1726.

I 1730 blev han den første „Kina-
præst“, hvilket vil sige, at han var præst
på et skib, som sejlede til Kina.

Han blev kaldet til præst i Vrejlev
og Hæstrup den 20. februar 1733 som
den 9. præst efter Reformationen i 1536,
og her virkede han i næsten 42 år indtil
sin død, den 8. juni 1774. I perioden
1754-68 var han tillige provst.

Han blev gift 1. gang den 9. okto-
ber 1730 i Garnisionskirken i Køben-
havn med Cathrine Margrete Dickhoff,
født omkring 1680/81. Der var en alders-
forskel på 23 år mellem brud og brud-
gom. Det er således hende der optræ-
der som den 3. og sidste person på epi-
tafiet.

Hun døde som nævnt i Lund i 1756
i en alder af 75 år, i øvrigt uden at efter-
lade sig livsarvinger. Provst Huusman
var dermed blevet enkemand i en alder
af næsten kun 52 år.

I 1754 havde han mistet sin mor,
Charlotte Bruno - den første person som
er nævnt på epitafiet. Bemærk, at hun
ikke nævnes direkte ved navn, men som
Peter Huusmans frue - som døde i Lund,
formentlig i præstegården, hvor hun

efter alt at dømme har været på aftægt, 75 år
gammel.

Så provstens mor og ægtefælle har væ-
ret jævnaldrende og boet under samme tag!

Han giftede sig på ny, denne gang med
Magdalene Elisabeth Queccius, som var
født i 1726, som datter af major på Roslund
i Hellevad sogn, med hvem han fik en dat-
ter. Magdalene døde i Hjørring 1786.

Om pastor Huusmans virke og person-
lige egenskaber vides en smule fra de ind-
beretninger, som biskopperne har foretaget
i forbindelse med deres tilsyn over for
stiftets præster.

I Vendsyssel Årbog fra 1920 er foreta-
get en opsummering af indberetningerne fra
1738, 1741, 1745, 1748, 1751, 1756 og 1760
fra biskop Broder Brorson, der var biskop
over Aalborg Stift 1737-78. Heri anføres bl.a.
om pastor Huusmaan: „Han prædiker opbyg-
gelig og lever nu ustraffelig“ (1738). I de
efterfølgende indberetninger roses prædi-
kerne og betegnes som „ret evangelisk og
meget opbyggelig“.

fortsættes næste side...

Hæstrup Kirke

HÆSTRUP KIRKE

Tekst: Knud Møller Andersen

Foto: Erik jess
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 Han roses som en god provst, og der om-
tales ikke, som i 1738, mangler ved hans livsfø-
relse. Han havde dog en skavank, som fik føl-
gende ord med på vejen i indberetningen for
1760: „Han har et hastigt sind, Gud bevare ham
fra at løbe an i overilelse“. Ellers betegnes han
som velsindet og ulastelig. Han havde taget
godt imod biskoppens formaning omkring det
iltre sind.

Endelig tilføjes, med Mandtallet til Kop-For-
mue- og Karosseskatten for 1743 som kilde, at
han ikke havde formue og holdt en karl og to
piger.

I Paul Nedergaards Personalhistoriske,
sognehistoriske og statiske bidrag til en dansk
præste- og sognehistorie anføres, at kirkegan-
gen hos ham var god og betegner pastor
Huusman som pietistisk præget, hvilket teolo-
gisk – meget, meget kort fortalt - betegner en
interesse for det indre frem for det ydre.

Det er tankevækkende, at pastor Huusman
for sig og sine nærmeste valgte Hæstrup Kirkes
kor, og ikke den store og prægtige Vrejlev Kirke
som sit sidste hvilested, idet han, om Hæstrup
Kirkes tilstand omkring 1735, skriver: „Er kun en
liden kirke, men meget vel af Otto Vilholt som
kirkens og Hæstrupgårds ejere holdes ved lige
og smukt prydet“.

En stor tak for afskrift af epitafiet samt vel-
villig assistance med skrifttydning m.m. skal lyde
til graver ved Hæstrup kirke, Jørgen Tørngren
Christensen.

Som kilder er anvendt:
Kirkebogen for Vrejlev og Hæstrup Sogne

1741-1798
S.V. Wiberg: En almindelig dansk præste-

historie, bind 3 -fotografisk optryk- Køben-
havn 1960.

Vendsyssel Årbog, årgang 1920 og 1923.
Paul Nedergaard: Personalhistoriske,

sognehistoriske og statiske bidrag til en dansk
præste- og sognehistorie 1849-1949, bind 5.
København 1959. Poul Erik Nikolajsen; Tho-
mas Kingo Hans hustruer og deres slægter,
Forlaget Acacia, 2003, 5690 Tommerup.
(Internetudgave

- http://www.akacia.dk/kingo/kingo.pdf)
Den Store Danske Encyklopædi.
Ordbog over det Danske Sprog.
Salmonsens Konversationsleksikon.
Trap Danmark, Hjørring amt, 5. udgave,
København 1960.

Knud Møller Andersen

...fortsat fra side 29

En vin - og mad
oplevelse

En lun forårsaften i maj, havde vi inviteret vores
personale med koner/kærester til vinsmagning på
Ca´del Vino i Harken.

Det blev en rigtig stor oplevelse. Lokalerne er utro-
lig hyggelige og har en dejlig atmosfære, og vi følte os
virkelig velkommen. Vi kom til nogle rigtig flotte borde,
og der var bl.a. tændt op i den hyggelige pejs.

Da vi alle 42 havde nydt en velkomstdrink og havde
fundet en plads, bød Jens Anthon og Vera os velkommen
og fortalte lidt historie om deres nye hjem og „Vinslot“

Jens Anthon stod for alt fortællingen om de for-
skellige dejlige vine vi smagte, medens Vera, med lidt
hjælp i køkkenet, serverede det dejligste mad af itali-
ensk kvalitet. Vi fik en masse lækkerier, både til ganen
og øjnene, og lærte en masse nyt og spændende. Jens
Anthon fortalte en masse om både vinen, deres leve-
randører, rejser til Italien, maden osv. på hans rolige
lune måde, men måtte dog engang imellem, når Vera
smuttede forbi med et fad i hånden, lige spørge hende
lidt til råds. Vi havde en rigtig hyggelig og dejlig aften,
som vi varmt kan anbefale andre at prøve.

Frede og Hanne Hæstrup VVS

S   ET&
SKET

HÆSTRUP

Tekst: Knud Møller Andersen

Foto: Erik jess
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Jeg går på Bagterpskolen,
hvor jeg netop har afsluttet 8.
klasse. Nu kan jeg se frem mod en
dejlig sommerferie med masser af
cykling. Min fritidsinteresse er lan-
devejscykling, som jeg begyndte
at dyrke i foråret 2004, da jeg blev
medlem af CCH i Hjørring.

Jeg startede med at træne en
til to gange ugentligt sammen med
en gruppe drenge. Jeg spillede fod-
bold sideløbende med, at jeg cyk-
lede i CCH. I efteråret 2004 skulle
jeg prøve at køre mine første cy-
kelløb. Jeg vandt det tredje cykel-
løb jeg deltog i, så der fik jeg for
alvor interesse for cykelløb. Klas-
sen jeg deltog i hed Mellemste
drenge.

År 2005 var min første hele sæ-
son. Jeg var nu rykket op i klassen
Ældste drenge. I cykling gør man,
ligesom i fodbold, deler klasserne
op i 2 årgange, så jeg var nu den
yngste årgang i klassen. Det var
svært i starten at følge med de
drenge, der var et år ældre, men jeg
fik kæmpet mig tilbage, og fik mit
bedste resultat dette år til DM, hvor
jeg fik en 8. plads.

I 2006 var jeg nu den ældste
årgang i klassen Ældste drenge.
Efter en rigtig hård vintertræning,
startede min sæson perfekt med en
sejr i åbningsløbet. Jeg fik min stør-
ste sejr hidtil i Hanstholm, hvor jeg
blev Jysk/Fynsk mester.. Sidst på
sæsonen fik jeg lov at rykke op i
Ungdomsklassen, hvor de var et og

to år ældre, det var meget hårdere.
Efter sæsonen var slut fik jeg

en e-mail fra landstræneren i ung-
dom, hvor der stod at jeg var ble-
vet udtaget til landsholdets brutto-
trup. I bruttotrupen er der 21 ryt-
tere, som kan blive udtaget til lands-
holdtes ture.

I december begyndte mine for-
beredelser til den nye sæson i 2007.
Jeg trænede 3-4 gange à 50-80 km
pr. gang om ugen. For hver måned
frem til april øgede jeg træningen.
Fra april og resten af sæsonen træ-
ner jeg 5-6 gange om ugen, det er
ca. 14 timer, foruden at jeg kører 1-
2 løb hver weekend.

Et cykelløb i min klasse er på
ca. 80 km. Jeg træner både sammen
med de voksne cykelryttere og
alene. Når jeg cykler alene går tu-
ren gerne ud omkring Frederiks-
havn, fordi der er nogle gode bak-
ker at træne på. I sommerferien skal
jeg med Hobro cykleclub til Sve-
rige i en uge for at køre etapeløb i
Tidaholm.

 Min plan er at skifte til Hobro
cykleclub, fordi de har mange ryt-
tere i ungdomsklassen, hvor imod
jeg er den eneste i Hjørring, der cyk-
ler i ungdomsrækken. I forårs-
sæsonen i år har jeg haft lidt svært
ved at opnå så gode resultater som
sidste år, men mit mål for efterårs-
sæsonen er at køre så godt at jeg
igen kan blive udtaget til landshol-
dets bruttotrup.

Fremtidsdrøm eller
virkelighed?

Jeg hedder
Steffen
Schneider
og er 15 år.

Der har været mange diskossioner i pressen om
hunde i dagplejen - i Poulstrup er der hunde i de fleste
dagplejehjem og det fungerer fint og børnene har stor
glæde af dyrene i dagplejen. Mads, som er i dagpleje
hos min kone Helle, syntes nu at der manglede en hest,
så en dag i juni måned, medbragte han sin hest og den
vakte stor glæde hos alle børnene - men det var nu
også en meget nem hest.

Henrik Hansen, „far“ i dagplejehjem i Poulstrup.
 

Anton, som er vores yngste dagplejebarn, vovede sig også op på hesten.

Hest i dagplejen!

Vrejlev - Hæstrup
Folkedanserforening

 
Så går folkedansen atter igang på Vrejlev -Hæ-

strup skole i gymnastiksalen d. 20-9 kl. 19.30, efter
en god sommerferie i det danske lunefulde sommer-
vejr. I somrens løb har foreningen haft forskellige
vellykkede sammenkomster med fint fremmøde.

Atter denne sæson har foreningen Christian
Posselt som kyndig leder, Erling Østergård spiller på
violin og Bodil Andersen spiller klaver. Det er et rig-
tigt godt „Team“ vor forening har, så det er velkom-
men til en ny sæson, til foreningens medlemmer så-
vel som til nye medlemmer i Folkedanserkredsen

KORT
FORTALT

STEFEN
SCHNEIDER
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Traditionen tro bød juni på MUS-lejr week-
end på Thorup Hede.

Allerede torsdag aften var der aktivitet, da
spejdere, forældre og ledere drog af sted fra
Poulstrup med telte, reb i metervis og potter og
pander. Vi fandt vores plads og fandt ud af hvor
sovetelte, madtelt og spisebord skulle stå. Så
skulle der hentes rafter til at lave et spisebord
med bænk. Teltene blev rejst og der blev gravet
ud til bålplads, mens børnene også lige fik tid til
at se sig om på den store plads. Da der slutte-
ligt blev hængt en presenning over bordet, var
det tid til at nyde de medbragte madpakker, før
alle tog hjem for at pakke soveposen til næste
dag.

Fredag kl. 17 drog flokken så af sted igen,
denne gang med soveposer og glade forvent-
ninger og spænding. Årets tema var middelal-
der lejr. Vel ankommet og efter madpakker var
der fælles lejrbål med alle de andre spejdere. Så
var det med at komme i soveposen så der kunne
samles energi til lørdagens udfordringer.

Lørdag morgen blev vi vækket af en trom-
pet. Første gang skulle vi vågne, anden gang
stå op og tredje gang tage tøj på, så vi kunne få
morgenmad før vi skulle til gudstjeneste.

Så lavede vi dej til pandekager og brød med
urter, før vi lavede små uldtotter/bolde som vi
kan hænge på vores uniform. Så var vi også
sultne igen og en god frokost var nødvendig
før vi var klar til de næste udfordringer.

Vi laver vores egne sværd og kæmper som
ægte riddere. Vi laver en masse ridderprøver. Vi
kaster en læderkugle i vand, skal stå på et tæppe
og vende det uden at røre jorden. Finde to ting
der er ens, lave en hoppebold af sølvpapir og
elastikker, den ser fin ud, men hopper ikke sær-
lig godt. Vi kan også blive malet i hovedet og
lære at lave råbåndsknob.

Der sker en hel masse, så det er godt der er
nogle forældre der har sørget for boller og kage,
for det kræver nogle hygge pauser ind imellem.

Søndag vækkes vi igen af trompeten og
efter morgenandagten er der middelalder mar-
ked med spændende boder, hvor vi har fået
„mønter“ vi kan betale med.

Lejren lakker også mod enden og alt skal
pakkes ned igen, heldigvis får vi lige pakket
teltene sammen i tørvejr. En god, men våd lejr-
tur, vi kommer igen næste år til nye spændende
udfordringer.

 Oplevelser fra lejren som Lise husker dem
kan ses på næste side.

Mus-lejr 2007

Lørdag den 25. aug.

Spejder for en dag
for alle fra 5-90 år

Vi mødes ved spejderhuset,
hvor- efter de store spejdere har
lavet et løb med spændende
poster
Vel tilbage vil vi lave knop, lege
nogle gode lege og bagefter laver
vi mad og rister skumfiduser over
bål.
Kom og vær med, der er noget
for alle.

Gruppelejr  29 -30. sept.

Vi skal igen i år til Hirtshals, der
har vi lånt alle tiders
spejderhytte, derfra er der
mulighed for ture til stranden,
hvor vi kan finde mange
spændende ting. Eller vi kan gå
ture i plantagen, der vil de store
spejdere nok også på natløb, det
kan blive uhyggeligt. Turen
slutter som vi plejer med
gudstjeneste i det fri.

Poulstrups
spejdere holdt
loppemarked
lørdag d. 19. maj:

Mange ventede spændt
da KFUM Spejderne i
Poulstrup slog dørene op
til deres loppemarked i
laden ved Vrejlev
Præstegård. De mange
kunder så på og købte af
de spændende ting og
sager, som spejderne
havde samlet ind.
Spejderne og kunderne
lavede mangen en god
handel og en del havde
taget opfordringen om at
tage hele familien med til
denne hyggelige dag,
hvor der også var salg af
kaffe, kage, pølser og
brød. Man kan læse
meget mere om
Poulstrups spejdere på:

KFUM-SPEJDERNE

Tekst & foto: KFUM spejderne

www.poulstrupspejderne.dk 
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Tirsdag d.26. juni strøg flaget til tops i Mølle-
haven i anledningen af dens fødselsdag. Helt præ-
cist 14 år er der gået siden Møllehaven åbnede og det
skulle selvfølgelig fejres med maner. Så børn, perso-
nale og ikke mindst Møllehavens aktivitetsudvalg,
havde i den anledning i fællesskab stablet en fest på
benene, hvortil forældre og søskende var inviteret.
Børn og personale sørgede for underholdningen,
imens aktivitetsudvalget stod for den praktiske del af
arrangementet bl.a. sørgede for mad til den efterføl-
gende fællesspisning.

I ugerne op til den store dag havde børnene øvet
sig på forskellige cirkusnumre, som de skulle optræde
med til festen. Og der blev lavet diverse rekvisitter
og kostumer, så alt var i fineste orden, da dagen
oprandt. At kunne holde på en hemmelighed, er en
del af læringen, når man laver sådan en forestilling.
Og selvom mange forældre undervejs forsøgte at
udfritte børnene om, hvad de skulle optræde med,
holdt alle stand.

Kl. 16.30 var alle tilskuere på plads og Ingelise
kunne byde Velkommen til den festlige fødselsdag.
Imens steg spændingen hos de optrædende, som jo
snart skulle vise deres kunnen, for det store publi-
kum. For nogle børn var det jo deres første optræden
foran så stort et publikum, imens andre er mere „ruti-
nerede“, idet de før har optrådt ved lignende lejlighe-
der i Møllehaven. Men uanset om man har prøvet det
før eller ej, kræver det et stort mod hos alle børn, at
stå frem - men med hjælp, fra personalet, klarede alle
det flot.

Aftenens program bød på mange forskelligartede
oplevelser i Cirkus Møllehaven; indianere, elefanter,
vilde dyr, balletdansere, kanonkonger, akrobater,
stærke mænd, klovne, scooterløb, cyklende cowboys,
trampolinhop og police- mooncar.

Bestemt en forestilling, som vil gå over i histo-
rien, for de mange dygtige børn, som alle ydede de-
res bedste og som alle „ voksede“ et lille stykke, da
de havde overstået deres numre. At tænke tilbage på
noget som lykkedes så flot, selvom man var lidt ner-
vøs inden man gik på scenen, det er bare sagen. Og
det gjorde alle børn.

Aftenen sluttede af med fællesspisning og
hygge, inden alle meget tilfredse kunne gå hjem og
putte sig - og måske glæde sig til næste festforestil-
ling i Møllehaven?

Møllehavens
fødselsdagsfest

Tekst & foto:

Børnehaven „Møllehaven“
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En gruppe aktive forældre fra Møllehaven,
havde taget initiativ til en afskedsfest, hvor de
kommende skolebørn kunne sige farvel til deres
børnehavekammerater. Alle de interesserede for-
ældre samlede ind, til en festmenu bestående af
pølsehorn, pizza, agurke- og gulerodsstave.

Desserten bestod af is med lækkert tilbehør.
Datoen blev sat til den 9/7.  Og allerede fra

morgenstunden var der feststemning i børneha-
ven.

Kl. 9.30 mødtes de kommende skolebørn med
de forældre som havde mulighed for at hjælpe til.
Sammen med børnene lavede de mad til alle bør-
nene på Rundmarken.

Bordene blev pyntet med flag, balloner og
fine servietter, så alt var rigtigt festligt da de øv-
rige børnehavebørn blev inviteret til bords.

Dagen var super hyggelig, - selvom det også
er lidt vemodigt at tage afsked med så mange
dejlige børn og deres forældre.

Afsked
med skolebørn

Vivian Thao My Ngo,
1 år startet  d. 1 juni
i vuggestuen.

Maja Holst Ramlov,
1 år startet  d. 1 juní
i vuggestuen.

Tekst & foto:

Børnehaven „Møllehaven“



LOKAL

bladet36

HUGF Gymnastik har et flot
juniorhold, med piger og drenge fra
Harken og omegn. De har trænet
hele vinteren, og resultatet kunne
opleves flere gange i løbet af for-
året.

Den sidste opvisning i denne
sæson blev i Brinck Seidelinsgade
til Kulturnat i Hjørring, den 4. juni.
Juniorholdet lavede en rigtig flot
opvisning og der var rigtig mange
der stoppede op og kiggede på.

HUGF
Gymnastik til
Kulturnat i
Hjørring

 HUGF Gymnastik Inviterer til Åbent hus
Søndag den 9. sept. 2007 kl. 10.00 til 11.30 i Harkenhallen

Denne formiddag kan du bl.a. prøve en kanon spæn-
dende springbane eller sjove legeredskaber.

Der vil være information om alle holdene for den kom-
mende sæson og mulighed for tilmelding.

Vi har kaffe på kanden.
Tag hele familien med til en aktiv formiddag!

Med venlig hilsen
HUGF Gymnastikbestyrelse

Evt. spørgsmål ring til Lisa D. Hansen 98986060 el. e-mail
lisa@dekoratoren-kreativ.dk

Tekst & foto: HUGF
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HUGF Gymnastik 2007/2008

følgende hold tilbydes:

Mandag
Kl. 17.00 – 18.00
Drenge 1 (bh.kl.-2. kl.)
Instruktør: Henrik Juhl
Hjælpeinstruktører: Jakob Haugaard og Sara Mejer
Kl. 18.00 – 19.00
Drenge 2 (3.kl.-5. kl.)
Instruktør: Morten Hansen
Hjælpeinstruktører: Alexander Jakobsen og Anja
Jakobsen
Kl. 19.15 - 21.00
Juniormix (6.kl.-18 år)
Instruktører: Morten Hansen og Lisa Dissing
Hansen
Hjælpeinstruktører: Henrik Juhl og Randi Sørensen

Tirsdag
Kl. 20.00 – 21.00
Boksetræning
Instruktør: Lone S. Berntsen

Onsdag
Kl. 17.30 – 19.00
Pige 1 (bh.kl.-2. kl.)
Instruktører: Miriam Sørensen og Kristiane T.
Jensen
Hjælpeinstruktør: Anja Jakobsen
Kl. 19.00 – 20.30
Pige 2 (3. kl.-5. kl.)
Instruktører: Ulla Haugaard og Kristiane T. Jensen
Hjælpeinstruktører: Jakob Haugaard og Sara Mejer
Kl. 19.00 – ca. 20.30
Friluftmotion
(cykling, powerwalk, stavgang, rulleskøjter..)
Instruktør: Mie Abrahamsen

Torsdag
Kl. 16.30 – 17.30
Forældre/barn (1-3 år)
Instruktør: Lotte Toft Jensen
Hjælpeinstruktør: Miriam Sørensen
Kl. 17.45 – 18.45
Puslinge (4 år-bh.kl.)
Instruktører: Lotte Toft Jensen og Karin Hansen
Hjælpeinstruktører: Thea Henriksen og Signe
Poulsen
Kl. 19.00 – 20.00
Funk-dance(fra 15 år)
Instruktør: Randi Sørensen

Sæsonstart uge 37
Alle hold træner i Harkenhallen
Evt. spørgsmål ring til Lisa D. Hansen 98 98 60 60
el. E-mail lisa@dekoratoren-kreativ.dk
www.harkenugf.dk

I Den forgangne vinter har
dagplejerne Tove, Helle og Jette
mødtes i Harken hallen med deres
små dagplejebørn. Mødetiden var
kl. 8.30. Det var med nogle tunge
vogne med børn og bagage de kom
kørende, men der blev hygget med
nybagte boller , sunget og leget. Når
klokken blev 11.30 var med at
komme hjem til middagssøvnen.

Vinterafslutningen varede hele
dagen. Forældrene afleverede
deres børn om morgenen i hallen,
og hentede dem igen sidst på dagen,
og der blev leget og hygget, en stor
vognpark uden for dø’ren fortalte
at man også måtte have en lille lur.
Et samlet billede var umuligt, da
ikke alle var i hallen samtidig.

Dagplejernes
vinterafslutning i
Harken hallen

HARKEN

Tekst & foto: HUGF
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Det er ikke længere en nyhed, at musik-
skolen spreder toner på Vrejlev-Hæstrup Skole,
men det er en glæde, der fortsat vokser. I gen-
nem de seneste 5 år har musikalske børn gået til
klaver, guitar og musikalsk grundskole efter endt
skoledag. I seneste sæson har det endda været
nødvendigt at tage frikvartererne i brug. I øje-
blikket er flere elever på venteliste og andre har
taget imod tilbuddet om at fortsætte undervis-
ningen i Dronningensgade i Hjørring. Her er det
også muligt at møde nye musikinteresserede og
lave sammenspil med dem.

Forårskoncerterne i maj måned er ligeledes
vokset i omfang. 2007 slog rekorden både vedr.
antal optrædende, antal musiknumre og antal
tilskuere. Musikskolen er dog ikke alene om at
underholde til forårskoncerterne. Skolens lille
kor er fast inventar og mon ikke vi igen til næste
år skal have lov til at høre Ungdomsbanden
optræde. Ungdomsbanden dirigeres af organi-
sten Bodil Andersen og består af elever pri-
mært fra skolens ældste klasser. Sidst men ikke
mindst blev vi i foråret også underholdt af kir-
kerne voksenkor.

Bodil og jeg arbejder godt sammen og er
ved at lægge planer for næste forår. Der har dog
været sten i skoen – eller skulle jeg nærmere
sige sparekniv! Det er folkeskolerne, som skal
stramme livremmen ind. Det har bl.a. betydet,
at undervisningen i korsang i de senere år kun
har været i halvdelen af skoleåret og ikke som
tidligere hele skoleåret. Derfor har jeg søgt om
hjælp hos Hjørring Musiske Skole. Den hjælp
har jeg fået og kan glæde mig over sangunder-
visning helt frem til maj måned. Dette giver mu-
lighed for at tænke stort, når Bodil og jeg lægger
planer. Det kunne måske blive et samarbejde
mellem skolens lille kor, Ungdomsbanden, kir-
kernes voksenkor samt musikskoles klaver- og
guitarelever. Musikskoleelever, som går til un-
dervisning i Hjørring, kan også deltage. Det kræ-
ver blot, at de kontakter mig i løbet af januar
måned, så jeg kan koordinere noder med musik-
læreren i Hjørring. Kunne det måske blive no-
get i retningen af en lille musical?

Tekst: Belle Møller

Foto: Jens-Ole Frederiksen
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Musikskolen på
Vrejlev-Hæstrup Skole



ANNONCER

v/Sonja Larsen, Engager 1,
Poulstrup, 9760 Vrå
www.salonklip.dk

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

Velkommen til oledissing.dk
Ole Dissing - Rakkebyholmvej 331

9800 Hjørring

tlf: 98 99 80 09 - Mobil: 20 66 41 04 
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Maskinstation A/S

Terpetvej 490, 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99

 98 98 85 99
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søger omgående positive og seriøse,
fritidsforhandlere og teamledere
til at styrke vores salg i Nordjylland

Der er ingen økonomisk risiko, du må
have adgang til bil og internet, være
initiativrig og kreativ.
Mere info på www.mulighed.dk

Henvendelse:  
Kim Madsen - tlf. 60202070 eller
kim@flp.dk

Neuromedia Aps
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Ny afdeling: Gørtlervej 3, Pandrup. Tlf. 98 24 64 66

ØSTERMARKEN 51

Bøjholmvej 4, Sæsing, 9830 Tårs



Tømrermester

Klaus Bonkegaard
Hovedgaden 69 - Poulstrup

Vinduer og døre i træ og plast
Tagarbejde

Reparationer
Ombygning

Kørsel med rendegraver
Mobil-tlf. 28181333

IMPORT
Plastvinduer og døre

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

Kvalitet til lavpris med garanti

Klaus Bonkegaard
Mobil-tlf. 28181333

Telefon
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Hele egnens
samlingssted
Sport og
fritid

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

Harken UGF



SALG AF
HVIDEVARER

Mobil: 20438491

Telefax: 98988591

E-mail: pst@pst-poulstrup.dk

Bispensgade 90

Åbningstider:
Mandag-fredag: 7-18

Lørdag: 7-16
Søndag:7-12

Friskbagt brød fra Østervrå Bageri
Håndkøbsudsalg fra Vrå Apotek

  Badeværelser

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

   KONTAKT:



- en paraplyorganisation
for initiativer, der har en kulturel
eller social målsætning,

- et netværk for kommunikation
og samarbejde,

- støtter foreninger med
almennyttige formål,
og udvikler by og land som et
dynamisk og godt bosted.

-  fungerer  som landsbyråd og
varetager kontakten med
myndighederne og andre råd
og organisationer.

For menighedsrådene
Niels Christian Lassen

For skolebestyrelsen
Merete Pilgaard

For børn- og ungegruppen
Lilian Toft Jensen

For foreningerne
Palle Kokholm

For aktivitetscenterets støttegr.
Astrid Thomsen

Kunstudstillingen
John Lund

For Vrejlev Hæstrup Hallens fond
Kristian Kjær

Kulturgruppen i Poulstrup
Edith Jess

For lokalbladet
Kirsten Mouritsen

For Poulstrup.net
Knud Birch Andersen

Form. f.  landsbyrådet i Poulstrup
Kristian Kjær

For Landsbyrådet i Harken
Kaj Nielsen

Styrelsen 2006-2007:

Formand forMultinetværket:
Kristian Kjær: 98 98 14 06
Næstformand
Lillian Toft Jensen: 98 98 84 22
Sekretær:
Knud Birch Andersen: 98 98 80 27
mail: knud@birch-andersen.dk
web: www.poulstrup.net

MULTINETVÆRKET
FOR VREJLEV-
HÆSTRUP

Fra HUGF: 
Dana Cup på banerne i Harken er veloverstået,

også i år deltog så mange hold i Dana Cup, at der
blev brug for at spille kampe i Harken, hvilket gav en
masse liv – og omsætning – i et par dage. Frivillige
stod (igen) klar med hjælpende hænder. Tak for det.

Vi håber på, at alle drager af huse, når årets fest i
Harken løber af stablen

Lørdag d. 1. september kl. 19 - 01.
Glade nordmænd har allerede – som sædvanligt

– meldt deres ankomst, vi kårer årets HUGF´er – også som sædvanligt, og så er
aftenen ellers helliget god mad, hygge og mulighed for en svingom til PPC-band
fra Hirtshals.

Alle er hjerteligt velkomne og kan tilmelde sig, enten ved at skrive sig på
listen i hallen eller give lyd til afdelingsformænd eller en fra hovedbestyrelsen,
så sørger vi for at I kan deltage i ÅRETS FEST i HARKEN.

Selv om sommeren har været over os med pause i
det lokale arbejde i by og land, er der alligevel
sket flere ting, som kræver stillingtagen fra bebo-
erne i Poulstrup og omegn.

Der er en livlig debat om skolestrukturen i landdi-
strikterne. Her henvises til artiklen om Vrejlev-
Hæstrup skoles fremtid. Her kan man være med til
at påvirke beslutningsprocessen.

Vores lokale købmandsforretning er i farezonen. Lad os håbe, at der
findes en holdbar løsning for at bevare en atraktiv dagligvarebutik, og
at løsningen allerede er klar, når Lokalbladet ligger i postkassen.

Hjørring kommune har udsendt en avis, Planstrategi 2007, der lægger
op til borgerindflydelse. Det er lige op over, da svarene skal være
fremme inden 19. september.

Vi har en nyanlagt sti, Klosterruten, der trænger til at blive vedlige-
holdt. En lokal aktionsgruppe kunne være en løsning. Der er således
nok at tage fat på i efteråret, så mød op til debatmødet på Vrejlev
Hæstrup skole den 6. september kl 19 og følg med i, hvad der foregår.
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 REDAKTION
Ansvarshavende Niels Chr Scheel Lassen, Vrejl. Kirkevej 28, 9760 98986043
Foreningsstof og annoncer Erik Jess, Hovedgaden, 78, 9760 Vrå 98988063

           Redigering Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå 98988027
Korrektur Kirsten Blichert

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

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

Hæstrup Mølleby Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring 98986289
Rønnebjerg Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå 98988029
Poulstrup Hanne Weirum, Hovedgaden 106,9760 Vrå 98988593
Poulstrup Lone Smidth, Hovedgaden 63, 9760 Vrå 98988161

     FORENINGSSTOF
Børnenes jord Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
HUGF Aase Hvidberg Henriksen,Ålborgvej 603, 9760 Vrå 98986446
4H Annette Jess, Høgstedvej 160, 97+60 Vrå 98988267
Hæstrup menighedsråd Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333
Møllehaven Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring 98986346
Poulstrup Badmintonklub Pia Larsen, Smedievejen 20, 9800 Hjørring 98986504
Poulstrup Borgerforening Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå 98988688
Poulstrup Rideklub Lone Hedstrøm, Gl. Rønnebjergvej 359, 9760 Vrå 98988659
Skolebestyrelsen, V-H skole Kate Nygaard, Mynderupvej 75, 9760 Vrå 96259811
Skovager Børnehaven Skovager, Skovager 7, 9760 Vrå 98988327
KFUM-Spejderne Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå 98988688
Sport 81 Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
Støttef. f. Aktivitetshuset ingen

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

LOKALBLADET
VEJVISER

Lokalbladet er et upolitisk egnsblad,
der udgives af en kreds af fore-
ninger og institutioner i  Vrejlev-
Hæstrup 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

STOF TIL LOKALBALDET

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

SIDSTE FRIST FOR
INDLEVERING ER:

15. JANUAR
15.  APRIL
15. JULI
15. OKTOBER

BLADET UDKOMMER
4 GANGE ÅRLIGT CA.

1. MARTS
1. JUNI
1. SEPTEMBER
1. DECEMBER

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

LOKALbladet

   NÆSTE NUMMER:
Billedtekst   fra
avisen:

Et kig ind på
gårdspladsen
på Rønnebjerg
Storgård, der
drives af de 2
søstre.

Med sine 110
tdr. land er det
en af egnens
største bonde-
gårde.

I næste Lokalblad vil
Kirsten Mouritsen gå
tæt på historien om
Rønnebjerg Storgård.

Næste blad 2007-4
er i postkasserne
ca. 26 november.
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 MAIL-GUIDE

FORENINGS
VEJVISER

SKOLEN
Vrejlev-Hæstrup  skole Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå 98988125
Skoleinspektør, privat Hanne Thorup, Harkenvej 3, 9760 Vrå 98998059
Viceskoleinspektør, privat Arne Larsen-Ledet, Irisvej 1, 9760 Vrå 98982127
Viceskoleinspektøren kontoret......................................................................... 96231581
Lærerværelset ....................................................................................... 96231588
Skolens telefax ...................................................................................... 98988308
Skoletandplejen ...................................................................................... 96231586
Teknisk serviceleder ...................................................................................... 96231584
Teknisk serviceleder privat Erling Petersen, Præstebakken 23, 9830 Tårs 23412946
Skolevejlederen ..................................................................................... 96231583
Skolebiblioteket ..................................................................................... 96231585
Skolefritidsordningen ..................................................................................... 96231587
Juniorklubben ..................................................................................... 96231587
Ungdomsklubben ..................................................................................... 98988367
Ungdomsskolen Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå  ......................... 96239708
Skolebestyrelsen Flemming Jensen, Søndervej 130, 9800 Hjørring 98963421

DAGINSTITUTIONER
Møllemarken Møllemarken 2, 9800 Hjørring 98986346
Rundmarken Græshedevej 26, Harken, 9800 Hjørring 98986347
Skovager Skovager 7, 9760 Vrå 98988327

PLEJEHJEM
Poulstruplund Hovedgaden 116A, Poulstrup, 9760 Vrå 98988040
Skovgården Ålborgvej 49, 9800 Hjørring 96234711

KIRKERNE
Sognepræsten Niels Christian Lassen, Vrejlev Kirkevej 28, Vrå 98986043

Træffes ikke mandag.
Kirkesanger Anders Boelt Kristensen, Gravensgade 23, 9700 Br. 98986801
Organist Bodil Andersen, Nedre Byvej 6, 9760 Vrå 75885013

            Vrejlev Kirke: Kirkegårdskontoret (bedst mandag-fredag kl. 12-13) 98988360
Kirkegårdsleder Forventes ansat i løbet af efteråret
Menighedsrådet Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå 98988027

Hæstrup kirke:
Menighedsrådet Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333
Graver Jørgen T Christensen, Hedebovej 15, Harken, 9760 Vrå 41267504

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
HUGF Åse Hvidberg Henriksen, Ålborgvej 603,9760 Vrå 98986446
4H Annette Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå 98988267
Lokalhistorisk Forening Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9800 Hj. 98986063
Poulstrup Badmintonklub Klaus Nielsen, Haurholmvej 101, 9800 Hjørring 98986436
Poulstrup Borgerforening Ole Just, Gønderupgårdsvej 224, 9760 Vrå 98499966

98989766
Poulstrup Rideklub Lone Hedstrøm, Gl. Rønnebjergvej 359, 9760 Vrå 98988659
KFUM-Spejderne Poul Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå 98988267
Sport 81 Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå 98988777
Støttef. for  aktivitetset Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå 98988271
V-H. Folkedansere Jens Jensen, Lindager 14, 9760 Vrå 98988754

HALLER OG MØDELOKALER
Harken-hallen Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98986390
Harken Idrætsforening Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98986244
Lokalhistorisk Arkiv Hovedgaden 8, 9760 Vrå, v/ Erik Jess 98988063

        Aktivitetshuset i Poulstrup Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå 98988011
Poulstrup Forsamlingshus Birkager 6, 9760 Vrå 98988449
Poulstrup Ridehal Munkholmvej, 9760 Vrå 98988491
Vrejlev-Hæstrup Hallen Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå 98988088
Sognehuset ved Vrejlev kirke Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98988360

 MAIL-GUIDE

TID OG STED

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

NORDJYSKE   STIFTSTIDENDE:

lindager@vip.cybercity.dk

SKOLEN:
vrejlevskole@hjoerringkom.dk

SPAREKASSEN
„VENDSYSSEL“:

mail@sparV.dk.

MAIL-GUIDE

BØRNENES JORD:

www.ministrup.dk

KIRKERNE:

www.vrejlev-haestrup-sogne.dk

POULSTRUP.NET:

www.poulstrup.net

 WEB-GUIDE
SPORT81:
www.pv81.dk

LOKALHISTORISK ARKIV:
Åbent: Mandag     16.00-18.00

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

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

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




