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Arrangementskalender
2010
7. marts
Afholder DGI børneopvisning
Vrejlev-Hæstrup Hallen
9. marts kl.12.00:
Generalforsamling
Aktivitetshuset
Arr. Støtteforeningen for
Aktivitetshuset
15. marts kl.19.00:
Årsmøde i Multinetværket
Vrejlev-Hæstrup Hallens Cafeteria
Arr. Multinetværket
23. marts kl. 19.00
Valgmøde
Vrejlev-Hæstrup skole
Arr: Skolebestyrelsen
25. marts kl. 19.30:
Lokalhistorisk aften og
generalforsamling
Aktivitetshuset
Arr. Lokalhistorisk Forening

26. marts:
Legeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr.: PV Sport 81
28. marts:
HUGFs forårsopvisning
Vrejlev-Hæstrup Hallen.

Arr. HUGF Gymnastik

Kirkens infoside se side 26

7. april:
Indsamling til
Loppemarked i Harken
11. april kl.10-14:
Loppemarked i
Harken Hallen.
Arr. Harken UGF
11. april:
Koncert med
Preben Andreasen
Vrejlev Kirke
Arr. Menighedsrådet

16. april kl. 18.00:
Forårsfest
Poulsrtrup Forsamlingshus
Arr.: Menighedsrådet
17. april kl. 10.30
Åbenthus
Aktivitetshuset Arr.:
Atøtteforeningen
18 - 20. juni:
Muslejr
Thorup Hede
Arr.: KFUM spejderne
23. juni:
Sct. Hans bål
Børnenes Jord
Arr.: Børnenes Jord
26. juni:
Fødselsdagsfest
Børnenes Jord
Arr.: Børnenes Jord
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FORSIDEBILLEDET
Medens vi venter på foråret!
Foto: Erik Jess

Skolebestyrelsesvalg på Vrejlev-Hæstrup skole
Husk der er valgmøde på skolen
tirsdag d. 23. marts kl. 19.00
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LOKALbladet

LADET

Endnu et Lokalblad er udsendt. Vores gode talerør, som
vi ikke kan undvære. Hér ser
vi nyt og gammelt, møder andre mennesker og får en
mængde informationer. Det er
et værdifuldt materiale, som
organisationer og kirke slet
ikke kan være for uden. Og jeg kan forstå, at de gemmes i mange
hjem, fordi de indeholder så mange gode ting. Kirken har de
midterste sider – og alligevel breder præsten sig her i begyndelsen af bladet… På opfordring vil jeg fortælle lidt om hvordan
det går med både præsten og præstegården.
Når jeg færdes i „præste-kredse“ spørges jeg altid, om hvordan jeg er faldet til. Mine dejlige kolleger rundt omkring i Hjørring Søndre Provsti er meget venlige og opmærksomme på, at
der er kommet en ny „grøn“ præst i provstiet. Alle har tilbudt
hjælp, råd, dåd og vejledning – det er virkelig hjertevarmende,
at andre tænker på én.
Når jeg færdes i vores to dejlige sogne oplever jeg det
samme. Alle er meget imødekommende og venlige – rigtig mange
spørger til mit velbefindende i Vendsyssel, og mange tilbyder
hjælp med det ene og det andet. Det skal I alle have stor tak for.
Det er utrolig dejligt at føle sig så velkommen.
Og hvordan går det så med præsten? Jo, tak – det går rigtig
godt. Det ikke bare går, det ikke bare skraller an… Det går rigtig
godt – ikke bare sjællandsk „rigtig godt“ men vendsysselsk
„rigtig godt“ – og jeg kender godt forskellen! Jeg stortrives på
præstegården, i kirkerne og i sognene. For det er to helt utrolig
dejlige og aktive sogne at være præst i. Aldrig et kedeligt øjeblik, aldrig besvær med at få tiden til at gå…
Åhh, det er sådan et grimt udtryk; „At få tiden til at gå“.
Som om tiden ikke er noget værd, at den bare skal slås ihjel…
Tiden er så dyrebar. Vi har kun den tid vi har – og den skal vi
forvalte godt og rigtigt. Og det var heller ikke sådan, jeg mente
det. Jeg mente blot, at der er mennesker, arbejde, opgaver, forberedelse, planlægning og møder nok til at fylde hele døgnet
ud. Og at det aldrig er kedeligt at være præst i Vrejlev-Hæstrup.
Der sker store ting på præstegården i denne tid – altså ikke
lige mens alt er dækket af sne. Men når den tør, så kommer alle
„træ-folkene“ igen, og så bliver resten af de gamle, døde træer
fjernet. Det ser meget bart ud i øjeblikket, og det er da med lidt
vemod, at jeg er vidne til den store udtynding i „min“ skov. Men
det skal gøres, og det trænger til en kærlig hånd. Det er mit store
håb, at vi får så meget orden på haven og omgivelserne, at vi
kan genoptage en tidligere tradition med gudstjeneste i præstegårdshaven.
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Ligesom jeg håber, at I alle vil støtte op omkring de forskellige tiltag, som vi har i støbeskeen med hensyn til brug af
konfirmandstuen. Vi vil langsomt flytte flere og flere aktiviteter
til konfirmandstuen, så præstegården kan blive det naturlige
samlingspunkt i sognene. Det er mit store håb, at det vil blive
naturligt at komme til præstegården, når vi holder sangaftener,
sogneaftener, foredrag, fællesskabseftermiddage og meget,
meget mere.
Jeg er stadig ikke så stedkendt – endnu. Men jeg bestræber
mig på at køre lidt omkring i sognene og se, hvor og hvordan
alting er. Så når I ser den lille røde Kia komme tøffende, så er det
bare præsten, der forsøger at komme til at kende sit sogn geografisk. Der er meget at se, meget at lære og mange navne at
huske. Jeg regner fortsat med jeres forståelse for, at det ikke
sidder helt fast endnu. Men langsomt vil jeg blive bedre til både
navne og geografi – bare vent.
Sognepræst Kirstine R. R. Rafn

Skal Lokalbladet
fortsætte eller ?
Lokalbladet som det fremtræder i dag så dagens lys i 2001
med 16 farvesider. Det har hele tiden været redaktionens intention, at der skulle være en god ballance mellem indtægter og
udgifter, dette har desværre ikke kunnet lade sig gøre de sidste
par år, da udgifterne er steget meget og derfor, har vi måttet tære
på den lille formue, vi har haft til rådighed.
Det koster i direkte udgifter til trykkeri og uddeling 25 kr pr.
blad, øvrige udgifter beløber sig til ca. 5 kr, så skal vi hjælpe på
økonomien, skal der betales min. 125 kr pr husstand for bladet.
Nogle vil nok undre sig over beløbet; men da kun 1/3 af modtagerne betaler til bladet, skal vore øvrige indtægter finansiere de
2/3 af udgifterne.
Skyldes den manglende tilslutning bladets indhold eller
måden det fremtræder på, eller er der andet, der kan eller skal
gøres bedre, vil redaktionen gerne høre fra jer, da bladet er tænkt
som et tilbud til alle i området.
Støtte til bladet kan indbetales på vedlagte girokort eller på
vores konto i Sparekassen Vendsyssel 9070-000-01-52889
Vi håber man vil være lydhøre for vores nødråb, Tak!
Redaktionen
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Fællesspisning i KFUM

KFUM spejderne
Så er julen og nytåret veloverstået, og et nyt spejderår
begyndt. Spejderne i Poulstrup har siden sidst haft travlt med
julemarked, julekalender og juleafslutning. I den anledning vil
vi gerne benytte lejligheden til at takke vores mange sponsorer
og frivillige hjælpere for deres mange gaver og uundværlige
hjælp.

Krybbespil

Spejderne har også en del planer i støbeskeen - som gerne
skulle sættes i værk i løbet af foråret/sommeren 2010. Spejderhuset trænger som bekendt til en overhaling både inde og ude,
ligesom haven også kunne bruge en kærlig hånd. Der er blevet
søgt om penge fra diverse fonde til støtte til forskellige projekter, såsom raftegård, bålplads, flagstang og maling. Så nu krydser vi fingre for at det kan give en ekstra skilling så vi kan får
ført vores projekter ud i livet.
De glade vindere af tombolaens hovedgevinst

4

Søndag d. 29/11-09 afholdte spejderne traditionen tro deres årlige julemarked med masser af boder, tombola, børneloppemarked, café og som noget nyt i år en fotograf der tog
billeder af børnene til julekort og gaver. Der var som sædvanlig
en enorm opbakning til julemarkedet - og som deraf følge et flot
overskud til spejderne. Dette er en stor hjælp i vores daglige
spejderarbejde, da det giver os mulighed for at indkøbe ting til
spejderarbejdet, tage af sted på ture og lejre og så vi kan give
vores spejderhus en efterhånden tiltrængt overhaling.

Som noget nyt havde spejderne i år fået lavet vores egen
julekalender med et flot billede af spejderne og lederne. Dette
var en stor succes og vakte begejstring hos de mange som
støttede spejderne ved at købe en af vores julekalendere - ja, vi
kan med stolthed meddele at vi fik udsolgt.
Torsdag d. 17/12-09 var det blevet tid til at gå på juleferie og denne årets sidste spejderaften blev brugt sammen med spejdere, forældre og søskende. Spejderne og lederne havde øvet
og øvet, og opførte denne aften et flot krybbespil. Efter forestillingen blev der serveret risengrød til alle.
I skrivende stund vides ikke hvordan vores årsmøde d. 18/
2 gik, men vi håber rigtig meget på at vi har fået flere medlemmer
i grupperådet, da vi i øjeblikket er for få til at trække læsset. Så
skulle der sidde en læser derude med en lille (eller stor) spejder
i maven - eller har du bare lyst til at hjælpe med at gøre en masse
dejlige børn fra Poulstrup og omegn glade, så hører vi meget
gerne fra jer. Det samme gælder hvis der sidder nogle børn derude der godt kunne tænke sig at være spejder.
Besøg vores hjemmeside www.poulstrupspejderne.dk eller
kom forbi i spejderhuset hvor der er spejdermøde hver torsdag
kl. 17.00-18.30 for bævere (0.-1. kl.) og ulve (2.-3. kl.).
Juniorspejderne mødes ligeledes torsdag men kl. 18.3020.30.
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AURION

Jubilæum i Aurion
Hos Inger og Jørn Ussing Larsen
24. oktober 2009 var det 35 år siden en gruppe forbrugere stiftede Aurion med Jørn Ussing Larsen som leder.
Det startede med en lille butik i Kongensgade 2, Hjørring,
der havde det primære formål, at sælge dagligvarer af højest mulige kvalitet. Jørn, der er uddannet konditor arbejdede sammen med Inger i bageriet hos Jørns far, der ejede
konditori Willy. Her fremstillede de brød, mysli, kager,
knækbrød, konfekt, marmelade, og saft der blev solgt i
Aurion butikken.

Fra Aurions forretning i Hjørring

Ønsket om at Aurion kunne få eget bageri blev opfyldt, da
Inger og Jørn i 1976 flytter ind på det lille husmandssted Melbak, Guldagervej 525. Her bliver den gamle lade fra 1918 omdannet til bageri og kimen bliver lagt til det Aurion, vi kender.

Der blev bygget nyt bageri og i 1984 eget mølleri med dengang tilhørende vindmølle. Mølleriet forarbejdede i starten 225
tons korn om året - godt 10 år senere var forarbejdningen 500
tons økologisk og biodynamisk korn. Mølleriet blev senere
udvidet med ekstra hal med plads til siloer, rensemaskiner og
lagerplads.
Produktudviklingen har næsten været eksplosiv. Aurion
reintroducerede i 1993 den gamle kornart spelt. Siden er mange
flere gamle kornarter kommet til bl.a. emmer, ølandshvede, durum,
enkorn, svedierug og sidst er der kommet et nyt produkt, quinua,
som er en 4000 år gammel frøsort, der dyrkes oppe i Andesbjergene i Bolivia og udmærker sig bl.a.ved at være glutenfri.
Af de forskellige kornarter fremstilles mange varianter af
mysli og grødblandinger, der er blevet succes. Endvidere produceres der også børnemad og chokolade. Efter 35 års forløb er
Aurion nu en arbejdsplads med 30 ansatte. Der forarbejdes 2000
tons økologisk og biodynamisk korn i mølleriet om året, som
dels bruges i bageriet og dels sælges i Aurion butikken i Hjørring og til 200 forhandlere over hele landet. Butikken har nu til
huse i Søndergade 9, Hjørring og har udviklet sig til en velassorteret økologisk butik med salg af egne varer samt salg af en
mængde produkter fra mindre producenter fra både ind- og udland.
Kornets Hus - fremtidsdrøm
Bagekurserne, der holdes hvert år på Aurion er så populære, at der nu er venteliste. Ud fra den interesse der er om viden
om korn, er der opstået et stort fremtidsønske hos og Jørn nemlig etablering af et „Kornets Hus“ i tilknytning til Aurion.
Det skal være et oplevelses- og videncenter, der skal fremme
korns betydning for sund kost, skal formidle viden til turister,
kursister, skolebørn og gastronomer om kvalitetsfødevarer baseret på korn Der skal være et bageakademi, kornlaboratorium,
hvor der kan forskes i gluten, et innovationskøkken for kokke
og bagere, hvor man kan udvikle ny sund mad. Månedlige arrangementer med foredrag og sanseoplevelser m.m.

Aurion på Guldagervejen vinterdag 2010

Det var et langt sejt træk at starte op med økologi på et
tidspunkt, hvor det traditionelle landbrug tredive år før havde
forladt den mere eller mindre økologiske form for dyrkning og
nu var inde i en udvikling, hvor det gjaldt om at producere mest
muligt ved hjælp af diverse hjælpestoffer og de ideer Inger og
Jørn havde med deres produktion blev af det omkringliggende
bondesamfund også betragtet som et tilbageskridt ingen kunne
leve af.
Der blev da heller ikke her på egnen levnet Inger og Jørn
mange chancer for overlevelse. Det gjorde ikke sagen bedre, at
Jørn havde skulderlangt hår, gik i islandsk sweater og besætningen på ejendommen var et par geder. Men mens historierne
gik om det unge par og deres mærkelige brød, så arbejdede
Inger og Jørn stilfærdigt og stædigt videre i troen på, at det de
gjorde, var det rigtige set ud fra både miljø- og ernæringsrigtig
synspunkt.

Buffeten til jubilæet bar præg af Aurions alsidige udbud af spændende brød af
gamle kornarter, de gamle kornarter indgik også i menuen, som Restauratør
Uffe Nielsen, Svanelunden stod for.

Tekst & foto: Kirsten Mouritsen
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AKTIVITETSCENTRET
POULSTRUP

Aktivitetshuset
Efteråret i Aktivitetshuset har stået i traditionernes tegn.
Det er de tre mørke måneder og dermed julen. Som altid har vi
været på juletur, som i år gik til Birsted Kro, hvor vi startede med
frokost,
Fru Nilsen på Biersted Kro havde virkelig lagt kræfter i en
fin frokost. Efter spisning kørte vi til Gjøl, hvor vi fik et kig på
fjorden, som var godt i oprør. Derefter gik turen tilbage til Biersted, hvor vi besøgte Butik Triane, en nedlagt ejendom hvor vi
kunne få suppleret op med juleting.

Naverne i Poulstrup
Onsdag d. 20. januar besøgte to Navere, Gunnar Danielsen og Poul-Erik Pedersen Aktivitetshuset, begge har tilknytning til „Naver Hulen“ i Ålborg.
De fortalte spændene, om Navernes historie som går langt
tilbage i tiden. Mange Laug og Gilder har haft medlemmer der
har taget turen ud i Europa med ransel på ryggen, stok i hånden og det specielle sæt tøj som består af en tyk kvalitet af
fløjl, indeholdende 32 lommer. Ingen smykker kun urkæde og
ørering. Så var det 1 – 3 år + 1 dag på farten uden at nærme sig
sit hjem.
Som nogle af de første Laug og Gilder, der havde medlemmer på valsen kan nævnes billedskære og sten hugger, men
mange erhverv har været ude. Hvad der nok overraskede nogle
tilhørere var Bølge Naver, altså dem der drog af søvejen til
ukendte mål.
Alt i alt en meget god eftermiddag med historien om dem
der vandre fra sted til sted og arbejder sig frem gennem et par
år.

Der blev lavet dekorationer og selvfølgelig ønsket god jul
med en julefrokost.

Men efteråret blev også brugt til at få besøg af Seniorshoppen, så vinter garderoben kunne blive suppleret op. Senior Shoppen har både dame og herre tøj. Dagen var godt besøgt men- men- men- hvor blev herrerne af ?
I november deltog Aktivitets-huset i senior messen i
Forsamlingsbygningen, en messe hvor foreninger og organisationer som henvender sig til den ældre generation er repræsenteret. Os i Aktivitetshuset synes det var en god dag, hvor vi fik
vist, hvad vi står for og kan tilbyde her i Poulstrup.
Vi er nu klar til at tage hul på foråret, hvor det gerne skulle
blive en del kør selv ture som vi altid har haft suses med. I april
er vi ved at planlægge et åben hus, så der er nok at tage fat på.

Navere på valsen

En Naver med stok og ransel
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LOKALHISTORISK
FORENING

Foto konkurrence
Hvordan synes du
din kommune ser ud?
Tag dit kamera med rundt i kommunen
og fotografer, hvad du synes er godt
eller skidt!

Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Forening indbyder
igen i år alle til en spændende aften i Aktivitetshuset
torsdag d. 25. marts kl. 19.30.
Fra kommis til kommisær
er titler på den historie,
som tidligere kommis og
politikommisær Bent Bjerre
kommer og fortæller.
Bent Bjerre stammer fra
Harken, hvor hans far havde et
lille autoværksted, og hvor han
selv var i lære i Brugsen, og
senere blev kommis samme
sted. Senere i livet endte han i
politiet og stoppede sin kariere
som politikommisær. Så det bliver en aften med lokalhistorie
med et videre perspektiv.

Hjørring Kommune arbejder med at lave en „Visuel
arkitekturguide for det åbne land“, som gennem billeder og
ord, skal hjælpe os med at passe på de smukke landskaber,
der omgiver os.
Derfor vil vi gerne have en masse billeder fra kommunen,
der kan gøre os klogere på hvad bl.a. I, der bor ude i landdistriktet synes er godt eller skidt. Læs om arkitekturguiden
på www.hjoerring.dk
Send billeder ind og deltag i vores fotoindsamlingskonkurrence!
Hvad skal billederne vise?
Billederne skal vise et „element“ og et udsnit af det omgivende landskab. Et element kan være:
· En bygning
· Flere bygninger, bygningsanlæg
· Veje, broer, skiltning, belysning, indhegninger
· Vindmøller, master og biogasanlæg
· Skov, levende hegn eller anden beplantning
· Kunstigt terræn, fx. jordvolde, plateauer
Bemærk; der er ingen krav til billedkvaliteten. Alle billeder dur. Brug også gerne mobiltelefonen.
Det vil vi gerne vide om billederne
· Hvad viser billedet og hvor er det taget?
· Hvorfor synes du det er et eksempel på noget godt eller på noget dårligt?
Send billeder allerede nu
Vi indsamler billeder indtil 1. juni 2010, men send gerne
billeder allerede nu!
Umiddelbart efter 1. juni udlodder vi en lille gave til 10
af bidragyderne
Alle som har bidraget til fotoindsamlingen vil få tilsendt
et eksemplar af „Visuel arkitekturguide for det åbne land“, når
den er færdig i efteråret 2010.
Send dine billeder til kirsten.munk@hjoerring.dk eller
Hjørring Kommune, Plan & Udvikling, Nørregade 2, 9800 Hjørring
Har du spørgsmål til fotoindsamlingen, er du velkommen
til at kontakte
Kirsten Munk, Plan & Udvikling, tlf. 72 33 32 34

Efter kaffen holder Lokalhistorisk Forening
generalforsamling ifølge vedtægterne.
Alle er velkommen denne aften som koster 25 kr. incl. Kaffe.
Sæt kryds i kalenderen, det bliver en spændende aften.

Borgerforeningen
-Kom til forårsfestBorgerforeningen byder foråret velkommen med en
fest.

Lørdag den 20. Marts 2010 kl. 18.30
After Eight spiller op til dans.
Menuen bestå bla. af Skinke, flødekartofler, salat og
dessert.
Pris per pers. 150,-kr.
Tilmelding til Jens-Ole 4043 7982 eller
fest@pleth.dk senest 10. marts
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VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Politikere kom i skole
I ugerne før kommunalvalget var tre
politikere inviteret til møde med elever
på Vrejlev-Hæstrup skole i Poulstrup.
8. klasse, 9. klasserne og skolens
samfundsfagslærere Eva Gade og Henrik
Hansen, havde nemlig arbejdet med kommunal- og regionsvalg i måneden op til
valget og derfor var det naturligt, at invitere rigtige politikere til en snak på
skolen.

Eleverne har lavet opgaver, hvor de selv skulle repræsentere, hver sit parti og derfor skulle de sætte sig grundigt ind i
partiets politik og valgprogram. Partierne i klasserne fordelte
posterne i partierne og valgte formænd, som senere holdt valgtaler, inden der blev afholdt prøvevalg blandt eleverne. Inden
besøget af de tre politikere, Ole Kjærsgaard fra Venstre, Karl
Emil Biegel fra SF og Else Købstrup fra Venstre, havde eleverne
forberedt nogle spørgsmål, som politikerne skulle svare på efter
de havde præsenteret sig for eleverne. Den første politiker var
Ole Kjærsgaard fra Venstre, som fortalte om sin baggrund for at
stille op til kommunalvalget.

Ole fortalte eleverne om glæden ved at bo i verdens bedste
land, hvor demokrati og medindflydelse er en selvfølge og hvor
vi kan være med til at vælge, hvem der skal styre vores land.
Ole sagde endvidere, at han vil arbejde for lokalområdet i Hjørring Byråd, og det mener han er ekstra vigtigt nu, hvor kommunen er blevet så stor. Ole pointerede nemlig, at det er de folk,
som bor i lokalsamfundet, der kender det og dets borgere bedst.
Herefter fortalte Ole om det politiske spil i valgkampen, hvor der
er mere end 100 opstillede kandidater til kun 31 pladser i byrådet. Nogle af elevernes spørgsmål til Ole Kjærsgaard lød således: Hvordan vil du være med til at vi får en sikker skolevej?
Hertil svarede Ole: Jeg vil kæmpe for en udbygning af skolevejen med bl.a. cykelstier og bedre buskørsel. Et andet spørgsmål lød således: Synes du ikke man skal spare på udsmykning
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og fx skulpturer i Hjørring, så der bliver bedre råd til vigtigere ting med børn og ældre i kommunen? Ole svarede: Det er
et godt spørgsmål, men vi skal også sørge for at være en spændende og attraktiv kommune, så turister og tilflyttere har lyst
til at komme her. Specielt turismen er vigtig, da turisterne
lægger mange penge i vores kommune og det er med til at
skabe flere arbejdspladser. Et tredje spørgsmål fra eleverne lød
sådan: Hvilket hovedpunkt vil du arbejde for, hvis du kommer
i byrådet? Ole svarede: Jeg vil arbejde for at vi udbygger lokalområdet og ikke afvikler det, som man ser andre steder. Vi skal
bl.a. styrke os ved at hægte os på Vrå, der har mange af de
servicetilbud som vi mangler. Vi er tæt på Vrå, så det vil være
naturligt med endnu mere samarbejde og jeg vil arbejde for
nogle offentlige transportmidler til og fra Vrå, da det er naturligt at vi kigger mod den nærmeste større by, når det gælder
nogel af de tilbud vi ikke selv har. Geografisk er vi jo meget
tættere på Vrå end Hjørring, men der går ingen busser mellem
Vrå og Poulstrup, så det skal der laves om på. Det skal være
attraktivt, at bo i Poulstrup - tæt ved Vrå. Som afsluttende
bemærkning sagde Ole, at han vil opfordre alle eleverne til at
stemme, når de får stemmeret, da det er deres mulighed for at
sætte fingeraftryk og få indflydelse. Den næste politiker, der
skulle „kastes“ for eleverne var Karl Emil Biegel fra SF (Socialistisk Folkeparti), som fortalte om sin lange politiske karriere
med det organisatoriske arbejde i SF, hvor han også har været
formand. Nu stillede han så op til valget og hans mærkesager
er skolen og de små børn i kommunen.

Karl Erik Biegel vil bruge så mange penge på skolen, som
det er nødvendigt og han er ikke bange for at tale om skattestigninger, da det vil være noget vi alle vil få gavn af. Karl Erik
Biegel sagde desuden, at SF mener at vi alle har et ansvar for
hinanden, modsat Venstre, der siger at den enkelte skal tage
ansvar for sig selv. Eleverne havde også spørgsmål til SF´s
kandidat og et af dem lød således: Hvad mener du om eventuelle skolelukninger i Hjørring kommune? Svar: Skolelukninger
er der mange, som ikke tør tale om, men nogle skoler i kommunen er ved at være så små, at det skal overvejes nøje om de kan
drives som en ordentlig skole. Vrejlev-Hæstrup skole er til

Tekst & foto: Vrejlev-Hæstrup Skole
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gengæld så stor en skole, at den ikke er i farezonen. Et andet
spørgsmål lød: Hvordan vil I medvirke til bedre forhold for
eleverne i skolen? Nogle steder i landet har alle elever hver
sin bærbare pc, hvorpå bøger osv. findes i elektronisk form.
Svar: SF vil medvirke til en bedre skole for alle, bl.a. er toiletter på nogle skoler så dårlige, at eleverne holder sig hele
dagen. SF har også nedsat et udvalg, som ser på mulighederne for at udnytte skolernes store tagarealer til fx solvarme,
så der kan spares på forbruget af olie og naturgas. SF vil
renovere skoler og det kan sagtens finansieres via skatteforhøjelser, da man ikke skal være så bange for at betale lidt
mere i skat, for vi får alle noget tilbage - det er en investering
i fremtiden. Vedr. et spørgsmål om bedre busruter svarede Karl
Emil Biegel: Det er min og SF´s holdning, at der skal være
bedre kollektiv trafik, så vi kan begrænse den private bilkørsel. Samtidig skal vi have flere og mindre busser, da der
ofte kun sidder 2 - 3 passagerer i de store 50 personers busser. Eleverne gav et eksempel på dårlige busruter, idet nogle
elever, der kun skal transporteres 3 km, skal sidde i skolebussen i 1 time før de er hjemme. Eleverne foreslog at de politikere,
der fx har 3 km på arbejde, skal prøve at tage med en bus, som
først når frem efter 1 time. Karl Emil Biegel afsluttede også
med, at fortælle om vigtigheden af at eleverne stemmer ved de
kommende valg og så sagde han i øvrigt, at SF går ind for at
man skal have stemmeret fra man fylder 16 år. Den tredje og
sidste politiker, som eleverne havde inviteret var den garvede
politiker Else Købstrup, fra Venstre, der i øvrigt er tidligere
lærer på Vrejlev-Hæstrup skole.

Else Købstrup siddet i Hjørring Byråd i 33 år, nogle af
årene som byens borgmester og hun har stillet op til 8 valg.
Else Købstrup fortalte eleverne om måden man kan stille op til
valget på og eleverne var overraskede over, at der kun skal
stilles med 25 underskrifter fra borgere, for at man kan stille op
som kandidat til valget. Else Købstrup gennemgik herefter selve
valghandlingen og afviklingen af valget på valgstedet - og
nævnte vigtigheden af at man benytter blyanten i valgkabinen
til at sætte sit kryds med og man må ikke skrive noget på stemmesedlen, da den så er ugyldig. Else fortalte endvidere om det
seneste valg, hvor kommunens indbyggertal blev fordoblet
fra 35.000 til 70.000 pga. kommunesammenlægningen og hun
fortalte eleverne om fordelingen af mandater i byrådet.

Hun oplyste desuden, at kommunerne forvalter 75% af statsbudgettet, men at mange af pengene skal bruges til de lovbundne opgaver, som kommunerne skal stå for. Mere end 95%
af kommunens udgifter er medlemmerne i byrådet enige om fordelingen af, men de sidste procenter kæmpes og forhandles der
intenst om. Der er igennem de senere år kommet mange flere
opgaver, som kommunerne skal løse for de samme penge, så
derfor er man nødt til at tage penge fra nogle områder for at
bruge dem på de nye opgaver. Når budgetter i kommunen vedtages, er det i øvrigt bedst at flest mulige er enige og stemmer
for budgettet, da Else Købstrups erfaring siger, at sådanne budgetter bærer længst. Else Købstrup fik også spørgsmål fra eleverne og et af dem lød således: Hvad er din holdning til at
kommunen bruger penge på kunst og kultur, når de fx kunne
bruges på skolerne, der mangler penge til mange ting? Else
svarede: Det er et godt spørgsmål, for godt nok skal vi gøre
det attraktivt, at komme til kommunen, men vi skal også sørge
for de bedste betingelser for Jer der går i skole nu. Kunst kan
man jo købe senere, men I kan jo ikke komme og tage Jeres
skolegang og eksamener om igen om 5-6 år. Sidste elevspørgsmål til Else Købstrup lød: Hvorfor bruges der penge på
fx lejrskoler, fremfor bedre forhold, fx specialundervisning, på
selve skolerne? Svar: Igen et rigtig godt spørgsmål, men det er
slet ikke byrådet, der bestemmer dette, det er
skolebestyrelserne på skolerne og de består bl.a. af nogle af
Jeres forældre, så spørg skolebestyrelsen om dette. Else
Købstrups slutbemærkning til de kommende vælgere var: Sæt
Jer godt ind i hvem I vil stemme på og benyt Jeres stemmeret
og stem ved valgene.På selve valgdagen havde vi klasserne
med i Vrejlev-Hæstrup hallen, hvor valget i vores område foregik og de valgtilforordnede var rigtig gode til at fortælle om
valghandlingen og svare på spørgsmål. Tak for det! Efter valget
har vi i klasserne analyseret valget og set på, hvem der har
opnået flertal i byrådet. Det har været et rigtig spændende forløb, som eleverne arbejdede rigtig godt med. Op til prøvevalget
i klassen havde 8.a lavet nogle store flotte valgplakater med
kandidaterne fra klassen, men dem nåede vi desværre ikke at
tage billeder af - måske ser vi nogle af dem på rigtige valgplakater om nogle få år. Eleverne i 8. klasse og 9. klasserne er jo
selv vælgere og opstillingsberettiget ved næste kommunalvalg
i 2012.

Skolebestyrelsesvalg
på
Vrejlev-Hæstrup skole
Husk der er valgmøde på skolen
tirsdag d. 23. marts kl. 19.00

Tekst & foto: Vrejlev-Hæstrup Skole
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De mange elever og lærere dannede en lang flot række, på vej fra skolen til kirken.

Klar til afgang mod Vrejlev Kirke.

Elever gik fakkeloptog
Som en del af juleafslutningen gik elever og lærere
fra Vrejlev-Hæstrup skole i flot
fakkeloptog til Vrejlev Kirke, hvor
præst Kirstine Rafn holdt en rigtig god julegudstjeneste. Den
blev nemlig holdt i et sprog, så
præsten formåede at få børnenes
opmærksomhed under hele gudstjenesten. Skolens børnekor deltog i gudstjenesten med to
smukke sange og koret blev dirigeret af korleder Bodil Andersen
og blev flot akkompagneret af musiklærer Heidi Benner Simonsen.
Tilbage på skolen blev der julehygget i klasserne inden alle elever og lærere ønskede hinanden
en glædelig jul og et godt nytår.

Pedellerne Jens og Poul Erik tændte de mange fakler med
byens største lighter.

Alle bænke i kirken måtte i brug, da alle Vrejlev-Hæstrup
skoles elever og lærere var til julegudstjeneste sammen
med Børnehaven Skovager.

Fem piger fra 4. klasse på fakkeloptog i det sneklædte landskab.

Eleverne kunne let synge med i de flotte sanghæfter, som var lavet specielt til
julegudstjenesten.

10

Skolens kor sang to smukke sange under ledelse af Bodil Andersen
og akkompagneret af Heidi Benner Simonsen.
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9.b i retssag i Hjørring
9.b var inde i retten i Hjørring for at følge en voldsag, som
involverede 2 personer. Da vi ankom i retten, skulle vi vente på,
at vi blev kaldt ind. Vi fik lov til at sidde på tilhørerpladserne
nede bag i salen.

Sagen startede med at den første anklagede skulle fortælle
sin beretning af hvordan det hele gik til. Hendes advokat stillede spørgsmål til hendes fortælling for at få det hele med. Bagefter stillede den anden anklagedes advokat spørgsmål til hende.
Da hun var færdig med at fortælle skulle dommeren genfortælle,
hvad den anklagede havde sagt for at høre om hun havde fået
det hele med. Bagefter var det den anden anklagedes tur til at
fortælle sin beretning, om hvad der skete den dag.
Der var ligheder mellem deres historier, men der var også
forskelligheder, f.eks. hvem der startede med at slå den anden.
Da de begge var færdige kom deres ven ind som vidne, han
havde ikke fået lov at høre hvad de anklagede havde sagt, for
så kunne han ændre sin beretning for at gavne den ene frem for
den anden. Den kvindelige anklagede havde kørt med en taxa
den aften, og taxachaufføren blev kaldt ind efter vennen, og
han skulle fortælle, hvad han havde set og hørt i samme episode. Der kom efterfølgende to mere vidner ind, som havde set
slagsmålet fra deres lejlighed. Da alle vidnerne var færdige, skulle
vi høre om de anklagedes baggrundshistorie og deres barndom. Bagefter faldt dommen som var 3 måneder ubetinget fængsel til begge anklagede.
Skrevet af:
Stine la Cour Andersen og Mads Engkær Christiansen 9.b
Vrejlev Hæstrup Skole.

Mini-projekt i 7.klasse.
Jeg sidder og skriver om kvægets forfædre og deres historie, og om en kvinde, der hedder Gefion, som var oppe ved Gylfe
i Sverige og spurgte om hun måtte få nogle marker. Kongen
sagde, at alt det hun kunne pløje fra Sverige til Danmark, måtte
hun få, så hun
forvandlede
sine sønner til
okser. Hun tog
en stor plov og
gjorde det på
et døgn som
hun måtte, og
hun fik al den
jord. Det er
hende, der er
som et springvand i København i dag.
Vi arbejder også på at få en kontakt til den lokale Arla-afd.
Rikke 7.a

Simon der kigger moderne staldbygning. Emnet er moderne landbrug.

Kasper Sudergaard og Thomas, der
ser på traktorer

Mange sneede ude fra
skolen
Det kraftige snefald først i januar betød, at vi ikke var ret
mange elever og lærere, der mødte på skolen. Vi lokale lærere
og elever, der kæmpede os frem gennem sneen, fik os en rigtig
hyggelig dag med leg i indskolingen samt boldspil i gymnastiksalen og i hallen. Efter to timers motion blev der åbnet til
computerrummene og så blev der ellers råhygget i Cyberspace.
Kantinen serverede varme toast og Karsten bagte boller i indskolingen. Det var en fornøjelse at se, hvordan der blev leget
og spillet på tværs af alle alders- og klassetrin. Vores pedel
Jens kæmpede bravt med sneskraberen mod snemasserne, men
fik til sidst hjælp fra Thomas Thomsen i sin gule rendegraver.
Snevejret er flot, men der var lige rigeligt af det denne specielle
skoledag, onsdag d. 6. januar 2010.
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Legepatrulje
Legepatrulje på Vrejlev-Hæstrup skole i Poulstrup
Elever fra Vrejlev-Hæstrup skole har været på kursus for at
blive uddannet til legepatrulje, som skal sætte gang i legen for
de yngre elever i frikvartererne. Vrejlev-Hæstrup skole er nemlig
med i det populære projekt Legepatruljen.
Det lyder måske lidt mærkeligt at sende skolens store elever på kursus i at lege, men det er alt andet lige, hvad eleverne
fra Vrejlev-Hæstrup skole har været på i Bjergby i januar. Det
skal nemlig være slut med at sidde inde og lumre i frikvartererne
på Vrejlev-Hæstrup skole. Skolen er med i projekt Legepatruljen,
der skal få børnene til at motionere i frikvartererne gennem leg
og bevægelse.
Gennem projektet uddannes elever fra de ældste klassetrin
til legepatruljer. 8 elever fra skolen i Poulstrup har derfor været
på legekursus tilrettelagt og styret af legeinstruktører fra Dansk
Skoleidræt. Tilbage på skolerne skal eleverne fungere som forbilleder for yngre skolekammerater og inspirere de yngste elever til at sætte gang i legen.
Alt for mange børn får nemlig ikke motion nok. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge er fysisk aktive mindst en
time sammenlagt hver dag. Men kun halvdelen af danske skolebørn når op på det anbefalede niveau, og antallet af overvægtige børn og unge er stigende.
- Børn trives godt, når de leger. Ved at fremme legen i
frikvartererne kan vi øge deres fysiske aktivitetsniveau, og
det er vigtigt at sætte ind allerede i skolen. Hvis børn i en
tidlig alder får indarbejdet fornuftige motionsvaner, er chancerne for, at de varer ved i voksenlivet nemlig større, siger
formand for Dansk Skoleidræt Lene Mygenfordt.
På kurset fik eleverne også et flot sæt profiltøj bestående af
en kort- og en langærmet T-shirt samt en softshelljakke, så de er
lette at genkende i skolegården
Via www.Legepatruljen.dk kan legepatruljerne holde sig
opdateret samt holde kontakt med de andre legepatruljer fra
landets skoler, som de mødte på kurset. Her kan de også deltage
i konkurrencer, få gode råd og meget mere.

For yderligere information:
Hjemmesiden: www.legepatruljen.dk
Projektets tovholderlærer på skolen, Eva Gade, VrejlevHæstrup skole 72333980
Projektleder, Dansk Skoleidræt, Ann-Karina Overlade, dir:
63310060
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Fakta:
Godt 700 skoler fordelt i hele landet er med i projekt Legepatruljen
90 kommuner har legepatruljer på én eller flere af kommunens skoler
Legepatruljen er et samarbejde mellem TrygFonden, Kræftens Bekæmpelse, Danske Gymnastik – og Idrætsforeninger og
Dansk Skoleidræt
En evaluering af projektet viser:
Legepatruljen er med til at sætte fokus på bevægelse på
skolerne og give eleverne nogle gode oplevelser med motion
Legepatruljen appellerer både til aktive børn og de børn,
der normalt ikke er så aktive
Legepatruljen giver god aktivitet i frikvartererne og er med
til at skabe sociale relationer på tværs af klassetrin
Legepatruljen er med til at give bedre sammenhold på skolen og mindske mobning, fordi eleverne får styrket deres sociale kompetencer gennem legen.
Projektet er et samarbejde mellem TrygFonden, Kræftens
Bekæmpelse, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og
Dansk Skoleidræt

Årets skolefest
i
Poulstrup
Frode og alle de andre rødde

Årets skolefest på Vrejlev-Hæstrup skole i Poulstrup, blev
en stor succes med rigtig mange deltagere, som blev budt velkommen af skoleleder Arne Larsen-Ledet. Herefter spillede 6.
klasse skolekomedien „Frode og alle de andre rødder“ og flere
afslørede fine skuespillertalenter. Dernæst åbnede aktiviteterne
i klasserne og den uhyggelige spøgelseskælder, samt boderne
med burgere, pølser, chips, slik og sodavand, som var tilladt på
skolen denne ene dag. I skolens store musiklokale opførte ungdomsskolens revyfolk, under ledelse af Line Thomsen, en
skrupskør revy, som folk stod i kø for at opleve de tre gange
den blev spillet. Klokken præcis halv ni lød de første buldrende
toner fra gymnastiksalen, der var blevet omdannet til Poulstrup Diskotek - og det kunne høres! De mange decibel fik de
fleste forældre til at fortrække til caféen, som var indrettet i
mediateket og her var der nybrygget kaffe, lagkage, franskbrødsmadder samt hygge i store mængder.

Tekst & foto: Vrejlev-Hæstrup Skole
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Knallertroden Simme var rigtig godt kørende
6. klasse opførte skolekomedien „Frode og alle de andre rødder“ ved årets skolefest.

I klasserne var der forskellige aktiviteter, som fx boldkast.

5. klasse solgte chips, slik, sodavand og pølser.
I gymnastiksalen var der traditionen tro et kæmpe diskotek
7. klasse havde byens bedste burgerbar ved årets skolefest.

Ungdomsskolen lavede atter en skrupskør revy, instrueret af Line Thomsen.
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Gammel elevfest 2009

Vi sad klassevis ved bordene og der blev hyggesnakket hele aftenen.

Det store lækre ta´selv bord bliver her „mandsopdækket“ af Per Thomsen,
Jens E. Hurup og Jan Madsen, mens Ole Sørensen er ved at tage tilløb
for at hjælpe til.

Lærerbordet med både nuværende og tidligere lærere.

Fadølshanerne løb nærmest uafbrudt og her bliver de betjent af Birgitte og Sanne,
mens Bo står standby i baggrunden.

Der deltog elever fra næsten samtlige årgange siden skolens start i 1967.

14

Ved efterårets „Gammel elevfest 2009“ i Poulstrup, var der
festligt gensyn med tidligere elever og lærere, som alle har haft
sin gang på Vrejlev-Hæstrup skole. Der var 330 deltagere til
festen og der deltog elever og lærere fra rigtig mange årgange,
og de ældste deltagere startede på skolen, da den åbnede for de
allerførste elever d. 19. august 1967 og hed Vrejlev-Hæstrup
Centralskole (En med lokalhistorisk viden udpegede faktisk
vores serviceleder (pedel) Erling, som en af skolens allerførste
elever - lidt tankevækkende at han går på skolen endnu!!!).
Mange af hjemvendte elever og lærere benyttede sig af muligheden for at gense skolen inden selve festen og derefter drog
alle over i Vrejlev-Hæstrup hallen, der lagde rammer til „Gammel
elevfest 2009“. Vi fra skolens personale havde dækket de mange
borde, der var pyntet med grene og blade i efterårets farver,
samt røde roser. Vrejlev-Hæstrup skoles ledere, Arne LarsenLedet og Kirsten Biegel bød velkommen på ægte vendelbomål,
hvorefter Poulstrups nationalsang “Tag til Vrejlev-Hæstrup
sogn“ blev sunget af alle, inden Arne præsenterede såvel kogekonen og menuen med en heftig vel- og selvskrevet rapsang.
Baren blev bestyret af os fra skolens personale, hvor flere faktisk viste skjulte talenter og bidrog til den festlige stemning med
en betjening, så man fik tankerne hen på Tom Cruise i filmen
Cocktail (Ingen nævnt, ingen glemt, vel Majken). Knud bryggede kaffe i litervis og Annette sørgede for at alle registrerede
sig med adresser og e-mailadresser på den opstillede computer,
så det bliver lettere at finde folk ved næste arrangement. Under
spisningen blev mange gamle historier og oplevelser fra skoletiden genopfrisket og snakken fortsatte hele aftenen - ja, faktisk
var der en del, som stadig snakkede, da vi fra skolens personale
ryddede op efter festen. Efter spisningen af det lækre måltid
spillede orkesteret „Kun for sjov“ op til dans, og de mestrede
både 60er, 70er, 80er og 90er musik, og fik hurtigt folk på dansegulvet og dansen gik lystigt indtil festen sluttede kl. 01,00. Næste
„Gammel elevfest“ forventes afviklet om 4 år, og mange af aftenens festdeltagere fastslog, at de også deltager i „Gammel elevfest 2013“. Vi er mange der allerede glæder os. Vrejlev-Hæstrup
skole v/Henrik Hansen
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Konstruktivt borgermøde i Poulstrup

Poulstrup i fremtiden, natur, kultur, miljø og trivsel

Der mødte 20 borgere op til torsdagens borgermøde i Poulstrup Aktivitetshus, der havde overskrifterne: „Poulstrup i fremtiden, natur, kultur, miljø og trivsel“. Mødet startede med at
formanden for Multinetværket i Vrejlev-Hæstrup, Jens Ole
Frederiksen, bød velkommen til de fremmødte.
Herefter var der et spændende oplæg fra Flemming
Trinskjær, der er koordinator i LAG „Aktionsgruppen Vendsyssel“, som har det formål at drive udviklingen af landdistrikterne
i bredt samspil med lokalsamfundet.
Man kan læse meget mere om LAG Vendsyssel på www.lagvendsyssel.dk hvor der også er eksempler på projekter, som
LAG allerede har støttet.
FT gjorde også opmærksom på, at virkeligheden for landsbyerne er således, at vi ikke kan have det hele og må acceptere,
at nogle servicetilbud fx er beliggende i en nabolandsby og det
bør vi støtte op om, da det trods alt er bedre end, hvis det hele
flyttes til de store byer i kommunen. Til slut i sit oplæg sagde
FT, at der altid sker noget når folk mødes og snakker - det
hjælper ikke, hvis vi alle sidder hjemme og lader tingene stå til.
Plusser og minusser i Poulstrup
Efter oplægget fra Flemming Trinskjær blev vi fremmødte
borgere bedt om, at finde plusser og minusser ved Poulstrup.
Det kom der en lang liste ud af og de fleste forslag var heldigvis
plusser, i tilfældig rækkefølge nævnes: en rigtig god skole,
Klostermarkedet, Børnenes Jord, Sommercamp og sommerfest,
Klosterruten, Vrejlev Kloster og Kirke, Helligkilden, ophav til
„Prinsesserne, økologisk mølleri og bageri, huse bygget efter
„Bedre byggeskik“, Lokalbladet, selvejende idrætshal og
motionscenter, planer om genetablering af Vrejlev Møllesø,
byens egne tandemcykler, god beliggenhed tæt ved motorvejen, skov og natur tæt på, Poulstrups hjemmeside
www.poulstrup.net og et rigt foreningsliv. På minussiden, altså
det negative, nævntes: ingen købmand, lidt for billige huse, for
dyre kommunale byggegrunde på Tjørnager.
Bedre at bo i Poulstrup
Efter denne brainstorm udvalgte forsamlingen nogle emner, som man vil arbejde videre med for at udbrede kendskabet
til Poulstrup, så det bliver et endnu mere attraktivt sted at bo. I
overskrifter blev det:
1.Bevaringsplan for flotte huse, der er bygget efter „Bedre
byggeskik“ - det vil være en naturlig opfølgning på den kommende byfornyelse og trafiksikring,
2. Udgive en bog om Poulstrup fortid, nutid og fremtid.

3. Udbrede kendskabet til Poulstrups flotte hjemmeside
www.poulstrup.net ,
4. Tænke kreativt, så vores gode skole gøres endnu bedre,
unik og uundværlig. Fx i form af unikt lokalt undervisningsmateriale.
5. Lave folder til turister og gæster, samt udbrede kendskabet til Poulstrup og de seværdigheder vi har.
Arbejdsgrupper
Til slut blev der dannet arbejdsgrupper, som skal arbejde
videre med følgende emner:
Gruppe 1: Det udadvendte. Formidling - få „solgt“ de gode
ting vi har i Poulstrup,
Denne arbejdsgruppe består foreløbig af Merete Pilgård,
Kirsten Mouritsen, Erik Jess og Stinne Pedersen
Gruppe 2: For borgere. Aktivitetsliv i Poulstrup
Denne arbejdsgruppe består foreløbig af Erik Jess, Inger
Hansen og Per Hansen.
Gruppe 3: For byen
De gamle bevaringsværdige huse i Hovedgaden og Birkager, som er bygget efter „Bedre Byggeskik“.·
Plejehjemmet
Arbejdsgruppen til disse to punkter er foreløbig Ruth Christiansen, Edith Jess, Per Hansen..
Gruppe 4: Vrejlev Møllesø.
Dette emne fortsætter Troels Holst og Kristian Kjær arbejdet med.
Alle arbejdsgrupperne har plads til flere medlemmer og man
skal blot henvende sig til et af medlemmerne, hvis man er interesseret.
Arbejdsgrupperne trækker nu i arbejdstøjet og sætter gang
i de forskellige projekter og deres foreløbige arbejde fremlægges på det næste møde, som afholdes i Vrejlev-Hæstrup hallens
cafeteria, torsdag d. 4. marts kl. 19.
De fleste projekter skal gerne gennemarbejdes, så ansøgninger om økonomisk støtte kan komme med i LAGs ansøgningsrunde lige efter sommerferien.

Årsmøde i
Multinetværket/Landsbyrådet
Mandag den 15. marts kl. 19
i Hallens Cafeteria.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag , der ønskes behandlet, skal være
formanden Jens Ole Frederiksen i hænde
senest 14 dage før.
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Julemandens skæg

Skovager
December måned er en traditionsrig måned i børnehaven.
Der skal bl.a. klippes jule-pynt, synges julesange og salmer,
bages og pyntes op, åbnes julekalender og laves jule-gaver til
mor og far.
Hver dag i december har vi haft besøg af „Nisse-sok“. Han
flyttede ind på loftet d.1-12 og her holdt han øje med alt hvad
der skete i børnehaven, han drillede også indimellem. Hver dag
kunne børnene finde et rødt brev formet som en jule-sok på
døren eller bag et billede. Her på havde „Nisse-sok“ skrevet en
lille historie og et sted i børnehaven havde han gemt en lille slik
pose til 1-2 børn. Børnene delte så ud af slikket som dessert
efter madpakken.

Den 17/12 havde vi julefrokost for og med børnene. Vi fik
lækker mad med sodavand til. Vi sad længe ved bordet og hyggede os, skålede lidt og nød den gode mad og det gode selskab.
Tirsdag d.22/12 var vi i kirke. I år fulgtes vi med skolen, og
det var rigtig flot at gå tur i fakkel-lysets skær. Efter kirke- turen
kom vi hjem til en børnehave som duftede godt at risengrød.
Grøden blev spist med stort velbehag og vi huskede at sætte en
skål grød med smørklat og kanelsukker op på loftet til „Nissesok“.

Vi har haft jule-klippe-klistre-bage dag. I år var det d.2/12.
Her blev der lavet kalenderlysdekorationer, bagt småkager, lavet havregrynstoppe og klippet julepynt til vores juletræ. Juletræet havde vi hentet dagen før, så det stod klar til at blive
pyntet.

Leg på bakken

Gensyns glæden var stor da vi d.4/1 2010 kom tilbage til
børnehaven efter juleferien. Der skulle fortælles om og vises
julegaver frem for kammeraterne – og de voksne.
I januar og februar har vi valgt at arbejde med temaet krop
og bevægelse.
Hver dag går vi en tur enten i skoven eller på skolens sportsplads. På sportspladsen er der en stor bakke som vi rutsjer og
kravler på. Til samling snakker vi om kroppen og dens funktioner, kigger i bøger og ser på os selv. Vi laver sanglege hvor vi
bruger vores kroppe, tegner os selv, ser på vores kroppe, studerer forskelle og ligheder, laver føle og sanselege.

Juletræ hentes

Julemanden
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Juleoptog
Lørdag den 28. november afholdt rideklubben sit årlige juleoptog. Det var et festligt syn med hestevognen i spidsen for en
flok flot udklædte ryttere og heste, og ikke mindst en nisseklædt hund. Med i hestevognen havde vi en af julemandens
hjælpere som skulle uddele slikposer ved skolen, samt en til
dagen lånt DJ som sørgede for hyggelig julemusik på turen.
Vi startede fra ridehallen ca. kl. 13.00 og
satte kursen mod skolen.
På turen gennem byen så
vi ikke mange mennesker,
men det fik vi forklaringen på, da vi nærmede os
skolen hvor en større flok
børn og voksne ventede
- det fik i hvert fald et par
stykker fra bestyrelsen til
at spekulere på, om de
havde lavet slikposer
nok.
Efter at havde fået
vendt kolonnen blev der
uddelt slikposer både til
de fremmødte børn og rytterne, og de som havde lyst fik en trække-tur inden vi tog turen
tilbage gennem byen. Tilbage i ridehallen kunne rytterne ride
rundt om det pyntede juletræ mens bestyrelsen voterede for at
finde de bedst udklædte, og kom frem til følgende: en 3. plads til
Camilla Lundholm på Santiago og 2. plads til Signe Poulsen på
Flicka. Der var ingen tvivl om vinderen som igen blev Hanne’s
My Lady - i år redet af Melanie. Som noget nyt blev vi nødt til at
opfinde en ny kategori, for Hanne’s hund var helt fantastisk
udklædt. Efter præmieuddelingen var der hygge med æbleskiver og gløgg/saftevand i klubhuset.

Poulstrup Rideklub

I kan se mange flere billeder på www.poulstruprideklub.dk
hvor man altid kan følge med i hvad der sker i klubben. En stor
tak til Bjarne Berthelsen for at køre med i optoget, Denise for at
skaffe et stort juletræ, Jonas for at være DJ på turen samt de
voksne som gik med på turen.
Læs mere på næste side
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Gadespejlet
Ny tømrerforretning i Ny Rønnebjerg.
Jagt 2009
Lørdag den 7. november var vi flok som tog til Sindal Rideklubs årlige jagt på Skaarupgaard.
De fleste kender nok til Dyrehavens årlige Hubertusjagt en jagt som foregår til hest og som er opkaldt efter jagtens
skytshelgen Hubertus. Hubertusjagten er en videreføring af de
gamle parforcejagter som Dyrehaven oprindeligt blev oprettet
til. I dag er der ikke jagthunde (fox hounds) indblandet, og vildtet er erstattet af to ryttere med rævehaler fæstnet til skulderen.
Rytterne rider i røde jakker.
Denne jagt er dog ikke fyldt med svære forhindringer men
mere en dejlig ridetur i det pragtfulde skov-terræn ved
Skaarupgaard. Selvom det er et ønske med hvide ridebukser og
røde jakker er det ikke et krav. Der er 4 ture at vælge imellem lige
fra en 5 km skridt/går-tur til en 15 km tur i hovedsagelig jagttempo d.v.s. galop. Hvert hold anføres af en master med rævehale på skulderen og en ansvarlig rytter som bagtrop. Turen
afsluttes ved en stor mark hvor de der har mod på det, kan tage
en galop hele vejen rundt og springe de forhindringer som er
opstillet. Efter turen skal vinderen på hvert hold findes. Det
gælder op at få fat i rævehalen først. Enten er ræven „gået i
grav“ d.v.s. rævehalen er gemt inden for et bestemt område,
eller der er opløb om at nå en ophængt rævehale. I det tilfælde er
det selvfølgelig vigtigt at have en hurtig hest men lige så vigtigt
at ride taktisk. På undertegnedes hold så vi et eksempel på
hvordan den kloge narrede den mindre kloge i sidste øjeblik.
Vi havde fint vejr til selve turen, men p.g.a. af det våde
efterår var der desværre temmelig vådt og fedtet ude i skoven.
Denne skrivende rytter kom i hvert fald til at galopere gennem
en vandpyt på størrelse med en mindre Magasindam, og at
dømme efter lydene fra rytteren bagved fik hun det meste af
vandet over sig, men de fleste så ud til at have haft en dejlig tur,
selvom vi så et par stykker som havde en ufrivillig afsidning
ude i skoven. Mange heste bliver ekstra vågne når de kommer
ud i terrænet i flok, så det er vigtigt at finde en tur som passer til
ens egen og hestens evner. Desuden skal hesten selvfølgelig
være i kondi til at klare det valgte antal kilometer.

Den 1-4-09 startede Søren Søndergård sit firma
Mester tømeren.
Søren driver foreløbig firmaet hjemme fra sine forældre,
det er vældigt smart, for så kan mor samtidig være sekretær
og tage imod ordrer. Kirsten sidder jo alligevel ved telefonen, for at passe vognmandsfirmaet Bendt Søndergård.
Søren er udlært ved Poulstrup Snedker- og tømrerfirma.
Derefter har han aftjent sin værnepligt hos livgarden. Det var
en god tid, som han var meget glad for.
Da Søren kom hjem igen, var der lige nogen der skulle
have lavet noget tømrerarbejde, og så greb det om sig, og han
besluttede at starte eget firma.
Det er gået over al forventning,: Det var egentlig meningen at Søren skulle have afløst derhjemme,som han så ofte
har gjort, med at køre grise til slagteriet i sommerferien,

men det var der,heldigvis ikke tid til, siger Søren.
Mester tømren tager sig af alt tømrearbejde både renovering og nybygninger. For tiden er de ved at lægge nyt tag
på et hus i Hjørring, men har også arbejdet både i Ålborg og
Dronninglund.
Da værkstedet stort set kan være på en trailer, og der kun
er en ansat, mener Søren at han prismæssigt sagtens kan
konkurrere med andre tømre. Så er det jo også altid en fordel,
at det er mester selv, der kommer ud til kunderne.
Vi ønsker Søren held og lykke med foretagendet.

Maler Mikkelsen er tilbage igen.

Efter en 5 årig pause som malermester, er Jes Friedlev
Mikkelsen startet igen som selvstændigt. Jeg tilbyder
mig indenfor alt malerarbejde, og kommer gerne med
uforpligtende tilbud.
Jes Friedlev Mikkelsen.
Søvangsvej 27, Guldager.
9760 Vrå.
98986062/22338685 eller friedlev@mail.tele.dk
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PV Sport 81
Fodboldstart i PV Sport 81
Standerhejsning for herresenior, som i år har to hold i serie
4, afholdes i februar og for damesenior er der træningsstart i
marts måned. For alle seniorer trænes der tirsdage og onsdage
fra kl. 19,00. PV Sport 81 har endvidere en stor fodbold ungdomsafdeling med ca. 70 ungdomsspillere i alderen fra 3 til 12 år.
Ungdomsafdelingen har som ambition at udvikling af den enkelte spiller skal gå hånd i hånd med sammenholdsfølelse og
glæden ved legen med bolden. Ungdomsafdelingen har sin egen
flotte hjemmeside som kan besøges på adressen: www.pv81ungdom.dk
Alle er velkommen til at spille i PV Sport 81 og deltage i
vores gode sammenhold, hvor vi satser på at have det sjovt
samtidig med vi har ambitioner.Vi håber at se dig i klubben! Se
nærmere på www.pv81.dk hvor du også finder mange andre
oplysninger om Poulstrups idrætsforening, hvor vi også har
afdelinger i håndbold og badminton.
Mads Nielsen, fodboldformand i PV Sport 81, Tlf. 40619490
UDLEJNING I PV SPORT 81
Husk vi har følgende som vi udlejer:
Slush Ice maskine med to kamre. (Saft, krus og sugerør kan
købes med). Kontakt Henrik Hansen tlf. 61708394
Rodeotyr udlejes. Hør nærmere hos Tom Bak på tlf. 23308555
Nyt flot telt udlejes
Skal du bruge et telt til en fest eller et andet arrangement, så
har vi et rigtig flot markedstelt, som kan opsættes i flere forskellige størrelser. Teltet er med helt ny teltdug (tag og sider) i brandhæmmende materiale og med i prisen er opsætning og nedtagning, som udføres af vores telthold. Mindste teltstørrelse er 10
x 10 meter og maksimale teltstørrelse er 10 x 45 meter. Mulige
størrelser er:
10 x 10 meter
10 x 17 meter
10 x 24 meter
10 x 31 meter
10 x 38 meter
10 x 45 meter

Tilbehør: Vi har 100 m2 trægulv (dansegulv), som evt. kan
lejes med.
Priser kan ses på www.pv81.dk og priserne er med opsætning og nedtagning, som SKAL udføres af vores telthold.
Vedr. udlejning, kontakt Tom Bak på tlf. 23308555

Rejseindtryk fra
det sydlige Kina.
September 2009 foretog min mand Aksel og jeg en tur til
Kina. Ud fra at der ingen af os er til de helt store byer, som mere
eller mindre ligner hinanden, valgte vi dem fra – dermed også
Beijing og Muren. Valget faldt herefter på en spændende tur til
Guizhou provinsen i det sydlige Kina, som bebos af forskellige
etniske minoriteter. Udover en del gamle buddhistiske templer er der
her ingen kulturminder
her der tiltrækker turister i hobetal Dermed er
fremmede også de fleste steder et særsyn.
Området er et af de
smukkeste naturområder i Kina med bjerge,
dale, floder og sirlig
En lille skønhed
anlagte risterasser.
Vi rejste med selskabet Marco polo, der har det slogan: det
er ikke sikkert, at du oplever det, der står i programmet, men så
ser du noget andet og at det tit er de små enkle oplevelser der er
de største. I de områder vi kørte i kunne man nemt blive forsinket/opholdt af et eller andet og dermed fik vi tit del i dagliglivet
omkring os, det som ikke er iscenesat. Vi var kun 9 deltagere på
den 16 dage lange rundrejse og næsten jævnaldrende – i pensionist alderen eller nær. Selv vores rejseleder var i tresserne
Den første dag oplevede vi, hvad det vil sige, når kineserne
i en by holder fri - så går man i den lokale park. Her møder man
op med madkurve og hygger sig med dans og sport. De gør
meget ud at dyrke at deres krop, hvad der tydelig ses på den
smidighed, de har i deres bevægelser – selv langt op i alderen,
bevarer de den. I parken spiller de også et utal af forskellige spil
og laver opvisning i specielle færdigheder. Mange tager også
deres fuglebur med, så kan fuglene sidde der og synge korsang.
Vi lærte at sætte stor pris på ris, som vi indtog tre gange
daglig. Om morgenen som risvælling, til frokost som tilbehør til
utalllige grøntsagskombinationer – og igen som tilbehør til
grøntsagsretterne til aftensmad. Morgenmåltiderne spiste vi på
hotellerne, de var stort set som på andre hoteller, men frokost
og middagsmåltiderne indtog vi i de små lokale gadekøkkener
sammen med kineserne. Det var en oplevelse. Mange steder var
de ikke vant til, at der kom ret mange „langnæsede“ som de
kalder os – så der blev kigget meget på os og den måde vi spiste
på. Vi blev dog efter eget udsagn ret gode til at håndtere spisepindene. Der var ikke var nu heller ikke andet „værktøj“. En ting,
som vi dog ikke tog ved lære af var at smaske - det må vel anses
at være en ros til maden, eftersom det var en almindelig og
meget højlydt foreteelse.
Når vi spiste på landet i de små gadekøkkener, så sad vi
som regel omkring runde lave borde med små skamler på højde
med vores gammeldags malkestole. Her kneb det med at få vores vesterlandske ben „pakket sammen“ så vi kunne indtage en
stilling, der muliggjorde indtagelse af maden ved bordet – igen
noget, som kineserne grinede meget af.
Fortsætter side 34
Tekst & foto: Kirsten Mouritsen
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Byfornyelse i Poulstrup
Nu får hovedgaden i Poulstrup et løft
Med fokus på trafiksikkerhed og gadens
særlige identitet igangsættes der i 2010 en
forskønnelse af Hovedgaden, så bymiljøet
bliver mere indbydende og tidssvarende.
Projektet er et led i kommunens initiativer for
at skabe en positiv udvikling i landdistriktet.

Borgermøde i Poulstrup

Et godt sted at bo

Byfornyelsesprogrammet rummer skitseforslag til
indsatser i Hovedgaden i Poulstrup, hvor der er arbejdet
med at forbedre trafiksikkerheden ved skolen, dæmpe
hastigheden på Hovedgaden og skabe en forskønnelse
omkring dens karakteristiske huse opført i Bedre
Byggeskiktraditionen. Husene giver byen en særlig
identitet, og kommunen har udpeget Hovedgaden fra
Munkholmvej til Lindager som værdifuldt kulturmiljø. I
dag fremstår gaden åben, uden grønt, med en ældre
vejbelysning og trænger til et kvalitetsløft, som også kan
inspirere private til at skabe forskønnelse.

Hovedformålet med projektet er at skabe fysiske
forbedringer og forskønnelse i byerne, så de fortsat er
attraktive at bo i. At sætte en positiv udvikling i gang, som
styrker det lokale engagement og lysten til i fællesskab at
skabe nye projekter til gavn for byen.

De fire byer rummer alle landskabs- og
kulturarvsværdier, som søges inddraget i områdefornyelsen
for at styrke den lokale identitet.
Læs mere i byfornyelsesprogrammet, som beskriver
planerne for indsatserne i de fire byer på www.hjoerring.dk

Første projekt færdigt til sommer
Byrådet har valgt, at igangsætte områdefornyelsen i
Vrensted for at koordinere arbejdet med Hjørring
Vandselskabs kloakrenoveringer i byen. Projektet, som
omfatter en forenkling og forskønnelse af byens centrale
vejkryds, forventes færdigt til indvielse denne sommer.
Gode erfaringer fra dialogen med borgerne i Vrensted
vil blive brugt, når projekterne sættes i gang i Poulstrup,
Tolne og Uggerby.
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Hjørring Kommune planlægger, at invitere til
borgermøde i Poulstrup og i de to øvrige byer i foråret
2010. Her får alle interesserede borgere mulighed for at
kommentere og komme med ideer til projekterne i deres
by. Borgermøderne vil blive annonceret i såvel
ugeaviserne som på kommunens hjemmeside.

Spørgsmål til områdefornyelsen i Poulstrup kan
rettes til Kirsten Munk, Plan & Udvikling, Hjørring
Kommune tlf. 72 33 32 34
Hvordan synes du din kommune er ud?
Tag dit kamera med rundt i kommunen og
fotografer, hvad du synes er godt eller skidt!
Hjørring Kommune arbejder med at lave en „Visuel
arkitekturguide for det åbne land“, som gennem billeder
og ord, skal hjælpe os med at passe på de smukke
landskaber, der omgiver os.
Derfor vil vi gerne have en masse billeder fra
kommunen, der kan gøre os klogere på hvad bl.a. I, der
bor ude i landdistriktet synes er godt eller skidt. Læs
om arkitekturguiden på www.hjoerring.dk

Tekst & foto Hjørring Kommune
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Juleafslutning med
Kong Vinter
Tirsdag den 22. december
var sidste skoledag for VrejlevHæstrup Skoles elever inden juleferien. Traditionen tro gik alle
elever fra morgenstunden i samlet procession med fakler til
Vrejlev Kirke for at komme til
gudstjeneste.
For en gangs skyld var det
rigtigt vinter(jule)vejr, så faklerne lyste flot op i den nyfaldne
sne og gjorde optoget ekstra
festligt.
Juletræet stod flot pyntet i
kirken og børnene fik lejlighed
til at synge med på de kendte
julesange og -salmer under
gudstjenesten med sognepræst
Kirstine Rafn. Det var Kirstines
første julegudstjeneste med
elever fra Vrejlev-Hæstrup skole.
Efter gudstjenesten gik alle
elever tilbage til skolen og samledes til hyggeligt samvær i
klasselokalerne inden det var tid
til at ønske glædelig jul og tage
hjem for at holde en (velfortjent)
juleferie.

Tekst og foto: Inger Hansen
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Kære børnefamilier

Koncert

Oplevelser for sjælen…

Og alle andre, der holder af gudstjenester og
god mad!

Søndag den 11. april 2010 kl.
19.00 i Vrejlev Kirke.

Det tør jeg godt garantere, når
konfirmanderne holder gudstjeneste for os alle

Vi afholder spaghettigudstjeneste hver anden
måned (dog ikke i sommerperioden) og glæder os hver
gang til at se så mange af jer som muligt.
Det er en ganske kort gudstjeneste på en hverdag
aften – hvorefter vi spiser spaghetti med kødsovs og
hygger os i kirken med hinanden.
Vi mødes i Vrejlev kirke kl. 17.30 og holder ca. ½
times gudstjeneste i børnehøjde. Der synges nogle
gode, kendte salmer, der er en fortælling fra Bibelen og
enkelte korte bønner. Kl. 18.00 kommer der mad, som
vores gode hjælpere har tilberedt med omhu til os. Vi
sætter os alle sammen ved et langt bord i kirken, nyder
maden og ikke mindst hinandens gode selskab. Aftenen slutter af med en fællessalme og en aftenbøn omkring kl. 18.30. Alt i alt en dejlig og uhøjtidelig aften,
som er velbesøgt af familier med børn fra børnehavealderen og op efter.
Hvis I endnu ikke har været med, vil jeg opfordre
jer til at deltage næste gang – det er dejligt stressfrit,
og man skal ikke hjem og lave mad efter en lang arbejdsdag. Alt bliver serveret og der er ingen opvask!
Tag endelig resten af familien med – søskende, bedsteforældre, onkler og tanter – alle er hjertelig velkommen.

Har vi den store fornøjelse at
byde velkommen til organist Preben
Andreassen fra Brøndbyvester kirke.
Preben vil spille egne kompositioner for os - ligesom han vil variere
aftenen med kendte og nyere salmer.
Vi starter med en meget kort andagt
hvor voksenkoret synger for os - og
menigheden også får mulighed for
at synge med på en af Prebens salmer.
Preben har skrevet salmer siden
1970, og det er blevet til virkelig
mange. En hel del er også kommet
med i div. bøger. Senest „Gør os til
mennesker Gud“. Advent, samt korværker: „Jeg drømmer et land“. Han
har været flittig i 2009 og 2010 - og
har skrevet musik til salmer af Lisbeth Smedegaard Andersen, Jens
Simonsen, Johannes Johansen og
Lars Busk Sørensen.
Preben har altid spillet den slags
musik, som står lidt udenfor kirken,
og gennem de sidste 30 år, hvor kirkens døre er ved at komme på klem,
ja så bliver der sunget mange flere
nye salmer i dag end for bare nogle
år siden. Fornyelsen er vigtig for Preben, der gerne spiller nye og ukendte
salmer og sange.
Gospel musikken står Prebens
hjerte nær. Han er formentlig den
eneste organist, der har fået en uddannelse i USA som gospel pianist
og korleder. I den forbindelse har han
spillet i mange kirker gennem årene i
Los Angeles.
Preben har oplevet selveste Jester Hairston i Los Angeles - og blevet instrueret af ham selv lige frem til
hans død i 2002, hvor Preben med sit
kor skulle have sunget for ham til
hans 100 års fødselsdag.
Preben er et mangesidigt talent,
som vi glæder os meget til at byde
velkommen i vores dejlige sogne.
Kom og vær med - få en dejlig
og livsbekræftende oplevelse - og
en hyggelig stund med venner, familie og naboer.

Søndag den 14. marts, kl.
10.30 i Vrejlev kirke

Vi glæder os til at se jer:
Onsdag den 24. marts, -Tema: Nadver/påske
Torsdag den 27. maj, -Tema: Skabelsen
Onsdag den 22. sept. -Tema: Næstekærlighed
Torsdag den 18. november, -Tema: Lignelsen

Skærtorsdag i Vrejlev kirke
Skærtorsdag bliver lidt særlig i Vrejlev
kirke. Gudstjenesten er flyttet til aftentjeneste
og efter gudstjenesten vil Aktivitetsrådet
glæde os med et lille traktement – indholdet er
en overraskelse, men jeg kan forsikre jer alle
om, at det bliver „lidt - men godt“, som vi alle
vil nyde i kirken, mens vi samtidig får mulighed
for en hyggelig sludder og rart samvær med hinanden.
Vi glæder os meget til at byde jer velkommen
Torsdag den 1. april. kl. 19.00
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Sognepræst
Kirstine R. R. Rafn
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Konfirmanderne har ikke haft et
bestemt antal gange, de skulle gå i
kirke for at blive konfirmeret. Jeg har
fortalt dem, at jeg helst så, at de deltog i to spaghettigudstjenester, men
ellers var det frit for dem, hvor mange
gange de ville i kirke.
Til gengæld (for der er jo altid
en hage ved den slags tilbud)
skulle de holde en komplet gudstjeneste – faktisk en højmesse –
for begge sognene. Og det gør de
så i marts måned. Og det bliver både
en helt almindelig højmesse – og
samtidig en ret ualmindelig højmesse.
Konfirmanderne skal selv
bede bønnerne, fremsige kollekt,
vælge salmerne, læse teksterne
højt, prædike og deltage i altergangen. Og ikke nok med det – de skal
også selv skrive bønner, kollekt og
prædiken. Så det bliver en meget
usædvanlig gudstjeneste indenfor
de i højmessen så kendte rammer.
Konfirmanderne lægger
mange kræfter og meget energi i at
få denne højmesse til at blive så
flot som muligt. De mødes i Vrejlev
kirke en hel lørdag og arbejder seriøst med opgaven – og vi øver og
øver.
Alle opfordres til at komme i
kirke denne dag – selvfølgelig forældre, søskende, onkler og tanter
– men også hele menigheden i
begge sogne. Der holdes gudstjeneste af jeres egne sognebørn for
jer alle sammen. Kom og bak op
omkring konfirmandernes store arbejde og sikkert dygtigt gennemførte højmesse. De har på nuværende tidspunkt skrevet nogle af
bønnerne, og jeg kan allerede nu
afsløre, at de er dygtige, rigtig dygtige.
Se billede side 28
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Indsamlinger i kirken
Der vil være indsamling i kirkerne ved
hver eneste gudstjeneste, både højmesser, aftengudstjenester, spaghettigudstjenester m.v. Vi har – som tidligere
nævnt – besluttet at samle ind til foreninger, organisationer og andre, der trænger
til en økonomisk håndsrækning. Der er
så mange velgørende formål, der er så
mange der fortjener en hjælpende hånd –
men vi kan ikke overkomme dem alle. Derfor har menighedsrådet og præsten besluttet, at vi samler ind til tolv forskellige
gode formål. Hver måned har sin egen
indsamling og modtager og for forårets
indsamlinger gælde det, at vi samler ind
til følgende formål:
Marts: KFUM og KFUK i Danmark.
April: Samvirkende Menighedsplejer.
Det kirkelige sociale arbejde, der udføres
rundt omkring i sognene inspireres og
støttes af foreningen, der tillige afholder
kurser for frivillige og yder økonomisk
støtte, hvor der er behov
Maj: KFUM’s soldatermission.Arbejder for at fremme forkyndelsen af det
kristne budskab blandt forsvarets personel både i Danmark og i udlandet. Driver
flere soldaterhjem i Danmark
Juni: Folkekirkens Nødhjælp.
Som I ser, er der mange gode formål at
støtte, og jeg takker for alle gode gaver,
som I måtte komme i vores kirkebøsser
ved gudstjenesterne her i foråret.

Lokal julehjælp
Jeg vil meget gerne udtrykke min
store tak til alle jer, der gavmildt gav til
kirkebøsserne og på anden måde samlede ind til den lokale julehjælp. Uden
jeres offervilje var det aldrig lykkedes at
samle mere end 5.000 kr. ind til de, der
ikke havde samme muligheder som andre. Det er et fantastisk flot resultat, der
er nået – og restbeløbet vil blive gemt til
dette års julehjælp, som jeg naturligvis
håber, I vil støtte lige så flot op omkring.
Endnu en gang TAK.

De 9 læsninger – 3. Søndag i
advent 2009
Det var en dejlig aften, det var koldt
og mørkt, men Vrejlev kirke lyste op i
landskabet og indbød med sin varme og
smukke indretning til at komme indenfor. Og de, der tog imod invitationen fik
en varm og anderledes oplevelse.
De 9 „læsere“ havde øvet sig flittigt
– en enkelt havde endda lært sin tekst
udenad! De var klare og tydelige og læste smukt af teksterne fra vores gode bog
– Bibelen. Det var en stor fornøjelse at
høre „lægfolk“ læse i kirken. Luther sagde
jo, at vi alle er præster – og det var vi alle
den aften.
Børnekoret sang smukt og fejlfrit. Det
var betagende at se – og ikke mindst
høre – de små synge to dejlige sange for
os. At se dem stå på trappen til alteret og
synge af et glad hjerte… dygtigt dirigeret af vores organist, hun har virkelig fået
noget ud af børnene. Stor ros for det store
stykke arbejde både Bodil og børnene
har lagt i at lære salmerne udenad og afsynge dem så smukt. Man glæder sig allerede til næste gang børnekoret skal
medvirke.
Og kirkernes voksenkor… Jeg kan
stadig få gåsehud på armene, når jeg
tænker på dem. Og der er noget om snakken. Jeg har ved flere lejligheder følt hårene rejse sig på armene, når de synger.
Og denne søndag aften var ingen undtagelse. Vi har et helt fantastisk voksenkor i Vrejlev-Hæstrup sogne. De fortjener – sammen med Bodil – en meget stor
tak for den dejlige oplevelse. I gør det
bare så godt – hver gang.
Kirken var smukt oplyst, men denne
aften var speciel på flere måder. Blandt
andet fordi, man „legede“ med lyset. Når
der skulle læses blev lyset dæmpet og
når man skulle synge fællessalmer blev
det gjort kraftigere. Det blev en oplevelse
for alle sanser. Og Vrejlev kirke har en
helt speciel smuk atmosfære, når man
sænker lyset.
Der skal lyde en meget stor tak til
alle medvirkende; korene, læserne, kirkens personale – og selvfølgelig også
kirkegængerne, der fyldte kirkerummet og
deltog levende i gudstjenesten.

Altervin
Som det efterhånden er de fleste bekendt, så er portvinen udskiftet med alkoholfri druesaft ved altergangen i Vrejlev og Hæstrup kirker.
Og det er der kommet flere altergæster ud af. Hvilket jo er dejligt,
når man tænker på, at vi i den danske folkekirke kun har to sakramenter. Og den ene – dåben – kan vi jo
kun få én gang. Så er det skønt at se,
at mange flere kommer til det andet
sakramente – nadveren – og gør det
igen og igen, som det jo er meningen.
Der er ikke flere grimasser ved
alterskranken, der er ikke flere, som
siger at de ikke vil til alters, fordi vinen smager grimt. Og altergængerne
bliver yngre og yngre… Jeg har haft
min hidtil yngste altergæst søndag
efter helligtrekonger. Det var en
pragtfuld oplevelse, der kaldte på
smilet hos såvel de knælende altergæster som hos præsten.
Den lille, meget charmerende
purk fylder først 2 år til april, han var
til alters med sin far og knælede på
skødet af ham. Da brødet blev rakt
frem, blev det snuppet ud af hånden
på mig og straks proppet ind i munden – se, det er iver efter Jesu Kristi
legeme! Faderen holdt særkalken for
purken, men det kunne slet ikke gå
hurtigt nok – hæld nu bare op, så jeg
kan få det (tænkte drengen vist). Og
mens jeg skænkede Jesu Kristi blod
for faderen, blev drengens særkalk
tømt med en høj slubrende lyd. Nu
var det vanskeligt ikke at smile.
Navnlig fordi den næste altergæst
storsmilede over det lille optrin. Aldrig har jeg set og mærket en sådan
iver efter sakramentet, aldrig er det
indtaget med så stor glæde og hast.
Selv om man kun er næsten-2-år, så
kan man udmærket udvise den rette
iver, glæde og holdning til altergang.
Til historien hører, at præsten ikke
kunne holde smilet tilbage – resten
af altergangen foregik med et lille
(forsøgt) undertrykt smil – og med
et meget varmt hjerte.

Sognepræst
Kirstine R. R. Rafn
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I sne står urt og busk i skjul;
det er så koldt derude:
dog synger der en lille fugl
på kvist ved frosne rude.
Giv tid! giv tid! - den nynner glad
og ryster de små vinger. giv tid! Og hver en kvist får blad;
giv tid! - hver blomst udspringer.
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Tekst: Knud Birch Andersen
Foto: Jon Frederiksen/Henrik Rafn
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VREJLEV-HÆSTRUP
SOGNE

Vrejlev Kirke

der er så koldt
derude

Vinteren fik dette år B.
S. Ingemanns kendte
vintersang til at gå i
opfyldelse. Men bagved
alle problemerne for
vejfarende og villaejere
nyder vi vel alle, at skov
og mark er trukket i det
hvide dress. Smukt ser
det ud en solskinsdag
men også en
aftenstund sender
vores smukke
præstegård et signal til
os alle om, at vi midt i
den mørke tid skal
glæde os over lyset og
dagene, der hastigt
længes, blot vi som
fuglene i sangen ruster
os med lidt
tålmodighed.

Tekst: Knud Birch Andersen
Foto: Jon Frederiksen/Henrik Rafn
Lokalblad_nr_1_ 2010.pmd
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GUDSTJENESTER
OG MØDER

Dato

Kirkeåret

Kl.

Kirke

Prædikant

Bemærkninger

7. marts
14. marts

3. søndag i fasten
Midfaste - Når konfirmanderne afholder gudstjeneste
Mariæ Bebudelsesdag
Spagettigudstjeneste
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. søndag efter påske
2. søndag efter påske
3. søndag e.p. konfirmation
Aftengudstjeneste
Bededag
4. søndag efter påske
5. søndag efter påske
Kristi Himmelfartsdag
6. søndag efter påske
Pinsedag
2. pinsedag
Spagettigudstjeneste
Trinitatis søndag

14.00
10.30

Vrejlev
Vrejlev

Kirkebil
Kirkebil

10.30
17.30
10.30
19.00
09.00
10.30
19.30
19.00
14.00
10.30
19.00
10.30
09.00
10.30
10.30
10.30
10.30
09.00
17.30
10.30

Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Rakkeby
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev

Viggo Noe
Kirstine Rafn
og konfirmander
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn

21. marts
24. marts
28. marts
1. april
2. april
4. april
5. april
11. april
18. april
25. april
27. april
30. april
2. maj
9. maj
13. maj
16. maj
23. maj
24. maj
27. maj
30. maj

Kirkebil

Sognearbejdet

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

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

Møde i Sognehuset ved Mogens Åen kl. 19.30
Bibelkreds hos Ruth og Ole Kristiansen, Poulstrup kl. 19.30
Møde i Sognehuset ved Mogens Nørgaard kl. 19.30
Vækkelsesmøde i kredsen, program følger
Møde i Sognehuset ved Bent Kjær kl. 19.30
Møde hos Inge og Henning Jensen, Br.slev v/Elna Olsen kl.19.30

Aktivitetskalender
16. marts
11. april
16. april
20. april
18. maj

kl.19.30
kl.19.00
kl.18.00
kl.19.30
kl.19.30

Sangaften i Sognehuset
Kirkekoncert med Preben Andreasen i Vrejlev Kirke
Forårsfest i Poulstrup Forsamlingshus
Sangaften i Vrejlev Præstegård
Sangaften i Sognehuset

Der er babysalmesang forår 2010 på følgende datoer:
4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 8/4 og 15/4.
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Konfirmation,

Kirkekaffe

Koret medvirker

Kirkekaffe,

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

Kirkegårdskontoret
Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå
Kirkegårdsleder
Jan Bjergene Christensen
Servicemedarbejder
Inger Hansen
Tlf 98 98 83 60
Mail: vrejlev.kirke@mail.dk
Kontortid: Mandag-fredag kl 9-12

Menighedsrådet

Babysalmesang

26

Kirkekaffe, Kirkebil
Traktement
Kirkekaffe
Koret medvirker,
Musikgudstjeneste
Aftenandagt og kirkekoncert

Sognepræsten

Indre Mission
8. marts
22. marts
12. april
17.-21. maj
31. maj
25. juni

Kirkebil

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

Sognepræst
Kirstine R. R. Rafn
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Konfirmation 2011

Sangaftener i foråret 2010
Vi mødes – traditionen tro til dejlige sangaftener i foråret. I år er der lavet lidt
om på traditionen, idet vi afholder nogle af disse i præstegården – og vi får
endda besøg! Til april kommer pastor emeritus Arne Kronborg og synger for
og med os. Vi har været så heldige, at han har tid en af vores sangaftener. Vi
har aftalt med Arne, at han kommer med en buket af dejlige sange, salmer
og viser – hvoraf vi skal synge med på nogen af dem. Foruden Arnes sang
og guitarspil, vil der være gode historier, fortællinger og anekdoter – Og jeg
tør godt love, at underholdnings-værdien på Arne er helt i top.Vi mødes:
Tirsdag den 16. Marts i Sognehuset ,
Tirsdag den 20. April i Præstegårdens konfirmandstue – med Arne
Kronborg
Tirsdag den 18. Maj i Sognehuset.

Der har været lang tradition for, at vi
holdt konfirmation den sidste søndag i
april måned. Men i 2011 falder denne
søndag sammen med påskedag – og det
betyder, at den så traditionsrige „blå mandag“ falder sammen med 2. Påskedag. Da
vi ikke holder konfirmation i påsken – og
da de unge mennesker skal have deres
fridag, er det derfor besluttet, at vi rykker
konfirmationsdagen til den efterfølgende
søndag:

Konfirmation 2011:
søndag den 1. maj

Og vi glæder os til at byde jer velkommen til nogle dejlige timer i godt
selskab med dejlige sange, salmer og ikke mindst med hinanden. Af hensyn
til økonomien omkring kaffe, the og kage er det besluttet, at vi skal give en
skilling hver gang, for det vi nyder.
Sognepræsten og organisten

Alle forældre til elever i 7. Klasse i
skoleåret 2010/2011 får i løbet af sommeren en indbydelse til gudstjeneste i
Vrejlev kirke med efterfølgende
konfirmandindskrivning. Konfirmandundervisningen starter i september
Aftengudstjeneste med rødvin
2010 og foregår i konfirmandstuen på
Kære alle i Vrejlev og Hæstrup sogne
præstegården.
Så indbydes I til en anderledes og kortere form for gudstjeneste. Vi holder
Jeg håber, at alle nu er „advaret“ i
aftengudstjeneste hver anden måned i Vrejlev kirke, og denne aften ligner ikke helt god tid om konfirmationen. Men ring
de almindelige gudstjenester. De er tilrettelagt således, at vi får bedre tid og plads til endelig, hvis I har spørgsmål.
bøn og fordybelse, vi synger de gode kendte salmer – udvalgt efter aftenens tema.
Lyset sænkes i kirken, så der skabes den helt specielle stemning, som nogen af
Forårsfest i Poulstrup
os husker fra de 9 læsninger. Med andre ord; der skabes en stress-fri zone, som kan
få pulsen ned og vejrtrækningen på plads – noget vi nok kunne trænge til i hverdaFredag den 16. april er der igen
gen.
forårsfest i Poulstrup.
Vi har inviteret kirkemusiker og
organist Hans Dammeyer fra
Babysalmesang
Abildgaard kirke i Frederikshavn, som
Så er det nye hold startet – men du kan stadig nå at være med, hvis du har
kommer og underholder.
glemt det…
Første del foregår om formiddagen
Hver torsdag formiddag er der babysalmesang i Vrejlev Kirke, kl. 10.00. Efter
på skolen, mens anden del foregår
ca. ½ time går babyer og mødre i Sognehuset til en velfortjent kop kaffe/the og
en god sludder i hyggeligt samvær med organist, hjælpere og hinanden.
kl. 18.00 i Poulstrup
Babysalmesang er ikke et kor af 2 – 8 måneders babyer, der synger salmer…
Det er endnu bedre! Mødre og/eller fædre synger og stimulerer de kære små
Forsamlingshus
under kyndig vejledning af vores dygtige organist og hjælpere. Ved hjælp af
hvor aftenen indledes med
salmer og sange, bevægelse og dans med barnet samt forskellige stimulerende
spisning
efterfulgt af underholdhjælpemidler (paraplyer, bjælder,) får børnene noget for alle sanser. Det er godt
ning.
og trygt at høre mors eller fars sang, stemme og berøring.
Pris: 100,- for 2-retters menu Hvis du vil vide mere, er du meget velkommen til at kontakte organisten eller
børn
gratis.
en af hjælperne for yderligere information.
Tilmelding
senest 13. april til MarOrganist Bodil Andersen – tlf. 21 75 44 40, Edith Jess – tlf. 98 98 80 63 eller
git
Christensen
tlf. 98 9884 92 eller
Jytte Borrisholt – tlf. 98 98 83 97
Vrejlev
Kirkegårdskontor
Kom og vær med – få en dejlig oplevelse – giv dit barn en endnu bedre start
Tlf. 98 98 83 60 eller mail
på livet
vrejlev.kirke@mail.dk.

Sognepræst
Kirstine R. R. Rafn
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Minikonfirmander
2009
Vi har kunnet glæde os over minikonfirmanderne
den 2. søndag i advent i Hæstrup Kirke. Og der var
rigtig meget at glæde sig over. Minikonfirmanderne
havde i den grad indflydelse på gudstjenestens forløb. Dels havde de selv tegnet for- og bagside til kirkefolderen, som de udleverede til kirkegængerne sammen med et velkomstord og et lille kors. Korsene havde
de fremstillet mens de lyttede til Jesu lidelseshistorie
en
søndag
eftermiddag
i
november.
Minikonfirmanderne havde selv bagt alterbrødet, og
der var lagt stor energi og fantasi i at fremstille kors,
hjerter, køer og meget andet. De havde også selv skrevet en række bønner, der blev samlet til dagens kollekt.
Og endelig opførte de et krybbespil for os alle, som var
ualmindeligt vellykket. Efter gudstjenesten fik hver
minikonfirmand overrakt et diplom og deres egen bibel
– under velfortjente klapsalver fra alle kirkegængerne.
Alt i alt den virkelig dejlig oplevelse.
Minikonfirmanderne har arbejdet flittigt og godt de dage vi
mødtes til undervisning, eneste
skår i glæden var, at der desværre
ikke var flere deltagere. Men vi
havde stor glæde af hjælpere både
til gudstjenesten og i den forberedende fase. Der skal fra præsten
lyde en stor og hjertevarm tak til
alle de, der bagte boller, serverede
saftevand, fortalte levende om bibelen, øvede med minierne – og
ikke mindst til Bodil for hendes
utrættelige flid for at få
krybbespillet lært på de få gange,
vi havde til rådighed.
Vi ser meget frem til næste års
hold, der forhåbentlig bliver
større og som helt sikkert vil få en
dejlig oplevelse ud af at deltage i
minikonfirmandundervisningen.
Vi siger samtidig tillykke til
dette års minier – og tak for jeres
flid og mange gode og lærerige
bemærkninger:
Malene Rosander Andersen
Lasse Christensen
Laura Toft Jensen
Søren Trond Kokholm Kristiansen
Camilla Skov Mortensen og
Emil Dybro Nielsen
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Konfirmand 2010

Årets konfirmandhold sammen med Kirstine og Luca under Præstegårdens store eg

Sognepræst
Kirstine R. R. Rafn
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RØNNEBJERG
TELEFONCENTRAL

TEMA

Rønnebjerg telefoncentral
fra 1915 til 1972

Fra centralen gik der en ledning ud til hver abonnent. Der
var nogle der havde partstelefon, d.v.s. at der kunne være 4
parter på hver ledning. Det var billigere, men så kunne de andre
til gengæld lytte med på samtalerne.
I 1881 startede den første telefoncentral i Danmark. Det var
i København, og der var 22 abonnenter.
Poulstrup fik central i 1909 med 8 abonnenter, Harken fulgte
efter i 1914 med 12 og Rønnebjerg i 1915 med 13 abonnenter.
Første kendte bestyrer i Rønnebjerg var gdr. C. Jensen,
indtil han døde i 1921, hvorefter hans datter, Karoline Jensen,
blev bestyrer. Frk. Jensen døde i 1942, og Elfrida Nicolajsen
kom til. Fra 1. oktober 1944 bestyrede Martha Johansen centralen, indtil den blev nedlagt 7.juni 1972, da var der over 100
abonnenter. Rønnebjerg central omfattede foruden Rønnebjerg:
Høgsted, Lie Mark, Terpet og Bastholm
Martha og Svend Johansen flyttede til Rønnebjerg Central
fra Øster Hjermitslev. De havde datteren Hanne med, siden fik
de sønnen Anton.
Centralen var i et lille rum i vestre ende af huset. Det var
meget interimistisk, det var en gammel central, der fungerede
med håndsving. Alle ledninger, batterier og sikringer var ikke
skjulte, men stak ud alle
vegne. Der var også en offentlig telefon, hvorfra dem
der ikke selv havde telefon
kunne ringe, men den var
placeret i sovekammeret.
Det var Martha ikke tilfreds
med, for hun skulle føde, og
så ville hun ikke have alle
de folk til at rende derinde.
Derfor blev den flyttet ud i
bryggerset. Senere blev
centralen flyttet hen i den
anden ende af huset, hvor
den var i forbindelse med
Martha Johansen ved det gamle
stuen, det var noget mere
centralbord
behageligt, for de skulle jo
altid være til rådighed. Især
syntes Martha det var træls, når nogen skulle ringe om natten,
for så skulle hun ikke bare op, men også blive siddende oppe og
vente, til samtalen var færdig, for at kunne afslutte den. Af samme
grund skulle der altid være ild i kakkelovnen om natten.
Når der var en opringning til centralen, faldt der en klap ned
fra det nummer der blev ringet fra. Når telefonisten så tog en
prop på bordet og kom i hullet var der kontakt. Inden for samme
central kunne man så forbinde 2 telefoner. Hvis man skulle udenbys var der 2 ledninger til Tårs, og 1 til henholdsvis Poulstrup,
Hjørring, Mylund og Vrå. Hvis der var en der talte med en i

Poulstrup, var linjen optaget, og den næste måtte vente. Der
var dog muligt at „låne“, så samtalen evt. kunne gå over Tårs,
hvis de havde en ledig ledning til Poulstrup.
Øverst på bordet var der seks ure, når abonnenten havde
fået forbindelse, blev uret sat til, efter 3 minutter brød telefonisten ind i samtalen og fortalte, at der var gået 3 minutter, og om
de ønskede at fortsætte. I så fald fik de 3 minutter til. Og så
fremdeles.
Når samtalen var slut skulle der skrives på en kupon hvor
længe samtalen havde varet. Centralbestyreren var fast lønnet,
men derudover fik hun 25 øre for hvert opkald om aftenen, og 50
øre om natten og om søndagen.
Det var nødvendigt at have en ung pige i huset, for der
skulle altid være en til rådighed ved centralen, men i 1970 holdt
Svend op med at arbejde, for i stedet at hjælpe til derhjemme.
Det gik desværre kun et års tid inden han blev syg, og ikke
kunne mere, så de sidste år klarede Martha sig med nogle nabokoner til hjælp, når hun skulle have fri.
Fra centralen gik der en ledning ud til hver abonnent. Der
var nogle der havde partstelefon, d.v.s. at der kunne være 4 på
hver ledning. Det var billigere, men så kunne de andre til gengæld lytte med på samtalerne. I starten var ledningerne af jern,
det var ikke så godt, især under og efter krigen, kunne der ikke
skaffes ordentligt materiale. Når det var frost faldt ledningerne
ned, og det var svært for montørerne at få enderne til at nå
sammen. I 1959 var alle ledninger skiftet ud med kobbertråde
som ligger nedgravet i kabler. Terpet hørte jo også til Rønnebjerg central, så kabelet blev gravet ned tværs gennem engene,
og der blev lavet en „højbro“ over åen.
Når det var tordenvejr måtte man ikke gå til omstillingsbordet, normalt var det ikke et problem, men det skete jo der var
lynnedslag, og så skulle folk jo have hurtig hjælp. Når der blev
meldt brand, gav Martha besked til brandvæsenet og politiet,
desuden havde hun en liste med frivillige brandmænd, som hun
skulle have fat på.
Martha husker at Nørre Lie brændte i et tordenvejr. Der sker
det, når der er torden tæt på, falder alle klapperne på bordet ned.
Derfor kan man jo ikke se hvorfra opkaldet kommer, klapperne skal
først på plads igen, før man kan skaffe forbindelse. Det kan tage
lidt tid, som selvfølgelig opleves som meget længe, for
den der står med en ildebrand.
Martha
vidste
selvfølgelig altid hvem i
området der havde bestilt
læge eller dyrlæge, så
opstod der et akut behov,
kunne han hurtigt findes.
Det gamle Rønnebjerg centralbord står i
dag i Hånd- værkernes
Martha Johansen i sin
hus i Hjørring.
hyggelige stue

Tekst: Karen Margrethe Bruun
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TEMA

SAKSAGER

Jeg kunne med et smil slå
mig på lommen og sige –
Som et apropos til det for nylig afsluttede kommunalvalg
med alle dets intriger og besværligheder omkring borgmestervalg og konstituering og økonomiske besværligheder for de
nye kommunalbestyrelser, så har jeg på arkivet fundet følgende
fra Jens Sørensen, Saksagers erindringer.
Jens Sørensen var født i Hasseris d.
31. januar 1849, og døde i Vrå d. 18. januar
1934 og hans hustru
Johanne Sørensen
var også født i Hasseris d. 30. November
1849 og døde i Vrå 20.
oktober 1919.
Jens Sørensen var en interessant og
betydningsfuld personlighed, han kom til
sognet i 1872, da han havde købt gården
Saksager og han forlod sognet igen i 1906,
da han overdrog gården til sin søn Emil for at bosætte sig i Vrå.
Jens Sørensen var vokset op på en gård i Hasseris, havde
været på Vallekilde Højskole og bestyret sin mors gård, inden
han købte Saksager. Han engagerede sig hurtigt i det politiske
og offentlige liv. Han blev medlem af sognerådet og kom i bestyrelsen for landboforeningen, han var også en af hovedkræfterne bag oprettelsen af svineslagteriet i Hjørring i 1891.
Han var medlem af amtsrådet og fra 1906 til 1914 var han valgt
ind i Landstinget. Det er ikke underligt, at han sommetider klagede over mangel på tid til det der hjemme!

Saksager omkr. 1950

Og det gør han også, det kan man læse om i hans erindringer, som har været gemt i familien og som vi har fået et eksemplar af i Lokalhistorisk Arkiv.
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Familien har senere taget navnet Saksager til sig som deres
efter familienavn.
Jens Sørensen skriver. I 1877 valgtes jeg til Vrejlev-Hæstrup Sogneråd – mærkeligt nok med alle afgivne stemmer, uden
min egen. Jeg fik straks at vide, at meningen var, at jeg skulle
vælges til formand, hvilket jeg meget nødigt ville. Jeg var jo ung
og endnu kun lidt kendt i den store kommune. Jeg skrev derfor
straks til de 4 medlemmer, der var valgt sammen med mig om at
mødes med mig i Hjørring, for at tale om formandsvalg m.m.
forinden vi skulle tiltræde sognerådet.
Vi var nemlig valgt ved det såkaldt højstbeskattedes valg
og var 5 medlemmer, medens den anden halvdel – kun 4 medlemmer var valgt ved lige almindelig afstemning af alle skatteydere.
Ved dette møde fik jeg mine kollegaers løfte om at fri mig for
formandsstillingen det første år, mod at jeg så lovede at være
formand de sidste 5 år, dersom de ønskede det.

Saksager fra haven omkring 1900

Fra nytår 1878 måtte jeg så overtage formandsstillingen. Et
af mine første hverv som sådan blev at få en vekselgæld på 2000
kr. som kommunen skyldte Hjørring Diskontobank, nu Jyske
Bank i Hjørring, fornyet. Men dette viste sig ikke muligt, banken forlangte sine penge; thi som den ledende direktør sagde:
Kommunen kunne betale og der trængtes hårdt til penge , og de
ville derfor have dem, fordi der dette år var en stor pengekrise i
al almindelighed. Angående sikkerhed for lånet kunne det ikke
være det afgørende; thi Vrejlev-Hæstrup Kommune – med ca.
600 tdr. hartkorn, havde ikke anden gæld end de 2000 kr. til
banken.
Jeg måtte derfor straks sammenkalde sognerådet til møde,
hvor jeg skildrede forholdene, som det var mig meddelt fra banken – og jeg tilføjede, at vi ikke kunne være bekendt at lade os
rykke for så lille en sum, hvorfor jeg foreslog, at hver af de 8
medlemmer skulle skaffe 200 kr. medens jeg , som vistnok var
den fattigste, men fordi jeg var formand, ville skaffe 400 kr. Hertil svarede de fleste, at de ikke havde 200 kr. liggende, og de
troede ikke, det var muligt at låne dem. Så det var på en måde
trist, men det så næsten også latterligt ud. For dog at vække
kommunens og sognerådets øre føjede jeg til, ville jeg forsøge
, om jeg hos en velstillet slægtning i Ålborg, som jeg vidste

Tekst: Erik Jess
Foto. Fra Arkivet
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BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

Møllehaven
havde en sum penge stående i sparekassen der, kunne få dem
ud og låne os de 2000 kr. Der lød et lettelsens suk fra de fleste af
medlemmerne ved dennne meddelelse.
Sognerådsmødet blev derfor straks hævet, og jeg måtte
samme aften afsted til Ålborg for om muligt at ordne sagen så
betids, at jeg dagen efter kunne være i Hjørring med pengene,
for at vekslen ikke skulle blive protesteret.
Min slægtning var villig til at hjælpe os, men spørgsmålet
var nu, om han kunne få de 2000 kr. ud af sparekassen, da de
ikke var opsagt til udbetaling.
. Han måtte derfor, som det var ventet diskutere længe med
sparekassens bestyrelse, inden han kunne få pengene ud. Han
måtte også benytte en nødløgn for at få dem ved at meddele, at
pengene var lovet til en slægtning, som absolut skulle bruge
pengene til afbetaling på opsagt gæld, og vedkommende ville
være meget uheldigt stillet, dersom han ikke fik disse. Under
dette påskud fik han endelig de 2000 kr. og jeg kom straks afsted
med summen til Hjørring. Her stod flere af sognerådets medlemmer på perronen med ængstelse og ventede på mig, og da jeg
med et smil kunne slå mig på lommen og sige at her var pengene, udbrød de, Gudskelov de havde fået mig til formand.
Vi fulgtes ad til Diskontobanken og betalte pengene, og
var stolte over, at vi undgik den skam, ikke at kunne skaffe så
lille en sum penge for en ellers gældfri kommune af den størrelse. Denne ukendte pengekrise, som det var, rakte sig kun
over et år, så bedredes forholdene, og jeg fik aldrig klarhed over
årsagen dertil. Der var ingen store krige eller hungersnød i
Europa, og det var kun finanskyndige folk, som kunne vide
besked og de tav stille dermed.
Min sognerådsstilling som formand fortsatte til januar 1883
til hvilken tid min seksårige periode var udløbet. Jeg blev fra
flere sider opfordret til at tage imod genvalg, dette nægtede jeg
bestemt med den motivering, at jeg havde en stor og noget
forsømt ejendom, fra den tidligere ejer, som kunne trænge til
den personlige hjælp, som jeg kunne yde. Hertil kom, at jeg
havde en forholdsvis stor gæld på gården, og denne trængte til
ret store bekostninger i flere henseender, som ikke kunne opsættes, og dette at være sognerådsformand på den tid ,uden
løn eller vederlag i nogen henseende, var et betydeligt offer, og
som oftest et utaknemligt hverv.

Saksager 23. juli 1900

Musik i vuggestuen
Børn leger, og igennem legen lærer de. Legen er grundlæggende for det musikpædagogiske arbejde, fordi der igennem leg
kan skabes noget nyt, man kan fordybe sig og koncentrationsevnen bliver stimuleret.

Det musikalske samvær med de yngste børn skal organiseres i helt enkle former. Hvis kravene er for store kan lysten og
evnen til at eksperimentere afvikles. Vi vil gerne skabe et rum,
hvor der er plads til kreativitet og hvor børnene kan udvikle
deres kompetencer i forhold til at give udtryk for ønsker, at vise
følelser og at lære at give plads til andre end sig selv. Der er stor
forskel på hvad man kan når man er 10 mdr. og hvad man kan når
man er 2 ½ år, men det er vigtigt, at der er plads til alle, og at alle
får en følelse af at de er en del af fællesskabet. De voksne i
vuggestuen vil gerne være med til at inspirere børnene til at
være kreative og til at udfolde sig. Der er ikke nødvendigvis
altid en facitliste på tingene – heller ikke på hvordan man kan
bruge instrumenterne eller lave lyde.
Når vi har musik i vuggestuen synger vi forskellige sange,
og det er gerne en blanding af kendte og nye sange, men overvejende af dem de kender, indtil vi kan dem rigtig godt. Nogle
gange spiller en voksen på guitar eller tromme til, og andre
gange synger vi sammen uden musik. Børnene elsker, når vi
tager de forskellige instrumenter frem, og så bliver der spillet
med liv og sjæl. Instrumenterne bliver undersøgt og afprøvet
på forskellig vis, og det giver plads til en masse kreativitet som
hurtigt smitter af på alle sammen. Nogle gange er det
fagter til sangene der fanger børnenes interesse, som det
f.eks. er tilfældet når vi synger vores „goddag-sang“ eller „hjulene på bussen“. Andre gange er det rekvisitter der er i centrum,
når vi skal synge med børnene. Børnene elsker at få lov til at
bestemme et dyr fra „Jens Hansens bondegård“ som vi skal
synge om, og det er også altid et hit at finde visuelle ting til det
vi synger om, som f.eks. en and, en hest og en hestevogn når vi
synger „Rapanden Rasmus“, eller en mariehøne og en snegl når
vi synger „Mariehønen Evigglad“. Vi har også fokus på at bruge
kroppen når vi synger, så det bliver også til forskellige sanglege
som passer til børnenes udviklingstrin. Vi elsker at tage på løvejagt, for så skal vi både hoppe, kravle, cykle mm. Det er vigtigt at
vi har det sjovt når vi laver musik og synger sammen, og det
skal give mening, ellers mister børnene koncentrationen.

Tekst & foto: Møllehaven
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Musik er vigtig og kan bruges til mange ting uanset hvor
gammel man er. Musik giver en følelse af enhed og fællesskab,
og der er mange sidegevinster. Sang og musik er bl.a. med til at
stimulere det sproglige, det motoriske, kreativiteten, det sociale
samspil og meget andet. Det kræver blot, at der er engagerede
voksne, som tør at være på og gå foran, og det er helt sikkert at
børnene følger efter

Rumpebumper:
Sundhed og trivsel med nye vinkler
Børnehavebørnene i Møllehaven har fået nye venner.
Vi har her i Møllehaven været så heldige at blive inviteret til
at deltage i / være med til at udvikle et projekt som har fokus på
sundhed i den meget brede forståelse. Initiativgruppen til forløbet har været Hjørring Musiske Skole og Hjørring Sundhedscenter.

Rumpebumper

Fokusgruppen har været børnene men også forældrene har
været medindraget gennem små „hjemmeopgaver“ som skulle
løses sammen med barnet. Eks. vis tælle skridt fra barnets værelse og ud til bilen, eller fra børnehavens parkeringsplads og
ind til garderoben, der har været flere sjove og fantasifulde
opgaver , som forældrene har givet indtryk af var en god måde
at blive inddraget i noget af det som vi arbejder med i børnehaven.
Projekttitlen har været „Sundhedsorkesteret“ og forløbet
har været bygget op over en noget spøjs „familie“ som kaldes
RUMPEBUMPERNE. Det er 6 figurer som hver illustrere nogle
kompetencer, som er vigtige i forhold til at udvikles som et „helt“
menneske hvor trivsel og sundhed i den meget brede forstand
er nøglebegreber. Krop og bevægelse , sprog, alsidig personlig
udvikling, social/følelsesmæssig udvikling, kulturelle indtryk
og værdier, natur / naturfænomener . Disse 6 temaer er også
grundlaget for den læreplan som vi i institutionen arbejder ud
fra.
Børnene har brugt deres krop , deres fantasi, deres medfølelse/ omsorg m.m. og gennem de 6 sange, som hver fortæller
om
RUMPEBUMPE-figurerne :
HURLUMHEJ,
SANSE,
MULIUS,
RIMSERAMSE,
DOK,
GØJSER.
Sange med hver sit hovedtema , omhandlende hver sin figur, meget forskellige og stemningsfyldte melodier, som på hver
deres måde får børn og voksne med på at være aktive.
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På „SPIL DANSK DAGEN“ kulminerede det hele med at vi
fra Møllehaven var inviteret til en rigtig koncert med det originale „SUNDHEDSORKESTER“ det var en kæmpe oplevelse
og vi sang og dansede / bevægede os sammen med vores nye
familie „RUMPEBUMPERNE“.

Krop og bevægelse i
Møllehaven.

Fra de yngste vuggestuebørn og
Op til de ældste børn på 6 år.
„ Barnets verden er bevægelse og handling i en sådan grad,
at vi kan sige, at barnet tænker med kroppen.
Bevægelse er så fundamental en egenskab ved tilværelsen,
at kun det, der forandrer sig, kan bestå.
Men det skal opleves. Det er det barnet gør.“
Allerede i de første år af et
barn‘s liv udvikler det en række
naturlige bevægelser, såsom at
trille – krybe – kravle – gå –
hoppe – løbe o.s.v. Det er vigtigt at barnet lærer at bruge sig
selv – sin motorik – sin krop og
sine sanser.
Vores børn nyder at boltre
sig i hallen og ude i vores natur,
når bare vi voksne skaber rammerne for udfoldelse.

Nye børn i Møllehaven
Nikolaj

Malou

Theodor

Ebba
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KINA

Krop og bevægelse

Rejseindtryk fra Kina

Fortsat....
I Møllehaven i Harken er idræt en integreret del af vores
hverdag, da vi anser barnets motoriske udvikling, som en meget vigtig del af barnets udvikling.
Allerede fra børnene starter i vores vuggestueafdeling og
op til 6 års alderen går vi til idræt i hallen 1. dag om ugen.
Desuden bruger vi også naturen – nærmiljøet til at bevæge og
tumle os i. Især en tur ud i skoven giver mange muligheder for
nye udfordringer motorisk.

Fortsat fra side 19..
Den kinesiske kost ude på landet (i hvert fald i de områder,
vi bevægede os i) må vist anses for at være sund. Det er minimalt, hvad de indtager af kød. Deres kost består mest af nudelsuppe, grønsager, æg, fisk og ris. Alt sammen meget velsmagende. Vi spiste også stegt slange, smager som ål. Vores smagsløg er dog ikke til de hotte chilipeber frugter. Et par af rejsedeltagerne meddelte glædestrålende første dag: chili – ih, hvor
lækkert og satte tænderne i et stykke. Begejstringen fortog sig
hurtigt og afløstes af åndenød og tåreflåd, for det var virkeligt
hot. Efter den tid undgik vi alle sammen de ildrøde brændende
„djævle“.
Vi var med på en sejltur på Wuyang-floden med udgangspunkt hvor floden begynder sit løb. Vi sejler i små både ind i
den smalle kløft, hvor træ bevoksede kalkstensbjerge tårner sig
op på begge sider. Nydelsen af den meget smukke natur, blev
nogle steder ødelagt ved synet af tomme plastflasker der flød
på vandet. Noget griseri syntes vi, indtil vi fandt ud af at, der
var et formål - der var hæftet fiskenet til flaskerne. Tilsyneladende boede der ingen i nærheden, men ved nærmere eftersyn
så vi af og til små både fortøjet ved et træ, hvor der var trapper
hugget ind i klipperne. Trapperne førte op til fiskernes små
huse langt oppe ad de 750 meter høje stejle bjergsider. Hver lille
lysning mellem træerne, hvor der var bare det mindste lille plet
jord, var der anlagt risterasser. Bare tanken om daglig færdsel
på de stejle bjergsider var nok til at vi fik åndenød.
Fældning af træer til brændsel er der også her bestemte
regler for. Der skal plantes nyt, hvis et areal skoves. Man er
opmærksom på at der ellers sker erodering af bjergsiderne, og
hermed slut med fiskernes bosættelse og liv ved floden.
Vi så skarvfiskeri. Enkelte ældre mænd praktiserer det endnu.
Ellers er det mest på de større floder, hvor der kommer turister,
det vises som en attraktion, der skal betales for. Man binder en
snor om skarvens hals, så den ikke kan synke fisken og lader
den dykke ned i vandet. Når den har fanget en fisk hives fuglen
indenbords og fisken klemmes ud af næbbet.
Fiskeri foregår ikke bare i floder og søer, men også i rismarken. Det er interessant at man både kan avle ris og fisk på
samme mark, Når rismarken tømmes for vand, så fanger man de
største fisk, før vandet ledes over i et nyt stykke jord, der tilplantes med ris. I det område vi besøger er kun 10 % af arealet
landbrugsjord. Helt officielt lyder det på at 88 % er bjerge 10 %
er kuperet og kun 2 % er fladt. For at menneskene har kunnet
brødføde sig selv har det været nødvendigt at udnytte resurserne optimalt. Staten ejer jorden, man lejer dyrkningsretten,
det lejemål kan gå i arv.
Trafik er et kapitel for sig. Ude på landet er der sparsomt
med trafik, men inde i de lidt større byer er der tæt pakket. Her
skulle vi prøve at cykle. Aksel og jeg var nærmest panikslagen
i den trafik. Det viste sig ubegrundet, for man tager virkelig
meget hensyn til cyklisterne og det var sjovt at prøve. Cyklerne er dog ved at være afløst af knallerter og motorcykler.
Vi var også med toget. Ud fra den præcision vi oplevede, så
kan vi her i landet godt lære noget og det er ikke bare et par
vogne, man kører med. Et par gange ved banelegemets sving

Her i Møllehaven er vi meget bevidste om, at møde barnet
der hvor det er i sin udvikling samt støtte og stimulere barnet til
at gå på opdagelse og gøre sig erfaringer med at bevæge sig. Vi
har skabt et miljø, hvor der er tid og rum til at eksperimentere,
bruge sin fantasi og prøve nye udfordringer, der styrker barnets motoriske udvikling.
Det er vigtigt at barnet har en god fornemmelse af sin krop
og oplever glæde ved at bevæge sig indenfor og ude i naturen,
samt barnet opnår kropsbevidsthed d.v.s. styrke sin fin og grovmotoriske færdigheder.
Udfra vores læreplan hvor krop og bevægelse er et af de
seks temaer som vi arbejder med har vi fokus på, at hverdagen
inspirerer til forskellige udfoldelser og udfordringer.
Når vi tænker på læreplan – tænker vi samtidig kontra BMW
( børnemiljøvurdering ) Efter vi nu har arbejdet med vores BMW
i flere år og nu har lavet diverse projekter og evalueringer, har vi
under vores BMW et område omkring Sundhed, hvor netop det
motoriske bl.a. kommer ind. Vi har af erfaring set og oplevet, at
det er en fordel at kombinere læreplanen med BMWén, så det
bliver til et fælles arbejdsredskab, når vi evaluerer de 6 temaer i
læreplanen.

Liver er en balancekunst
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Rishøst – selv i marken er der opsat hår pyntet med blomst hos denne stamme.

kunne vi se den første vogn, men ikke den sidste. Der var mange
turister med, ikke vesterlandske, men de fleste var unge kinesere eller japanere, der havde råd til at betale for luksus tur i de
vel udstyrede og meget rene vogne. Der var servering ombord.
Man kunne købe nudelsuppe og ris med bl.a. stegte grisetæer.
Vi havde dog taget madpakke med – klasket et par skiver brød
sammen med en skive ost. Det var årsag til stor moro. Et par
meget små ældre kineserkoner stod op på deres sæder, for at
kunne se ned på vores madpakke og så pegede de og grinede
højlydt. Hermed skulle alle forbi og se de mærkelige mennesker.
Vi kom til at sætte stor pris på deres øl. Derimod lykkedes
det ikke at finde en rødvin, der var bare nogenlunde drikkelig.
Den første uge byttedes vi til at købe en flaske vin og dele den
mellem os alle, men efter at have smagt os igennem en halv snes
forskellige mærker opgav vi. Hermed være ikke sagt at kineserne ikke kan lave vin. Vi fandt det bare ikke, så vi holdt os til
deres udmærkede øl.
I næste nr. af lokalbladet beskrives livet i landsbyerne og
det kolossale nybyggeri af både huse og veje.

Smuk morgen hvor bjergene spejler sig i floden

Nyslagtet okse på markedsplads
Vores hoteller var fra international standard til det helt enkle – her det sjoveste.
Når man slår klapstolen op, så er man fri for at sidde på hug.

Risterasser

Gadekøkken, hvor vi spiste en lækker frokost.
Grisetæer er en yndet spise
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Julefrokosten
Sundhedsprojekt
Vi i Skovhuset fandt ud af vi ville lave et sundhedsprojekt
her i efteråret. Det skulle ikke være et helt almindeligt et, vi ville
finde på et hvor vi kunne komme i børnenes rekordbog. Vores
valgt faldt på at vi ville være den SFO der i samlet flok kunne gå
flest skridt. Det næste problem var så at få så mange skridt
tællere, vores pengekasse var allerede tom. Så en sponsor måtte
vi finde .Det gjorde vi så i Frank Nørager og co. Hjortdal special
transport og det er vi dem meget taknemlig for. De forærede os
80 skridttællere og så var det jo bare at gå i gang. Vi startede
med at finde en tur op gennem skoven ca.1,2 km den kunne alle
gå på ca. 15 min, var der nogen der havde lyst at løbe turen var
det jo bare helt fint. Vi fik også besøg af en fra børnenes rekord
bog som fortalte om hvordan det skulle foregå. Der var ikke
noget med at snyde og de voksnes skridt måtte ikke tælle med.
En smuk efterårsdag gik vi gang, alle fik udleveret en skridttæller lige efter skoletid, og så var det ellers bare med at komme af
sted. Da turen var slut afleverede
man skridttælleren og alle skridtene
blev talt sammen og vi fandt pludselig ud af hvor langt det var når
alle var med. Hver dag i 30 dage gik
og løb alle turen og vi fik en rigtig
god start på eftermiddagen, ikke en
dag blev sprunget over selv om der
nogle dage regnede og stormede.
Vi oplevede at de fleste faktisk synes det var rigtig dejligt at få sig
rørt oven på skoledagen og nye
venskaber opstod også på den
daglige tur. Efter 30 skoledage
havde vi gået 2.264.567 skridt, det
er rigtig mange og det svarer til
godt 1000 km. og så er vi altså langt
væk hvis en skulle gå så langt .Den
dag vi sluttede fik vi et diplom fra rekord bogen så nu venter vi
spænd på om vi kommer med eller der kommer nogen og slår
den.
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Vi sluttede af med julefrokost da de 30 dage var gået og
festen startede med drinks. Julefrokosten bestod jo selvfølgelig af nogle af alle de sunde ting vi havde spist til 3-mad under
vores sundhedsprojekt. For vi havde også lært en masse om
sund mad. Hver dag hjalp en flok børn med at lave vores 3-mad
som bestod af kartoffelsuppe, tærter, sunde pizza, tomat suppe,
rugbrød, grønsagsboller og meget mere. Det var en rigtig god
oplevelse for os alle og de fleste blev meget optaget af det og
det var jo ligesom også målet med det hele.

EMGP
Vi har også her i efteråret deltaget i EMGP. Det et Enghaven fra Vrå som står for det flotte arrangemang hvor der deltog 12 hold fra hele kommunen. Vi deltog med tre grupper og
Sabrina og Natasja fra 4.klasse vandt, det var så flot og vi vil
ønske dem et stort tillykke. Søren fra 3.klasse og Camilla og
Katrine også fra 3.klasse fik også flotte placeringer så de skal
også have et stort tillykke, det var rigtig flot af jer alle. 2 og 3
klasse plus junior klubben var med som heppekor.
Så er der igen skoledag efter en veloverstået juleferie, og
hvad kan sådan en dag bruges til andet end en kælketur i det
flotte vejr.

LOKAL
bladet

Lokalblad_nr_1_ 2010.pmd

36

21-02-2010, 12:43

HARKEN UGF

HarkenUGF
Grønt Fællesareal i Harken
Efter 27 gode år med Harken UGFs medlemsblad HUGF
Nyt, er foreningen nu gået nye veje, nedlagt klubbladet og
satset på at formidle foreningens aktiviteter gennem andre
kanaler. Lokalbladet vedbliver stadig med at være en god mulighed for at komme „på skrift“ i lokalområdet. HUGF vil også
meget gerne, at foreningens hjemmeside www.harkenugf.dk
udvikles som platform for informationer, og besøges af medlemmer og andre interesserede.
I begyndelsen af februar startede vi med fodboldtræningen
for herrer og damer i seniorafdelingen samt alle oldboys spillere. Juniorspillerne og drenge- og pigeholdene har også holdt
standerhejsning.
Er du interesseret i at komme i gang med at spille fodbold
i Harken, kan du ringe til Karl Erik Pedersen og høre nærmere
om træningen på tlf. 98986206 eller 22321985.
Vintersæsonen er stadig godt i gang i senior-afdelingen i
HUGF. Der er god tilslutning og godt humør på både Seniordanserne og „Harmonisterne“.
Søndag den 7. marts 2010 afholder DGI børneopvisning i
Vrejlev-Hæstrup Hallen. Som noget nyt har DGI bedt Harken
UGF Gymnastik om at være værter og arrangør af en af de
børneopvisninger, der bliver afholdt rundt omkring i Nordjylland i marts måned. Der kommer børnehold fra forskellige lokale foreninger i Vendsyssel. Så kom og oplev en festlig dag
med masser af flot gymnastik.
HUGFs Gymnastikafdeling inviterer til Årets store
gymnastikopvisning i Vrejlev-Hæstrup Hallen, Poulstrup, søndag d. 28. marts.
Igen i år kan vi præsentere en masse store flotte hold til
vores årlige gymnastikopvisning. Alle hold vil vise resultatet
af vinterens anstrengelser. Så vær med til at bakke op om gymnasterne og deltag i en spændende dag med underholdende
gymnastik.

Arbejdet med projektet skrider godt fremad. Vi er i efteråret
kommet en del videre. Sne og frost har nu lagt en fin dyne over
landskabet, og vi bruger vinteren til at planlægge den sidste
del, som skal laves til foråret.
Midt sommer fik vi hytten sat op og lidt senere kom der
borde og bænke samt en stor grill. Nogle af Rundmarkens beboere har allerede lavet deres egen private afprøvning og indvielse af grillpladen, og den blev godkendt og de havde en hyggelig aften.
Græsset fik vi sået inden efteråret for alvor satte ind, og i
november blev der plantet forskellige frugttræer og nogle solitære træer.
Så kom den megen regn, og der blev en hel sø på området.
Naboer foreslog det skulle hedde „Søpavillonen“.
Vi har et problem idet det ser ud til, at området er blevet
meget vådt efter der er blevet pløjet og plantet. - Måske er nogle
gamle drænledninger blevet ødelagt ved pløjningen? – eller det
er den alt for megen vand vi fik? Vi håber vi kan få styr på
problemet til foråret, så vi kan begynde at bruge området. Vi
glæder os til at se træer og buske springe ud og græsset kommer rigtigt op.
Hanne-Lise Hansen
Borgergruppen

Stien påbegyndes

Hytten ankommer - og sættes på plads

En årlig tilbagevendende begivenhed i Harken er, når vi
slår dørene op for det store loppemarked i hallen. Søndag d.
11. april 2010 vil Harken hallen forhåbentlig være fyldt med
gode loppefund, der sælges til meget rimelige priser. Evt. overskud vil gå til foreningens ungdomsarbejde. Vi håber at I, som
de forrige år, har nogle gode effekter klar til os, når vi samler
ind i lokalområdet onsdag d. 7. april fra sidst på eftermiddagen.
Man er også hjertelig velkommen til at aflevere sine sager i
hallen lørdag d. 10. april om formiddagen. Vi siger på forhånd
tak, og glæder os til endnu en dejlig loppemarkedsdag i Harken.

Grillpladsen afprøves og godkendes

Tekst: Åse Henriksen/Hanne Lise Hansen
Foto:Hanne Lise Hansen
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Ny annonce?
ring
98988325

Velkommen til oledissing.dk
Ole Dissing - Rakkebyholmvej 331
9800 Hjørring

Et godt nummer til land og by
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Løkkens
Vejkr
ejkro
Løkk
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g-Tlf
Løkkens
Vej
Rubjer
ubjerg-Tlf
g-Tlf.. 98 99 61 40

SuperBest Taars
Dit lokalefødevaremarked
Forhandler af Olie og
Biobrændsel
Tlf. 9896 1455
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Voerhøj
MaskinstationA/S
Terpetvej 490, 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99
98 98 85 99

MS Staldmontage
Hovedgaden 75
Poulstrup
Ålborgvej 602, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 62 15
www.verasvine.dk

Tlf. 23 35 82 60
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ØSTERMARKEN 61

Bøjholmvej 4, Sæsing, 9830 Tårs
T lf
ax 98967788
lf.. 98967755 ffax

DKs bedst betalte fritidsjob

Her kunne din
annonce have
stået
NeuromediaAps
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
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v/Sonja Larsen, Engager 1,
Poulstrup, 9760 Vrå
www.salonklip.dk

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

98 98 80 20

Tømrermester

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

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

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

Lokalblad_nr_1_ 2010.pmd
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Poulstrup Skolevej 5 - Poulstrup

VREJLEV-HÆSTRUP
HALLEN

Lokalblad_nr_1_ 2010.pmd

Hele egnens
samlingssted
Sport og
fritid

Tlf. 23 11 65 49

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

Aalborgvej 90

SALG AF
HVIDEVARER
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KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM
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FRI

Fra den gamle kasse.
Jeg var ved at rydde op på lagerrummet bag kontoret,
og kom jeg ved ikke for hvilken gang til en kasse med
gamle billeder. Jeg vidste godt den var der og vidste også
godt, at den rummede lidt gamle billeder.
De gange jeg havde mødt den, var den fortravlet sat
på plads igen, men den her gang gik bunden ud. Nu var
der ingen vej uden om.
Jeg måtte samle dem op…have fingrene i dem…og
jeg blev straks blød om hjertet, da jeg så de her 3 billeder.
De er fra det år, hvor Vrejlev-Hæstrup skole løb med alle
Spardille-Cup-pokalerne.
Det var „in hilt te måe“ for ungerne fra de store
byskoler. De blev fejet af banen, da de talentfulde
boldspillere fra Vrejlev kom på banen - og vi løb med
sølvtøjet.
Ungerne var med rette stolte. Jeg var holdleder, og
selv om det absolut var ungernes fortjeneste, var jeg
alligevel lidt mere ret i ryggen, da jeg den lørdag eftermiddag
kørte hjem. Vi havde vist de andre, at de små skoler godt
kan være med – også på det sportslige område.
Arne L-L

KVARTER

Fra venstre er det: Lene Villadsen, Lone C Larsen, Lone Villadsen,
Merethe Jess, Helle N Nielsen, Anette og Mette

Fra venstre er det:Lars Villadsen, Jens Nørgård Nielsen, Jan
Christensen og Jens Ejner Hurup

Fra venstre er det:
Erik Jensen, Kaj Henriksen, Henrik Larsen og Torben Jørgensen

Du kan nå det endnu..
Har du glemt at betale for bladet, kan det nås endnu.
Indbetal på konto: 9070 000 01 52889 i Sparekassen Vendsyssel

HUSK
bladet kan kun fortsætte
med din støtte.
Det er helt frivilligt hvor meget man betaler.
De fleste betaler 100,-kr for enlige og 150 kr. pr.
husstand, men man må gerne betale mere..

Tak for din støtte

Tekst & foto: Arne Larsen Ledet
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LOKALBLADET

VEJVISER

LOKALbladet
Lokalbladet er et upolitisk sogneblad, der udgives af en kreds af
foreninger og institutioner i
Vrejlev-Hæstrup området.
Bladets formål er at formidle
nyhedsstof fra området, at støtte
og synliggøre foreningslivet og
lokalsamfundet udadtil og
anskueliggøre lokalhistorien.
Bladets økonomi bygger på
brugerbidrag fra læserne,
foreningsstøtte, sponsorer og
annoncører.

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

REDAKTION
Ansvarshavende
Foreningsstof
Redigering
Annoncer
Korrektur

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

98988063
36958978
98988325

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

Lillian Toft Jensen,Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå
Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå
Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå
Ingen meddeler
Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring
Jytte Schneider Jacobsen, Hæstrupvej 42, 9800 Hj.
Ingen meddeler
Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring
Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå
Hanne Weirum, Hovedgaden 106,9760 Vrå
Lone Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå

98988422
98986166
98986495

Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
Aase Hvidberg Henriksen,Ålborgvej 603, 9760 Vrå
Annette Jess, Høgstedvej 160, 97+60 Vrå
Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Vagn Jensen, Høgsted Kærvej 35, 9760 Vrå
Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå
Lone Hylgaard, Smidstrupvej 292, 9760 Vrå
Lise Bisgaard, Byager 15, 9760 Vrå
Børnehaven Skovager, Skovager 7, 9760 Vrå
Dorte Vanggaard, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå
Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
ingen
Servicemedarbejder Inger Hansen
Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå

98988394
60776446
98988267
98986346
98988439
98988688
61116970
98902232
98988327
29641227
98988394

98986467
98986413
98986289
98988029
98988593
98988161

FORENINGSSTOF
SIDSTE FRIST FOR
INDLEVERING ER:
5. JANUAR
1. APRIL
1. JULI
1. OKTOBER

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

Børnenes jord
HUGF
4H
Møllehaven
Poulstrup Badmintonklub
Poulstrup Borgerforening
Poulstrup Rideklub
Skolebestyrelsen, V-H skole
Skovager
KFUM-Spejderne
Sport 81
Støttef. f. Aktivitetshuset
Menighedsråd

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

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

ih@hansen.tdcadsl.dk

Multinetværket

- 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.

Formand forMultinetværket:
Jens Ole Frederiksen
Næstformand
Kirsten Mouritsen
Sekretær:
Edith Jess

98988360

Styrelsen 2009-2010:
For menighedsrådet
Knud Birch Andersen
For skolebestyrelsen
Merete Pilgaard
For børn- og ungegruppen
Lilian Toft Jensen
For foreningerne
Jens Ole Frederiksen
For aktivitetscenterets støttegruppe
Tove Mortensen
Kunstudstillingen
p.t. ingen
For Vrejlev Hæstrup Hallens fond
Kristian Kjær
Kulturgruppen i Poulstrup
Edith Jess
For Lokalbladet
Kirsten Mouritsen
For Poulstrup.net
Inger Hansen
Formand for landsbyrådet i Poulstrup
Jens Ole Frederiksen
Formand for Landsbyrådet i Harken
Niels Peter Kjøge
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FORENINGS

VEJVISER

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

Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå
Arne Larsen-Ledet, Irisvej 1, 9760 Vrå
Kontoret ......................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Erling Petersen, Præstebakken 23, 9830 Tårs
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå ..........................
Flemming Jensen, Søndervej 130, 9800 Hjørring

98988125
98982127
96231581
96231588
98988308
96231586
41223988
41223988
96231583
96231585
96231587
96231587
98988367
96239708
98963421

DAGINSTITUTIONER
Møllemarken
Rundmarken
Skovager

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

98986346
98986347
98988327

PLEJEHJEM
Poulstruplund
Skovgården

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

96234711
96234711

KIRKERNE
Sognepræsten
Kirkesanger
Organist
Kirkebil

Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå
Anders Boelt Kristensen, Fredensvej 25, 9760 Vrå
Bodil Andersen, Nedre Byvej 6, 9760 Vrå
Charlotte Kristiansen

98986043
98986801
21754440
98998362

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

98988360
23831450
98988284
98986333

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord
HUGF
4H
Lokalhistorisk Forening
Poulstrup Badmintonklub
Poulstrup Borgerforening
Poulstrup Rideklub
KFUM-Spejderne
Sport 81
Støttef. for aktivitet

Bodil Nielsen, Gl. Rønnebjergvej 4, 9760 Vrå
Åse Hvidberg Henriksen, Ålborgvej 603,9760 Vrå
Annette Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå
Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå.
Vagn Jensen, Høgsted Kærvej 35, 9760 Vrå
Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå
Martin Povlsen, Hovedgaden 36, 9760 Vrå
Dorte Vanggaard, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå
Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå
Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå

98988362
98986446
98988267
98986063
98988439
98986824
98986534
29641227
98988777
98988271

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

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

98986390
98986244
98988063
98988011
98988449
98988491
98988088
98988360

Vrejlev-Hæstrup
Kirker:
Kirkegårdsleder
Servicemedarbejder
Menighedsrådet

TID OG STED
LOKALHISTORISK ARKIV:
Åbent: Mandag
16.00-18.00
AKTIVITETSHUSET:
Åbent: Tirsdage
11.30-16.00
Torsdage 8.30-16.00
Fredage
8.30-13.00
Fodterapeut:
Bestil tid på
tlf. 98988011
BOGBUSSEN:
Poulstrup:Mandag15.20-16.20
SPAREKASSEN
„VENDSYSSEL“:
Hovedgaden 73, Poulstrup:
Mandag .............. 10.00-16.00
Tirsdag.............. 10.00-12.00
Torsdag ............. 10.00-17.30

WEB-GUIDE
SPORT81:
www.pv81.dk
BØRNENESJORD:
www.ministrup.dk
KIRKERNE:
www.vrejlev-haestrup-sogne.dk
POULSTRUP.NET:
www.poulstrup.net

MAIL-GUIDE
SOGNEPRÆSTEN:
KRR@KM.dk
VREJLEVKIRKE:
Vrejlev.kirke@mail.dk
MENIGHEDSRÅDET:
bbnpost.dk
LOKALBLADET:
e@jess-rantzau.dk
POULSTRUP.NET
poulstrup.net@gmail.com
NORDJYSKE:
lindager@vip.cybercity.dk
SKOLEN:
vrejlevskole@hjoerringkom.dk
SPAREKASSEN Vendsyssel:
mail@sparv.dk.

MAIL-GUIDE
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Vendsyssel

HøjRente FLEX
Ønsker du en
høj forrentning
af dine penge?
Vil du samtidigt gerne
have mulighed for at hæve
4 gange årligt, hvis du skulle
få brug for nogle af dine penge?
Med Vendsyssel HøjRente Flex får
du både høj forrentning og
indbygget fleksibilitet

2,35%
Indlånsrente p.a.

Rikke Ejstrup Aune
Tlf. 82 22 95 52
rea@sparv.dk

Pia Stanley Nysted
Tlf. 82 22 95 70
psn@sparv.dk

Nominel rente pr. 18.09.2009

Læs mere på
www.sparv.dk

Kig ind til os i POULSTRUP - OG FÅ RÅD!

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

Poulstrup afdeling
Hovedgaden 73
9760 Vrå
Tlf. 98 98 81 00

www.sparv.dk

