
bladetbladetLOKALLOKAL
for Vrejlev-Hæstrup sogne

 22. ÅRGANG - 2011                             Find mere lokalstof på:  www.poulstrup.net

2



LOKAL
bladet2

Arrangementskalender - 2011
11. juni
Stævne i Bjergby
Arr: Poulstrup rideklub

15. juni
Aktivitetshuset
Bustur til Hanstholm

17. - 19. juni
Muslejr
Thoruphede
Arr.: KFUM spejderne

22. juni
Sommerfest
Spejderhuset
Arr. KFUM-spejderne

23. juni
Sct. Hans aften
Børnenes Jord
 Arr: Børnenes Jord

23. juni
Sct. Hans aften
Præstegården
Arr: Menighedsrådet

25.juni kl. 13
40 års fødselsdagsfest
Arr: Børnenes Jord

29. juni
Stævne i Poulstrup
Arr: Poulstrup rideklub

29. juni kl. 12
Grill fest
Arr.: Aktivitetshuset

7. – 11. juli
Sommercamp
Arr:  Hallen

Uge 30
DANA cup
Arr.: PV sport 81

30. juli - 6. august
KFUM spejderne sommerlejr
Port Arthur, Fyn

13. august
Stævne i Bindslev
Arr: Poulstrup rideklub

26. august
Spejder for en dag
Spejderhuset
Arr. KFUM-spejderne

27. august
Stævne i Holmens Ponyklub
Arr: Poulstrup rideklub

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

10. september
Ministævne i Poulstrup
Arr: Poulstrup rideklub

16. - 18. september
KFUM spejderne gruppelejr
Gittehus
Arr: KFUM spejderne

19. november
Julefrokost „Kandisfest“
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr. Hallen

27. november kl. 10 - 15
Julemarked
Vrejlev-Hæstrup Skole
Arr. KFUM spejderne

I 1960 var Lund Skoles ældste klasse på
udflugt til København, men hvem var med
på turen?

Det vil Lokalhistorisk Arkiv gerne vide ,
så kender du en eller flere af personerne på
billedet hører vi gerne fra dig.

Arkivet er åbent hver mandag fra 16 – 18
Du kan også ringe eller maile til os
Tlf. 98988063
Mail e@jess-rantzau.dk

Efterlysning
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Se tekst side 11

Samarbejde, sammenhold, samfund alle ord der
har præget vores dagligdag langt tilbage i tiden.

I det gamle bondesamfund var det altafgørende, at der var
både samarbejde og sammenhold, for at den enkelte by kunne
fungere og overleve, og det samme gælder også i dag.

Hvis ikke vi slutter op, og samarbejder om de tiltag der er i
lokalområderne, så mister vi vores idenditet, og dermed vores
ret til at eksistere som selvstændigt lokalområde.

Hvis ikke vi slutter op om vores skole og tager imod de tilbud
der er der, så vil vi miste de unge, der skal være med til at forme
fremtiden for Vrejlev og Hæstrup sogne. Forsvinder børnene til
Hjørring eller andre byer, så vil vi også miste fødekæden til vore
foreninger, da børn og unge helst vil følges med nogle de kender,
så derfor vil de ofte søger bort fra området.

Det er helt afgørende for den dialog der er i familierne, at
man som forældre ikke prøver at påvirke børnene til at fravælge
den lokale skole, fordi man synes, det er nemmere at tage børnene
med, når man alligevel skal forbi en anden skole på vej til arbejde.
Lad børnene gå på den lokale skole til og med 6. kl. så kan man
vælge, når der alligevel skal se et skoleskift.

Her i området har man altid været gode til at samarbejde, vi
har haft fælles præst i flere hundrede år, og i dag har vi også
fælles menighedsråd. Man har også samarbejdet om mange
forskellige projekter, ungdomsforeninger, boldklubber, rideklub,
bygning af idrætshaller, diverse tiltag omkring byerne og ikke at
forglemme købmandsbutikken i Poulstrup.

Området er også præget af, at mange unge vælger at flytte på
„landet“, måske på grund af de lave huspriser, men også p.g.a.
de mange tilbud, der er her i området, men også den følelse af
samarbejde og sammenhold, som karakterisere et godt og
velfungerende lokalsamfund.

Vælger man at flytte på “landet“, skal man foruden at nyde
de goder der er, også bidrage til lokalsamfundet ved aktivt at
medvirke og deltage i de tiltag og de arrangementer, der er på
stedet.

Jeg ønsker alle en god sommer Erik Jess
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Så står der april på kalenderen, men ser vi lidt tilbage så
havde Aktivitetshuset i januar et foredrag med Anne Rottbøl
fra Børglum Kloster. Anne fortalte levende om klosterets histo-
rie og hvordan det er at leve og drive den virksomhed Klosteret
er i dag. Foredraget blev suppleret med billedfremvisning af de
mange episoder som Klosteret har medvirket til, en meget fin
eftermiddag.

Februar bød på en spis sammen aften, som altid er en hyg-
gelig aften med god mad, sang, snak og et slag kort.

Den årlige generalforsamling d. 16. marts startede med gule
ærter og efterfølgende generalforsamling. Lis Krogholm ønskede
at udtræde af bestyrelsen, og Birthe Bjerre blev valgt ind. Tak til
Lis for mange års godt samarbejde. Den Nye bestyrelse for
Aktivitetshuset er, Formand, Tove Mortensen. Næstformand,
Bent Nielsen. Kasserer, Lene Thomsen, Poul Thomsen og Bir-
the Bjerre. Den nye bestyrelse er allerede ved at planlægge
mange nye arrangementer.

Og så er foråret også tiden hvor vi tager på tur og årets
første kør selvtur gik til Tornby Klitplantage hvor den med-
bragte kaffe også blev indtaget.

De kreative piger om torsdagen har også været på tur. Før-
ste stop var Strikkestuen i Tolne hvor der blev suppleret+ op
med garn til de „ tomme strikkepinde“ Derefter kørte vi til Bind-
slev hvor vi drak den medbragte kaffe i Aktivitetsklubben på
Smedegården og så deres lokaler og motionsrum. Turen slut-
tede af i det Kreative Hus, også i Bindslev, et hus hvor mange
kreative personer, børn som voksne mødes. Her var også inspi-
ration at hente til flet og strikkefolket.

Vores nye program er klar, og cykelholdet starter ud, man-
dage kl. 16.00  Pe‘tanque banen er klar til brug, og fredag er der
vores gå ture. Edb har lukket ned til lang sommerferie men er
klar igen 5. sep.

Og d. 15. juni har vi vores heldagsudflugt som i år går til
Bunkermuseet i Hanstholm. Så kik indenfor og hent vores pro-
gram.

Aktivitetshuset

AKTIVITETSCENTRET
POULSTRUP

Tekst & foto: Aktivitetshuset

Anne Rottbøl fra Børglum Kloster fortæller

Strikkefolket i fuld aktivitet

Kortene er givet
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Kom til Sct. Hans fest og 40 års fødselsdag på Børnenes
Jord i Poulstrup

I år fylder Ministrup – Børnenes Jord, 40 år og det fejres
med et brag af en fødselsdagsfest på legepladsen, lørdag d. 25.
juni 2011, men allerede torsdag d. 23. juni rejser vi teltene og
inviterer til Sct. Hans fest med grill selv fra kl. 18.

 Lørdagens runde fødselsdagsfest starter med et flot op-
tog, med en pigegarde i spidsen, gennem Poulstrup by og der-
udover bliver der forskelligt underholdning, men se mere om
dette i dagspressen og på opslag i byen, når programmet for
festdagen er helt på plads. Du kan også følge med på
www.poulstrup.net og på www.ministrup.dk

 
„Ministrup“ Børnenes Jord i Poulstrup opstod i 1971, hvor

en gruppe forældre fik en god idè om at der skulle være en fælles
legeplads midt i Poulstrup by og sikkert skævede lidt til Vrå,
som fik en Børnenes Jord et par år tidligere.

Børnenes Jord i Poulstrup er en åben forening uden regi-
strerede medlemmer, med legeplads beliggende på Gl. Rønne-
bjergvej i Poulstrup. Legepladsen ejes til stadighed af børnene
i Poulstrup og foreningens forældrebestyrelse tilrettelægger ak-
tiviteter for områdets børn, og legepladsens vedligeholdelse. 

I 2006 blev Børnenes Jord, Poulstrup valgt til Årets Bør-
neby i hele Nordjyllands Amt og for pengepræmien på 30.000,-
kr. der fulgte med titlen, har forældrebestyrelsen udskiftet de
fleste af legeredskaberne og lavet faldunderlag osv. så lege-
pladsen i dag fremstår rigtig flot og tidssvarende. Børnenes
Jord har til sommer eksisteret i 40 år, og glædet børn i Poulstrup
i ligeså mange år, og den skal selvfølgelig gerne bevares i mindst
40 år endnu, idet den er børnenes fristed - en dejlig grøn plet
midt i Poulstrup by, som dagligt bliver brugt af egnens og by-
ens børn, skolen, børnehaven og dagplejerne. Børnenes Jord er
et stort aktiv for Poulstrup, og er med til at gøre byen til et
attraktivt sted at bo, også for børnefamilier.

Børnenes Jord i Poulstrup

I år kan Børnenes Jord fejre sin 40 års fødselsdag
og det foregår lørdag d. 25. juni fra kl. 13, men allerede
torsdag d. 23. juni afholdes der Sct. Hans fest for alle
interesserede og man kan grille selv fra kl. 18.

BØRNENES JORD
POULSTRUP

Tekst & foto: Børnenes Jord
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I efteråret 2008 flyttede en familie på 3 ind på Dams-
gård i Gl. Rønnebjerg. Der er så siden kommet 2 mere til,
så nu er der:

Far: Lasse Nielsen der arbejder som sælger for Roblon
i Frederikshavn, han kommer oprindelig fra Vejby.

Mor: Heidi Møller Grøntved der for tiden er på bar-
selorlov, men er uddannet på AUC i tysk og kommunika-
tion. Heidi stammer fra Mygdal.

Bernhard: Er lige blevet 4 år og går i børnehave.
Lauers: En rigtig glad dreng på halvandet år.
Almine 5 måneder gammel, og som lige er blevet døbt.
Medens Heidi læste boede de i en årrække Tyskland

i, og derefter i en lejlighed i Ålborg, men de er faldet godt
til, og er meget glade for at bo i Damsgård. De har gode
naboer, og masser af plads til at børnene kan brænde
krudtet af, for der er gang i den med 3 små børn.

 Lasse og Heidi har også planer om at blive selv-
forsynede med frugt og grøntsager. Lasse siger Heidi er
en knag til at lave mad, Almines barnedåb med 30 gæste,
klarede hun nemt.

 Lasse vil gerne spille fodbold, når han får tid, det vil
sige, når børnene er blevet noget større, haven kan passe

sig selv, og der er styr på vedligeholdelsen af alle husene.
Godt nok er vi lidt sent på den, men I er meget velkomne i Gl. Rønnebjerg.

Bastholm Møllevej 115 blev sidste år solgt til Dorte Hovaldt og
Flemming Dalberg. Dorte har et arkitektfirma, så Poul Anker Bechs
tidligere atelier er et perfekt arbejdssted. Det var sammen med det
meget charmerende hus, og den dejlige beliggenhed, afgørende for
købet.

Flemming er uddannet maskinmester og arbejder i teknisk afde-
ling på Ålborg Sygehus, hvor han står for drift og vedligeholdelse.

Godt nok er det et flot hus de er flyttet ind i, men det trængte til
en renovering indvendig, og det skal jeg love for det får. Dorte og
Flemming har revet de gamle gulve op, og lagt et rigtig flot trægulv
overalt. Væggene er sat i stand, og lige for tiden er det de gamle
dørkarme fra 1918 der får en omgang. Flemming satser på at nå et sæt
pr. weekend. Der er mange lag godt gammelt maling der skal af, og de
bliver renset helt af, inden de kan begynde at male dem igen.

Dorte syntes huset er lidt dyrt at varme op, hun tegner en del
huse, og brænder for passiv huse, men det går ikke rigtigt derhjemme.
Det er stadig de gamle vinduer, med et lag glas og fortsatsvinduer der
er i huset, og det klæder det gamle hus så flot.

Her i foråret skal de så også i gang med den store og til dels
tilgroede have. De købte huset da der lå en halv meter sne, så de
vidste ikke rigtigt, hvad der var derude. Godt nok har de fået et par
lam i indflyttergave, men de tror nu nok, de får brug for en havemand.
Så har du lyst til et lille ekstra job, hører de gerne fra dig.

I deres sparsomme fritid løber de en del, Dorte mere end Flem-
ming.  Begge har motorcykel, Dortes en hurtig italiener, men den
maskinmesteren har, er selvfølgelig en gammel Harley der skal skrues
på. De håber på en tur til Sverige til sommer, men hvilke motorcykel
de skal på ved jeg ikke, det lyder ikke til at det går lige stærkt, hvis de
skal køre på hver sin.

Vi håber Dorte og Flemming falder godt til og ønsker dem vel-
kommen til egnen.

Gadespejlet

Tekst & foto: Meddelerne
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Lone Visholm Larsen Hovedgaden 54 Poulstrup har fået
en lille dreng. Noah er født d. 9. november 2010 og var en lille
fyr på 51 cm der vejede 3390 g. I dag er han  blevet en stor
dreng på godt 8 kg. Lone arbejder som faglært landmand i
Tollestrup. Den lille familie har boet i Poulstrup i et år

Ingen skulle være i tvivl den
28. marts landede storken hos
Louise og Anders på Præstevej 10,
med en dreng. Han vejede 4070 g
og målte 53 cm.

Han har et dejligt mørk hår og
skal hedde Adam og døbes i Vrejlev
Kirke.

Lokalbladet ønsker god vind
fremover.

Atter har storken været på Præstevej i Hæstrup Mølleby.
Den 10 februar fik Louise og Rene en lille pige.
Louise Engbo Christiansen der er fra Skibsby og læser til SSA, er for

tiden på orlov. Louise er desuden kosmetolog, og hun satser på senere at få
en klinik på adressen.

Rene Kristensen er fra Sønderskov og arbejder som murer i Serritslev
Murerforretning.

Fritiden får med at renovere beboelsen. De vil gerne spille lidt badmin-
ton i hallen til vinter. Familien har 2 heste og har lige fået et lille hoppeføl.
De har længe gået og set efter en ejendom, som de kunne renovere og få plads til deres
heste. De er rigtig glade for at bo i Møllebyen.

Det er kommet redaktionen for øre, at deres lille pige skal døbes i Hæ-
strup Kirke.

Lokalbladet ønsker jer god vind fremover.

På Præstevej 20 bor et par dejlige piger med
deres forældre. Forældrene har været i bladet, men
nu har pigerne chancen.

Maja er 4 år
Mille snart 1 år
Mor er startet igen efter orlov som pædagog

og far er pt. på kursus ellers er han ansat i Kom-
munens parkafdeling. Familien er rigtig glade for,
at der er faldet ro omkring daginstitutionsområdet
i kommunen. De er rigtig glade for børnehaven og
vuggestuen på Rundmarken.

Hos familien Kristensen på Nedre Byvej 12 kom Mads
Christian til verden den 9. Marts 2011. Her ses Mads sam-
men med sine søskende Kristoffer 9 år og Emilia 5 år. Begge
søskende er meget glade og stolte over deres lillebror. For-
uden børnene består familien af mor Karina og far Kenny.

G
ad

es
pe
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t

Tekst & foto: Meddelerne
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Sommercamp 2011
Den 4. Sommercamp i Poulstrup er undervejs, og efterhån-

den kan vi vel kalde det for en årligt tilbagevendende tradition,
at Sommercamp for FLP-forhandlere – det SKAL bare holdes i
PV Sport 81 regi – i meget tæt samarbejde med Vrejlev Hæstrup
Hallen.

Allerede inden deltagerne i Sommercamp 2010 forlod Pouls-
trup, var der omkring 800 forhåndstilmeldt til dette års Sommer-
camp. Så mange forventer vi dog ikke, men fuldt hus skal der
nok blive.

Igen i år har skolen velvilligt stillet lokaler til rådighed, og
mange vil overnatte i klasseværelser ligesom de tidligere år. Og
så håber selvfølgelig på rigtig godt vejr – altså fuld sol – vi har
jo aldrig prøvet andet.

Der bliver også lavet campingplads på begge fodboldba-
ner, så de der ønsker det, kan campere på „Poulstrup Camping“

.Vi har ikke så meget hjælp udefra i år – så derfor har vi hårdt
brug for dig og din hjælp

Det er jo et meget stort arrangement, derfor skal der bruges
rigtig mange frivillige hjælpere, som vil medvirke til at idrætsfor-
eningen og hallen kan tjene penge til byens ungdom og alle de
sportslige aktiviteter vi har i byen.

Der skal bruges hjælpere til mange forskellige funktioner
og der kan bl.a. nævnes: hjælpere til „check-in“, kiosk og cafe-
teria, morgenmad, frokost og aftensmad (der bruges engangs-
service på nær knive og gafler, maden leveres udefra, men der
skal fyldes op og ryddes væk), rengøring, borddækning/afryd-
ning, opstilling og nedtagning af de store telt, opstilling af borde
og stole ved fester og underholdning, baren ved de forskellige
arrangementer og meget andet arbejde.

Kan du/I hjælpe én eller flere dage i uge 27, og har du/I
lyst til at få en rigtig god oplevelse fra d. 7. til d.11. juli, så kan
I tilmelde jer hos Rikke Christi-
ansen tlf. 28 45 13 87 eller Mari-
anne Stokbro tlf. 98 98 81 07 Evt.
mail til hallen@poulstrup.net.

Selvom alle har travlt i Sommer-
camp-dagene, så er der stadig
plads til hygge og socialt samvær,
så kom og vær med i fællesskabet,
hvor overskuddet er til glæde og
gavn for alle i lokalsamfundet.

Sommercamp

SOMMERCAMP
2011

Tekst & foto: Inger Hnasen
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Hjælp PV Sport 81 i uge 30, hvor vi er værter ved Dana Cup
 
Hvert år i uge 30 afholder Fodboldklubben Fortuna Hjør-

ring verdens 3. største ungdomsfodbold turnering. Til denne
begivenhed står Poulstrups lokale idrætsforening PV Sport 81
for indkvartering, morgenmad og et døgnåbent cafeteria. De
mange spillere og ledere indkvarteres på skolen i Poulstrup. Der

er brug for rigtig mange frivil-
lige hjælpere i denne uge, hvor
PV Sport 81 tjener en stor del af
de penge, der skal til for at drive
en idrætsforening, nu hvor de
kommunale driftstilskud bliver
mindre og mindre.

 Det er i øvrigt en stor op-
levelse at være hjælper i Dana
Cup ugen, hvor man møder an-
dre kulturer, da spillere og le-
dere kommer fra hele verden.
Det er også en god måde at
møde andre fra lokalsamfundet
og vi har det rigtig sjovt sam-
men.

 Meld dig som Dana Cup hjælper i Poulstrup i uge 30. Ring
til Tom Bak på mobilnr. 23308555 eller tlf. 98988777, eller send en
mail til tr.bak@mail.dk og fortæl hvilke dage og tidspunkter, du
kan hjælpe. Hjælp byens idrætsforening og få dig en uforglem-
melig oplevelse i den internationale atmosfære, der er i og om-
kring hallen og skolen i hele uge 30.

PV Sport 81

HUGF loppemarked
D. 6. april blev der samlet ind. Igen kom den frivillige skare

til hjælp, både chauffører til de biler, som firmaer velvilligt havde
stillet til rådighed, samt alle dem, der var klar i hallen til at
sortere og stille til salg onsdag og fungere som sælgere søn-
dag. Vi hyggede os med arbejdet – de fleste hjælpere var gen-
gangere fra de forrige år. Da HUGF lukkede hallen kl. 14 søn-
dag eftermiddag efter et pænt besøgt loppemarked, havde vi
en aftale med spejderne fra Poulstrup, der kom og frasorterede
de effekter, de kunne bruge til deres loppemarked senere på
foråret, inden vi kunne rydde hallen for de sidste usolgte ting
og sager. Tiloversblevet tøj og legetøj sendes til Rumænien,
så det kan glæde mennesker i nød der. HUGF siger tusind tak
til alle, der gav effekter til loppemarkedet og til alle dem, der
gav en hånd med på den ene eller anden måde.

  På HUGFs vegne, Henny

HUGF

Som noget nyt er vi til sommersæsonen i HUGF Gym-
nastik startet op med Zumba for børn – ZumbAtomic

ZumbAtomic er et Zumba-koncept for børn, hvor må-
let er at lave et sjovt og sundt træningsprogram som inde-
holder musik, dans og energi!

ZumbAtomic er mere end bare motion det udvikler:
· Respekt ·   Koordination
· Teamwork ·   Balance
· Stolthed ·   Kreativitet
· Selvtillid ·   Hukommelse

ZumbAtomic består af to klasser, Lil’ Starz (5-10 år), og
Big Starz (10-15 år).

Træningstimerne indeholder dans og leg
Holdene forventes at fortsætte i vintersæsonen også,

så hold øje med programmet på vores hjemmeside
www.harkenugf.dk.

PV SPORT 81/
HARKEN UGF

Tekst & foto: PV Sport 81 & HUGF

www.pv81.dk
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HUGF Gymnastikopvisning

Søndag den 27. marts 2011 løb årets forårsopvisning af
stabelen i Vrejlev-Hæstrup Hallen. Det blev en hyggelig dag
med stort fremmøde, og flotte opvisninger fra alle vores hold.
Efter indmarch og fælles opvarmning, gik de første hold på gul-
vet og viste hvad de havde lavet i vinterens løb. Zumbapigerne
bød på en „prøvetur“ på gulvet, og en del tog udfordringen op.
Da de første hold havde lavet opvisning var der kaffepause,
hvor mange havde været søde at „sponsorere“ en kage til kaf-
fen. Mens de voksne drak kaffe tumlede børnene på redskabs-
bane på gulvet.

Efter pausen var vi så heldige at have besøg fra Vivild efter-
skole, som havde ca. 150 gymnaster på gulvet. Det var en rigtig
stor oplevelse at se så mange gymnaster på gulvet på en gang,
og det var en rigtig flot opvisning, til stor glæde og inspiration
for både store og små.

Da alle Vivildgymnasterne var taget af sted igen, var det tid
til de sidste hold fra Harken og deres flotte opvisninger. Alt i alt
en rigtig dejlig dag, som vi håber alle de fremmødte nød.

        Rigtig god sommer fra
               HUGF Gymnastik

HARKEN UGF

Tekst & foto: HUGF
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Lokalhistorisk Arkiv får mange opgaver mellem år og dag.
I starten af januar fik vi et brev med en forespørgsel om Genforeningsstenen i

Rønnebjerg plantage og med forespørgslen var der en omtale af stenen fra 1931, se
nedenstående.

Jeg var i den anledning i Rønnebjerg for at se på stenen og kunne se at den
trængte til lidt kærlig omhu, inskriptionen trænger til at blive opfrisket og området
rengjort og renoveret, er det en opgave for beboerne i Gl. Rønnebjerg?

Lokalhistorisk Arkiv

LOKALHISTORISK
FORENING

Tekst & foto: Lokalhistorisk Arkiv
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25 år med Guldager Maskin-
station

Der lå ikke noget symbolsk i,
at der blæste en strid vind den dag
Carina og Henning Christiansen
samt deres 3 børn  på Smedievejen
56 kunne fejre,  at det var 25 år
siden Henning startede med at
drive maskinstation. For virksom-
heden har stille og roligt „groet“ i

løbet af alle årene.
Henning er udlært mekaniker og da han var i lære og stadig

boede hjemme hos forældrene på Guldagervej 489, købte han
sin første traktor – en brugt, såkaldt englænder – et stort øje-
blik, da han overtog den på kajen i Esbjerg og selv kørte den
hele vejen hjem til Guldager.

Naboerne til Hennings hjem og naboerne i Rakkeby, hvor
han var i lære som mekaniker, blev hans første kunder. Efterhån-
den spredtes kunderne længere ud som ringe i vandet. Der blev
ikke reklameret – det gik bare fra mund til mund – og sådan er
det stadig.

 I starten blev alle ferier på arbejdspladsen lagt om efter-
året, hvor der var mest arbejde med maskinerne. Maskinstations
arbejdet greb dog om sig og kom til at fylde mere end, der var tid
til i både weekender og ferier, så han tog springet – kvittede det
faste arbejde og kørte maskinstation på fuldtid - stadig med
base hjemme, hvor mor, Inger Marie, var telefonpasser.

I 1991 holdt maskinerne flyttedag idet det nuværende do-
micil blev købt. Her var en lade, hvor indmaden blev fjernet og
erstattet med stålbuer og så var der plads til hele maskinparken,
der året efter blev udvidet med den første helt nye traktor.

De første 6 år var Henning  alene, men så kom der mere
arbejde og flere maskiner til - der blev arbejde til en mand  mere
og den første mand blev ansat.

Det var en helt ustyrlig lyst til at arbejde med maskiner, der
fik ham til at starte, men Henning havde ikke noget klart mål fra
start om, hvad det hele skulle ende med, dog hele vejen igen-
nem med det for øje, at der skal være sammenhæng med arbejde,
antal ansatte og  investering i nye maskiner. Henning siger, at
målet for fremtiden stadig ikke kan sættes, for man  er nødt til at
tilpasse sig forholdene. Tingene ændres så hurtigt og så må vi
bare følge med og tilpasse os.

Arbejdsmæssigt har krisen ikke haft særlig stor indflydelse
på maskinstationen i kraft af, at det er mest landbrugsarbejde,
der udføres - som presning, gylle/møg kørsel, arbejde med ren-
degraver og alt hvad der vedrører græshøstning  - alt sammen
arbejde, som skal udføres uanset om der er krise eller ej. Der skal
laves foder til dyrene. Men anlægsarbejder, som der før var til at
udfylde lavsæsoner i landbrugsarbejdet er skåret væk, heldig-
vis har det så altid været mest landbrugsarbejde vi satser på,
siger Henning.

Guldager Maskinstation

drengene deres drøm opfyldt – kravle op og „styre en stor traktor.

GULDAGER
MASKINSTATION

Tekst & foto: Kirsten Mouritsen
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Maskinparken består i dag af 5 traktorer. Og der er nu 4
mand i arbejde + lidt vikar i højsæson. Sidste år blev der bygget
ny maskinhal på 1200 m2 og i den er der her i vinter indrettet
kantine til medarbejderne.

Henning er ikke så bange for fremtidens store brug, der
måske ville være selvkørende med maskinhjælp. Hvis bare land-
bruget kommer til at tjene penge igen, så vil der også være
arbejde til os, fordi de unge landmænd prioriterer fritid og sam-
vær med familien højere end maskiner og den tendens tror jeg
fortsætter, siger han.

Der er også plads til lidt legetøj!
Henning var med far Jens på veterantraktor køb og der stod traktoren - magen til
den Henning i sin barndom tog sine første køretimer på - en Ford Dexta, så i
stedet for at få en traktor med hjem, så kom der to. Henning siger i den forbindelse
at han er glad for at der hvert år er nogen, der gider tage det store arbejde og
arrangere veterantraktor/maskine træf. For her kan alle de gamle maskiner luftes –
blive arbejdet/leget med.

En del af den nybyggede maskinhal var i anledning af 25 års jubilæet indrettet til at
tage imod de over 200 gæster.

Jeg er dårligt gående pga. knæene. Jeg tror det skyldes, at
jeg var murerarbejdsmand de første 6 år, vi var gift. Vi var 9
søskende både i min kones og mit hjem, så da vi blev gift havde
vi ikke penge nok til, at vi kunne købe et sted, der var så stort, at
jeg også kunne være hjemme. Vi fik derfor en lille ejendom på
Sterup Vestermark på 6 tdl. med 6 køer og er par grisesøer, som
konen passede, - og så var jeg med en murer, Carl Andersen. Vi
byggede næsten alle de rødstenshuse, der er i Poulstrup.

Den sidste gang jeg var med, byggede vi laden i Gl. Burholt,
der var brændt. Det var et kæmpe byggeri. Der var 6 murere. Der
blev brugt en masse cement. Det blev rørt op i 40 murerbaljer på
hver side af laden. Der var ingen blandemaskine, og det hele
skulle bæres op ad en stige fra kl. 7 om morgenen til kl. 6 om
aftenen.

Vi sparede 5.000 kr op, som vi havde i Vrå Sparekasse. For
dem købte vi denne her ejendom i 1941. Det klarede jeg, selv om
jeg døjede med knæene. Da vi så fik den første traktor, en lille
Porche, var der ingen problemer. Den havde vi i 20 år.

Både jeg og min kone var fra Tollestrup. Vi tjente sammen
på hos Lars Jensen i Øster Gynderup. Jeg var der først i 2 år,
deref te r

En 100 årigs meritter

JensPeter Beck Kristensen
Født: 25. oktober 1910 i Tollestrup
Konfirmeret: I Vrejlev 5. oktober 1924
Gift: Med Eva Margrethe Sørensen fra Tollestrup 5. maj 1923

        i Vrejlev

I august 2010 besøgte Ole Simonsen Jens Peter Beck
Kristensen, i daglig tale kaldet „Beck“, i hans hjem på
Mynderupvej. Ole fik en snak med ham om det liv der
blev hans og det kom der følgende historie ud af.

KORT
FORTALT

BECK

Tekst: Ole Simonsen
Foto: Privat & Lokalhistorisk Arkiv
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var jeg inde som soldat i 7 måneder og kom så tilbage til samme
plads, hvor min kone var i alle de 4 år. Derefter blev i gift, i 1933,
da jeg var 23 år.

Jeg havde boet og arbejdet hjemme til jeg var 18 år. Vi havde
20 tdl., 12 køer og et par jyske heste.

Jeg var kun 7 år da jeg blev sendt ud at pløje. Jeg kan huske
at min far sagde at nu skulle jeg sørge for at få ploven helt ud i
hjørnerne, ellers kommer du til at grave dem med en spade.

Jeg husker den første dag, jeg kom i skole og den første
dag, jeg kom til præst i Vrejlev. Vi var 40, der skulle konfirmeres.
Præsten sagde: „I er velkommen alle sammen. I er godt nok
mange, der skal konfirmeres. Der er én ting, jeg vil spørge jer
om, det er: Har I bestilt kogekone ?,  -for det er det allervigtigste
ved en konfirmation“.

I Bastholm var der kun én skole dengang. Jeg gik sammen
med pigerne fra Rønnebjerg Storgård, - Prinsesserne. Den yng-
ste var ligeså gammel som jeg, den ældste 3 år ældre. I den lille
klasse gik vi i skole 4 dage om ugen om sommeren og 2 dage om
vinteren. I store klasse var det omvendt. De store piger drillede
os forskrækkeligt. Vi kunne ikke være nogen steder. De ville
trække os af bukserne. Vi havde jo korte bukser med seler på.
Det eneste sted vi kunne være var ude på lokummet. Dér skyndte
vi os ud og satte krogen på. Det hjalp ikke at klage til lærerin-
den, for hun kom sammen med de frække pigers forældre.

Vi gik i skole sammen med hyrdedrengene, der var ansat
rundt om på gårdene. Der var jo ingen hegn dengang. Køerne
stod i tøjer og skulle flyttes af en hyrde. Det var ikke altid lige let
at være hyrde. Markerne var nogle smalle strimler, og når man
flyttede her til fra en anden egn, var det umuligt at finde ud af,
hvor køerne skulle stå. Vi besøgte hyrderne om aftenen. Der var
altid en masse sjov på gårdene, for der var jo både karle og
piger.

Ved Mads Pedersen
havde de 2 piger, der skulle
malke og så en karl og en bæls.
Pigerne var søstre, - et par
unge tøser. En tømrer, der
skulle overnatte på gården
ville en aften ind til pigerne.
Det var kun muligt gennem
det øverste lille vindue, for
Mads Pedersen havde søm-
met det nederste store vindue
til. Tømreren mente dog nok,
at han kunne komme ind af det
lille vindue, men fordi han
havde en tommestok i lommen
kom han til at sidde uhjælpe-
ligt fast. Der sad  han så og
kunne hverken komme frem el-
ler tilbage. Så råbte ham til os
drenge, at vi skulle komme og
tage tommestokken. Da vi så
have taget dén, lykkedes det
for ham at komme ind til pi-
gerne.

Mads Pedersen var ellers altid ude for at holde vagt, så der
ikke skulle komme nogen ind til pigerne. Det traf nok at en pige
kom galt af sted og fik en tyk mave Så kom hun hjem til foræl-
drene for at føde barnet, og derefter ud at tjene igen. Hvis det
var p.g.a. en gårdmandssøn skulle det jo skjules. Jeg kan hu-
ske et sted, hvor en mindre bemidlet far til sådan en pige op-
søgte gårdmanden. – Så fik han 500 kr for ikke at sige mere i den
sag.

Da vi flyttede herop i 1941 blev min kones 2 brødre ind-
kaldt til at være med i krigen. De blev sendt ned til grænsen. Jeg
slap, selv om jeg havde været inde som soldat.

Jeg lå i Ålborg. Derfra skulle vi gå til Fyn og Sjælland til
efterårsmanøvren, der varede i 3 uger. Kun i 2 nætter sov vi i en
seng, - ellers lå vi i halmen rundt om på gårdene. Vi fik gule
ærter hver dag, - ofte skulle vi gå 2 km hen til spisevognen.

Da vi stod opmarcheret til at skulle begynde at gå, kom
kaptajnen til hest, - stoppede op og sagde:“ I skal holde jer fra
pigerne, der hvor I bliver indkvarteret. Det er noget svineri.
Sidste år var der 3 det var galt med. I skal holde jer fra dem“.

I Tollestrup var der 2 købmænd, 2 skræddere, en smed og
et forsamlingshus. Dér har vi været med til meget. Dér har væ-
ret mange baller og gilder. Een gang om måneden kom provst
Rubak og holdt møde. Der var noget hele tiden. Der blev lavet
en husmandsforening, som min far var formand for i 25 år. De
holdt juletræ og mange andre fester. Der var også lørdags-
ballerne, ofte hver lørdag. To lokale musikere spillede. Emil
Svendsen på harmonika og Albert Stokbro på violin. De fik 10
kr. Der var alle dem, der kunne være i forsamlingshuset, når der
var bal. De kom langt henne fra, både fra Jerslev og fra Vrå. Der
var jo ingen forsamlingshus i Poulstup på den tid, så der kom
også mange der oppe fra.

KORT
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BECK

Tekst: Ole Simonsen
Foto: Privat & Arkiv

Eleverbillede fra Bastholm Skole 1915 - 1920,
 „Prinsesserne“i hvide kjoler yderst til højre
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Der var somme tiden nogen, der havde noget med at drikke.
Smeden lige ved siden af havde en tæt hæk. En sommeraften
han lige var gået i seng hørt han to stå udenfor og drikke af en
flaske vin. Da de havde drukket noget af den, hørte han den ene
sige:“ Nu vil vi ikke have mere. Vi sætter flasken her i hækken“.
– Så rejste smeden sig og gik ud og tog flasken til hans kone,
som var så forkølet.- Hun havde godt af det.

Enkelte havde en halv flaske dram med, og hvis der var
nogle, der fik for meget, skete det at en par stykker kom op at
slås.

Storgårdspigerne
var der altid. De var
først på dansegulvet.
De var gode til at
danse, men de var så
store og tykke, især
den ældste, Stinne.
Hun vejede over 200
pund. Hun blev kære-
ste med sønnen fra
Vrejlev Kloster. Foræl-
drene kom jo sammen

med dem fra Vrejlev Kloster. En aften skulle sønnen køre foræl-
drene derhen. Han blev der og gik en tur med Stinne. De endte
oppe på høloftet. – Da hun så skulle have et barn, blev hun
sendt på en husholdningsskole på Fyn, - hed det sig. Men hun
var i stedet ved en præst, hvor hun fik barnet. Da hun kom
tilbage, blev der ikke fortalt andet end at hun havde været der
ovre for at lære at lave mad.

Mange år efter kom der en fremmed til gården. Han var i
spidsbukser og lange støvler. Han var fra Sjælland og skulle til
Hjørring. Han gik og kikkede sig omkring. Han havde jo hørt
noget om Rønnebjerg Storgård. Da han var kørt sagde Stinne:“
Hvad var det for en sprællerbasse ?“.

Bagefter fik hun at vide, at det var
hendes søn. Da han havde fået nok af
bare synet af  Stinne, ville han ikke snakke
med hende.

De mistede en ko. Stinne skar vist
halsen over på den til sidst. Det var om
vinteren. Der var hård frost. De havde jo
ingen fryser dengang, - så de hang koen
op på stuehusgavlen og gik derefter og
skar nogle stykker af den, som de fik til
middag.

Deres far var vi bange for. Han blev
tosset på det sidste. Han ville til Hjørring
hver uge. Dér fik han tit for meget at
drikke, og fordi han var så stor og stærk,
var der ingen, der kunne forhindre ham.

Engang han kørende med den lille is-
lænder for jumben,  var han blevet så fuld,
at de ikke kunne få ham ud. De måtte der-
for ringe efter Stinne, der red derop. Hun
kunne få ham ud og op i jumben. Heldig-

vis kunne islænderen selv finde vejen hjem, så Stinne skulle
bare ride ved siden af. - Sådan fik hun ham hjem.

De sagde, at han var blevet sær fordi, de havde mistet så
mange børn, der var døde som helt små. Han blev helt tosset
dengang hans 3-årige søn blev dræbt af en tyr.

Et af de første år jeg gik til skole, fik vi strøm. Før den tid
tærskede vi med plejl det korn, der skulle bruges til at tække
med. Resten blev tæsket med tæskeværk, trukket at en
petroleumsmotor. Og sådan var det også de første år, vi var hér
på gården. Vores tørv fik vi nede i Tollestrup Mose. Jeg hjalp én
der lavede mange tørv til salg. For arbejdet fik jeg de tørv, vi
skulle bruge. Telefonforbindelse kom til Poulstrup i 1909 og
derefter til Tollestrup. I starten var der ikke mange der havde
telefon. Vi måtte gå hen til naboene, når vi skulle ringe.
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BECK

Tekst: Ole Simonsen
Foto: Privat & Lokalhistorisk Arkiv

Hjemmet på Mynderupvejj

Beck har gang i pløjearbejdet på Mynderupvej „Storgaardspigerne“
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Høgstedgård fra 1871 – 1966
Marinus Jensen overtog i 1871  Høgstedgård efter sin far.

Marinus var det yngste barn ud af en søskendeflok på syv i
ægteskabet mellem Jens Severin Jensen og Sidsel M. Jørgens-
datter.

Marinus var uddannet ved landbruget og havde flere lære-
pladser bl. a. på Vrejlev Kloster og sin militærtjeneste aftjente
han ved dragonerne i Randers. Senere var han bestyrer for
moderen på „Kalum Østergård“ ved Vrå indtil hun solgte går-
den i 1870. Derefter købte han „Høgstedgård“ af faderen med
tilhørende 130 ha for 25.000 rgdl. I 1875 giftede Marinus sig med
Christiane Andrea Pedersen.

Marinus omtales af folk, der kendte ham som en virksom og
dygtig landmand, der ved yderligere tilkøb af jord bragte går-
den op på 160 ha. og der blev både udvidet eksisterende avls-
bygninger og bygget nye.

Besætningen blev forøget til 105 køer, 3 tyre, 12 arbejds-
heste plus et par køreheste og der var en årlig produktion af
ca.400  slagtesvin.

Hestestalden lå  i vestsiden af gården. Der var båse til he-
stene samt nogle bokse til følhopper. I forbindelse med stalden
var der også et lille kammer til staldkarlen og i forlængelse af
hestestalden var der indrettet karlekamre. Kamrene var spar-
somt møbleret – kun bestående af seng med halm madras, en
stol og et lille bord samt det skab, som karlen havde med sig og
der var ingen opvarmnings mulighed i kamrene.

Kostalden havde roerum og malkerum, men der var ingen
fodergang – derfor  meget arbejdskrævende.

Fra kostalden gik man op i laden, som efter ejerens udta-
lelse var den længste i Jylland – 180 alen (ca. 110 meter). Laden
havde kørelo i den ene side. Tærskeværket stod fast, så alle
negene skulle køres hen til det.

Der var også et maskinhus og vognskur og vest for gården
lå et lille hus til en røgterfamilie

Marken blev drevet med 5 marksdrift, byg,
roer, havre, kløver samt kløver og græs til af-
græsning og høslet.

Stuehuset på Høgstedgård var stort og
med stor kælder, som man gik ind i fra vest,
man kom først ind i bryggerset. Her var der to
gruekedler og en bænk med vaskefade. Det
var her karlene vaskede sig. Til højre herfor lå
folkestuen, hvor karlene spiste alle deres mål-
tider og her blev der spillet kort  - endda om
penge. En lem forbandt folkestuen med køk-
kenet ved siden af, hvor der var et stort kom-
fur og altid varme – derfor var der også myria-
der af fluer om sommeren. I kælderen var der

også spisekammer, fadebur – plads til ildebrændsel desuden et
par værelser samt en rullestue med en rulle så stor at der skulle
to karle til at trække den. Det meste af gulvet i kælderen var
stengulv

Ved køkkenet var der en gang
op til „gangen“ - husets hovedindgang. Herfra var der ad-

gang til kontoret og bl.a. spisestuen, som der var fyret i og
derfor foregik alle aktiviteter her. Samme etage var der også
billardstue og en stue mere samt 2 værelser.

På loftet var der pigeværelser, gæsteværelser, pulterkamre
og et stort tørrerum til vasketøj, tobaksplanter m.m.

Selv om der var stuepige til rengøring, så var det en stor
opgave – uden  nutidens hjælpemidler. Der blev fyret med tørv,
som støvede meget og wc, som bestod af en spand skulle hol-
des tømt og rengjort.

Christiane og Marinus fik 7 børn, men kun to blev voksne.
 Den ældste, sønnen Axel Valdemar Jensen født 2/7 1891 fik

en god uddannelse – tog realeksamen i Hjørring, var bl.a.
landbrugselev på Asdal Hovedgård og var på Asmildkloster
Landbrugsskole i 5 mdr. endvidere fik han et kursus på Dron-
ninglund Hovedgård i at køre med fir-spand.

Med den alsidige uddannelse i bagagen overtager han går-
den i forpagtningen i 1913 og i 1922  køber han den for 200.000,-
kr.

Ejendomskyld var da 175.000,- kr.
 Der blev handlet på den måde at Axel overtog gælden på

70.000,- kr. og tog et nyt lån på 84.000,- kr. hvoraf moderen fik de
70.000,- kr. ved overtagelsen, de resterende 60.000,- kr. var dels
25.000,- kr. som var hans andel af besætningen og arv efter
forældrene var 35.000,-kr.

Da Axel Jensen i 1913 forpagtede Høgstedgård var han
ugift, så der manglede en kvinde til at føre husholdningen og alt
hvad der hører derunder på den store gård.

Det problem blev efter sigende  løst på en togtur tværs
over Fyn hvor forældrene var i kupe med en sød ung pige, ved
navn Mimi Schaumann, som moderen straks havde sympati for
og derfor inviterede til at besøge Høgstedgård.

Høgstedgård
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Tekst: Kirasten Mouritsen
Foto: Lokalhistorisk Arkiv

Høgstedgårdens stuehus set fra haven mod syd.
På billedet står  Axel Jensen med en af tjenestepigerne
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Axels far var dog ikke helt tilfreds med pigebesøget, så da
dagen hvor „skøn-jomfruen“
skulle komme, satte han et læs hø
i vognporten, så kusken, der
havde hentet Mimi på stationen i
Vrå måtte bagom for at komme ind
i gården. Omgivelserne omkring
vejen bagom gården levede ab-
solut ikke op til den øvrige stan-
dard på gården, men det opda-
gede Mimi ikke, for det var første
gang hun var på landet.

Mimi faldt dog for både mand
og gård og tre uger efter blev hun

forlovet med Axel. Herefter tog
Mimi på husholdningsskole for
at blive rustet til at klare hus-
holdning på en gård med stort
folkehold.

Mimi og Axel blev gift året
efter - den 31 marts på hendes
20 års fødselsdag.

Mimi var datter af farver
og klædefabrikant Schaumann
i Haderslev. Hun havde gået i
tysk skole – Sønderjylland var
under tysk herredømme på det
tidspunkt. Giftermålet var et brutalt omskift i Mimis tilværelse.
Hun havde aldrig været ude at tjene og skulle nu  pludselig stå
for den daglige ledelse af en stor husholdning. I de efterføl-
gende år kom der også 7 børn til – kun de 6 blev voksne idet nr.
2 døde som ganske lille.

Ægteskabet mellem Mimi og Axel blev opløst i 1947,
hvor Mimi flytter fra gården og bosætter sig i Aalborg.

Omkring 1930 under landbrugskrisen opstod der
også økonomiske problemer på Høgstedgård. De blev
løst ved at Axel Jensen solgte 75 tdl. fra. De blev ud-
stykket til husmandsbrug ved Lie.

Avlsbygningerne på Høgstedgård brændte i 1951
og de blev nu genopført i en helt anden form.

Axel Jensen solgte gården i 1955 til Aksel Emil
Håning Christensen. Håning har tidligere ejet „Vester-
gård“ i Gårestrup.

Høgstedgård skifter igen ejer i 1966 til Minna og
Poul Olesen.

KORT
FORTALT

HØGSTEDGÅRD

Tekst: Kirasten Mouritsen
Foto: Lokalhistorisk Arkiv

Folkeholdet 1949, i midten står Elin Madsen
f. Knudsen

Folkeholdet 1933, i 2.
rækkre t.v. står Jens
Vangsted han blev
senere gift med nr. 7 i
foreste række Else

En rigtig „Klodsmajor“ med forkarlen og to af pigerne efter 1950
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Akvarelkunst i Møllehaven.
En gruppe børn i Møllehaven har i et par måneder

arbejdet med forskellige akvarelteknikker, herunder har
de afprøvet både at male med pensel og skumsvampe
på forskellige materialer.

Der har været fokus på både proces og produkt
og samarbejde i forløbet.

Nogle af kunstværkerne har været en baggrund
malet med vandfarve og derefter har børnene  med en
sort tusch tegnet deres favoritmotiv, det kom der bl.a.
monstertruck og uhyrer ud af.

En af børnene fik ide til at de skulle „eftertegne“ /
„tegne det samme“ som en anden. De lavede to forsøg
og det var med til at tydeliggøre opgaven , så i andet
forsøg var de helt klar på opgaven og gjorde meget ud
af at „guide“ modparten.

Som afslutning på forløbet var alle i gruppen med
til at male et fællesbillede hvor der forud blev snakket
om hvad temaet skulle være og hvordan det blev sik-
ret at der blev plads til alles input.

Dette kunstværk pryder væggen i vores garde-
robe.

Møllehaven

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

Tekst & foto:Møllehaven
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I Møllehaven i Harken er perso-
nalet gået i gang med et trivselsprojekt
som slutter i efteråret.

Kodeordene for dette projekt er
motion – sundhed og trivsel, hvor den
overordnede vinkel er at projektet også
er et socialt projekt.

I dette trivselsprojekt har vi op-
mærksomhed på følgende områder:

Fysisk aktivitet:
Der anbefales at man går 10000 skridt om dagen. Dette vil vi

som personalegruppe være mere bevidste omkring og vi har der-
for udstyret os med hver en skridttæller. Vi aflæser i fællesskab
om dages mål bliver nået og vi hjælper hinanden hvis der en
nogle der ikke har mulighed for at gå lige meget. Jeg vil gerne
røbe, at fra første dag blev skridttælleren flittigt tjekket og der
startede en lille intern konkurrence.

Vi har alle fået medlemskab til cirkeltræning i LOOP i 2 måne-
der. Her er det igen baseret på at vi støtter hinanden, det vil sige
at man træner sammen med en kollega og på den måde opnår man
støtte til at komme af sted men også muligheden for at få fælles
sunde og aktive oplevelser.

Da dette også gerne skal gives videre til børnene og deres
familier, arbejdes der på at få etableret fælles motion for både
børn og voksne. Dette ser vi frem til.

Vi har desuden mål om at deltage i „Lady Walk“
Sund kost har også en vigtig rolle i dette forløb. Og da vi

som pædagoger er vigtige forbilleder for de dejlige børn vi pas-
ser, har vi selvfølgelig også opmærksomhed på kosten. Vi spiser
sund kost  i dagligdagen og på møder desuden er der blevet
etableret en frugtordning for de voksne.

For at kunne evaluere på projektet har alle personaler ud-
fyldt et skema vedr. den enkeltes trivsel her og nu – både på
arbejdspladsen og hjemme. Vi vil i slutningen af projektet ud-
fylde skemaet igen for at se hvilke forandringer der er sket med
os efter dette trivselsprojekt.

Det er trist når arbejdspladser forsvinder fra en by, her er
P-Beton ved at lukke efter mere end 50 år med betonfabrikation
på Gl. Rønnebjergvej

Det pynter på byen når de gamle og faldefærdige huse
forsvinder fra gadebilledet. Her er det hovedgaden 84 i Pouls-
trup der forsvinder ned i en stor container.

Byforskønnelse

Motion, sundhed og trivsel

&
NU

H  ER

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

Kirkegårdskontoret
Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå

Kirkegårdsleder
Jan Bjergene Christensen

Servicemedarbejder
Inger Hansen

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

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

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

Indre Mission
  6. juni

23.juli -
30. juli

7. august

23.august -
28. august

Vi er blevet inviteret til Aalborg for at se sømandsmissionens skib.
Sømandsmissionær Finn Mikkelsen viser rundt. Afgang fra
Sognehuset kl. 19.00

Bibelcamping i Sæby, program fås ved henvendelse til
kontaktpersonen

Sommerudflugt, afgang fra Sognehuset kl. 13.15

Teltmøder i Hjørring. Program fås ved henvendelse til
kontaktpersonen

Sognearbejdet GUDSTJENESTER
OG MØDER

Dato
 2. juni
 5. juni
 7. juni
12. juni
13. juni
19. juni
23. juni
26. juni
 3. juli
10. juli
17. juli
24. juli
31. juli
  3. august
  7. august
14. august
21. august
28. august
31. august

Kirkeåret
Kristi Himmelfart
6.s.e.påske
Aftengudstjeneste
Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatis søndag
Skt. Hansbål
1.s.e.trin
2.s.e.trin
3.s.e.trin
4.s.e.trin
5.s.e.trin
6.s.e.trin
Aftengudstjeneste
7.s.e.trin
8.s.e.trin
9.s.e.trin
10.s.e.trin
Spagettigudstjeneste

Kl.
10.30
10.30
19.00
10.30
10.30
10.30
19.30
10.30
14.00
14.00
10.30
10.30
10.30
19.00
10.30
10.30
14.00
10.30
17.30

Kirke
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Præsteg
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Præsteg
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev

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

Bemærkninger
Efterfølgende grillarrangement

Pilgrimsvandring

Skt. Hans bål ved Præstegården

Kirkekaffe

Friluftsgudstjeneste i Præsthaven

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

Kontaktperson: Erik Christensen tlf. 23 47 86 92

Der afholdes sangaftener i Præstegårdens konfirmandstue:
27. september og 13. november.
Lene Rom Frederiksen vil styre sangaftenerne og køre efter samme princip
som vi kender fra tidligere, nemlig et tema for aftenen efterfulgt af kaffe og
ønskekoncert.
Hold øje med kommende Lokalblade og Kirkenyt, hvor vi efterhånden vil løfte
sløret for de forskellige afteners indhold.

Sangaftner i 2011
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Kirstine R.R. Rafn

NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Sognearbejdet

Pilgrimsvandring i Guds frie natur

Tirsdag den 7. juni, kl. 19.00 samles
vi uden for Vrejlev Kirke og „går en guds-
tjeneste“ – eller måske bliver vi nødt til at
trække ind i kirken, hvis vejret ikke er med
os. Men under alle omstændigheder bli-
ver der gudstjeneste denne forsommer-
aften.

Igen i år vil vi gå det meste af Kloster-
ruten, holde hvil, synge salmer, høre Guds
ord, holde altergang og meget andet. Vi
skal have traveskoene på, evt. en rygsæk
til vand, myggeolie, regntøj, skiftesko,
tørre sokker – eller hvad vi nu skønner, at
vi kan få brug for på turen.

Pilgrimsvandringen slutter i kirken
med en salme – og med et glas vin, cider,
sodavand og lidt chips.

Pilgrimsvandringen er en enestående
mulighed for at bevæge sig, tale sammen
(under en gudstjeneste – uden at få skæld
ud!), meditere, nyde naturen og den fri-
ske luft – og høre Guds ord. Sidste år var
rigtig mange med, og snakken gik lystigt
mens vi travede af sted. Flere fra menig-
heden læste tekster op, vi sang salmer,
holdt altergang – og midt i det hele rin-
gede en mobiltelefon, midt i gudstjene-
sten! Den blev besvaret og personen i
den anden ende fik nok et chok, da ejeren
af mobiltelefonen sagde: „Du ringer altså
lige midt i en gudstjeneste“… Men vi
andre fik os et godt grin…

Og det var egentlig kendetegnende
for aftens forløb, der blev hygget og gri-

net, fortalt gode historier og samtidig var
man en del af en vandrende gudstjene-
ste. Det var anderledes, men helt utroligt
hyggeligt og givende. Også for præsten,
der normalt ikke får talt ret meget med kir-
kegængerne under almindelige gudstje-
nester.

Gå med… „Gå en gudstjeneste“ og
få både motion, hyggeligt samvær og
Guds ord på én og samme aften – og tag
endelig naboen, familien og vennerne
med – de trænger også til en god ople-
velse.

Gud og grill
Hvad er det nu for noget – tænker

nogen måske. Men så er nysgerrighe-
den forhåbentlig blevet så stor, at I læ-
ser videre. Det er navnet på en guds-
tjeneste, som vi vil holde Kristi Him-
melfartsdag – torsdag den 2. juni. Selve
gudstjenesten vil forme sig som en helt
almindelig højmesse og finder sted i
Hæstrup Kirke, kl. 10.30. Det, der ikke
er så almindeligt, er tilbuddet til kirke-
gængerne bagefter. For mens vi er i
kirke og lytter til Guds ord og synger
de dejlige salmer, så er vores trofaste
grill-mestre i gang udenfor kirken. De
tænder op i grillen og sørger for, at der
er lidt godt til os alle sammen bagefter.
Menuen er endnu ikke fastlagt, men
mon ikke der i hvert fald vil være pøl-
ser og brød, som nogen af jer jo i sær-
lig grad er glad for! – I ved selv, hvem
jeg tænker på! Vi så jo sidste år til skt.
Hans, at grillede pølser er i høj kurs…

Vi vil udelukkende søge at dække
udgifterne til indkøbene, så derfor bli-
ver lækkerierne solgt meget, meget bil-
ligt.

Jeg håber meget, at I vil bakke op
omkring dette initiativ. Gud og grill er
et Hæstrup-arrangement, som vi håber
at kunne gøre til en tradition.

Her et billede af vores 2 grilmestre fra Skt. Hans aften i Præstegården - mon ikke de stiller op igen?
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SOGNENE NETOP NU

Kirkegårdsleder
Jan B. Christensen

Sognearbejdet NYT FRA
KIRKEGÅRDEN

Anlægskursus på
Vrejlev Kirkegård

Denne gang var det
Vrejlev Kirkegård der lagde
gravsteder til den årlige
anlægsdag for gravere og
medhjælpere under Hjørring
Kredsens Graverforening. I
sidste nummer af lokalbladet,
søgte vi gravsteder til at ar-
bejde på. Der var 10 der gav
os tilladelse til at eksperimen-
tere. Vi havde selv nogle, så
14 gravsteder blev det til.

60 personer mødte op den
2. maj kl. 9.00 til morgenandagt
ved sognepræst Kirstine Rafn
hvorefter der var morgenkaffe
i Poulstrup Forsamlingshus,
hvor kirkegårdsleder Jan Bjer-
gene Christensen bød velkom-
men og præsenterede kirke-
gårdenes personale: Lise-
Lotte, Bruno, Anne Marie, Per,
Bjarne, Niels og Jette, der er i
det grønne og Inger, som er
servicemedarbejder. Det skal
lige nævnes at ikke alle er på
fuld tid.

På Vrejlev og Hæstrup kir-
kegårde er der i alt ca. 1000
gravsteder, fordelt på knap 3
hektar i alt. Vrejlev er traditio-
nelt en meget grøn kirkegård,
med mange store planter, hvil-
ket vi er meget glade for. Vi
prøver som regel at opstamme
de store planter i stedet for at
skifte dem ud.

Dagens dommer, Per Jør-
gensen fra Astrup Kirke op-
ridsede kravene til anlæggene.
Bland andet at et gravsted al-
tid skal stige mod bagsiden,
og at stensætninger skal være
pænt tilhugget, og være 2-3 cm
højere end det omliggende
areal. Der skal også tages hen-
syn til plantevalg og place-
ring.

Deltagerne blev fordelt på
gravstederne og så gik turen
tilbage til kirkegården. Der var
ca. 3 personer pr. gravsted. De
skulle jo planlægge og udføre
opgaven. Der var nogle store
opgaver som ikke var færdige

til middagspausen, og der var
flere der mente, at i år kunne
alle umuligt nå at blive færdige.
Men endnu engang lykkedes
det.

I middagspausen, som
også foregik i Poulstrup for-
samlingshus, kom Annie Søn-
derby fra Sandmoseskolen og
orienterede om Individuel
Kompetence Vurdering, med
henblik på videreuddannelse.

Det udførte arbejde blev,
fagligt og myndigt bedømt af
graver Per Jørgensen fra As-
trup kirkegård. I år prøvede vi
at have en højtaler med ud, så
alle havde mulighed for at høre
hvad Per sagde, og det var en
god ting.

Dagens udstillere var:
Svennum Planteskole, ved
Erik Søndergård. Almas, ved
Lars Bundgård og Thorkild
Vind fra GMR maskiner. Og
Dansand, ved Hans Jensen,
Hanne og Jens Christian, og
Morten fra HTF.

Som sædvanligt når gra-
vere og medhjælpere er sam-
let, udveksles der erfaringer,
så udbyttet er på alle måder
stort efter en dag i gode kolle-
gaers selskab.

Vi sluttede med kaffe og
Ingers hjemmebagte kringle
ved 15 tiden, hvor menigheds-
råds- og kirkegårdsudvalgs-
medlem Jon Frederiksen, der i
øvrigt var med fra morgenstun-
den, fortalte lidt om Vrejlev
Klosters historie.

Menighedsrådsformand
Erik Kristensen, der også
havde været med hele dagen,
takkede for det store og flotte
stykke arbejde der blev udført.
Han takkede også dagens
dommer, Per Jørgensen,
kursusudvalget og kirkegår-
dens personale for et godt ar-
rangement, der efter hans me-
ning godt må gentages en-
gang

Se de mange billeder fra
dagen på kirkens hjemmeside
www.vh-kirker.dk
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Kirstine R. R. Rafn

SognearbejdetNYT FRA
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Skt. Hans bål i Præstegården

Spaghettigudstjeneste - Gud og aftensmad

Spaghettigudstjeneste –
Gud og aftensmad

Onsdag den 31. august, kl.
17.30 i Vrejlev Kirke

„Spies, rejs og vær glad“
– Den navnkundige Simon
Spies havde i mange år dette
slogan, der kort og fyndigt
beskrev hans mål med at sen-
de danskerne på charterferie.
Han var en af Danmarks mest
kendte livsnydere. Og det får
mig til at tænke på meningen
bag ordene, for han solgte dét,
der netop var hans egen livs-
stil og største fornøjelse i li-
vet.

Vi kunne i kirken med
sindsro overtage netop dette
slogan (i let ændret form) til
vores spaghettigudstjenester:
Spis, syng og bliv glad. For

det er jo lige præcis dét, vi gør,
når vi er til spaghettiguds-tje-
neste. Vi synger, vi spiser og
vi går glade og mætte fra kirke.
Mætte i mere end en forstand.
For spaghettigudstjeneste
mætter os ikke bare i maven,
men også i sjælen. Vi får Guds
ord med hjem, vi oplever kirke-
rummet på en helt anden måde
end vi gør søndag formiddag
til højmessen. Og vi får rum
og plads til at opleve Gud, som
vi nu helst selv vil. Det er et
tilbud til os, som vi kan tage
imod – eller lade være. Der er
absolut ingen krav til os, om
at kunne liturgien, vi skal ikke
have nogen forkundskaber, vi
afkræves ikke svar på, om vi
tror. Vi kan bare være os selv
og nyde samværet.

Alt det kan man også om
søndagen, men det kan virke
meget højtideligt og – for no-
gen – måske en anelse kede-
ligt. Dét er spaghettiguds-
tjenesterne i hvert fald ikke…

Den 31. august er vores
nye organist startet – og jeg
vil i samarbejde med hende
planlægge en spaghettiguds-
tjeneste, der opfylder alle kra-
vene til en god oplevelse. Der-
for må I se på Poulstrupnet

m.m når tiden nærmer sig, hvis
I vil kende aftenens tema. Men
jeg kan allerede nu afsløre, at
alle, der vil, vil blive hørt
denne aften. Under aftensma-
den kan alle – der har lyst –
skrive en kort bøn. De samles
sammen og bliver læst op som
godnatbønnen inden vi går
hjem…

Så kom og vær med – og
bliv hørt, af os og af Gud!

Skt. Hansbål i Præstegårdshaven
Torsdag den 23. juni gentager vi succesen fra sidste

år. Alle, som ikke har en anden tradition denne midsommer-
aften, er hjertelig velkommen i Præstegårdens have til bål,
grill og hyggeligt samvær.

Grillen er klar fra kl. 19.30, ligesom salg af øl, vand,
kaffe/the og hjemmebagt kage vil være helt klar til at mod-
tage jer. Vi tænder bålet, vi synger midsommervisen (og
andre), vi spiser grillpølser, drikker en kold øl eller vand
og nyder kaffen eller teen og den hjemmebagte kage – og
går ikke hjem, før vi ikke orker at synge, drikke og spise
mere…

Sidste år deltog næsten 100 glade og rare mennesker
i arrangementet, så vi tør godt love, at det bliver en hyg-
gelig aften. Lige som vi tør love, at aftenens båltaler både
er rar og hyggelig – og har en glimt i øjet. Vi er nemlig så
heldige, at pastor emeritus Arne Kronborg gæster os denne
aften. Arne er en alsidig mand med mange gode historier
på lager, han har en smittende humor og et varmt glimt i
øjet.

Pølser, brød, vand, øl, kaffe, the og kage sælges til
meget lave priser – så tag for en sikkerheds skyld penge
med, man ved aldrig hvor mange pølser, der frister…

Vi glæder os meget til at byde jer velkommen i
præstegårdens have

På gensyn
Kirstine og Henrik
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Fotograf
Søren Homann, HoCo Ftografi Tårs

2011
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Sognepræst
Kirstine R.R. Rafn

NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Sognearbejdet

Højmesse i Guds fri natur
Igen i år holder vi frilufts-

gudstjeneste i præstegårdens
have. Søndag den 14. august,
kl. 10.30 begynder en lidt an-
derledes – men hyggelig –
gudstjeneste i præstegårdens
have. Denne gudstjeneste ad-
skiller sig lidt fra den alminde-
lige søndag formiddag, idet vi
er udendørs – og samtidig kan
slippe af sted med at se „ud af
vinduet“ – uden det virker
påfaldende. Vi kan i sagens
natur ikke have knælende al-
tergang – og derfor vandrer
vi til det interimistiske alter og
modtager Kristi legeme og
blod stående. Men ellers lig-
ner det såmænd en hver an-
den gudstjeneste – hvor to
eller flere er forsamlet i Jesu
navn, der er han til stede. Og
det gælder uanset om man er i

kirkerummet – eller i præstens
have.

Sidste år var opfordrin-
gen, at man kunne medbringe
madpakken og nyde froko-
sten i haven i godt selskab.
Og denne opfordring vil vi
gerne komme med igen i år.
For det var helt utrolig hyg-
geligt at nyde klemmerne i
haven omgivet af venner og
familie, naboer og bekendte.
Præstegården sørger for kaf-
fen og et stykke hjemmebag.
Og vi vil også sørge for, at
der er øl og vand til fornuf-
tige priser.

Sæt kryds i kalenderen,
så I ikke glemmer at komme
med – der ville være synd at
snyde sig selv for en uhøjti-
delig, hyggeligt og anderle-
des gudstjeneste.
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Sognearbejdet VREJLEV-HÆSTRUP
SOGNE

I Lokalbladet fra 1993 (nr. 2) kan man læse Arne
Mumgaards artikel om hvordan datidens konfirmander så
deres liv forme sig. Jeg bringer her en afskrift af dele af artik-
len, for jeg stillede dette års konfirmander samme spørgsmål.
Og det er lidt interessant at se, hvordan de unge menne-
skers syn er ændret på 17 år!

„Hvordan tror du, at dit liv vil være om 13 år?! – Det
spørgsmål bad jeg konfirmanderne svare på. Her er nogle af
svarene:

„Jeg bor nok i Hjørring. Jeg har 2 børn på 6 og 3 år. Jeg
har også en mand og han er 27 år og meget god af sig, han
tager sig af børnene rigtig meget. Jeg arbejder i en tøj-
forretning i Hjørring.“

„Jeg tror nok, jeg har et godt liv om 13 år, jeg er nok
tømrer. Jeg bor på en lille ejendom i Vendsyssel. Jeg har to
børn.“

„Jeg har det godt, er bilhandler og bor i byen“
„Jeg tror, at jeg lige er blevet færdig med min uddan-

nelse som advokat. Mit privatliv er meget stabilt, for mig og
min kæreste er ikke så meget sammen. I min fritid dyrker jeg
håndbold som prof. Jeg har ingen børn, men tænker meget
på at få nogle.“

-sådan lød nogle af svarene.
Og så er her et uddrag af, hvad de unge mennesker

tænker i dag:
„Tror jeg bor i Hjørring og er IT-mand eller noget lig-

nende.“
„Jeg tror, at jeg bor i et hus med en mand og to børn og

en stor familie. Jeg tror, at jeg laver noget med fysik – med at
lave medicin til dem, der er syge. Eller læge eller brandkvinde.“

„Jeg er enten i Hjørring, Brønderslev eller København
for at tage min uddannelse – enten til strisser eller frisør. Og
så har jeg vel nok fået bil og kæreste og lejlighed.“

„Jeg ligger i poolen i et luxushus i Spanien og nyder
livet.“

„Jeg skal have den bedste kone, som elsker mig, og nogle
børn…“

„Jeg kører lastbil fra Danmark til Norge, og har fået en
god uddannelse.“

„Jeg er rig, og har fået en fed bil, og en lækker, sød pige.“

Ja, det var bare et udsnit af deres svar. Og jeg må kon-
kludere, at ikke alt ændrer sig med tiden.

Konfirmanderne dengang og nu

Mens vi venter på vores nye organist......
er der i skrivende stund ikke nyt om babysalmesang og

voksenkoret,  vi deltager ikke i Vendsyssel Festivallen, det er
helt op til Lene Rom Frederiksen at planlægge disse ting

Vi afventer Lene’s udspil til hvordan hun vil afvikle de for-
skellige arrangementer. Vi glæder os til samarbejdet. Mere herom
i næste nummer............

Årets minikonfirmander
Siden nytår har en flok 3. klasser arbejdet hårdt i Sogne-

huset hver onsdag eftermiddag sammen med Heidi Pedersen
og Kirstine Rafn. Der har dog også været tid til hygge og leg
undervejs. De har modtaget minikonfirmandundervisning, og
har øvet på et passionsspil, som de opførte Palmesøndag den
17. april. 2011

Og det må siges at det var en stor oplevelse at se den glæde
og iver de udviste ved deres fremvisning af spillet om Jesus
korsfæstelse, død, begravelse og hans genopstandelse fra de
døde.

Se flere billeder om minikonfirmandernes på kirkens hjemme-
side under Billedgalleri
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Kirstine R. R. Rafn

VREJLEV HÆSTRUP
SOGNE

TAK!
Siden slutningen af september har vi manglet egen

organist. Det kan være vanskeligt at få afløser-kabalen til
at gå op, når man skal dække gudstjenester, begravelser,
babysalmesang, sangaften, konfirmander, minikon-
firmander og kor. Men vi var så heldige, at Anna Brohus
trådte til og overtog både koret og konfirmanderne, lige
som Anna tog sig af de fleste tjenester om aftenen. Og vi
har nydt det – virkelig nydt det. Ikke bare spiller Anna
dejligt, men hun har også bidraget med sit lyse og venlige
sind til at Vrejlev-Hæstrup Pastorat alligevel fungerede. Vi
skylder Anna stor tak for alle afløsningerne og for alt det,
hun har lært os og glædet os med. Mange tak til Anna, vi
håber, at vi må trække på dig en anden gang.

Der skal også lyde en varm tak til Marie-Louise
Clemmensen, Finn Christensen, Edel Jensen, Inger Lar-
sen og Thomas Abildgård for jeres venlige afløsning –
uden jer, var det aldrig gået.

Mange venlige hilsener
Kirstine

Sognearbejdet

Når mørket sænker sig…

Og det gør det jo hurtigere og hurtigere, når vi når
frem til august måned. Onsdag den 3. august, kl. 19.00,
holder vi igen aftengudstjeneste – „Når mørket sænker sig“
- i Vrejlev kirke.

Aftenens tema er ikke fastlagt i skrivende stund, for
jeg vil gerne lave det i samarbejde med vores nye organist,
som jo p.t. ikke er startet endnu.

Men aftenen vil forme sig efter det velkendte mønster:
Vi synger dejlige sange og salmer, vi hører Guds ord – og
ikke mindst samles vi over et glas vin eller andet og lidt
chips, mens vi sludrer hyggeligt med vores venner, familie
og naboer.

Det bliver en aften med plads til både aktiv deltagelse
og stille eftertanke, rigtig god musik og dejlig sang – som
I jo skal levere! – det glædelige budskab og vores egne
bidrag.

Hvis I endnu ikke har prøvet at være med til „Når mør-
ket sænker sig“, så skal I benytte lejligheden til at opleve
den smukke kirke og det fantastiske kirkerum når solen
sænker sig og dagen går på hæld. Kom og mærk varmen og
fællesskabet. Giv jer selv mulighed for at stresse af og lade
hvilen fald på… Det’ ente så ringe endda (eller hvordan
det nu staves!).

Præsten holder sommerferie…
Fra og med den 27. juni til og med 10. juli.
Alle henvendelser bedes rettet til:

Uge 26 (27/6-3/7) – Ole Holm, tlf.: 98 98 10 40, email:
oho@km.dk

Uge 27 (4/7-10/7) – Viggo Noe, tlf.: 98 99 80 22,
email: vno@km.dk

Anna Brohus sammen med Vrejlev-Hæstrup kirkers voksenkor
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Vrejlev Kirke NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Farvel til forpagterboligen
Et – for nogen – vemodigt farvel blev sagt i foråret, da

den tidligere forpagterbolig ved præstegården blev revet
ned. Præsten synes, at det er et farvel til en epoke, der
aldrig kommer igen, og derved vemodigt også for mig.

Jeg har ikke været her så længe, og har derfor ikke noget
forhold til boligen. Men jeg har hørt en del af historien bag
de mennesker, der har haft deres liv og arbejde i den gamle
gule bygning. Og dermed er interessen for den lokale hi-
storie blomstret op.

Ingrid og Aage Vangsted har fortalt om deres år som for-
pagtere, og alle steder fra har jeg hørt, at alt var så velpas-
set og ordentligt, „da Vangsteds var der“. Desværre blev
det lille gule hus for dårligt at bevare. Og dermed kom de
store (og larmende) maskiner på arbejde. De blev lidt af-
brudt af snevejr, men det tog kun kort tid, før alt var væk
.
Og hvad nu? - kan man spørge.  I skrivende stud er der ikke
truffet endelig afgørelse, men sikkert er det, at der bliver
enten græsplæne eller en lille lund på Vrejlev Kirkevej 26.
Jeg vil lade billederne tale for sig selv!

Sognepræst
Kirstine R. R. Rafn
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Biavl som hobby 2 del.
Nu er sneen smeltet og vi har stillet uret til sommertid, så

man kan vel nok sige det er ved at være forår. Det er det også i
bigården. Nu har bierne siddet inde i stadet i  flere måneder , så
en dag hvor solen skinner og det er godt vejr skal de ud og
tømme deres tarm for affaldsstoffer, det kan de ikke komme til
om vinteren når det er koldt. Vi ville nødigt holde os i flere
måneder, men det er bierne nødt til. Det er nu også blevet så
varmt at jeg kan løfte låget til bistaderne og se om bierne er i
live, det er ikke alle bier der overlever vinteren.  Når bierne kan
komme ud og flyve skal de til at skaffe vand, det er vigtigt at der
er vand i nærheden af bigården, en bifamilie bruger ca. 31 l vand
om året.

Når det så bliver så varmt at de første forårsblomster  og
pilen blomster kan bierne hente pollen , pollen er blomsterstøv,
bierne begynder nu også at yngle, for bierne skal bruge pollen
til at fodre deres larver med, jeg skal samtidig sørge for at der
stadig er foder  nok, for når først de begynder at yngle bruger
de også meget foder og de kan ikke finde meget i naturen endnu,
så mangler de kan jeg give dem lidt ekstra. Det er vigtigt at få
bifamilierne godt i gang, så de er store nok til at de kan hente
nektar når mælkebøtterne og rapsen begynder at blomstre. Nek-
tar er blomstersaft, som bierne så omdanner til det vi kalder
honning.

Marts/April

Arbejdet i bigården starter nu , bierne skal efterses og sta-
der med døde bier skal hentes hjem og rengøres for at undgå at
sprede smitte og ellers for at rydde op i bigården.  Alt materialet
som skal bruges i bigården skal også gerne være klart. De ram-

mer som bierne yngler i og også skal sætte honning , og som er
blevet rengjort , skal have sat ny voks i. Det er noget biavleren
gør for at hjælpe bierne, at vi giver dem voksplader i rammerne.
Bierne kan selv producere voks fra nogle kirtler de har på krop-
pen, det er bier der er ca. 12 til 14 dage gamle der producerer
voks, disse bier kaldes også byggebier. Når bierne bygger hæn-
ger de i guirlander ved at de holder hinanden i benene, der kan
være flere hundrede der hænger sammen, hvorpå de bygger.
Jeg tror ikke det kunne godkendes af arbejdstilsynet. Jeg skal
også sørge for at der er vand i nærheden af bierne og har derfor
en spand stående med vand i bigården og for at bierne ikke skal
drukne i vandet har jeg spagnum i spanden så de kan sidde på
det når de suger vand, men også fordi bierne gerne vil have surt
vand.

Maj
Nu er der ved at være så meget gang i bierne at de skal have

mere plads og de får nogle flere rammer at yngle i og sætte
honning i. Nu er der ca. 20000 til 25000 bier i familierne, og de har
rigtigt travlt med at yngle og hente pollen og nektar. De unge
bier i familien skal passe og fodre larverne, de bier kalder man
ammebier, de kan producere fodersaft som de fodrer larverne
med. Fra at dronningen lægger et æg til der klækker en ny
arbejderbi går der 21 dage, så når vejret bliver lunt sker der
rigtigt meget i bifamilierne. Når larverne er krøbet ud af sellerne
skal de gøres rene så dronningen igen kan lægge æg deri, de
bier der rengør cellerne kalder man for rengøringsbier.  For at
holde uvedkommende  ude fra stadet har bierne vagt bier til at
passe på at der ikke kommer humlebier, hvepse eller fremmede
bier ind for at stjæle honning. En vagtbi  kontrollerer lugten af
alle indkommende bier og kan lugte hvem der tilhører bifamilien.
Bifamilierne har hver sin lugt.

Hvis man stiller sig i nærheden af bistaderne og betragter
bierne kan man se hvor flittige bierne er, når bierne lander uden-
for kan man se at de har små klumper pollen på deres ben, det
kaldes for pollenbukser, udfra farven på pollenen kan man se
hvilke blomster bien besøger, pollen kan være lys næsten hvid,
gul, mørk gul , orange, rød, blå, brun ja næsten alle farver. Pollen
er biernes proteinkilde. En bifamilie indsamler 10-26 kg pollen
om året. Til næste gang har bierne forhåbentligt indsamlet så
meget honning at jeg skal fortælle om hvordan jeg slynger hon-
ning.

Biavl som hobby

TEMABIAVL SOM
HOBBY

Tekst Inge Lise Saksager
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Nu er foråret endelig kommet, og motorcyk-
lerne er blevet gjort klar til sæsonnen. Nogle har
endda gjort nyerhvervelser i løbet af vinteren.

 Vinteren i klub-regi gået med at klargøre klub-
lokaler samt få udarbejdet et passende logo til Klo-
ster MC. Begge dele er gået fortrinlig, og er ved at
være klar til brug.

 Sæsonstarten var den 6. april. Her mødte en
hård kerne på 7 motorcykler op ved Hallen i Pouls-
trup for at køre årets første tur i fællesskab. Det var
faktisk et fint fremmøde, taget i betragtning at vejr-
guderne ikke var med os, Det var temmelig koldt og
så smådryppede det indimellem også. Men der blev
kørt en mindre tur i det Vendsysselske landskab,
og da truppen vendte tilbage til klublokalerne på
Hovedgaden i Poulstrup, havde den knap så hårde
kerne dækket op med varme „pøller“ og kaffe.

 Siden er det blevet til flere ture, både onsdage
og i weekender, og endnu flere ture venter. Et er
sikkert, der køres fra Hallen i Poulstrup hver ons-
dag kl. 18. Så har du lyst til at køre med, er du mere
end velkommen

I skrivende stund er foråret over os. Græsset grønnes og det varer ikke længe før
hestene kan komme ud på grønt græs.

 Vinteren igennem har der været undervisning 4 dage om ugen, et aktivitetsniveau
som vi er rigtig, rigtig glade for. Der kommer stadig flere nye ansigter til klubben,
VELKOMMEN til jer.

 Der blev også afholdt det årlige juleoptog, i snevejr og Bjarnes flotte spand
oldenborgere spændt for slæden. Tak til Bjarne for det, han møder altid velvilligt op.

 Ved den årlige generalforsamling
valgte vore formand Martin Povlsen at
takke nej til genvalg. Klubben vil gerne
sige tak til Martin for hans indsats i klub-
ben. Ny formand i klubben er Lars Niel-
sen. Den øvrige bestyrelse og herunder
fordeling af ansvarsområder kan ses på
www.poulstruprideklub.dk

 I løbet af vinteren har Klubbens
Juniorudvalg været aktive med hygge-
dage/aftener. Den ene gang blev der
pudset sadler, hovedtøj og meget mere.
En anden gang var der arrangeret pony-
lege i ridehallen. Og fælles for arrange-
menterne har været fællesspisning til
aften med efterfølgende hygge bestå-
ende af en masse soveposer, herlige børn
og unge mennesker, en masse snolder,
chips m.m. og så film på „storskærm“.
Jo, de forstår at lave nogle rigtige hyg-
gelige arrangementer i Juniorudvalget.

 

Nu står stævnesæsonnem for døren
se Arangementskalender side 2.

Poulstrup Rideklub

Kloster MC

POULSTRUP
RIDEKLUB

Tekst og Foto MC Kloster &
 Poulstrup Rideklub
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Potter i skjul i 1.kl
I 1.klasse på Vrejlev-Hæstrup Skole har eleverne i uge 15

haft travlt med at dekorere urtepotteskjulere og sten i deres
billedkunsttimer. Eleverne har lært hvordan man blander farver,
og gjort sig stor umage med at bruge en pensel således, at
fantasien kunne komme til udtryk på en ny måde. Samtidig skulle
der også males på sten, som senere skal ligge i urtepotten, når
engang vi får sået nogle blomster deri. Stenen skal fortælle ele-
verne om blomsterne trænger til vand eller ej. Er stenen fugtig
skal blomsten ikke have vand, men er stenen tør skal blomsten
straks have vand. Til slut blev der malet på træpinde, som se-
nere skal fortælle hvilken slags blomster der er sået i hvilke
potter. Alle eleverne arbejdede med stor interesse og flid. En-
kelte havde såmænd svært ved at sove om natten i ren spæn-
ding over arbejdet.

Alle urtepotterne med sten og træpinde er udstillet i glas-
skabene i aulaen på skolen.

                                                                          Mia Ilum Bæk

Simon, Kasper, Kristoffer og Thomas fra 8.klasse skri-
ver: Projekt 2011 8.kl.  Overemne:

Udvikling
 Det var et spændende og anderledes emne. Der var mange

ting som man kunne skrive om, som var spændende og nyt.
Vi fik lært meget nyt om noget, vi ikke vidste før. Især da vi

var ude ved Poul, som havde kontor i Pandrup messecenter.
Han var forhandler og montør af varmepumper, vindmøller og
aluthermo. Vi har lært, hvordan aluthermo fungerer med at det
reflekterer varme og kulde væk, og hvordan det holder kondens
væk, og hvordan man monterer det. Vi har også lært, hvordan
varmepumper fungerer, og hvor effektive de er.

Vi synes det gik godt, fordi vi fik lavet en plan fra starten af,
og fordi vi var gode til at samarbejde. Vi var gode til at holde
møder for lige at samle lidt op på, hvad vi havde fundet hver
især.

Det var et godt produkt. Vi har brugt lang tid på det, og vi
var meget kreative, og vi brugte vores fantasi.

Det var dejlig at have et prøveprojekt, inden vi skal til eksa-
men.

Vrejlev-Hæstrup skole

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Der arbejdes hårdt med ideer til mønstre.
Udstillede urtepotter Kristoffers og Kaspers bidrag til forståelse af vedvarende energi

Opvarmningsanlæg til brug i
stalden-vedvarende energi
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Temadag i indskolingen
Tirsdag d.15.marts havde indskolingen fællesdag og temaet

lød: Vores skov.
Skoven er jo ellers meget stille om vinteren, og det var

derfor interessant at finde ud af, om der overhovedet er liv i
skoven om vinteren? Hvilke dyr holder til i skoven, ikke mindst
skolens skov og kan man finde spor fra disse dyr eller måske fra
mennesker?

Der blev arbejdet hårdt fra morgenstunden i forskellige
værksteder. Man kunne komme med en tur i skoven og samle
spor efter dyr. Det var overraskende for eleverne, at det især var
menneskespor som der var flest af. Der blev fyldt op til flere
sorte sække med affald, som blev bragt tilbage til skolen og
brugt i vores udstilling om skoven. Enkelte elever var så hel-
dige at finde ægte dyrespor, nemlig et kranie som formodes at
stamme fra et egern.

Et andet værksted arbejdede på dekorative uroer til at hænge
i loftet bestående af kviste og grangrene, og eleverne tegnede/
farvelagde dyr ud fra opslagsbøger. Der blev vist kortfilm om
hvorledes man fremstiller papir, og der var mulighed for at skrive
om et dyr på computeren. Hvis man trængte til at slappe lidt af,
kunne man i et lokale slå sig ned på en pude og lytte/læse en
bog om skovens dyr.

Dagen sluttede af med en fremlæggelse af dagen arbejde,
hvor eleverne fra 0.klasse fortalte om hvad de havde oplevet i
løbet af dagen.  Første og anden klasse sang: Vil du med en tur
i skoven. Og til sidst læste tredje klasse deres tekster op, som
de havde skrevet på computeren om dyr.

Vi havde en fantastisk dag, og hvis man er interesseret i at
vide mere om vores skov, kan man ved siden af indgangen til
indskolingen se vores udstilling og læse om dyrene i skoven.

Vores Skov

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Tekst & & foto:: Mia Ilum Bæk
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En af de skøre musikere „Uffe“ havde ikke grinet i mange år.
Derfor havde hans mor tilkaldt professorerne Storck og Larsen,
der ved hjælp af en magisk tidsmaskine-kuffert fra Zimbabwe
skulle få „Uffe“ i godt humør igen. „Uffe“ og publikum var med
på en rejse til Zanzibar, hvor vi oplevede slavernes tromme-
rytmer, på rotur i Cuba med Kaptajn Mor-
gan og til funky hip hop i New York. Kon-
certen inddrog også publikum, så børnene
deltog aktivt i koncerten med både dans
og sang. Drums Across er en slagtøjstrio,
der i hen ved 20 år har spillet et hav af
skolekoncerter rundt om i Skandinavien,
samt lavet workshops i både Vest- og
Sydafrika. Ved koncerten på skolen i Pouls-
trup, deltog elever og lærere fra indskolin-
gen, samt børn og pædagoger fra børneha-
ven Skovager, der sammen havde en fan-
tastisk musikalsk oplevelse. Efter koncer-
ten skrev de tre medlemmer af Drums
Across masser af autografer til børnene.
www.vrejlevskole.dk

Skole og børnehave på tidsrejse
Torsdag d. 10. marts havde vi, på Vrejlev-
Hæstrup skole i Poulstrup, besøg af Drums
Across, som gennem deres fantastiske kon-
cert tog os med på en tidsrejse gennem den
rytmiske musiks historie - fra Afrika til Cuba
og New York.

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

7 kl. Billedkunst

Tekst & fot Vrejlev-Hæstrup skole
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 Vi har desværre mistet Susanne på grund af besparelser ,
men hun har heldigvis fået job i børnehaven. Vi er alle sammen
kede af at det skulle ende sådan for vores lille SFO. Vi ønsker
alle det bedste fremover for Susanne og håber hun kommer igen
når børnehaven kommer ind på skolen.

 Vi er næsten klar med vores nye hjemmeside hvor der vil
komme nyt fra os så ofe som muligt.

Lige nu hvor foråret er kommet vil vi så meget som muligt
være ude. Vi er så heldig at Jonnas‘s far Bent Andersen og hans
elever på teknisk skole i Hjørring har lavet en grill til os. Den er
lige som vi har ønsket os og vi vil hermed takke mange gange
for den, det er dejligt når vi får hjælp til noget som vi overhove-
det ikke har forstand på. Men bruge den kan vi. Den har allerede
været i brug flere gange,men det bedste var vist pandekagerne.
Lillian lavede dej af 4 l mælk og så blev der ellers bagt pandeka-
ger i stor stil. Aldrig har vi smagt bedre pandekager var alle vist
enige om. Hvis vejret ellers tillader det vil vi den næste tid være
ude 2 eftermiddage om ugen og lave vore 3-mad over bål. Noget
af det næste vi skal have afprøvet er brændenældesuppe.

Et af de næste projekter vi skal have gang i er at vi skal til at
lave stylter og så skal vi selvfølgelig lige lære at gå på dem
også.

                                                   Hilsen alle os i SKOVHUSET

Skovhuset

SFO

4 og 5 kl. Håndarbejde

Tekst & foto: SFO „Skovhuset“
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Poulstrupspejderne blev oprettet den 1. april 1986 som selv-
stændig gruppe. Forinden havde de været en undergruppe af
Vråspejderne. Indtil den 1. november 1988 holdt spejderne til i
lokalerne som Lokalarkivet har til huse i i dag. Pladsen var trang
og muligheden for at købe et spejderhus centralt i Poulstrup
viste sig, da spejderne samtidig arvede et pengebeløb og et
velegnede hus blev sat til salg. Spejderne havde is i maven og
lånte et beløb på den anden side af 350.000 kr.

Valget faldt på Hovedgaden 85. Der er igennem årene ble-
vet lagt mange kræfter i at vedligeholde huset. Vi er også sikre
på, at rigtig mange nuværende og tidligere spejdere, og ikke

mindst forældre, har mange gode minder om spejderhuset, der
har dannet rammen om de sidste 21 års spejderarbejde. Spejder-
nes økonomi klares ved optagelse af lån (vi har betalt vores
sidste afdrag på ejendomslånet nu), ved sponsorater og ved
kontingentbetalinger. Og selvfølgelig ved overskud fra
lodseddelsalg, julemarked, tidligere også avisindsamling og nu
igen ved det kommende loppemarked som holdes den 28.-29.
maj i stalden ved Præstegården.

Hvad er spejderhuset -
og hvad sker der i spejderhuset?

Poulstrupspejderne –
der plads til flere.

Kom og være med i
„Spejder for en dag“ den 26. august 2011.

Nu nærmere sommerferien sig og de fleste patruljer
og enheder skal på centerlejr. Alt det kan I læse om i
næste udgave af Lokalbladet. Måske frister det – tanken
om at være spejder? Derfor holder vi „Spejder for en dag“
fredag den 26. august 2011 i spejderhuset, Hovedgaden
85, Poulstrup. Vi henter de mindste børn (til og med 3.
klasse) ved skolen – naturligvis først efter aftale med
læreren. De større børn kommer til spejderhuset, hvor der
også er mulighed for at spise den medbragte madpakke.
Bagefter går vi gang med rigtige spejderopgaver og mange
overraskelser.

Husk at medbringe tøj, der er afpasset efter vejret, da
spejderarbejde foregår udendørs. Vi slutter dagen på ægte
spejdermanér med at lave og bage brød over bålet. Og
det hele er gratis og ganske uforpligtende.

Spejderne er opdelt i enheder ud fra klassetrin. Bæ-
verne er fra 0-1. klasse og holder møde om onsdagen fra
kl.  17-18. Ulve fra 2.-3. klasse og holder møde torsdage
fra 17-18.30. Junior er fra 4.-5. klasse og holder møde tors-
dage fra 18-20. Spejdere er fra 6.-8. klasse og mødes tors-
dage fra 18-20 (tidspunktet kan ændre sig, men ikke da-
gen). Vi har p.t. ikke seniorspejdere og roverne (fra 17 år)
indgår p.t. som lederassistenter.

Det koster 350 kr. pr. halvår at være medlem.

Yderligere information vil kunne læses på vores
hjemmeside www.poulstrupsspejderne.dk og vedr. spej-
der for en dag også på www.poulstrupnet.dk, når tiden
nærmere sig.

Evt. spørgsmål kan rettes til gruppeleder Henrik Rafn,
tlf. 72 58 12 50 eller på mail: mail@poulstrupspejderne.dk

Alle der har hus, ved at det koster mange penge at vedlige-
holde det. Vi har i månederne op til vores reception knoklet på at
gøre vores spejderhus præsentabelt og nu er sommeren jo hel-
digvis kommet. Så er det havens tur - og de i næste mange
måneder vil vedligeholdelsesudvalget kalde til arbejdsdag.

Spejderhuset er vores alles hus. Huset danner rammen om
vores aktiviteter, men at være spejder er lig med at være ude i
naturen. Derfor planlægges og gennemføres rigtig mange akti-
viteter i haven og i naturen omkring Poulstrup.

Vi takker for den store opbakning som forældre, spejdere,
spejdernes venner og ikke at forglemme håndværkerne og er-
hvervslivet har vist os. Vi håber, at vi må trække på jer igen og at
I fortsat vil give en hånd med.

Grupperådet og spejderlederne.

KFUM-SPEJDERNE

Tekst & foto: KFUM spejderne
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Poulstrupspejderne kunne den 1. april 2011 fejre vores 25-
års jubilæum. Vi var stolte over at kunne præsentere vores
spejderhus, der lige har været igennem en større overhaling.

Mange har støtte op omkring vores jubilæum, der bestemt
må betegnes som en kæmpe succes. Hele 130 besøgende, spej-
dere, forældre, tidligere spejdere og erhvervsdrivende valgte at
kigge forbi.  Vi fik overrakt en flot opvaskemaskine fra Lions
Hjørring og som det fremgår af billedet ses Ejgil i Lionsuniformen.
Det skal også nævnes, at der rigtig mange flotte gavebeløb
herunder 3000 kr. fra menighedsrådet, 3750 kr. fra Y’Mens Club

Reception
Østvendsyssel og Y’Men’s Club Hjørring med 1000 kr. Vi har
efter bedste evne forsøgt at lave en gaveliste, men vi ikke ude-
lukke, at en enkelt eller 2 er smuttet. Det er ikke hensigten, men
i kampens hede…. Vi takker for de mange gaver, det store besøg
og den store opbakning. Vi lader billederne tale for sig selv.
Gaveliste se  www.poulstrupspejderne.dk

Fredag den 1. april beviste, at Poulstrup, Harken og
Hæstrup er et fantastisk sted at bo og være en del af
foreningslivet.

KFUM-SPEJDERNE

Tekst & foto: KFUM spejderne
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Spejdernes 25 års jubilæum blev fejret med en kæmpefest
på Vrejlev-Hæstrup Skolen. Men-In-Black spillede op for de 91
tilmeldte.

Aftenen startede med velkomst ved toastmaster Line Thom-
sen. Så var der den traditionelle spejdersang førend vi kunne gå
„om bord“ i maden.

Undervejs sørgede Toastmasteren for underholdning ved
at udtage forskellige spejdere og tidligere spejdere til forskel-
lige prøvelser. Og selvfølgelig til stor fornøjelse for os som slap.
Imens spillede Men-In-Black velvalgt musik til. Se blot på bille-
derne.

Da spisningen var overstået trak den ældre generation af
spejdere og spejdernes venner ud i forhallen, hvor „man kunne
høre hvad man selv tænkte“. Der blev hygget og talt om gamle
dage. Og mon ikke også der faldt et par bemærkninger om, hvor
heldige vi er, at have en så god spejdergruppe med så mange
dejlige unge mennesker.

Aftenen sluttede for de sidste omkring kl. 02.00. Men så
var alt også ryddet op, alt sat væk og skolen aflåst.

Poulstrupspejderne har stor tilgang og derfor søger vi
voksne, som har lyst til at indgå i det frivillige arbejde som
spejderleder.

Vi vil gerne være med til at samle børn med forskellige
kulturer og introducere dem til spejderlivet og være med til
at give dem et spændende og aktivt fritidsliv under mot-
toet „Leg for livet“ med arbejdsmetoden Learning by doing.

Du behøver ikke at have erfaring som spejderleder,
bare du har lysten og viljen til at være en del af et sjovt,
inspirerende og aktivt fællesskab og indgå i team bestå-
ende af unge og modne spejderledere. Og det at være
spejderleder tæller også på din CV.

 Vi forestiller os følgende om dig:
· At du er over 18 år.
· At du er moden og i balance med dig selv
· At du er tålmodig og ansvarsbevidst
· At du har humor og er fuld af ideer.
· At du kan lide at arbejde med unge i naturens omgi-

velser
· At du er medlem af Folkekirken eller et andet kri-

stent trossamfund og indgår som en aktiv del i det kristne
spejderarbejde.

· At du aktivt vil indgå i samarbejde med de øvrige
ledere i Poulstrupspejderne.

Vi kan tilbyde dig:
· En aktiv, nyttig og meningsfuld fritidsinteresse
· En uddannende og udviklende fritidsinteresse
· Uddannelse
· Udfordringer
· Masse af oplevelser og mange gode timer
· Et godt kammeratskab og nye venner.

Har det din interesse – så kontakt gruppeleder Henrik
Rafn, mail poulstrupspejderne@mail.dk eller på tlf. 7258
1250 for yderligere oplysninger eller en uforpligtende sam-
tale.  Mere om at være spejder ved KFUM kan også læses
på vores hjemmeside www.poulstrupspejderne.dk eller på
http://www.spejdernet.dk/upload/Landsmode/pdf/
leder_i_gruppen_72dpi.pdf

                      Henrik Rafn / Gruppeleder

Den største spejderfest
nogensinde – i Poulstrup

Spejderledere søges

Vi glæder os til de næste 25 år og håber på at holde et
kæmpe brag af en fest om 25 år. Men med den succes denne fest
var – så er jeg sikker på at vi snart gentager det.

                                               Grupperådet og spejderlederne

Tekst & foto: KFUM spejderne



Åbent: Alle ugens dage kl. 8.30-20.00

Borgergade 1, 9760 Vrå

VAREUDBRINGNING
MANDAG OG TORSDAG
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I 12 år har jeg nu hjulpet over 100.000
mennesker med at tjene flere penge i hele
verden,  og successen fortsætter, aldrig har
timingen været bedre, her i 2011 har vi nye
koncepter og produkter, som vil revolutionere
og et aflønningssystem, hvor der ingen grænse
er for hvor meget du kan tjene.

Ring 60202070 eller email kim@flp.dk  for
uforpligtigende informationsmøde og en god kop
kaffe.

Du kan også blive fadderfamilie i et unikt projekt
i Uganda, hvor et fattigt barn venter på din hjælp.

Se www.helpafrica.dk

Succes’en fortsætter

M.v.h. KIM MADSEN
Neuromedia Aps
Høgsted
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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

Træpiller til stokerfyr leveres billigt

NYT

Mobil-tlf.  28 18 13 33

Vrejlev-Hæstrup Hallens
Motionscenter

Træning når du har
                              tid og lyst

   Kontakt: Inger Hansen
               Tlf. 98 98 82 84
                Mobil tlf: 51 20 8469

v/Sonja Larsen, Engager 1
Poulstrup, 9760 Vrå
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Hele egnens
samlingssted
Sport og
fritid

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

Harken UGF

Tlf. 23 11 65 49

ØSTERMARKEN 61

Ny annonce?
ring 98988325

Jernbanegade 6 - 9760 Vrå
Telefon 9898 1061
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Gl. Løkkensvej 4
9800 Hjørring

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

Euro Plast
Vinduer og Døre A/S

TLF. 98 83 70 55
FAX. 98837033
E--mail INFO@EURO-PLAST

SALG AF
HVIDEVARER
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KVARTER

FRI

Fredag d. 10. juni holder Poulstrups købmand, Lya Kokholm,  Åben Awten (Open by night) til kl. 21.00.
Aktiviteter fra kl. 18-21

Mange ekstra gode Awtens tilbud  (timetilbud kl. 18-19, kl. 19-20 og kl. 20-21)

   · Udstilling af motorcykler fra Kloster MC, som lover en lille prøvetur.
   · Udstilling af flotte biler — kom og kig.
   · Udstilling af veterantraktorer — kom og ”spark dæk”.
   · Salg af lækre grillpølser. ”Jens Ole Kok” griller pølser, som ungdomsfodbold-spillere fra PV Sport 81
      sælger på p-pladsen udenfor butikken.
   · Hyggelig andagt i bagbutikken ved præst Kirstine R. R. Rafn.
   · Aktiviteter ved Poulstrup Spejderne bag købmandsbutikken.
   · Salg af stauder og planter v/E.Jess. (Penge går ubeskåret til byfornyelse i Poulstrup)

Derudover er der planer om andre aktiviteter, som ikke er helt på plads i skrivende stund. Udstillinger og
aktiviteter er fra kl. 18-20.
Vi ses til en hyggelig Åben Awten hos Kwik Spar, byens købmand i Poulstrup.

Åben Awten

Vej selv

SLIK

Pr. 100 g

6,95

1,5 ltr.

COCA COLA

14,95

+ pant
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LOKALBLADET
VEJVISER

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

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

Bladets økonomi  bygger  på
brugerbidrag fra læserne,
foreningsstøtte, sponsorer og
annoncører.
STOF TIL LOKALBALDET
Alle er velkomne til at indlevere,
hvad man har, stort eller småt, til
meddelerne eller redaktionen.

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

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

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

LOKALbladet

poulstrup.net
www.poulstrup.net
er en internetportal for Vrejlev-
Hæstrupområdet.

Portalen drives med frivillig
arbejdskraft ligesom Lokal-
bladet 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

 REDAKTION
Ansvarshavende Kirsten Mouritsen, Karen Margrethe Brun, Erik Jess

           Foreningsstof Erik Jess, Hovedgaden, 78, 9760 Vrå 98988063
Redigering Else Marie Nielsen, Ny Rønnebjergvej 72, 9760 Vrå 28456698
Annoncer Per Hansen, Engkærvej 8, 9760 Vrå 98988325

           Korrektur Kirsten Blichert

     LOKALSTOF
Bastholm/Tollestrup Lillian Toft Jensen,Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå 98988422
Guldager Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå 98986166
Gunderup Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå 98986495
Harken Ingen meddeler
Hæstrup Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring 98986467
Hæstrup Jytte Schneider Jacobsen, Hæstrupvej 42, 9800 Hj. 98986413
Høgsted Ingen meddeler
Hæstrup Mølleby Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring 98986289
Rønnebjerg Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå 98988029
Poulstrup Hella Hansen, Engkærvej 8, Poulstrup, 9760 Vrå 98988325

     FORENINGSSTOF
Aktivitetshuset Lilly Buus Jørgensen, 98988011
Børnenes jord Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
HUGF Aase Hvidberg Henriksen,Ålborgvej 603, 9760 Vrå 60776446
KFUM-Spejderne Henrik Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå 40616730
Kloster MC Anette Worup, Svendstrupvej 180, 9760 Vrå 61363490
Møllehaven Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring 98986346
Poulstrup Borgerforening Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå 98988688
Poulstrup Rideklub Anette Worup, Svendstrupvej 180, 9760 Vrå 61363490
Skovager Børnehaven Skovager, Skovager 7, 9760 Vrå 98988327
Sport 81 Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394

      Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Loe Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå 98982231
Menighedsråd Servicemedarbejder Inger Hansen

Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98988360

- formålet er en projektorienteret
organisation for initiativer, der har en
kulturel eller social målsætning,
- et netværk for kommunikation
og samarbejde,
- støtter foreninger med
almennyttige formål,
og udvikler by og land som et
dynamisk og godt bosted.
og varetager kontakten med
myndighederne og andre råd
og organisationer.

Grupper under organisationen

Kulturgruppen i Poulstrup
Edith Jess

Lokalbladet
Kirsten Mouritsen

Poulstrup.net
Inger Hansen

Klosterruten
            Per Hansen
Kunstgruppen
             Peter Worm

Formand for Landsbyrådet i Harken
Niels Peter KjøgeFormand for Multinetværket/

Landsbyrådet
Jens Ole Frederiksen
Næstformand
Kirsten Mouritsen
Sekretær:
Edith Jess

Multinetværket/Landsbyrådet

Projekter p.t.
Herfra min verden går
Byfornyelse
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FORENINGS
VEJVISER

SKOLEN
Vrejlev-Hæstrup  skole Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå 72333980
Skoleleder, privat Arne Larsen-Ledet, Irisvej 1, 9760 Vrå 98982127
Skoleleder Kontoret ...................................................................... 72333982
Lærerværelset ...................................................................................... 96231588
Skolens telefax ...................................................................................... 72333975
Skoletandplejen ...................................................................................... 72333797
Teknisk serviceleder ...................................................................................... 41223988
Teknisk serviceleder privat Erling Petersen, Præstebakken 23, 9830 Tårs 41223988
Skolevejlederen ..................................................................................... 72333987
Skolebiblioteket ..................................................................................... 72333986
Skolefritidsordningen ..................................................................................... 72333990
Juniorklubben ..................................................................................... 96231587
Ungdomsklubben ..................................................................................... 98988367
Ungdomsskolen Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå  .......................... 96239708
Skolebestyrelsen Flemming Jensen, Søndervej 130, 9800 Hjørring 98963421

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

PLEJEHJEM
Skovgården Ålborgvej 49, 9800 Hjørring 96234711

KIRKERNE
Sognepræsten Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå 98986043
Kirkesanger Anders Boelt Kristensen, Fredensvej 25, 9760 Vrå 20630807
Organist Lene Frederiksen, 30129081
Kirkebil Charlotte Kristiansen 98998362

            Vrejlev-Hæstrup
        Kirker: Kirkegårdskontoret (bedst mandag-fredag kl. 12-13) 98988360

Kirkegårdsleder Jan Bjergene Christensen, Lavendelvej 7, 9700 Brsl. 23831450
Servicemedarbejder Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå 98988284
Menighedsrådet Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord Bodil Nielsen, Gl. Rønnebjergvej 4, 9760 Vrå 98988362
HUGF                        Lisa Dissing Hansen, Ålborgvej 841, 9760 Vrå 28722797
Lokalhistorisk Forening Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå. 98986063
Poulstrup Borgerforening Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå 98986824
Poulstrup Rideklub Martin Povlsen, Hovedgaden 36, 9760 Vrå 98986534
KFUM-Spejderne Berit Agerlyst, Sølystvej 1, 9760 Vrå 31662045
Kloster MC Niels Worup, Svendstrupvej 180, 9760 Vrå 40687368
Sport 81 Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå 98988777
Støttef. for  aktivitet Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå 98988271
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Loe Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå 98982231
Vrejlev-Hæstrup Hallen Keld Jensen, Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå 98988422

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

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

 MAIL-GUIDE

 MAIL-GUIDE MAIL-GUIDE

TID OG STEDTID OG STED

BØRNENES JORD:
www.ministrup.dk
KIRKERNE:
www.vrejlev-haestrup-sogne.dk
POULSTRUP.NET:
www.poulstrup.net
VREJLEV-HÆSTRUP SKOLE:
www.vrejlevskole.dk

SPORT81:
www.pv81.dk

LOKALHISTORISK ARKIV:
Hovedgaden 8
Åbent: Mandag     16.00-18.00

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

BOGBUSSEN:
Poulstrup:Mandag15.20-16.20

SPAREKASSEN
VENDSYSSEL:
Østergade 15, 9760 Vrå
Tlf. 82229000
Mandag  - fredag.. 10.00-16.00
Torsdag ............. 10.00-17.30

SOGNEPRÆSTEN:
krr@km.dk
VREJLEV HÆSTRUP KIRKER:
vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
MENIGHEDSRÅDET:
ge@bbnpost.dk
LOKALBLADET:
e@jess-rantzau.dk
POULSTRUP.NET
poulstrup.net@gmail.com
NORDJYSKE:
lindager@vip.cybercity.dk
SKOLEN:
vrejlevhaestrupskole@hjoerring.dk
SPAREKASSEN Vendsyssel:
vraa@sparv.dk

 WEB-GUIDE

 ADRESSER

 MAIL-GUIDE



Kontakt en rådgiver og hør meget mere!

Vendsyssel               
FastRente               

Få en fast og 
sikker rente i op til 3 år

2,00%

Vendsyssel
FastRente

Okt2012
Udløb d. 20. okt. 2012

2,65%

Vendsyssel
FastRente

Okt2013
Udløb d. 20.okt. 2013

3,00%

Vendsyssel
FastRente

Okt2014

Udløb d. 20.okt. 2014

Kontoen er åben for indskud frem til den 
20. oktober 2011 Indskud min. 50.000,-

Læs mere på www.sparv.dk
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