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Poulstrup Aktivitetscenter
8. juni kl. 13.00 Banko
21. juni kl. 14.00 Syng sammen
1. juli kl. 12.00 Grill fest
Herefter holdes der sommerferie indtil
8. august, hvor vi starter igen.
Program for efteråret offentliggøres
på www.poulstrup.net
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Erik Kristensen

Det er i år 100 år siden
Vrejlev kirke gik fra at
være ejet af Vrejlev kloster til at være egnens
sognekirke.
Det vil vi i menighedsrådet selvfølgelig gerne
fejre og inviterer derfor
d. 9. oktober til Høstgudstjeneste,
med
efterfølgende
jubilæumsfrokost i Poulstrup
forsamlingshus.
Kan som nuværende
formand straks melde at jeg jo ikke har været med fra
starten.
Jeg kom først i Hæstrup menighedsråd i 1996. Senere
blev jeg kasserer for præstegårdskassen. Efter sammenlægningen i 2008 har jeg siddet som formand for VrejlevHæstrup fælles menighedsråd de sidste 8 år.
Da jeg første gang kom med i menighedsrådet blev der
afholdt 4 møder årligt, så det var jo til at overkomme.
Der er sket meget siden da, kirken har været i en rivende
udvikling, som kræver at vi der sidder i menighedsrådet
hele tiden følger med i hvad der kommer af nye tiltag fra
Kirkeministeriet, landsforeningen af menighedsråd, stiftet, provstiet og ikke mindst hvad vi selv finder på af nye
tiltag i sognene.
Vi er jo så heldige at vi også har et aktivitetsråd som
sammen med præsten, organisten og kirkesanger kommer med mange gode ideer og nye tiltag. Der sker jo
rigtig meget i og omkring vores kirke, jeg kan nævne,
Sankthans aften, friluftsgudstjeneste i præstegården,
pilgrimsvandring, rockgudstjeneste, legekirke, babysalmesang, morgensang med efterfølgende rundstykker,
sangaften, før mørket sænker sig , Stig Rossen julekoncert, syng julen ind og dette er kun noget af det der er
mulighed for at deltage i.
Der sker også på kirkegården en løbende forandring.
Der er flere områder der er omlagt til græs, der er plantet
stauder og bøgepur på mange af de nedlagte gravsteder.
Det giver os jo en udfordring i at få tilpasset medarbejderstaben, vi har været nødsaget til nedlægge en stilling
på kirkegården. Heldigvis har det øvrige personale vist
forståelse for denne lidt trælse beslutning, men vi er bare
nødt til at tilpasse os de forhold vi bliver stillet overfor.
Personalet sætter jo en ære i at holde kirkegården så
pæn og velholdt som muligt, til glæde for alle de besøgende der kommer på kirkegården. Det sætter vi i menighedsrådet stor pris på.
Hvis vi sætter os op i helikopteren og kikker lidt på hvad
det er vi kan i de to sogne, ja så er det et område i udvikling og ikke afvikling
Vi har et rigt foreningsliv og mange lokale tilbud. Der er
en tilflytning til området og der fødes mange børn, som jo
er grundlaget for fremtiden.
Til sidst vil jeg nævne, den vellykkede opstart af friskolen,
det synes jeg vi alle sammen kan være stolte af.
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Fra Gymnastikopvisningen i Harken hallen

Tusind tak.....

for alle de mange indbetalinger vi har modtaget siden
den 1. marts - det er vi meget taknemmlige for.
Skulle du have overset girokortet, kan det nås endnu
- vi holder nemlig kassen åben for bidrag hele året.
Jo flere bidrag - jo større er muligheden for at udvide
med flere sider - der er nemlig oftest rigeligt med stof
til bladene
Støt op om Lokalbladet og giv dit bidrag - kan også
overføres til
Sparekassen Vendsyssel
konto 9070 - 4340 15 2889

På forhånd tusind tak
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Poulstrup Friskole og Børnehus

Brobygning for Børnehusets kommende skolebørn
Pernille er også tilstede. Ida forklarer:
Post 1. Her ligger der nogle billeder af
forskellige dyr: orm, mus, fisk, elefant
osv.
De er ikke i deres rigtige størrelser, ormen er fx rigtig stor, imens musen er
lille. Opgaven er, at børnene skal samarbejde om at lægge dem i rigtig størrelsesorden, i forhold til virkeligheden.

Vi har haft brobygning på skemaet
i nogen tid, fordi vi ved, at en tryg
overgang fra Børnehuset til skolen
har stor betydning for barnets trivsel
og videre læring.
Hos Skovtroldene, som er de kommende skolebørn, begyndte vi allerede i efteråret 2015 at have fokus
på at øve nogle af de kompetencer,
et kommende skolebarn gerne skal
begynde at mestre. Fx:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilsidesætte egne behov for en stund
Være stille og lytte til de andre, når de fortæller
Selv fortælle og opleve, at de andre lytter til en’
Lære at bede om hjælp ved behov
Fokusere på en opgave
Være selvhjulpen ved praktiske opgaver
At kunne følge en instruktion
Begynde af aflæse hinandens signaler
Selv tilbyde sin hjælp
At kunne kontrollere sine følelser
Søge hjælp hos de voksne ved behov

Når vi arbejder med disse emner,
tager vi udgangspunkt i det barnet
kan i forvejen, og hvad barnet har
mulighed for yderligere at lære, når
det guides og støttes af en pædagog. Vi øver gennem leg og anerkendelse.
Ingen tvivl om, at børnene har lært
meget af de mange aktiviteter, som
gruppen har arbejdet med for at
fremme disse kompetencer.
Efter indskrivningsfesten blev der
udarbejdet en brobygningsplan for
de kommende skolebørn. Planen
startede vi op i marts. Den har til
formål at støtte fællesskabet og
gøre skolestarten mere overskuelig. I forløbet får de kommende
skolebørn kendskab til, hvordan en
dag i 0.klasse forløber. De har nogle
formiddage i 0.klasse sammen med
Pernille, som er lærer i 0.klasse.
Mens Skovtroldene er i ”skole” kommer 0.klasse eleverne i Børnehuset,
hvor pædagogerne arrangerer aktiviteter for dem.
Nogle formiddage har Skovtroldene
og 0.klasse idræt sammen.
De prøver også at spise med et par
gange i en af trivselsgrupperne, så
4
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de også er forberedte på, hvordan
det foregår.
Ud over brobygning med skolen
samarbejder vi også med SFOen.
Vi går der over en gang om ugen og
deltager på samme vilkår. På den
måde oplever børnene, hvad en
dag der kan indeholde.
I skrivende stund, d. 12. april har jeg
(Karen), lige været i gymnastiksalen
og filme den kommende skolegruppe. Jeg bliver simpelthen så glad,
for det jeg ser. Skovtroldene bliver
guidet rundt til nogle poster, mens
pædagogen Ida forklarer, hvad opgaverne går ud på. 0.klasses lærer

Post 1

Post 2

Post 2: Her ligger nogle billeder af
dyr, hvoraf nogle er pattedyr, mens
andre ikke er. Børnene skal nu inddele dem i de rigtige grupper. Børnene har forinden arbejdet en del med
emnet på stuen.
Post: 3. Her ligger sedler med bogstaver på. Ida nævner et bogstav og
børnene skiftes til at finde bogstavet.
Post 4. Her ligger nogle tal, børnene skal så finde det tal, den voksne
nævner.
Mellem de 4. poster, som er i hver
sin ende af gymnastiksalen, skal
børnene udføre en motorisk øvelse.
I den ene side hopper børnene mel-

Poulstrup Friskole og Børnehus

lem hulahopringe og andre redskaber, i den anden side skal 2
børn hjælpe et tredje barn med at gå balancegang på bommen,
som er lidt højt oppe.
Børnene formår at koncentrere sig om at lytte til Idas gennemgang af posterne. Et barn er dog ved at miste koncentrationen
på et tidspunkt, hun skaber lidt uro og lægger sig ned på gulvet.
Andre begynder også at følge trop og lægger sig ned. Ida henvender sig til hende der begyndte og siger: ” nu bliver jeg altså
irriteret, når du bare lægger dig ned. Hvis du skal være med
skal du sætte dig op”. Alle sætter sig op og instruktionen gøres
færdig. Bagefter inddeler Ida børnene i grupper: ” Alberte Liv, du
går over til den gruppe der” og Bertram går derover, og sådan
fortsætter det, alle lytter og går i deres grupper. En enkelt gruppe
protesterer lidt, fordi de husker at Alberte ikke skulle være i den
gruppe som Ida sendte hende over i. Ida opdager at hun har lavet en fejl og siger undskyld, imens Alberte kommer i den rigtige
gruppe.
Aktiviteterne sættes i gang. Børnene prøver på bedste vis og
nogle får hjælp til at udføre opgaven.
Ved balancebommen ser jeg 2 børn holde et tredje barn i hånden, mens hun forcerer balancebommen. De to børn der holder
hende i hånden, formår at tilpasse sig hendes tempo og kunnen.
Pigen kommer godt over, selvom hun virker lidt utryg, stoler hun
på de to, der hjælper hende. Ved enden af bommen kravler hun
roligt ned, imens de to stadig holder hende i hånden.
Det næste barn der skal over er lidt hurtigere, så her siger den
ene af dem der holder ham i hånden: ”Du er hurtig”, ”Kan du
måske også hoppe ned til slut?”.
Alle børn koncentrerer sig om opgaven og vil gerne være med.
De er ikke bange for at prøve, selvom de ikke er sikre på, at det
bogstav, de vælger, er det rigtige.

Lidt om Lokalbladet
Indtægter
Annoncører

47.165

Private frivillige indbetalinger

23.785

Abonnenter
Foreninger
Menighedsrådet/kirkeblad

8.500
7.920
30.000

Renteindtægt

0

Indtægter ialt

117.370

Udgifter
Trykning af blade

98.275

Distribution, omdeling og porto

16.462

Kontorudgifter
Diverse
Udgifter ialt
Resultat

933
1.640
117.310
60

Post 3

Post 4

Vi bringer hermed Lokalbladets regnskab for
2015, som det blev fremlagt på Multinetværkets
årsmøde den 16. marts 2016
Som det ses, kunne bladet lige akkurat ”køre rundt”
i 2015 - og vi håber dog at lidt flere husstande vil
indbetale et frivilligt bidrag til bladets konto i Sparekassen Vendssyssel, så vi har mulighed for at lave
bladet med endnu flere sider - der er stof nok....
konto 9070 - 4340 15 2889
Mangler du et blad? - Så har du mulighed for at
finde alle tidligere udgaver af Lokalbladet på
www.poulstrup.net eller kontakt kirkegårdskontoret.
Vi har en del ”gamle” Lokalblade liggende - de vil
blive fremlagt i våbenhuset ved Vrejlev kirke til Klostermarkedet den 5. juni, så kom forbi se om der
skulle være et ekstra interessant nummer.
Med venlig hilsen
Redaktionen bag

Lokalbladet

for Vrejlev og Hæstrup Sogne
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Poulstrup Friskole og Børnehus

Madkamp Danmarksmesterskaberne i madkundskab
Eleverne fra Poulstrup Friskole &
Børnehus havde en fantastisk oplevelse ved deltagelsen i årets finale
til Madkamp. Formålet med projekt
Madkamp er at styrke madkundskabsfagets faglighed og position i
skolen. I Madkamp arbejder eleverne eksperimenterende og undersøgende og styrker både egen og fællesskabets faglighed og trivsel. Med
fokus på innovation, faglighed og en
høj grad af elevdeltagelse er ambitionernen at fremme elevernes lyst
og kundskab i forhold til mad, måltider og formidling. Projektet leder
frem mod en konkurrence, hvor man
møder andre skoleklasser, som også
har arbejdet med undervisningsmaterialet til Madkamp. Først skal man
indsende materialer, hvor man viser, hvordan man har arbejdet med
årets tema. Herefter bliver der udvalgt nogle skoler, som så skal dyste
i semifinalen til årets Madkamp. De
to bedste hold går videre til finalen
som afholdes i Odense. Årets tema
var mælk og mælkeprodukter samt
deres fysiskkemiske egenskaber.
Her menes der den måde, mælken
reagerer på , når den udsættes for
fysiske eller kemiske påvirkninger.
Det kan fx være, når man ændrer pH
værdien ved at tilsætte lidt citron til
mælken, dette sænker pH, og straks
vil kaseinproteinerne i mælken

klumpe sig sammen. Det kan også
være ændringer som temperatur eller
mekaniske påvirkninger som fx ved
piskning. Eleverne i 6 - 7. klasse blev
meget klogere på mælkens fysiskkemiske egenskaber. Vi startede med
at undersøge og eksperimentere i
november og helt frem til februar. Her
blev der bl.a. lavet mælkedrikke, supper, friskost og meget mere. På baggrund af viden og erfaring, udviklede
eleverne så deres helt egne retter
med mælk. Her
blev der bl.a. lavet Spaghettipizza,
Corndogs, Cheesecake med timian,
hytteost og mange andre spændende
retter. Eleverne var meget engageret
i undervisningen. Motivationen er høj
for eleverne, når de får lov til at være
medbestemmende og få indflydelse.
De blomstrer op, når de får mulighed
for at vælge og tage stilling. Det er
jo dejligt med aktive elever. Vi arbejdede også tværfagligt med kemi, hvor
de lærte, hvordan man laver mælkeknapper. Her havde klassen filmet
processen. Filmen blev en del af klassens formidling til Madkampen. Årets
semifinale blev afholdt på University
College Aalborg. Vi havde en fantastisk tur derud. Vi blev hentet i bus,
hvor vi også havde medbragt alt vores mad og bordpynt. Der var en god
stemning i bussen. Da vi kom frem,
skulle vi pynte bordet og forberede

Eleverne fra Poulstrup fik en helt fantastisk oplevelse ved MADKAMP
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maden. Alle klasser havde 15min.
til hver fremlæggelse, og der var 5
dommere som smagte og vurderede
vores mad, formidling og præsentation. Eleverne fra Poulstrup Friskole
& Børnehus lavede en fremragende
præsentation, alle talte frit fra hjertet
og fagligheden var i top. Jeg var stolt
af dem! Der var også flere forældre
som kom og bakkede op om klassen. Vi var så heldige, at vi fik en flot
andenplads, hvilket gav os en plads
i årets finale til Madkamp 2016. Tre
uger senere tog vi turen til Odense,
hvor vi fik en overnatning på DanHostel. Torsdag d. 31 marts var finaledagen. Eleverne var glade, ivrige og
spændte! Præsentationen og maden
sad lige i skabet, de var bare så dygtige. Vi var meget flot repræsenteret
af forældreopbakning Der var 11 familiemedlemmer som fulgte
projektet til enden. Det er dejligt at
være en del af et varmt og stærkt
fællesskab. Det var spændende at
se, hvad de andre klasser havde
fundet på. Vi fik også lov til at møde
Tobias HamannPedersen, det var
ham som vandt Den store bagedyst
på DR1. Der var flere af eleverne,
som fik taget en selfie med ham. Det
var virkelig en stor oplevelse at være
med. Dog var konkurrencen hård, og
det kunne desværre ikke blive til en
podieplads denne gang. Men vi kommer stærkt tilbage næste år..e v

Poulstrup Friskole og Børnehus
Stort volley-stævne
Fredag d. 1. april, 2016 var datoen
for historiens første volley-stævne
mellem friskolerne i Hjørring kommune.
Der blev spillet kids-volley i to haller
– i Skallerup hallen, hvor ”Friskolen i
Skallerup” var vært for 4.-10. kl. samt
i Hundelev hallen, hvor ”Friskolen for
Hundelev og Omegn” bød 1.-3. kl.
velkommen til en hyggelig omgang
volley.
Vi kan slå fast med det samme, at
det var en bragende succés og et tiltag, der med garanti vil komme igen
de kommende mange år.
Sindal Privatskole, Vendsyssel Friskole, Friskolen i Skallerup, Friskolen for Hundelev og Omegn, AstrupSønderskov Friskole og Poulstrup

Der var stor opbakning til hinanden

Vinderholdet fra Poulstrup:
Benjamin, Marlene, Paula, Julius og Signe

Friskole og Børnehus var deltagere
i stævnet.
Poulstrup Friskole og Børnehus stillede op med seks hold
i Skallerup hallen. Der
blev spillet kampe blandt
30 hold på fem baner, og
hvert hold spillede fem
kampe. Forud for turneringen havde vi brugt
idrætstimerne på at øve
os i spillet, og vores elever gik hen og blev ret
gode til kids-volley.
Ét af vores hold gik videre til én af de fem finaler,
og de vandt faktisk også

kampen, der var tæt helt til det sidste.
Sejren til vores Poulstrup hold 3, var
naturligvis dejligt, men det var ikke
den største sejr dén dag. Det var at
se vores elever samarbejde, opmuntre og heppe på hinanden. Der var
godt humør hele dagen – og det var
naturligvis det vigtigste.
Samtidig var det rart at se, hvordan
kommunens friskole-elever dannede
et fællesskab om et samlet projekt,
og vi vil med sikkerhed udbygge
samarbejdet blandt friskolerne så vi
ikke kun mødes omkring en volleyball.

Humøret var højt :-)
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Seniordans i Harken

25 års jubilæum i Seniordans
Mandag d. 14 marts havde Seniordans i Harken 25
års jubilæum.
Det blev fejret samtidigt med afslutningen på sæsonen.
Til jubilæet var der indbudt alle nuværende samt
tidligere dansere som havde deltaget i de sidste 25
år.
Hanne Lise Hansen har været danseleder i alle 25
år.
Der har været et par aktivt med i alle årene, nemlig
Grethe og Egon Hjermitslev. Blandt de indbudte var
der også 2 som havde været med i starten. Nemlig
Bodil Christiansen – tidligere Harken samt Rigmor
Sørensen – tidligere Guldager.
Til jubilæet deltog 53 nuværende og tidligere dan-

Dansen den gik under ledelse af Hanne Lise

Hanne Lise festede med hele holdet

Der var dækket op til fest

sere. Bordene var påskepyntet og
der blev serveret smørrebrød samt
øl & vand. Der blev holdt taler og
sunget sange.
Efter pausen blev der danset, alle
var velkommen til at deltage. Det var
hyggeligt at der var tilskuere denne
dag. Under dansene var det Hanne
Lise Hansen der dirigerede.
Eftermiddagen sluttede med kaffe og
lagkage, sange og tale.
En dejlig dag afrundende sæsonen.
Tak til alle.

25 år det skal fejres

Dansen den gik under ledelse af Hanne Lise
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Gadespejlet

En legende er slut
Fra Hæstrup Mølle til Hæstrup savværk og til
sidst Hjørring Stilladsudlejning A/S
Hvis man er kommet forbi vores plads i Møllebyen de sidste par dage, har man kunnet se,
at vi roder lidt.
Det er med lidt vemod at se på, at Jens Christian og Ingeborg Jensens gamle hus forsvinder bid for bid. Sammen med huset forsvinder også Jens Christians elskede værksted.
Dermed forsvinder også de sidste minder fra
mølle til savværk.
Siden 1986 har vi haft plads i det gamle savværk, først som lejere og senere som ejere.
Jens Christian og Ingeborg var glade for aktiviteten på pladsen og nød at følge med i de
forandringer der skete.
Vi er rigtig glade for vores placering i Hæstrup
Mølleby og glæder os til at få mere plads at
boltre os på.
Anne Aaris
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Aktivitetscenteret

Aktivitetshuset i Poulstrup

Poul Pedersen fortalte og viste film

Onsdag d. 20 januar havde vi besøg af pensioneret politibetjent Poul Balslev Sørensen, der fortalte om sit liv,
Spis sammen aften
om at arbejde på landet og senere som politibetjent i København og Ålborg. Det var en hyggelig og spændende
Tirsdag d. 16. februar blev der spillet banko i Aktivitetseftermiddag.
huset, der var 25 deltagere og som sædvanlig var der
flotte gevinster. En ekstra gevinst var et stort påskeæg
og 2 små til sidegevinster.
Tirsdag d. 8. marts holdt Støtteforeningen sin årlige generalforsamling, der blev serveret gule ærter med tilbehør. Bodil Hoven ønskede ikke genvalg, i stedet blev
Mona Pedersen valgt. Inger Pedersen blev valgt som
suppleant, og Svend Nielsen ønskede ikke at fortsætte
som revisor, i stedet blev valgt Ingelise Andersen.
Fredag d. 11 marts var Borgerforeningen og Aktivitetshuset gået sammen om en aften med Kræn West. Det blev

Der er dækket op til festmenu med dyrekød og citronfromage

Onsdag d. 3. februar havde vi spis sammen aften, der blev
serveret dyrekød og citronfromage til dessert. Det blev en
hyggelig aften med god tilslutning.

En glad banko vinder
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Der gøres klar til at servere gule ærter

Aktivitetscenteret

Poul Balslev fortalte om sit liv

Der gøres gymnastik
Poul Pedersen fortalte om Amerika

en stor succes med 151 fremmødte og
en rigtig god stemning.
Torsdag d. 17. marts var Seniorshoppen på besøg, de havde meget pænt tøj
med, noget af det var indkøbt i Paris. En
eftermiddag med god stemnning og godt
salg salg.
Onsdag d. 6. april havde vi foredrag med
Poul Pedersen, som fortalte og viste film
om en ridetur og nybygning i Amerika

Aktive pensionister

Poul Balslev

KRÆN WEST i forsamlingshuset

Der var fuld hus til KRÆN WEST
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Kornets hus
Kornets Hus - Guldager sætter korn på landkortet
Fra en ide opstår og til den realiseres, kan der gå lang tid. Det har
Idemanden bag Kornets Hus Jørn
Ussing Larsen, Aurion, også måttet
sande.

Jørn har, siden han startede i Aurion i 1974, været en af pionererne
indenfor produktion og forædling
af økologisk og biodynamisk korn,
hvor det særligt er de gamle sorter
som spelt og emmer, han via Aurion
har bragt tilbage på markerne og
spisebordene.
Aurion har i dag en alsidig produktion af korn, mel, brød, grødblandinger, småkager og chokolade m.m.
Derforuden har Aurion også en stor
produktion glutenfri produkter, hvor
sortimentet spænder vidt. De seneste år har der været en stigende efterspørgsel efter deres glutenfri produkter og den stigning regner Jørn
med fortsætter. Virksomheden har
40 ansatte.
Jørn startede de første bagekurser
i bageriet på Aurion i 1980. Det ud-

viklede sig til at blive en succes og
hermed opstod ideen til at etablere
en separat bygning til at afholde bagekurser i. Han byggede videre på
ideen - at etablere et videns- og inspirationscenter om korn, ernæring
og madkultur.
Indtil 2007 var det kun en drøm med
nogle skitser til en bygning, men i
2007-08 blev der nedsat en styregruppe, der udarbejdede en detaljeret beskrivelse af aktiviteter og en
forretningsplan for Kornets Hus. Ud
fra dette blev Foreningen Kornets
Hus stiftet i 2009 og en bestyrelse
blev valgt.
I bestyrelsen sidder Jørn Ussing
Larsen (formand) Øjvind Ottesen,
Bente Føns Nielsen, Gitte Winstrup
Holst, Bente Albeck-Madsen, Troels
Holst, Uffe M. Nielsen og Kirsten
Mouritsen. Denne bestyrelse har siden stået for at skaffe finansiering til
videns- og inspirationscentret.
Det tager lang tid at modne en ide og
endnu længere tid at få nogen til at
tro på, at ideen kan omsættes til et
projekt, man vil sætte penge i – især
når man som Jørn har været foran
sin tid med en ide som Kornets Hus.
Der har været sendt mange ansøgninger til fonde m. fl. Det har dog
aldrig fået Jørn til at miste troen på,
at det en dag ville lykkes at få projektet i mål. Han har altid haft fokus
på målet og ikke forhindringerne til at
nå det.
2015 blev vendepunktet, for I sidste
halvdel af året kom der for alvor medvind på investorfronten og det fortsatte ind i 2016, hvor Realdania kom

med et meget glædeligt budskab og
hermed var målet nået - 22,4 mio.
for projektets samlede økonomi.
Jørn takker for at fonde, Kommune
og LAG har vist tillid til at understøtte
projektet og glæder sig nu til næste
skridt.
Bidragsyderne er:
Realdania 12,6 mio. kr.
Nordea-fonden: 6,5 mio kr.
Hjørring Kommune: 1 mio. kr.
Holkegaardfonden: 1 mio. kr.
ENV-fonden 1 mio. kr.
LAG Nord: 300.000 kr.
Kornets Hus vil blive en rejse fra
spire til brød og inspiration til sund
madkultur – et nationalt videns - og
inspirationscenter. Det vil blive en
ny attraktion i Nordjylland og henvende sig til turister, foreninger og
andre besøgende. Derudover også
til uddannelsesinstutioner og professionelle kokke, bagere og kantineledere, som videnscentret vil udbyde
særlige kurser til, der sættes fokus
på økologisk korn som sund råvare.
Huset som omfatter et byggeri på
680m2 vil rumme kursuslokaler,
formidlingsaktiviteter, skoletjeneste,
produktionskøkken og cafe med butik.
Arealerne udenom huset vil også
blive inddraget i centrets aktiviteter
og formidling.
Det forventes at Kornets hus står
færdigt i slutningen af 2017.
Lokalbladet vil i de næste blade følge med i udviklingen af Kornets Hus.
Kirsten Mouritsen

Kornets Hus kommer til at ligge på marken syd for Aurion på Guldagervej 525.

12 Lokalbladet

Guldager Mølle

Levn fra Guldager Mølle

Pers oldeforældre Ane Marie og Anton Jensen sammen med 2 af deres børnebørn – Anton Bernhard Jensen, der blev
cementstøber i Sindal og Ane Marie Jensen, der blev gift med en malermester i Sindal. Hun døde af tuberkulose kun 25 år
gl. også 2 af hendes søskende døde af sygdommen.

Der er stadig spor af Guldager Mølle, selvom det er over 100 år siden,
den blev revet ned. Det fortæller Per
Jensen, der indtil i foråret 2015 boede på Sølystvej i Guldager, men nu
residerer i Tornby. Han har nemlig
arvet en gammel ”klååk”.
Om dens oprindelse fortælles, at
hans oldeforældre Ane Marie og Anton Jensen i Pælen (det lange hus
lige over for Rønnovsholm gamle
skole) i 1900 fik et brugt urværk i
sølvbryllupsgave af naboerne. Det
fungerede i mange år uden kasse,

men da Guldager Mølle blev revet
ned købte Anton en aksel fra møllen
– sikkert ment som et minde om den
tid deres søn Marius havde været
ejer af Guldager Mølle.
Akslen fik de hen til snedker Green
i Hæstrup, som fik til opgave at lave
en kasse til urværket af akslen. Den
skulle afleveres på en bestemt dato
- nemlig den 12. februar, for det var
Ane Marie og Antons bryllupsdag.
Desværre var det ”øwwerkåst rajfo”
den dag, men for snedkermesteren
var en aftale en aftale, så han bandt
klokkassen på en kælk og kæmpede
sig igennem snemasserne fra Hæstrup og til Ane Marie og Anton Jensen i Pælen – et ord er et ord.
Som man kan se af billedet led kassen ingen overlast.
Ifølge Per blev der også lavet et spejl
af akslen fra Guldager Mølle, så møllen ”lever” endnu – her 100 år efter.
Kirsten Mouritsen

Lille skjold øverst på klokken med
navne og sølvbryllups data.

Klokken hvor kassen er et levn
fra Guldager Mølle.
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Møllehaven

Fortæller kommoden
På Humlebistuen har vi arbejdet på
et lille projekt der hedder Fortæller
Kommoden. Det går ud på at man
ud fra et emne putter små kort i en
kommode, kuffert eller hvad man
nu har. Der er fire børn med i gruppen. Børnene skiftes til og trække
et kort, og ud fra billedet på kortet
snakker og arbejder vi så. Vi havde
valgt at arbejde med former, farver
og smage. Projektet startede med
at vi tog til Hjørring med bussen,
for at finde frugter og grøntsager,
og låne bøger om emnet. Vi valgte agurk, citron, banan, broccoli,
blomkål og rødbede.
Vel hjemme går vi i gang. Efter første arbejdsdag, hvor vi arbejdede
med en citron, blev en af børnene

fuldt opsat på at vi da skulle prøve
med en kokosnød. De andre børn var
hurtigt med på den ide.
Så vi følger børnenes spor, og skaffer en kokosnød. Der bliver lavet nyt
materiale til og snakke og arbejde ud

fra, så vi er klar til den store kokosnød
dag.
Det var en stor dag da vi tog værktøjet
i brug til kokosnødden. Den kokosnød
som børnene selv havde bestemt skulle
med, var absolut den største succes. Vi
vil helt sikkert gentage projektet, og følge de spor som børnene finder undervejs. Det lille projekt er et fint eksempel
på hvor hurtigt en voksenstyret aktivitet
kan ændres til en børnestyret. Sjovt og
inspirerende.
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Møllehaven

Natur og naturfænomener

Team - work!

Børnene arbejder ivrigt med frø og jord

I Børnehuset Møllehaven vil vi, i vuggestueafdelingen, de næste par måneder arbejde med
læreplanstemaet ”natur og naturfænomener”.
Igennem temaet om naturen, vil vi – når vi holder
samling - snakke om blomster, dyr og planter. Vi
vil på ture ud af huset, finde ting fra naturen, som
vi hjemme på Mariehønen vil gå i dybden med. Vi
vil have fokus på, at det enkelte barn eksperimenterer med sine sanser ved at føle, se og dufte til
ting fra naturen.
Vores pædagogiske læringsmål er:
•
At give børnene kendskab til dyr,
planter og materialer fra naturen.
•
At skabe glæde og nysgerrighed
overfor oplevelser i naturen.
På baggrund af ovenstående, har vi på Mariehønen, startet et projekt i køkkenhaven og drivhuset. Vi har sammensat to naturgrupper, som på
hver sin faste ugedag, går ud i haven. Vi vil hver
gang, via billeder, snakke med børnene om, hvad
det er vi skal lave, samt hvorfor. Dette vil vi gøre,
for at give børnene et billedligt indblik i ”fra jord
til bord” processen, samt en forståelse for, at et
lille frø – v.h.a. jord, vand og solens varme - vil
spire og komme op som en plante der bliver til
en grøntsag, som kan tilberedes i køkkenet og
spises.
Målet er, udover ovenstående, at give børnene
nogle gode og sjove oplevelser, at styrke deres
sociale færdigheder i en mindre gruppe, at gøre
børnene fortrolige med – og glade for – naturen
og dens mange muligheder, samt at give børnene
en forståelse for ”årets gang” og årstidernes betydning for naturen.

De små frø bliver sået i potter
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Møllehaven

Førstehjælp for Sommerfuglebørnene
Vi har i Møllehaven gennem Trygfonden fået bevilget cykelhjelme til brug,
når vi kører afsted på vores ladcykel.
Ligeledes har vi fået støtte til at afholde et førstehjælpskursus for de
ældste børn. Så vi har haft besøg af
Sofus (Falcks trøstebamse) og en
førstehjælpsinstruktør til at hjælpe os
gennem forløbet.
Formålet er at børnene lærer at give
1. hjælp og lære at passe på hinanden. Kurset lærer bl.a. børnene at
forstå kroppens anatomi, undgå skader og ulykker i hverdagen, at trøste
hinanden, slå alarm og tilkalde hjælp,
udføre 1. hjælp for børn.
Ud over den fysiske 1. hjælp kom vi
ind omkring den psykiske 1. hjælp,
som handler om at trøste hinanden,
give omsorg, hjælpe deres kammerater der har fået småskader og
herunder om hvordan vi ellers behandler hinanden.
Vores plaster og lignende er i børnehøjde og vi inspirerer dem til at
hjælpe andre børn der har fået
småskader og finde trøstebamsen
til hinanden.
Alle børn fik et diplom, en børnebog
om 1. hjælp og en trøstebamse
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HarkenUGF

DGI Børneopvisning og Lokalopvisning
DGI Børneopvisning

samvær for børn og voksne.

Traditionen tro har foråret 2016 stået i gymnastikopvisningens tegn og første skud på stammen var søndag den 6.
marts 2016, hvor idrætsforeningen var vært ved DGI Børneopvisning i Idrætscenter Vendsyssel - Vrå.
Denne dag bød på fantastiske opvisninger fra glade og
spændte børn i alle aldre og fra flere forskellige gymnastikforeninger i Nordjylland. Vi glæder os allerede til at være
vært for næste års børneopvisning.

Sommerprogram

Fredag den 8. april 2016 stod i lokalopvisningens tegn i
de hyggelige rammer i Harken hallen. Dagen bød på flotte
opvisninger fra både spændte børn og voksne, der i løbet
af sæsonen har øvet sig til netop denne dag.
Der var opvisninger fra holdene Forældre/barn (1-3 år),
Puslinge (4 år – 0. klasse), GymTeam (0.klasse – 6. klasse) samt Herretons. Vi havde igen i år fornøjelsen af SHI/
TUI Retromix, der med deres fantastiske gymnaster kunne
afslutte årets lokalopvisning med manér.
Efter opvisningerne var der fællesspisning og hyggeligt

Vi glæder os til at komme i gang igen med næste gymnastiksæson, som starter uge 37. Hold allerede nu øje
på hjemmesiden og se hvornår dit hold starter.

Lokalopvisning

For at holde os i form til næste gymnastiksæson, mødes vi hver tirsdag frem til den 21. juni, i og uden for
hallen for at holde kroppen i gang. Sommerprogrammet har budt på et blandet sortiment for både børn og
voksne, som blandt andet springgymnastik i hallen, løb,
crossfitness, petanque, og for dem som ønsker det, afsluttes dagens træning med fællesspisning.

På de næste sider kan du nyde de fantastisk flotte
billeder fra de to opvisninger: Søndag den 6. marts i
Idrætscenter Vendsyssel i Vrå og fredag den 8. april
i Harkenhallen.

Dejligt med ”Lille Peter edderkop”

Bowlerhatten er lagt

Der skal ikke hoppes meget højere!

Dejligt humør

Stort overblik
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HarkenUGF

Stemningsbilleder fra opvisninger

Fascineret af Trylle Thomas

Det er sjovt

Flot opvisning af GymTeam

Flot balance

Friske fyre

Gave uddeling

Herretons lidt på hovedet

Hyggelig fællesspisning

Indmarch
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Madpakken spises

HarkenUGF

Landsdelsholdet

Man er vel heldig med sine instruktører

Marcus og Randi gik med fanerne

Spilopper

Så er vi snart i gang

Og så planken.....

Så kommer indianerne snigende

Vi er klar.....
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Gudstjenestelisten

Dato
Juni

Kirkeåret

Vrejlev

5. juni

2.s.e.trin.

16.00 Kirstine Rafn
Festgudstjeneste (se omtale)

12. juni

3.s.e.trin.

Hæstrup

10.30 Kirstine Rafn
Indvielse af nyt til kirken
(se omtale)

15. juni

19.00 Pilgrimsvandring
(Se omtale)

19. juni

4.s.e.trin.

10.30 Kirstine Rafn

26. juni

5.s.e.trin.

09.00 Kristine Folmer-Marstrand

3. juli

6.s.e.trin.

09.00 Kristine Folmer-Marstrand

10. juli

7.s.e.trin.

09.00 Kristine Folmer-Marstrand

17. juli

8.s.e.trin.

09.00 Kristine Folmer-Marstrand

24. juli

9.s.e.trin

31. juli

10.s.e.trin.

10.30 Kirstine Rafn

7. august

11.s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn
Konfirmandindskrivning

14. august

12.s.e.trin.

10.30 Friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven (se omtale)

Juli

10.30 Kirstine Rafn

August

20. august
21. august

10.30 Kirstine Rafn
Dåbsgudstjeneste - kirke endnu ikke fastlagt (se omtale)
13.s.e.trin.

26. august
28. august

10.30 Kirstine Rafn
22.00 Kirstine Rafn
Midnatsgudstjeneste (se omtale)

14.s.e.trin.

10.30 Kirstine Rafn
Børnegudstjeneste

September
4. september

15.s.e.trin.

10.30 Kirstine Rafn

Vi ønsker alle en rigtig god sommerferie med masser af sol og varme.
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Kirkelige adresser

Sognepræsten

I præstens fravær

Når jeres præst holder fri kan sognepræsten i Vrå, Kristine Folmer-Marstrand, kontaktes på telefon 98 98 10 40 eller mail: krm@km.dk.
Alternativt kan Inger Hansen, kirkekontoret, kontaktes i formiddagstimerne
på telefon 98 98 83 60 for kirkebogsopslag og andre administrative opgaver.
Følgende dage holder jeres præst fri:
24. juni – 17. juli (begge dage inkl.)
29. august – 2. september (begge dage inkl.)
Kirstine R.R. Rafn
Vrejlev Præstegård
Vrejlev Kirkevej 28
9760 Vrå
Tlf. 98 98 60 43
Kan kontaktes:
Mandag - torsdag
09.00 - 17.00
Fredag er fridag
Mail: krr@km.dk

Legekirke

Tirsdag den 31. maj kl. 10.00
og igen tirsdag den 21. juni kl.
10.00 holder vi Legekirke for de
mindste i Vrejlev kirke.
Legekirke er ikke ”bare” for
dagplejerne. Legekirke er for
alle små børn i dagplejealderen. Derfor inviteres alle med
småbørn – eller med mulighed

Kirkegårdskontoret

Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 83 60
Mail: vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
www.vh-kirker.dk

for at låne et barn (bedsteforældre fx) - til at komme og være
med til en morsom, underholdende og rar stund i Vrejlev kirke
med sang, musik og bevægelse.
Kom og vær med til en god
oplevelse i vores kirke
Vi starter legekirke igen efter
sommerferien tirsdag den 23
august kl. 10.00 i Vrejlev kirke

Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen
Servicemedarbejder:
Inger Hansen

Menighedsrådet:

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

Kirkebil:

Bestilles til gudstjenester senest om lørdagen kl. 17.00 hos
Charlotte Nyeng Kristiansen tlf. 61 76 49 76
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Nyt fra Sognepræsten
Festgudstjeneste

Søndag den 5. juni holder vi festgudstjeneste i Vrejlev kirke kl. 16.00. Det
sene tidspunkt og ”festen” skyldes, at vi
gerne vil være med til at markere Klostermarkedet og den feststemning, der
forhåbentlig kommer til at præge hele
arrangementet.
Der vil – i lighed med sidste år – være
åben kirke hele dagen, rundvisning på
kirkegården og meget, meget mere i kirken – som vi så afslutter med en højmesse med bl.a. ekstra festlige musikalske indslag.
Det har været en tradition, at kirken
holdt festgudstjeneste i forbindelse med
klostermarkedet hvert år. Men for at så
mange som muligt kan nå at deltage i så
meget som muligt, har vi rykket gudstjenestetidspunktet så det falder sammen
med klostermarkedets afslutning.
Vi glæder os til at se jer alle sammen til
en god oplevelse i vores smukke kirke.

Fest i Hæstrup kirke

Søndag den 12. juni, kl. 10.30, holder vi en helt almindelig
højmesse i Hæstrup kirke. Det er sådan set slet ikke deri
”festen” består…
Der er kirkekaffe denne dag, hvilket heller ikke er så
usædvanligt…
Men vi har noget at fejre, faktisk har vi hele tre ting at fejre
denne søndag. Og det vil vi gerne gøre med en god kop
kaffe og noget ekstra lækkert hjemmebag efter gudstjenesten.
Hæstrup kirkes gamle alterbægere er blevet renoveret og
tages i brug igen denne søndag. Prædikestolen har fået
ny flot manuskriptholder og
der er kommet en helt ny alterdug på alteret. Vi har ikke
rørt ved den smukke gamle
bort ved alteret – men selve
dugen er skiftet ud med en
ny.
Derfor vil vi meget gerne se
jer alle sammen til en helt almindelig højmesse med kirkekaffe – og ualmindelig godt
hjemmebag, og hertil en mulighed for at gå lidt rundt i vores dejlige kirke og nyde alle
de ny tiltag, som vi synes vi
med nænsom hånd har gennemført uden at ændre eller
lave om på den måde, HæHæstrup kirke
strup kirke fremstår.
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Nyt fra sognepræsten

Friluftsgudstjeneste

Søndag den 14. august, kl. 10.30, holder vi
den årlige friluftsgudstjeneste i præstegårdens have.
Vi bygger en ”teltkirke” i haven med improviseret alter, de gamle lysegrønne bænke
fra konfirmandstuen, og Lene indtager elklaveret, mens Rune synger for. Jan slår
bedeslag på et gammel plovskær og præsten holder vandrende altergang! Det er en
af de gudstjenester, hvor man kan sidde og
se ud af vinduet, følge en flue eller sommerfugl i blomsterne og alligevel være til
gudstjeneste…
Igen i år opfordres I til at tage madkurven med og blive og nyde frokosten i haven sammen med familien,
gode venner og naboer. Og grillen vil
blive tændt, pølser og brød varmet,
der er kolde øl og vand samt kaffe
og hjemmebagt kage. Vi mangler
faktisk bare kirkegængerne – altså
dig og din familie…
Efter gudstjenesten laver vi teltkirken om til frokoststue – og hygger
os.
I opfordres til at tage hele familien
med, ring på hos naboen og mind
dem om gudstjenesten – måske I
kan køre sammen! Sig det videre til
alle vennerne – jo flere, jo hyggeligere.
Vi glæder os meget til at holde en anderledes og sommerlig gudstjeneste for jer.

Billeder fra friluftsgudstjenesten i 2015

Dåbsgudstjenester

I

”Dåben foretages i kirken ved sognets gudstjenester på søn- og helligdage. Dåben kan efter aftale med præsten foretages på et andet tidspunkt”. Sådan står
der i Anordning om dåb i Folkekirken. I Vrejlev-Hæstrup pastorat er det derfor
besluttet, at holde særlige dåbsgudstjenester i alt fire lørdage om året, som en
særlig service. Idet der naturligvis kan være tilfælde, hvor en søndagsdåb kan
være upraktisk – hvis familien kommer langvejs fra eller lign.
efteråret (2016) følgende lørdage:
20. august og 26. november
Alle dåbsgudstjenesterne starter kl. 10.30 – men hvilken kirke den foregår i afgøres af, hvem der først bestiller dåb. Efter først-til-mølle-princippet kan man således holde dåb en lørdag i enten Hæstrup eller Vrejlev kirke.
Husk i god tid at aftale dåb med præsten.
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Nyt fra sognepræsten
Midnatsgudstjeneste

I forbindelse med festugen i Poulstrup holder vi igen i år en ”midnatsgudstjeneste” i Vrejlev kirke fredag den 26. august, kl. 22.00. Nu er det jo næsten en tradition, og vi synes der er noget helt særligt ved at gå i kirke om
aftenen. Stemningen er lidt anderledes, lyset er dæmpet, roen få plads til
at sænke sig.
Det er med andre ord meget stemningsfuld at være i kirken så sent på aftenen – og lidt uvant… Men det er samtidig rigtig hyggeligt og en dejlig måde
at slutte dagen af på.
Vi glæder os til at byde jer velkommen med fakler uden for kirken, dæmpet
belysning, ro og stemning, dejlig musik og måske et besøg ved Herrens
bord (altergang).

Vi siger tillykke til:
Asta Christiansen
Døbt i Vrejlev kirke 10/4-16
Liv Pilgaard Rosvall Leer
Døbt i Vrejlev kirke 13/3-16
Noah Engsig Ydesen
Døbt i Vrejlev kirke 14/2-16

Vi har sagt farvel til:
Gudrun Christoffersen
Bisat fra Tårs kirke 9/2-16
Henrik Esbjørn Pedersen
Begravet fra Vrejlev kirke 8/3-16
Elly Rigmor Kyndi
Bisat fra Vrejlev kirke 26/3-16
Annalise Mortensen
Bisat fra Vrejlev kirke 21/4

Pilgrimsvandring
Onsdag den 15. juni ”går vi en gudstjeneste” med udgangspunkt i Hæstrup kirke.
Ruten er tilrettelagt af lokale kræfter, der
lover en flot tur gennem dejlig natur i
Hæstrup området. Turen er bl.a. i terræn,
så det er en stor fordel at have fornuftigt
fodtøj på. Lige som godt overtøj kan forhøje glæden ved vandringen – hvis vejret
ikke er helt med os.
Skulle vejret være virkelig dårligt, lægger
vi gudstjenesten i kirken, hvilket jo ikke formindsker oplevelsen af fællesskab og hyggeligt samvær. Men vi håber naturligvis på
dejligt sommervejr.
Der vil være en ”ledsagebil”, som har mulighed for at tage en enkelt passager med,
såfremt man er komet til at overvurdere
sine kræfter. Ledsagebilen transporterer
vand og musikinstrumenter, ”alter” og andet, som vi får brug for.
Vi mødes kl. 19.00 ved Hæstrup kirke, går
en gudstjeneste, og slutter af i den dejlige
og stemningsfulde kirke med et lille glas og
meget hyggeligt samvær.
Kom og vær med – tag naboen og familien
med ud i det dejlige område omkring Hæ-Billederne er fra Pilgrimsvandrinstrup – og få lidt motion, en hyggelig slud-gen med udgang fra Hæstrup
der og en dejlig oplevelse.
kirke i 2014.
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Nyt fra organisten

Musicalkoncert søndag den 29. maj kl. 16.00 i Vrejlev kirke
Medvirkende: Rune Møller Nielsen, Ib Buchholtz Hansen, Jacob Rose, Thomas Hamilton Møller,
Hans Bovin, Vrejlev kirke-skolekor og Vrejlev Hæstrup kirkers voksenkor under ledelse af Lene
Rom Frederiksen.
Kom og hør kendte numre fra Phantom of the Opera, Løvernes konge, Cats og mange flere med
kirkernes skønne kor ledsaget af et fantastisk orkester.

Ib Buchholz og Rune Møller Nielsen fra tidligere lejligheder - samt vores dejlige kor

Babysalmesang

starter igen til efteråret mere herom i næste nummer af Lokalbladet

Nye kormedlemmer
er altid velkommen

Hvis du har lyst til at synge i kor, har en god sangstemme og måske har sunget i kor før, så mød op i
sognehuset en tirsdag aften kl. 19.30 og se, om det er
noget for dig. Du er også velkommen, hvis du “bare”
har lyst til at synge og lære noget mere. Der kræves
ingen forkundskaber. Det er gratis at synge i koret.
Især herrer søges
KOM OG VÆR MED.
kontakt organist
Lene Rom Frederiksen
30 12 90 81
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Nyt fra sognepræsten

Sankt Hans i præstegårdshaven

Vi gentager vores lille, nyere tradition… Vi holder
Sankt Hans bål i præstegårdens have torsdag den
23. juni – grillen er varm og pølserne er klar fra kl.
19.00.
Vi håber rigtig mange har lyst til at være med – hvis
I ikke allerede har en anden tradition, så er I meget
velkommen i præstegårdens have. Vi er så heldige i
år, at vores nye provst, Thomas Reinholdt Rasmussen, har lovet at holde talen.
Der vil blive serveret kaffe og hjemmebag, der er
pølser og brød, samt øl og vand til meget favorable
priser – og der er meget hyggeligt samvær i de fine,
hvide telte – hvis nu vejret skulle være imod os…
Kommunegården lægger jord til bålet, Lene spiller for
os, grillmestrene er klar – vi mangler kun jer og jeres
gode humør for at det igen i år kan blive en vellykket
aften.
Vi glæder os meget til at byde jer velkommen i præstegården
Mange venlige hilsener
Kirstine og Henrik

Konfirmation 2017

Elever på 7. klassetrin i skoleåret 2016/17 kan blive
konfirmeret i Vrejlev eller Hæstrup kirke søndag den
30. april 2017.
For at blive konfirmeret denne dag skal man kontakte
præsten – det går ikke af sig selv…
Præsten har ikke adgang til oversigt over elever i 7.
klasse på alle skolerne i Hjørring kommune, der bor i
et af vores sogne, og som gerne vil konfirmeres her…
For at undgå tidligere års forvirring og tilmeldinger til
konfirmation lige op til den store dag – bedes I forældre
kontakte præsten her i forsommeren, så jeg kan få et
overblik.
Det er ikke et krav – for at blive konfirmeret her – at man
også følger undervisningen på præstegården. Blot skal
jeg vide det her i forsommeren.
Der er indskrivningsgudstjeneste søndag den 7. august
2016, kl. 10.30 i Vrejlev kirke, hvor man tillige kan få
svar på alle sine spørgsmål om konfirmationen.
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Billeder fra konfirmation i Vrejlev kirke den 24. april 2016

Nyt fra kirkegårdslederen

Lapidarium på Vrejlev kirkegård

Et lapidarium er en udstilling eller
samling af sten. I Danmark kendes
ordet fra kirkegårdenes samlinger af
gravsten fra hjemfaldne gravsteder.
På Vrejlev og Hæstrup kirkegårde
har vi også udvalgte bevaringsværdige sten samlet i en slags udendørs
museum. Ind til videre er de gravsten
fra nedlagte grave samlet nogle steder på kirkegårdene, hvilket er mere
uformelt end et egentligt museum.
Jeg har en drøm om at lave en folder, som besøgende kan tage med
rundt i lapidariet, og dermed se hvor
dem der er på gravstenene boede
og hvilken betydning de har haft for
sognet. Jeg er begyndt at samle oplysninger ind, og er der nogle der
har gode historier og fakta om dem
der er på gravstenene, vil jeg meget
gerne samle dem. Hvornår det bliver
til noget med folderen ved jeg ikke,
men drømmen er god at have, og så
vil det blive et slags museum.
Når et gravsted udløber på VrejlevHæstrup kirkegårde sender vi et
fredningsbrev ud til gravstedsejeren
i oktober måned. Det indeholder oplysninger om hvad det vil koste at
forny gravstedet, og nogle afkrydsningsfelter, hvor det også er muligt at
krydse af at gravstedet skal nedlægges.
Man skriver under på familie og arvingers vegne, hvilket betyder at
man skal rundt i familien og spørge
om der er nogle der vil føre gravstedet videre, eller eventuelt vil have
gravsten, planter eller andet der kan
have værdi for en. Det er jo selvfølgelig også muligt at få kirkegården til
at nedlægge gravstedet. Dette koster
ikke noget, da det skulle være oplyst
i gravstedsbrevet (skødet) man har
over gravstedet.
Vores kirkeværge Henny Thomsen
fra Vrejlev, og Bjarne Jensen fra
Hæstrup kirkegård og jeg tager i
det tidlige forår en runde og ser på
de gravsteder der skal nedlægges
og dermed hvilke gravsten der er

egnstypiske, unikke eller tidstypiske
i sin udformning, eller personerne
har været noget specielt i sognet. De
gravsten vi ikke vil gemme bliver sat
til side i et år inden de bliver sendt til
knusning. Så er der altid mulighed
for at genskabe gravstedet, hvis der
kommer er fjern slægtning der ikke
har hørt det var blevet nedlagt. Jeg
har prøvet det en gang i de 15 år jeg
har arbejdet på kirkegårde, så det er
ikke så tit det sker. Men det var det
hele værd at vi kunne genskabe gravstedet. Det var jo selvfølgelig for den
nye gravstedsejers regning, hvilket
er helt forståeligt, da vi havde underskrift på det måtte nedlægges.
Der er ikke bestemte regler for hvilke
sten eller hvordan de sættes i et lapidarium. Og det er jo altid en overvejning om hvor mange gravsten der
skal stå. Vi har jo på kirkegårdene
2500 gravpladser i alt, og mange
af gravene er der jo begravet i flere
gange, så vi kunne sagtens have tusinder af sten til at stå, og det er jo
heller ikke holdbart. Vi tager billeder
af alle gravsten inden de bliver knust,
så på en måde er de jo også bevaret
elektronisk. Det er jo også forbundet
med en vis udgift at have dem til at

stå. De skal jo vedligeholdes, have
algefjerner og området omkring dem
skal også se ordenligt ud.
Der er nogle gravminder, der er vurderet bevaringsværdige af Vendsyssel Historiske Museum. Den sidste
runde de havde på vore kirkegårde
var i 1994. Disse gravsteder er registreret af Provstiet ved et syn. Der
blev for få år siden åbnet op for at
disse kan afregistreres igen, hvis de
skønnes ikke længere at have værdi
for kirkegården. Dette kan være at de
er gået i stykker, eller som for marmorpladernes vedkommende er forvitret, og dermed blevet ulæselige.
På dette års klostermarked på Vrejlev
Kloster, hvor jo også vores dejlige
kirke og kirkegård er med, vil jeg på
rundvisningen fokusere på lapidariet
og samle nogle af historierne om personerne. Det er vigtigt at vi husker
vores historie.
Med ønsket om en god sommer.
Jan Bjergene Christensen
Kirkegårdleder

Gartner Bjarne Jørgensen i gang med at udvide Lapidariet på Vrejlev kirkegård
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Nederst fra venstre: William Røssel Andersen, Malou Nikoline Vinther, Marie Daugaard Thomsen, Oliver Bjerre Olsen
I midten fra venstre: Sarah Heden Antonsen, Helene Markvart Nielsen, Laura Dybro Nielsen, Melanie Maarschalk Nielsen
Bagerst fra venstre: Kristoffer Bukholt Kristensen, Johannes Rossel Bækgaard, Lasse Ammitzbøll

Nyt fra Sognepræsten

Hjertelig tillykke med konfirmationen
Med de bedste ønsker for fremtiden.
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KFUM Spejderne

Norgestur 2016
Vi er så småt ved at planlægge program for vores Norgestur! Vi glæder
os alle meget til at få en oplevelse for
livet! Vi er 9 skønne børn og 6 voksne
som skal afsted.
Vi vil gerne sende en stor tak til Menighedsrådet, som har sponsoreret et
pænt beløb til vores tur – 1000 tak!
Vi tager afsted fra spejderhuset torsdag d. 30/6 kl. 8 om morgenen, og
kører mod Hirtshals, hvor vi skal med
færgen til Kristiansand. Vi er i Kristiansand lidt over middag og her begynder
vores eventyr. Fra torsdag til søndag
vil vi udnytte den fantastiske natur, vi
har omkring os. Vi skal overnatte i telt
eller shelters, som vi finder på vejen
– måske endda sove under åben himmel, hvis vejret tillader det! Vi skal selvfølgelig lave mad over
bål hver dag, og børnene skal hjælpe med de forskellige opgaver i lejren.
Om søndagen skal vi op til Björheimsbygd tæt ved Tau, hvor vi
skal være de sidste 5 dage af lejren.
Vi skal bo på en lille nedlagt skole, som ligger lige ned til en sø,
hvor vi har rig mulighed for at fiske.
I løbet af turen skal de store spejdere på en spændende heik i
bjergene. Vi skal alle ud og se Preikestolen, som ligger under
en halv times kørsel fra Björheimsbygd.
Programmet er vi stadig ved at lave - men én ting er helt sikkert, og det er, at vi får en helt fantastisk og oplevelsesrig tur!
Poulstrup KFUM-spejdergruppe

Vandreskjold
Torsdag d. 5/5 skal vi tage
vandreskjold!
Junior- og tropspejderne kan
selv vælge, om de vil går 40
eller 50 km, og dette skal
gøres på 24 timer!
Ulvene skal også gå i
et godt tempo, de skal nemlig
gå 20 km inden for bare
10 timer!
Vi håber selvfølgelig på
høj solskin og vindstille vejr
dette døgn

Lokalbladet 29

Lokalhistorisk Forening og Arkiv
Billeder fra Gunderup skole

Kan du hjælpe os med de manglende navne på elever og eventuelle fejl samt årstal på de to af billederne vil vi være
meget glade på redaktionen eller på Lokalhistorisk arkiv

Billed 1 År?

Bagerste række fra venstre
Flemming Jensen, Jytte Lund,
Tommy Munkebæk, Carsten Bæk,
Svend Abrahamsen, Bent Thorsen,
Carsten Pedersen, Flemming Nielsen, lærer Lilly Jensen, Orla Lund,
Jens Mathiesen, Jørgen Uggerhøj,
Jørgen Jensen
Bord 1
Mie Abrahamsen, Gitte Mathiesen
Bord 2
Agnethe Nielsen, Inger Andreasen
Bord 3
Ingelis Thomsen, Solveig Nielsen
I hvid kjole Helle Lie

Billed 2 År?

Bagerste række fra venstre
Flemming ?, Folke Rasmussen,
Torben Thomsen, Olav Rasmussen, Kaj Bundgaard, Per Lie, Arne
Bæk, Jørgen Jensen, Lærer Lilly
Jensen, Flemming Nielsen, Inger
Andreasen, Sanne Rasmussen
Bord 1
Annette Hedegaard, Marianne
Bech Nielsen, Birgith Bech Nielsen
Bord 2
Kirsten Overgaard, Doris Nielsen,
Alice Abrahamsen
Bord 3
Helle Lie, Helle Simonsen, Jytte
Lund

Billed 3 Gunderup Skole 1960

Bagerste række fra venstre
Lærer Lilly Jensen, ?, Børge Thomsen, Carl Anton Andersen, Bertel Bjerre, Ernst ?, ? Lund Nielsen, ?, Poul
Abrahamsen, Karsten Drastrup
2. række
Margit Nielsen, ?, ?, ?, Annette Bjerregaard, ?, ?, Åse Larsen, ?, Jens Otto
Uggerhøj
3. række
Hanne Jensen, Karen Olsen, Birthe
Lie, Jette Larsen, Birthe Thomsen, ?,
Boldt ?, ?, ?, Bente Jensen, ?, Lene
Thomsen
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Huse og Petanque i Harken
Petanque i Harken
Petanque startede i Harken i 1997.
Siden spillerne startede har de været med i mange forskellige turneringer,
f.eks. Limfjordsturneringen, som de har vundet 3 gange. Det var i 2003 &
2006 samt 2012.
Limfjordsturneringen er en stor turnering, hvor alle puljevinderne fra Skagen
til Hobro er med, så der er mange hold til denne turnering.
I en anden turnering, som foregik i Tranum, blev Harken nr. 2 ud af 60 hold.
Spillerne vil prøve at få flere forskellige turneringer til Harken i år, bl.a. en
vinturnering.
Spillerne arbejder på at få lidt mere plads ved det hus de har i Harken. De vil
gerne have siddepladser med overdækning samt et redskabsskur. De håber
på at deres planer lykkes, så de kan flytte fra Harkens klubhus under deres
turneringer.

Aalborgvej 609, Harken

En af de tidligere ejere af Aalborgvej
609 hed Oscar Madsen (I folkemunde Bule Madsen). Det var ham der
byggede den røde villa.

Senere købte Arnold Christensen
stedet. Han var mekaniker og solgte benzin, som hed Ålborg Nafta.
Standeren stod foran beboelsen.

Arnold købte mere jord til at udvide
på. Han købte urtehaven fra mejeribestyrer Jensen og Arnold byggede
værksted. Samtidigt blev Brugsens
B.P. tank nedlagt og tanken flyttede
til Aalborgvej 609, dermed blev standeren foran beboelsen flyttet væk.
I 1964 solgte Arnold til B:P. Oliekompagniet. Der kom en bestyrer i de
næste 7 år på tanken. Det var Poul
Ladefoged fra Hjørring
Sonja & Erik flyttede fra et lille hus på
Aalborgvej til Harken, hvor de i 1971
købte huset af B.P. Kompagniet.
I 1972 byggede de værksted. I en
periode havde de samarbejde med
Hardy Nielsens søn Erik, som solgte
brugte biler. En stor del af disse biler, blev klargjort i Harken. På et år
havde de ca. 60 biler stående af Erik
Nielsens.
Erik Nielsen byggede udstilling / salg
på Fuglsigvej, hvor han også solgte

anhængere. Senere blev det erstattet af cykelsalg og værksted.
Erik byggede til ad flere omgange
bl.a. værksted, malerværksted og
udstilling.
Firmaet lukkede ned i 2008. Erik elsker gamle biler, særlig hans BMW
fra 1972. Den bil snakker han lidt
med hver dag, måske kommer børnene med.
Erik er også med i Odd – Fellow logen og ellers går tiden med vedligeholdelse på ” det gamle B.P ”
Sonja har været medhjælpende hustru og i familien er der 2 børn. Lone
som bor med familien syd for Harken.
Hun har 2 drenge og 1 pige. Lone gik
i Vrejlev – Hæstrup Skole. Lillebror
er Jesper, som bor I Poulstrup sammen med familien. Han har 1 datter.
Når Sonja og Erik holder fri, tager de
på camping. Det gør de hver år.
” Tak for hjælpen. Dejligt at møde nogen, der kan noget af Harkens historie ”
Henny Madsen
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PV Sommercamp

Sommercamp 2016
Atter engang kan vi forvente rigtig
mange gæster i Poulstrup i uge 26
– Allerede tirsdag den 28. juni triller
de første campingvogne og autocampere ind på pladsen, når Poulstrup
bliver indtaget af FLP-forhandlere fra
mange forskellige lande til årets Sommercamp. Vi har i år en del tilmeldinger fra forhandlere i Østrig, men også
lande som Tyskland, Holland, Belgien
og Estland er repræsenteret. De fleste deltagere er dog fra Danmark,
Sverige, Norge og Finland.
Administrationen og ledelsen af
Sommercamp er i år udskilt fra PV
Sport 81, der er dannet en forening
med egne vedtægter og bestyrelse.
Foreningens navn er PV SOMMERCAMP og bestyrelsen
består af formand Henrik
Smith, næstformand Karina Mølgaard, kasserer
Inger Hansen, og bestyrelsesmedlemmerne Marianne Stokbro og Dorthe
Johansen.
I år har vi lavet en helt ny
hjemmeside med tilmelding for deltagerne, og
allerede i februar kom de
første tilmeldinger, der- Der handles i de små boder
efter gik det stærkt og i
løbet af en måned måtte vi melde
”fuldt hus”. Der er nu tilmeldt omkring
400 voksne og 100 børn, dertil kommer en del hjælpere i Kim Madsens
team (børnepasning, pasning af boder m.m.) samt ikke mindst de mange
foredragsholdere til seminarerne.
Men vi har jo før bevist at vi kan klare
opgaven, så bestyrelsen er fuld af
fortrøstning, det eneste der kan drille
er vejret, resten skal vi nok klare….
og dog - vi har stadig brug for rigtig
mange hjælpere til at afvikle sommerVi glæder os til at modtage delcampen.
Vi håber derfor at alle vil tage godt tagerne i Sommercamp 2016
imod en henvendelse om at give et som foregår fra torsdag den 30.
nap med ved sommercampen, for juni til søndag den 3. juli 2016
uden hjælp fra frivillige kan vi ikke og ser frem til en rigtig god
gennemføre sommercampen med ”festuge” med masser af grin
ligeså godt et resultat som sidste år, og social samvær og selvfølgehvor vi skaffede over 200.000 kr. til lig også lidt hårdt arbejde…..
Inger Hansen
foreningsarbejdet omkring sport og
hal i Poulstrup.
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Den store grill gøres klar til torsdag aften

Fodboldbaner bliver til campingplads

Den dækkes op til mange.....
Forhandlerne gør reklame for produkterne

Klostermarked

Vrejlev Klostermarked
Søndag den 5. juni 2016 er det igen
tid til Klostermarked på Vrejlev Kloster.
Markedet åbner kl. 10.00, og der vil
igen i år være ”noget til haven og
noget til maven”, som Arne LarsenLedet engang så rammende beskrev
det. Der vil også være beklædning
og kunsthåndværk af forskellig
slags, blandt andet fra flere lokale
udstillere.
Som noget nyt har Poulstrup Friskole og Børnehus en bod, hvor der
er mulighed for ansigtsmaling til de
mindste.
I Riddersalen serverer Støtteforeningen for Poulstrup Friskole og Børnehus lækre platter, kaffe, kage og
drikkevarer.
I haven er der fædre-børnehjørne
med alt det nyeste i havemaskiner
og plæneklippere, samt pedaltraktorbane til de mindste. Desuden er
der indhegning med forskellige klappedyr, og mulighed for ponyridning,
og sammen med spejderne kan man
lave snobrød og popkorn.
Schwåmpis Vennner underholder på
gårdspladsen, og når markedet slutter kl. 16.00 er der festgudstjeneste i
Vrejlev Kirke.
Der er også i år udstilling af veterantraktorer, så alt i alt er der lagt op til
en god dag for hele familien.
Der kan findes mere information om
markedet og udstillerne på Facebook eller på klostermarked.dk
Vi glæder os til at se Jer....
Hanne og Malthe

Stemningsbilleder fra 2015
Foto: Henrik Hansen
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PV Sport 81

Dana Cup 2016 - også i Poulstrup

Igen i år står PV 81 for at afholde
Dana Cup i uge 30. Dette arrangement er en af livlinerne i PVs
økonomi, og det er vigtigt med indtægten fra Dana Cup ugen, for at

opretholde og forøge aktivitetsniveauet i PV 81.
I år har PV 81 indgået aftale med
Poulstrup Friskole om at benytte
lokalerne på lige fod som de andre år. Dog friholdes børnehave og
vuggestuen, da der jo også er børn
der i uge 30. Til gengæld inddrages
nogle af kælderlokalerne som overnatningspladser – selvfølgelig efter
aftale med brandmyndighederne.
Vi bliver sandsynligvis 450-500 personer, altså ca. 25 hold.
Så også i år, er der et stort behov
for så mange frivillige som muligt, til
at dække hele ugen.
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Vagterne i Dana Cup er fordelt over
hele døgnet, og hvert vagtskifte har
sine egne opgaver. Det kan være
at stå i cafeteriet, være rengøringshold på skole og i idrætshallen, og
om natten at gå
brandvagt. Der er
kort sagt noget for
enhver smag. Det
plejer at være hyggeligt, nogle gange
er der meget travlt,
andre gange mere
roligt.
På hver vagt er der
minimum 3 personer – og altid flere

omkring aften-tide, da det ofte er her
der er meget travl med at lave toast
og pommes frites.
Arbejdsopgaverne ligger beskrevet,
så man ved hvad man skal tage sig
til, og der er altid en ansvarlig på
vagt, som kender til opgaverne, og
ved hvordan de skal løses.
PV tilbyder en belønning hvis et hold
fra idrætsforeningen dækker et helt
døgn -altså 24 timer. Det kan man
tjene 2000 kr. til sin holdkasse på –
og det er da også værd at tage med.
I år udbydes samme tilbud til Friskolens klasser. Har en klasse – med
deltagelse af både forældre og elever, lyst til at tjene 2000 kr. til klassekassen – så er der her en god mulighed.
Men også de øvrige foreninger i byen
får dette tilbud – kan spejderne dække et helt døgn, kan her også tjenes
2000 kr. til deres tur-kasse – har Børnenes Jord lyst - samme mulighed.
Har det interesse – så henvend jer til
Henrik Smith, på tlf. 71755699 for at
lave aftale.
Vi vil i løbet af en måneds tid begynde at kontakte byens borgere, og PV
81 medlemmer, og vi håber, at det vil
være muligt for jer, at tage en vagt
eller 2.
Husk altid, at lidt er bedre end ingenting – og at mange bække små gør
en stor å.
Har I allerede nu et bud på, hvornår
I kunne have lyst til at tage en vagt,
så henvend jer til Henrik Smith på
tlf 71755699 eller via mail henriksmith6@gmail.com.

Generalforsamling i PV Sport 81.
Onsdag den 13 april afholdtes den
årlige generalforsamling i PV Sport
81.
I år var det på en hverdagsaften, og
PV var vært for kaffe og kage.
Formand Henrik Smith og sekretær
Jimmy Simonsen var på valg.
Begge modtog genvalg.
Valgt som suppleanter blev: Christian Rømer samt Palle Christiansen.
Preben Clausen og Torben Pedersen fortsætter som baneudvalg –
kridte baner mm.
Henrik Hansen fortsætter som ansvarlig for cafeteriet i hallen.
Herunder følger formandens beretning:
2015 har været endnu et begivenhedsrigt år for både Poulstrup og
Pv 81.
Friskolen er kommet i gang, og dermed er et nyt samarbejde opstået.
PV har gennem lån og sponsorat
spillet en rolle i Friskolens opstart,
og der er flere gengangere både i
Friskolens og PV s bestyrelse og
forskellige udvalg – et udtryk for, at
der fortsat er mange, som gerne vil
yde en frivillig indsats.
PV 81 og Friskolen samarbejder
også om de store sponsorarrangementer som Friskolens støtteforening afholder, til glæde for begge
parter.
Det direkte samarbejde mellem Friskole og PV har udmøntet sig i det
der kaldes en forenings SFO – dvs.
at PV varetager en del af fritiden for
skolebørnene fra Friskolen. 3 dage
om ugen er det PVs trænere og frivillige der varetager pasningen af
børnene. Det foregår via forskellige
idrætsgrene – badminton, volleyball, håndbold og dans har foreløbig været på programmet.
Der er også andre frivillige involveret, blandt andet lærere fra Friskolen.
PV er fortsat en idrætsforening i
fremdrift. 2015 har måske ikke været så driftig som andre år, men det
grundes i det store arbejde som
mange af PV s medlemmer har lagt
i opstart af Friskole – rigtig mange
af medlemmerne har deltaget i arbejdsdage, udvalg og meget mere,
og alt dette tærer på kræfterne – så
er der ikke så meget tid til også at
være innovativ i idrætsforeningen.
Og det er helt i orden – ting kom-

mer i bølger, og PV er bare glade for,
at vi stadig har en skole, og at vi på
den måde, fortsat kan have et aktivt
foreningsliv i Poulstrup.
På trods af det, har det stadig været
et godt år i PV– vi har haft gang i alle
vores idrætsgrene, været en del af
Summercamp, Dana Cup, støttearrangement for Friskolen, aktiviteter
til byfesten, og haft et par legeaftener sammen med børnenes jord.
Vores badmintonafdeling har ca.
45 ungdomsspillere i alt, fordelt på
spillere i Idræts-sfo og klubspillere.
Klub-spillerne deltager i små stævner rundt omkring, blandt andet har
badmintonafdelingen indgået et
samarbejde med en del andre lokal
klubber, om at lave små stævner i løbet af sæsonen. Vore 3 trænere Berit, Karina og Jim gør et godt stykke
arbejde – det kan man se, når man
kommer forbi træningsbanen, og ser
hvor gode spillerne er blevet.
Fodboldungdom kører godt. I de

yngste rækker er der rigtig mange
spillere, mens det kniber mere og
mere når de bliver ældre – der er
ikke spillere nok i de årgange. Men
dem vi har – de er til gengæld gode –
der har været spillet 3 mands-bold, 5
mands og 7 mands – og alle har klaret sig godt, og ikke mindst haft det
sjovt. Tommy, Trine, Michael, Brian
og nogle af de unge mennesker fra
lokalområdet er de bærende kræfter,
og vi satser på at den gode udvikling
fortsætter i ungdomsafdelingen.
På seniorsiden holdt serie 6 holdet
desværre kun året ud. Det lykkedes
os ikke at fastholde spillerne, og desværre har vi været nødt til at trække
holdet fra foråret 16. Det er vi meget
kede af, men vi må nok erkende, at
de andre større klubber har overhånden, da de kan stille med flere hold
i forskellige rækker, og derved finde
et niveau der passer til den enkelte
spiller.
Så vi må ”nøjes” med oldboys og ve-

PV Sport 81
teranholdet – og det er også ganske
udmærket.
Gymnastikafdelingen har haft flere
hold i gang i 2015. Christin og Stine
har både mor-barn hold og holdet
Kvikke Fusser, som begge har været
godt besøgt, og de har hygget sig i
gymnastiksalen.
Zumba/Cross Dance er også et af
klubbens aktiver. Karina har fortsat
gang i både damer og et par enkelte
herrer. Der har været børnehold og
forskellige store arrangementer i løbet af året – dejligt at se stor aktivitet
også her.
Yoga har også været i gang. Birgitte
har haft hold i løbet af året, og det
har været til stor glæde for de der har
deltaget.
I 2015 har PV fortaget et par større
investeringer. Der er blandt andet
indkøbt air-track til gymnastikafdelingen – det er en meget lang luftfyldt
madras, som kan bruges til at slå
saltomortaler, flik flak og meget mere
på – derudover blev suppleret med
forskellige andre ting til gymnastik.
Den anden store investering er foretaget sammen med Vrejlev-Hæstrup
Hallens bestyrelse. I år er indkøbt
borde og stole til ca. 800 personer.
Så slipper både PV og Hallen for at
skulle ud for at leje møbler når der
afholdes store arrangementer. Derudover bliver der mulighed for, at de
lokale kan leje møbler til deres private fester og andre tiltag.
Økonomisk set har 2015 været et fint
år.
Der har været gode indtægter fra
Summercamp og Danacup og alle
afdelinger har løbet rundt og enkelte
endda givet et lille overskud.
Samlet set kommer PV 81 ud med et
lille underskud i år – det bunder i de
forholdsvist store udgifter vi har haft
til nyanskaffelser.
Jeg vil gerne slutte af med at sige tak
til trænere og bestyrelse for et godt
år.
Stor tak til alle de frivillige der hjælper til DanaCup og Summer camp,
til de der tager dommertjanser, cafeterievagter, kridter baner, hjælper til
ved banedage og meget mere.
Og ikke mindst stor tak til de mange
sponsorer som støtter med bidrag til
legeaftener og meget mere.
Formand Henrik Smith
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Gunderuplund

Nyt fra Asylcenteret
Søndag d. 21 februar havde Venligboerne på
Gunderuplund indbudt til samling i Harken
Hallen. Der var bagt kage og Hanne Lise
Hansen hjalp os med danske danse. Senere
blev der danset til deres danse og melodier. Vi
var samlet 84 personer og det var godt i vinterferien. Borddækning samt oprydning hjalp alle
med. Vi håber og tror på at de nød de 5 timer,
som gik meget hurtigt.
Nogle af spillerne fra centret, er med på serieholdet i Harken.
Vi laver lørdagstræf med pigerne og det foregår privat og uden mænd. Den 2. april var vi
otte, det var hyggeligt og vi snakker om mange
ting. (Ikke alvorlige ting) Vi har talt om at grille
og evt. køre ture, hvis vejret er til det.
En eftermiddag fik vi hjælp fra fire af de unge
mænd som hjalp med at rense stolene i Harkenhallens cafeteria.

En lille hverdagshistorie

Et par gange har jeg set
to af pigerne med hver
sin citycykel. De øvede
sig i at cykle rundt omkring hallen. Det var første gang de prøvede at
cykle, de kunne vist godt
have brugt støttehjul.

Seks nationaliteter samlet

Vores tirsdagsgåture fortsætter.
HarkenUGF har været os en stor
hjælp. Vi har lånt HUGF’s klubhus til
samling efter gåturerne. Her skiftes
Venligboerne til at bage kage. Der
hygges en times tid med at snakke
dansk.
Nogle af pigerne har været med til
Zumba i Harken Hallen og der er

Nogle af hjælperne

Beboere fra Gunderuplund
hjælper med at vaske stole i
Harkenhallens cafeteria
Vi hygger os i Harkenhallen

planer om at Venligboerne og pigerne laver noget sammen. Det kunne være strikke, hækle samt lære
dansk.
Morten Hansen har haft 15 – 20
mænd med til Hockey.
Når vejret er til det, samles der ca.
20 – 25 mænd til at træne fodbold.
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Hanne Lise leder dansen

Lokalhistorisk Forening og Arkiv
Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Forening og Arkiv holdt flyttedag
ralforsamling, dette skete d. 11. april,
hvorefter den sammenlagte forening
hedder Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Forening. Arkivet er herefter en
aktivitet under Lokalhistorisk Forening
Foreningens kasserer aflagde derefter
regnskabet, der viste, at der er et faldende antal borgere der støtter op omkring arbejdet med at fastholde vores
lokale historie, derfor opfordrede han til
at man indbetaler kontingent 50 kr. for
enlige og 100 kr. for familie på konto:
90701624753166
Derefter fortalte Arkivets leder Erik
Jess om arbejdet i Arkivet og især om
flytning til nye lokaler på Poulstrup Friskole og Børnehus

Byvandring 2015

Fra læsestuen på skolen

Mandag d. 14. marts holdt VrejlevHæstrup Lokalhistoriske Forening
og Arkiv generalforsamling i Aktivitetshuset i Poulstrup. Inden generalforsamlingen fortalte Niels Kirketerp
om Louise Skrike og den indflydelse
hun har haft på skoleudviklingen i
Vrejlev-Hæstrup og omegn i første
halvdel af 1900 tallet.
Efter kaffen holdt vi generalforsamling hvor formanden Henning Risom
Christensen fortalte om året der var
gået og om bestyrelsens forslag om
at lægge de to foreninger, Vrejlevlokalhistoriske Arkiv og VrejlevHæstrup Lokalhistoriske Forening

Lokalhistorisk Arkiv er igen i år med til
at arrangerer en byvandring i forbindelse med Poulstrup Festuge. Da programmet endnu ikke er fastlagt ved vi
ikke hvornår og hvorhen! Se nærmere i
programmet for Poulstrup Festuge.

Så holdt vi flyttedag

Snart er det gamle arkiv tømt

Fra læsestuen på skolen

Henning pakker sammen

sammen til en forening. Bestyrelsen
havde lavet et sæt nye vedtægter,
som formanden gennemgik. De blev
efterfølgende sat til afstemning og
vedtaget. For at de nye vedtægter
om sammenlægning af de to foreninger kan blive gyldige, skal de
vedtages på en ekstraordinær gene-

Fra arkivet

Tirsdag d. 22. marts holdt flyttebilen
uden for Lokalarkivet Hovedgaden 8,
vi skulle i gang med at flytte hele arkivet til vores nye lokaler i Poulstrup
Friskole. Alt var
pakket og klar
til flytning og i
løbet af formiddagen var hele
arkivet flyttet til
Poulstrup Skolevej, hvor vi
har fået til huse
i Østfløjen. Vi
havde allerede
sat hylder op
så meget kom
på plads i løbet
af dagen. Siden
er tiden gået med at sætte resten på
plads og hænge billeder op, så vi lørdag d. 7. maj kan indvie de nye lokaler.
Vi synes selv vi har fået nogle dejlige
og arbejdsvenlige lokaler, med god
plads til alle arkivalierne. En stor tak til
kommunen for økonomisk medvirken
til det gode resultat, og tak til Poulstrup
Friskole for den gode modtagelse vi
har fået, vi håber at få et godt samarbejde omkring lokalhistorien.
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Poulstrup Friskole og Børnehus

Spændende besøg på Poulstrup Friskole & Børnehus
Mandag d. 25. april var den røde løber rullet ud på Poulstrup Friskole &
Børnehus. Denne dag var nemlig en
lille smule anderledes end den plejer
at være. Kl. 8.50 rullede to ministerbiler ind i skolegården, og ud af disse
kom Ellen Trane Nørby og Karsten
Lauritzen. Førstnævnte er minister
for børn, undervisning og ligestilling
og sidstnævnte er skatteminister. På
foranledning af Venstre i Hirtshals
og Hjørring, var de to ministre inviteret til Poulstrup for at høre lidt om de
udfordringer der er forbundet med at
starte en friskole op.
Børnene var spændte. ”Hvornår
kommer medisteren? ”, var der flere

af de mindste elever der spurgte.
Nogle havde aldrig hørt om de to
ministre, andre kunne godt nikke
genkendende da de så dem – og
en enkelt var overbevist om, at han
havde haft Ellen Trane Nørby som
lærer på sin gamle skole. Adspurgt,
kunne ministeren dog afkræfte at
dette skulle være sandt. De to ministre blev modtaget med dans og
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sang af eleverne, og efterfølgende
var der rundvisning i hele huset. Der
var også tid til at overvære undervisningen i dansk i 2.-3. klasse, hvor
der ved selvsyn blev konstateret at
vi her på skolen sætter den faglige
og sociale trivsel øverst
på dagsordenen. I den
pågældende klasse er
der nemlig oftest tre lærere på i timerne, så vi
kan understøtte de fagligt udfordrede elever og
udvikle de fagligt stærke elever. Vi sluttede
besøget med en snak
omkring blandt andet
arbejdsglæde, forberedelsestid og almen dannelse. Her fik nogle af
lærerne mulighed for at give udtryk
for deres meninger og holdninger
omkring folkeskolereformen, samt

Billeder fra dagen hvor Minister for
børn, undervisning og ligestilling, Ellen
Trane Nørby, skatteminister, Karsten
Lauritzen, og Venstres gruppeformand
i Hjørring byråd, Henrik Jørgensen m.fl.
besøgte Poulstrup Friskole og Børnehus

fortælle hvorfor de har valgt det private frem for det offentlige. En meget
spændende snak, som sagtens kunne være fortsat i længere tid. Men de
to ministre havde et stramt program
for dagen, så kl. 10.10 rullede ministerbilerne igen ud af skolegården.
En spændende dag, hvor vi fik mulighed for at fortælle mere om vores
skole og friskoleformen i sin helhed.
Jeg er overbevist om, at Ellen Trane
Nørby så nogle interessante indgangsvinkler til måden at drive skole
på. Blandt andet er hun meget imponeret over den store forældreopbakning der er til stede her i Poulstrup.
Det har hun også god grund til at
være. Det er nemlig noget af det der
er med til at gøre denne skole og
børnehave helt unik.
På skolens vegne
Kristian Bertelsen

AARUP AUTO

Hella Service Partner
Johnni Knudsen
Årupvej 122, 9760 Vrå
Tlf. 96 45 00 55

Vrejlev-Hæstrup hallens motionscenter
Træning når du har tid og lyst fra 06.00 til 23.00 alle ugens dage.
Se mere på www.vrejlev-haestrup-hallen.dk
Kontakt Grethe Thomsen 98 98 82 87
for udlevering af nøglechip

Advokatfirmaet
Dyrberg & Brinkmann

Brinck Seidelinsgade 14-16
- 9800 Hjørring
Tlf. 98 90 09 77
Østergade 16 - 9760 Vrå
Tlf. 98 98 01 77

www.dyrberg-brinkmann.
dk

Vrå Apotek
Jernbanegade 6 - 9760 Vrå
Telefon 98 98 10 61

Bryllup fødselsdag eller
konfirmation..........
Hold festen i

Poulstrup
Forsamlingshus
Kontakt 2311 6549

Harken Hallen
stedet for en god fest
Hallen har plads til ca. 200 pers.
Cafeteriaet har plads til ca. 50 pers.
Henvendelse til Annika
Tlf. 29 64 89 52
Mail: annikahugf@yahoo.dk

Nedre Byvej 19 - Poulstrup - 9760 Vrå
Tlf. 98 98 80 09
thomas@poulstrup-vvs.dk
www.poulstrup-vvs.dk

•
•
•
•
•
•
•

VVS OG BAD
NATURGASANLÆG
STOKERANLÆG
SOLVARME
BLIKARBEJDE
VARMEPUMPER
ENERGIOPTIMERING

Lynet tilbyder alle former for rengøring,blandt andet sommerhusrengøring, hovedrengøring, samt
almindelige rengøringsopgaver.
Uforpligtende tilbud gives gerne på

tlf. 60 77 86 14.

Se mere på
www.lynet-poulstrup.dk

•
•
•
•
•
•

Oliefyr - kedler - olietanke
varmekanoner - varmeanlæg
fastbrændsel - reparation
Harken Varmeservice ApS er din
lokale oliefyrsmontør til bolig og erhverv

Landbrugsbyggeri
Reparationer
Nybyggeri
Ombygning
Tilbygning
Glarmesterarbejde
Uforbindende tilbud
gives gerne

Glas-Smykker-Galleri-Blomster

Ny Rønnebjergvej 72
9760 Vrå
Tlf. 28 45 66 98

Tlf. 98 98 84 91
Fax 98 98 85 91
Mobil 20 43 84 91/
24 24 98 70
mail: pst@pst-poulstrup.dk
www.pst-poulstrup.dk

Vrejlev Hæstrup hallen

Lej hallens cafeteria til din næste fest fødselsdag - børnefødselsdag

Kontakt
Marianne Stokbro for aftale
om leje tlf 98 98 81 07

Egholmvej 7C, 9800 Hjørring
Tlf. 98 83 70 55
Fax 98 83 70 33
mail: info@euro-plast.dk

MS Staldmontage
Hovedgaden 75
Poulstrup
9760 Vrå

•
•
•
•
•
•

Reparationer
Nybygninger
Landbrug
Industri
EDB
PLC

Tlf. 23 35 82 60

Mangler du hjælp til bogføringen?
Kontakt Inger Hansen
Tlf. 61 28 97 00
ih@maxpro.dk

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

Bispensgade 115 - 9800 Hjørring
Telefon 98 92 48 66

Gammel Rønnebjergvej 8
Poulstrup
9760 Vrå

Nyere brugte biler
Se bilerne på
www.poulstrupauto.dk

Import

Plastvinduer og døre

Lev. i alle mål med og uden montering
Danske profiler
Kvalitet til lavpris med garanti

Træpiller til stokerfyr leveres billigt
Tlf. 28 18 13 33

Aalborgvej 602, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 62 15
www.verasvine.dk

Skal denne plads være din?
Kontakt:
lokalbladet9760@gmail.om

ØRUM SMEDEN
Vrejlev Klostervej 310
9830 Tårs
Tlf 98 98 82 32
Landbrugsmaskiner
din forespørgsel er vores udfordring

Din næste annonce?
Her?
kontakt
Per Hansen
98 98 83 25

Svenstrupvej 131 9760 Vrå

Tlf. 28 30 80 72
Tilbygning - Nybygning - Ombygning

Voerhøj
Maskinstation
A/S
Terpetvej 490 - 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99
Tlf. 98 98 85 99
Autoriseret kloakmester

v/Søren Ulrik Sørensen
Lindegaard - 9760 Vraa - Tlf. 98 98 18 88
www.vraa-maskinstation.dk
Et godt sted til land og by

Vrå Optik Aps

v/Nina Malkin
Strømgade 2 - 9760 Vrå
Tlf.: 98 98 12 24
mail@vraaoptik.dk
www.vraaoptik.dk

Lokalbladet vejviser

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

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

Sidste frist for
indlevering er:
15. januar
15. april
15. juli
15. oktober

Bladet udkommer
4 gange årligt ca.
1. MARTS
1. JUNI
1. SEPTEMBER
1. DECEMBER

Tryk:
Vestergaards Bogtrykkeri,
Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

REDAKTION

Ansvarshavende
Foreningsstof
Redigering
Annoncer
Korrektur

Inger Hansen, Karen Margrethe Bruun
Erik Jess, Hovedgaden 78, 9760 Vrå
Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå
Per Hansen, Engkærvej 8, 9760 Vrå
Kirsten Blichert

		

LOKALSTOF

Tollestrup
Guldager
Gunderup
Harken
Hæstrup
Høgsted
Hæstrup Mølleby
Rønnebjerg
Poulstrup

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

FORENINGSSTOF

Aktivitetshuset
Børnenes jord
HUGF
KFUM-Spejderne
Kloster MC
Møllehaven
Poulstrup Borgerforening
Poulstrup Rideklub
Poulstrup Friskole
Sport 81
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening
Menighedsråd
		
Vraa MC
Lokalhistorisk Arkiv

IngeLise Andersen, Gl. Rønnebjergvej 9
Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 9760 Vrå
Flemming Jensen fje@eucnord.dk
Mette Nielsen Gønderupgårdsvej 224 - 9760 Vrå
Finn Pedersen - v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk
Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå
Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå
Tommy Rømer, Hovedgaden 125, 9760 Vrå
Henrik Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå
Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå
Servicemedarbejder Inger Hansen
Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå
Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19
Erik Jess, Hovedgaden 78, 9760 Vrå

Portalen drives med frivillig
arbejdskraft ligesom Lokalbladet under Multinetværket
med en selvstændig redaktion.
Portalen støttes af en række
lokale virksomheder og med
Sparekassen Vendsyssel som
hovedsponsor.
Stof til nyhedsdelen og
aktivitetskalenderen kan
løbende indsendes til
poulstrup.net@gmail.com
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98 98 64 95
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98 98 64 67
25 70 62 89
98 98 80 29

98 98 80 11
40 86 88 78
52 99 84 34
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61 36 34 90
72 33 45 31
98 98 86 88
23 92 94 37
20 80 53 87
71 75 56 99
40 11 22 31
98 98 83 60
22 55 07 46
98 98 80 63

Multinetværket/Landsbyrådet

poulstrup.net
www.poulstrup.net
er en internetportal for VrejlevHæstrupområdet.

98 98 83 60
98 98 80 63
98 98 82 84
98 98 83 25

Grupper under organisationen

- 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.

Kulturgruppen i Poulstrup
Edith Jess
Lokalbladet
Inger Hansen
Poulstrup.net 		
Inger Hansen
Klosterruten
Per Hansen
Kunstgruppen
Peter Worm
Formand for Landsbyrådet i Harken
Lisa Dissing-Hansen

Forenings vejviser

Tid og sted:

SKOLEN

Poulstrup Friskole
og Børnehus
		
Skoleledelse
Bestyrelsen
Medlemmer:
		
Tårs Skole
		

Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå................................................71 99 71 03
Skoleleder Kristian Bertelsen...................................................71 99 71 03
Afdelingsleder Børnehuset Karen Risborg...............................71 99 71 03
Formand Lasse O. Nielsen..........................................................................
Trine B. Mortensen, Lasse Ø. Nielsen.........................................................
Tommy Rømer, Per Birkbak, Line Christiansen, Thomas Andersen
Vrejlev Klostervej 8, 9830 Tårs.................................................72 33 39 60

DAGINSTITUTIONER

Vuggestue og Børnehave
Møllehaven i Harken
Poulstrup Friskole og
Børnehus

PLEJEHJEM
Skovgården

Græshedevej 26, Harken, 9800 Hjørring

72 33 45 31

Poulstrup Skolevej 1-3, 9760 Vrå

71 99 71 03

Ålborgvej 49, 9800 Hjørring

96 23 47 11

KIRKERNE		

Sognepræsten
Kirkesanger
Organist
Kirkebil
Vrejlev-Hæstrup
Kirker:
Kirkegårdsleder
Servicemedarbejder
Menighedsrådet
		

Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå
98 98 60 43
Rune Møller Nielsen, Bispensgade, 9800 Hjørring
Lene Rom Frederiksen, Vingevej 17, Vrensted, 9480 Løkken 30 12 90 81
Charlotte Kristiansen
61 76 49 76

Kirkegårdskontoret
Jan Bjergene Christensen, Lavendelvej 7, 9700 Brsl.
Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå
Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring

98 98 83 60
23 83 14 50
98 98 82 84
98 98 63 33

Børnenes Jord
HarkenUGF
Lokalhistorisk Forening
Poulstrup Borgerforening
Poulstrup Rideklub
KFUM Spejderne
Kloster MC
Sport 81
Støttef. for Aktivitetshuset
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Vrå MC

Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 14, 9760 Vrå
Flemming Jensen - fje@eucnord.dk
Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå.
Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå
Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå
May Britt Vinther, Hovedgaden 12, 9760 Vrå
Finn Pedersen v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk
Henrik Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå
Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå
Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå
Keld Jensen, Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå
Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19, 9760 Vrå

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

Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring
Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring
Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå, v/ Erik Jess
Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå
Birkager 6, 9760 Vrå
Munkholmvej, 9760 Vrå
Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå
Hovedgaden 70, 9760 Vrå
Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå

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

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

Web-guide:
SPORT81:
www.pv81.dk

BØRNENES JORD:
www.ministrup.dk
KIRKERNE:
www.vh-kirker.dk
POULSTRUP.NET:
www.poulstrup.net

		

FORENINGER / FORMÆND

LOKALHISTORISK ARKIV:
Poulstrup Skolevej 3- Østfløjen
Åbent: Mandag
16.00-18.00
Tlf. til leder 98 98 80 63
mail: lokalarkivet@poulstrup.net

40 86 88 78
52 99 84 34
98 98 60 63
98 98 68 24
23 92 94 37
28 70 87 17
20 31 18 53
71 75 56 99
98 98 82 71
40 11 22 31
40 18 25 89
22 55 07 46

VREJLEV-HÆSTRUP SKOLE:
www.taarsskolecenter.dk
POULSTRUP FRISKOLE OG
BØRNEHUS:
www.poulstrupfri.net

Mail-guide:
SOGNEPRÆSTEN:
krr@km.dk
VREJLEV-HÆSTRUP KIRKER:
vrejlev.kirke@vh-kirker.dk

98 98 63 90
98 98 62 44
98 98 80 63
98 98 80 11
98 98 84 49
98 98 84 91
98 98 80 88
98 98 81 07
98 98 83 60

MENIGHEDSRÅDET:
ge@bbnpost.dk
LOKALBLADET:
e@jess-rantzau.dk
POULSTRUP.NET:
poulstrup.net@gmail.com
UGEAVISERNE:
poulstrup@live.dk
SKOLEN:
info@poulstrupfri.net
SPAREKASSEN VENDSYSSEL:
vraa@sparv.dk.

Lokalbladet 47

