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Arrangementskalender - 2013
2. marts kl. 14-19
HUGF Cafe for børn og voksne i 
Harken hallen
Arr. HarkenUGF
 
3. marts kl.10-15
DGI Børneopvisning
Vrejlev-Hæstruphallen
Arr. HarkenUGF og DGI
 
11. marts kl. 19.30
Generalforsamling
Arkivet, Hovedgaden 8
Arr.Lokalhistoriske Forening

15. marts kl. 18.00 
Generalforsamling i PV Sport 81 i 
Vrejlev Hæstrup hallen 

19. marts kl. 19.00
Årsmøde i Vrejlev Hæstrup hallen i 
Vrejlev Hæstrup hallen

20. marts kl.19.30
Årsmøde
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr. Multinetværket

23. marts kl. 13
Vrejlev Hæstrup Jagtforening
80 års Jubilæumsfest
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr. Vrejlev Hæstrup Jagtforening
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Kirkens infoside se 
side 20

OBS kære læser!
Rigtig mange er glade for Lokalbladet og gemmer bladet i lang tid. En del af egnens beboere kan endog præ-
sentere alle numre af 25 årgange. 
For at sikre at Lokalbladet også i fremtiden udkommer i samme form og størrelse er det nødvendigt med bidrag 
fra private husstande. Lokalbladet får desuden tilskud fra menighedsrådet, institutioner i området og skolen, 
samt annonceindtægter, men disse tilskud kan ikke alene dække udgifterne til trykning, distribution m.m. 
Med dette nummer er vedlagt et girokort, som vi håber at alle vil benytte. Alle bidrag modtages med stor tak, 
som tidligere år foreslår redaktionen at man betaler minimum 125,- kr. pr. husstand.
Pengene kan også indbetales til Lokalbladet konto i Sparekassen på konto 9070 – 4340 152 889 eller ved at 
benytte følgende FI indbetalingskode til betaling via netbank: +73< +83716045< Husk indbetalers navn og 
adresse.

7. April kl. 14-17
Gymnastikopvisning
Harken Hallen
Arr. HarkenUGF Gymnastik

23. maj 18.30
Flugtsktdning
Gl. Rønnebjergvej
Arr. Vrejlev Hæstrup-
Jagtforening

4. – 7. juli  Sommercamp
For Aloe Vera forhandlere 
Vrejlev Hæstrup Hallen.
Arr. Sport 81 og hallen

Uge 30 
Danacup
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Andreas Mumgaard i Kina
Den store eksamensdag er kommet!

Udebliver Lokalbladet: Ring tlf. 98 98 80 63

LOKALBLADET

 FORSIDEBILLEDET

Tillykke!
I november 1989 ud-
kom første nummer af 
Lokalbladet for Vrejlev-
Hæstrup. Forsidehistorien 
havde overskriften: ”En 
duft af jul” og handlede 
om den fremgangsrige 
grønlangkålsfabrik i Har-
ken. Så vidt jeg husker, 
så skabte hverken histo-
rien eller bladet dengang 
sensation i større kredse, 
men for os, der boede 
i Vrejlev-Hæstrup var 
begge dele nok værd at 
notere sig. Et udtryk for, 
at ”vi her ude” kan også! - 

”Måske vil nogen spørge, hvad skal vi med et nyt blad, 
har vi ikke blade nok? Jo, der kommer mange hver uge, 
men vi tillader os at mene, at der også vil være plads 
til Lokalbladet – netop fordi det er lokalt, lavet af lokale 
beboere for lokale.” Sådan skrev undertegnede i det før-
ste nummer. Her fortalte jeg også, at bladet var barn af 
en idékonkurrence, afholdt tidligere på året, som havde 
til formål at kalde initiativer frem, der kunne styrke vor 
egn og gøre vort lokalsamfund endnu bedre. Blandt 
de mange idéer var altså også en om et lokalblad. En 
række mennesker meldte sig som frivillig arbejdskraft og 
bag det første nummer var der hele 11 personer: Jens 
Jørn Andersen, Kirsten Blichert, Arne Larsen-Ledet, 
Minna Olesen, Poul Olesen, Lis Pedersen, Birgit Peder-
sen, Ole Simonsen, Werner Sørensen, Jytte Thomsen 
og jeg selv. 

Det var sjovt, men også noget af et arbejde at lave Lo-
kalbladet med 6 årlige numre. Først skulle stoffet findes 
og opgaverne fordeles mellem skribenterne. Så skulle 
interviewene laves og historierne skrives og samles ind 
og der skulle tages billeder og de skulle fremkaldes – 
alt sammen inden dead-line! Det var jo før den store 
IT-revolution og digitale billeder var på det her tidspunkt 
kun noget, man kunne drømme om. Men Jens Jørn 
havde en Mac! Den kunne man godt få lov at låne og 
skrive sin historie ind på. Det var et stort fremskridt. El-
lers sad vi jo møjsommeligt ved vore skrivemaskiner og 

skrev teksterne ind, spalte for spalte, inden de på selve 
produktionsaftenen, der altid var på skolen, blev ”sat 
op” på et lysbord, hvor siderne så tog form en for en. 
Det var klippe-klistre arbejde. Og her må samme Jens 
Jørn nævnes nok engang. Som typograf på Vendsys-
sel Tidende havde han både mange erfaringer og en 
kunnen med sig, som vi i den grad nød godt af. Og når 
vi så sluttede sådan en aften af med – over en øl - at 
beundre det færdige resultat, og det kunne gerne være 
langt på den anden side af midnat, så var der hygge i 
redaktionen – lige indtil at Kirsten eller Birgit eller Jytte 
fandt en eller anden overset ombrydningsfejl – eller bare 
en stavefjel! Så frem med radervand og tape igen!

Det er sjovt at tænke på, at Lokalbladet nu har taget hul 
på årgang 25, og det i så flot en stil som nogensinde! 
Det er ikke min skyld, for jeg har jo for længst forladt 
redaktionen og egnen. Men stadigvæk koges der grøn-
langkål i Harken og stadigvæk udkommer Lokalbladet 
for Vrejlev-Hæstrup. Det er to meget forskellige virksom-
heder men for dem begge gælder, at de kun findes, fordi 
folk gerne vil have deres produkt, ja, nødigt vil undvære 
det! Og hver på deres måde er de med til at give lokal-
samfundet Vrejlev-Hæstrup profil.

Tillykke kære Lokalblad og alle I, der her i 2013 nu har 
fornøjelsen - og sliddet - med at lave bladet!

Arne Mumgaard – den gamle redaktør!

Arne Mumgaard
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Og det skal vi også blive ved med. 

Vi læser dagligt i aviser, om tyveri af fyringsolie eller 
diesel, tyveri af værktøj, indbrud i laden eller det som 
er værre – indbrud i vores private hjem. Ingen føler 
sig mere krænket og forurettet end de borger, som har 
været udsat for indbrud. ”At tænke sig – en fremmed 
person har gennemrodet mine ting”. 

I mine snart 27 år som politimand, har jeg naturligvis 
været ude på gerningssteder til mange indbrud og alle 
som én føler sig krænket og er utrolige sårbare i lang tid 
efter. Jeg har stor forståelse for disse følelser og fandt 
det derfor naturligt at iværksætte formaliseret Nabo-
hjælp i vores område. Statistikken viser, at det hjælper 
at organisere nabohjælp i nærområdet. Borgere, som 
skilter med Nabohjælp-skiltet eller klistermærkerne, har 
25 % mindre risiko for at få indbrud. Så hvorfor ikke 
benytte sig af denne mulighed? Og så koster det intet at 
være tilmeldt. Det er helt gratis.

Tilmelding til Nabohjælp gøres via 
hjemmesiden www.nabohjælp.dk 
Yderligere kan også læse på www.
dkr.dk (Det Kriminalpræventive 
Råd). Her kan også bestilles forskel-
lige brochure om meget andet end 
netop sikring af boligen, fx sikring af 
erhvervsejendomme mv. Mange af 
brochurerne kan tillige downloades og 
læses direkte på computeren. 

Jeg vil benytte mig af muligheden for at komme med 
nogle gode råd. Råd som blot ved en lille indsats har 
utrolig stor præventiv virkning. 

Et godt udgangspunkt er altid at sætte sig i indbrudsty-
ven sted. 

• Hvordan kommer jeg ind?
• Er der nogen som kan se eller høre mig? 
• Er der nogen hjemme? 
• Har de alarm på stedet? 
• Hvad med Nabohjælp?
• Hvad kan jeg stjæle og tage med mig?
• Kan jeg finde noget som er let at omsætte?
• Har de designermøbler, som jeg måske kan komme 

tilbage og hente?
• Er der designer-tv, musikanlæg osv. 
• Hvordan kommer jeg væk fra stedet?

Mange tanker farer igennem hovedet på en indbrudstyv 
før, under og efter indbruddet. Derfor kan vi ved at sætte 
os i hans sted, foretage præventiv sikring af vores bolig. 

Sørg for at det er besværligt for indbrudstyven at 
komme ind i boligen. Husk at sikre jeres vinduer og 
døre ordentlig. Hvor gammel er låsene på hoveddøren? 
Mange har ikke skiftet låse siden de flyttede ind i huset 
for mange år siden og låsene er i dag så slidte at de kan 
låse op med ”rød pølse”. 
   
Har du en nøgle af denne type – så skal du snarest 
overveje at udskifte den. Denne type låse kan åbnes 

med en såkaldt ”ban-
kenøgle”. En metode 
som jeg naturligvis ikke 
vil komme ind på, men 
”bankenøgle” kan ikke an-
vendes ved de nyere type 

låse og nøgler som vist her. 
 Denne typer nøgler er ikke særlig sikker og kan dirkes 
op med en ”rød pølse”
Denne type er langt bedre og særligt typen med udfræs-

ning/kode langs siden – den 
er næsten umuligt at dirke 
op. 

Er det vanskeligt for tyven 
at kommer ind i boligen – 

så sørg for at det også er vanskeligt at komme ud igen. 
Blot en ting som sikringshasper og låse på vinduerne 
eller indvendig cylinder på låsene kan vanskeliggøre 
indbrudstyvens udgang. 

Nabohjælp

Hvorfor nu lige noget om Nabohjælp? - 
Jeg har da altid hjulpet min nabo! 



Lokalbladet 5

Det første en indbrudstyv gør, når han er kommet ind 
i boligen, er netop at sørge for, at han 
komme hurtigt ud igen. Han er lige som 
en ræv – der skal være flere udgange. 

I boligen skal du sørge for at smykker, 
kontanter og lignende ikke ligger fremme 
og kan ses ude fra. Købe evt. en sikring-
boks (husk den skal fastgøres ellers løber 
tyven bare med hele boksen). 

Det er også en rigtig god idé at have tage 
fotografier af alle sine værdigenstande. 

Eller bedre endnu. Gennemfotografere dit hjem. Og 
i dag med digitalkamera er det endnu lettere. Gem 
hukommelselskortet i din bankboks eller et andet sted, 
men ikke i boligen. Det kan jo også bruges som doku-
mentation, hvis man skulle være så uheldig at huset 
nedbrænder. Det sker jo heldigvis meget sjældent. 

Man kan også vælge den dyre løsning – at opsætte 
alarm og den endnu dyrere løsning: At alarmen tillige er 
tilsluttet et vagtselskab. Her skal man blot være sikker 
på, hvad man betaler for. Man skal endelig ikke forven-
te, at vagtpersonalet er fremme i løbet af nul-komma-
dut. Her kommer nabohjælpen ind. Der findes alarmer, 
som kan sende en sms til flere telefoner. Her kan det 
være en god idé at lave en sms-kæde i den forbindelse. 

Igen er den billigste løsning – Nabohjælp. Der koster 
ikke noget - ikke andet end hvad det koster at sende en 
sms, hvis man vælger at lave denne form for alarmering 
i sit nærområde. 

Lige her og nu kan man sørge for at låse døren og lukke 
alle vinduer, når man forlader sit hjem. Sørg for ved 
længere fravær at lave en aftale med naboen om at se 
efter boligen og informere dem og hvornår man kommer 
tilbage og hvordan de kan få fat i en. Lave en aftale om 
at deres bil holder i indkørslen, at reklamerne fjernes 

Nabohjælp

og der placeres affald i skraldespanden. Det giver også 
god mening at lave en aftale om at naboen går en 
runde om det tomme hus – gerne flere gange i løbet af 
døgnet. 

På hjemmesiden www.stopindbrud.dk kan man læse 
yderligere om hvordan man kan sikre sin bolig. Her kan 
man også læse om, hvordan man skal forholde sig hvis 
man har været udsat for indbrud. Det håber jeg ikke 
sker og sandsynligheden for indbrud reduceres netop 
med hele 25 % hvis man tilslutter sig Nabohjælp og 
skilter synligt med, at man er tilsluttet denne ordning. 

Det er vanskeligt at begrænse sig til disse få sider – 
derfor kan alle læse mere på de nævnte hjemmesider. 

Vi har iværksat Nabohjælp i Guldagerområdet og har 
- som I sikkert har læste i aviserne og på www.pou-
strupnet.dk haft besøg af ka. Andreas Mylund fra Den 
Kriminalpræventive sektion ved Nordjylland Politi. Vi 
overvejer i samarbejde med øvrige lokale initiativtager 
i Poulstrup og omegn, at arrangere et stormøde i selve 
Poulstrup, men det vil blive annonceret nærmere. 

God fornøjelse og god præventiv jagt. 

Henrik Rafn  
Kriminalassistent
Efterretnings- og Analyseenhed, Nordjyllands Politi

Hvad og hvordan finder jeg 
oplysninger på Arkivet?
Mandag d. 11. marts holder Vrejlev-Hæstrup Lokalhisto-
riske Forening generalforsamling på ”Arkivet” Hovedga-
den 8. Vi vil denne aften gerne vise hvad vi har på arki-
vet og hvordan man kan finde frem til et specifikt emne. 
Vi vil gøre det ved at tage nogle helt konkrete ting frem 
og se hvordan man bruger de søge muligheder der er 
i dag. Har du et spørgsmål du vil have besvaret er der 
mulighed for det.
Vi starter aftenen med en kort generalforsamling, og 
derefter vil Erik Jess fortælle om aftenens emne. Ved 
21. tiden drikker vi kaffe, og så bliver der mulighed for 
selv at se hvad Arkivet rummer, hvis der er stemning for 
det fortsætter vi med at se på ting i fællesskab.
Aftenen koster 25 kr. 
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De mørke vintermånederne er lig med in-
dendørs aktiviteter og hyggeligt samvær og 
det har det også været i år.

I november løb det store julebanko af stablen med god 
tilslutning. Og ligeledes ugen hvor der blev lavet julede-
korationer. I år fik vi hjælp af Lya Kokholm, som gav en 
demonstration på hvordan hun bygger en dekoration op 
og små fif til at prøve noget nyt, så en rigtig god dag.
Lørdag d. 8. december gik turen til Julemarked på 
Knivholt ved Frederikshavn, hvor hele gården stod i 
julens tegn med boder og musik. Før vi kom til Knivholt 
lagde vi vejen forbi Nikolines cafeteria og spiste middag. 
Som sædvanlig en god eftermiddag hvor naturen havde 
iklædt sig sne.
Og afslutning på året blev fejret med grønlangkål så alt 
er som det skal være.
Så tager vi igen fat på et nyt år med mange muligheder, 
men også med nye udfordringer. 23. januar har vi invite-
ret Poul Erik Kirkedal som vil vise lysbilleder fra en tur til 
Indien på motorcykel.
1. juni 2013 træder den nye struktur i kraft og der arbej-
des allerede nu på en plan. Styregruppen som samler 
trådene besøger alle huse og klubber med henblik på et 
dialogmøde i januar. Der er nedsat en, arbejdsgrupper 
for, hver område som så skal finde frem til hvorledes 
deres hus /klub kan køre. Alle trådene skal samles og 
en plan skal være klar for hvordan de nye frivillige huse 
skal køre d. 1. juni. 
Den nye struktur griber også ind i Aktivitetshusets plan-
lægning vi har valgt at udsætte generalforsamlingen, 
vores program som ligger klar, gælder denne gang til 
udgangen af maj lige ledes pga. den nye struktur. Men 
huset fungerer og er et godt sted at mødes.
Brugerrådet.

Mange brugere af Aktivitetshuset i 
Poulstrup

Aktivitetshuset i Poulstrup er hjemmehørende under 
Hjørring Kommunes Aktivitets- og Frivilligområde og 
frivilligheden har fået helt ny betydning nu, hvor byrådet 
har besluttet, at spare aktivitetsmedarbejderne væk, 
således kommunens aktivitetshuse fra 1. juni 2013 ude-
lukkende skal drives af frivillige kræfter. 
Aktivitetshuset på Gl. Rønnebjergvej i Poulstrup, er et 
tilbud for efterlønnere og pensionister og det bliver brugt 
flittigt. Brugerne kommer ikke kun fra lokalområdet, 
men også fra fx Vejby, Vrå og Tårs, og det er specielt til 
de kreative aktiviteter om torsdagen, der kommer folk 
”udefra”.  
Aktivitetshuset er brugerstyret med egne vedtægter og 
den daglige drift varetages af et brugervalgt brugerråd 
og det foregår fortsat i samarbejde med en aktivitets-
medarbejder, men kun indtil d. 1. juni, hvor aktivitets-
medarbejderne desværre er sparet væk. 
I øjeblikket er der følgende aktiviteter i Aktivitetshuset: 
edb, netcafé, kortspil, gymnastik, sang, litteraturkreds, 
træværksted, knipling og kreativt værksted. Derudover 
er der forskellige månedlige aktiviteter og arrangemen-
ter, fx med foredrag, bankospil, ture ud af huset og 
spis-sammen. 

Aktivitetshuset
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Aktivitetsniveauet i Poulstrup Aktivitetshus er afhængig 
af, hvor mange man kan finde til at hjælpe. Så hvis man 
har lyst til at hjælpe med at sætte flere aktiviteter i gang 
er man mere end velkommen. Gode ideer til aktiviteter 
og arrangementer er også altid velkommen.
De der allerede kommer i Aktivitetshuset, har det rigtig 
hyggeligt og nyder det sociale samvær, men der er også 
plads til dig. Har du spørgsmål eller brug for yderligere 
oplysninger kan du henvende dig til Poulstrup Aktivi-
tetshus på tlf. 98988011 eller ved at sende en mail til 
poulstrup@forsamlingsbygningen.dk eller ved at kigge 
indenfor i Aktivitetshuset på en af hverdagene. Åbnings-
tiderne er mandag fra kl. 11.30-16.00, torsdag fra kl. 
8.30-16.00 og fredag fra kl. 8.30-13.00. 
Af Henrik Hansen, Poulstrup

Rundmarken 5 B

Sandie Møller Jensen, datteren Xenia Anderson og 
hunden Laika der er en fransk bullog.
Sandie læser i Aalborg og da hun kommer sent hjem, bru-
ger hun den sparsomme fritid, på Xenia, hunden og lektier. 
Det kan være, at der kan blive tid til Zumba i hallen.
Xenia er 11 år og går på Bagterp skole og i hendes fritid 
spiller hun fodbold i Bagterp.
De kommer fra Hjørring og er glade for den nye lyse 
lejlighed, hvor de kan se på børnehavebyggeriet og ikke 
mindst nyde den flotte solnedgang.
Lokalbladet ønsker jer velkommen til området

Aktivitetshuset

Gadespejlet
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Flot Luciaoptog på skolen i Poulstrup

Lucia er en italiensk helgeninde, som led martyrdøden. 
Hendes helgendag er den 13. december, som i den juli-
anske kalender var årets korteste dag. Lucia kommer af 
det latinske LUX, som betyder lys. Skikken med Lucia-
optog er stammer fra 1928, hvor en svensk avis kårede 
Stockholms Lucia. I dag har hver eneste svenske by sin 
egen Lucia, og alle Luciaerne deltager i konkurrencen 
om at blive hele Sveriges Lucia. I Sverige har man dog 
fejret Lucianatten, eller Lussenatten, som den kaldes, 
siden 1600 - 1700 tallet. I Danmark fejres Lucia med 
optog på skoler, plejehjem, i kirker og børnehaver den 
13. december og det gjorde vi også på Vrejlev-Hæstrup 
Skole i Poulstrup. 
 

Vrejlev Hæstrup Skole

Torsdag d. 29. november blev årets skolefest afholdt på 
Vrejlev-Hæstrup Skole i Poulstrup. Elever, klasseforæl-
dreråd, bestyrelse og skolens personale havde planlagt 
et brag af en skolefest og aftenen startede med vel-
komst i gymnastiksalen, af skoleleder Pernille Daarbak. 
Derefter opførte 6. klasse skolekomedien ”For fulde 
sejl”, som Majken Sundby havde instrueret. I de for-
skellige klasser var der lavet nogle spændende, sjove 
aktiviteter, som rigtig mange børn og voksne prøvede. I 
skolens flotte mediatek havde lærerne lavet café, hvor 
børn og voksne hyggede sig med mad og drikke. På 
skolens gange havde 5. klasse en flot pølsebod, der 
også solgte æbleskiver, popcorn, slik, sodavand og 
chips. Skolens kælder var omdannet til en uhyggelig 
spøgelseskælder, som vist slog alle rekorder i kreativi-
tet og udstyr. I skolens gymnastiksal var der diskotek 
med MØJ HØWT MUSIK, røgmaskine og blinkende 
diskolys - det var populært og der blev danset aftenen 
lang, lige indtil festen sluttede kl. 22.30. 
Henrik Hansen, Vrejlev-Hæstrup Skole

Skolefest i Poulstrup

Luciaoptog
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Skolefest

Skolefest
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Årets sidste skoledag gik elever, forældre og lærere, 
fra Vrejlev-Hæstrup Skole i Poulstrup, traditionen tro, 
i flot fakkeloptog til Vrejlev Kirke. I år var vi sammen 
med børn og personale fra Børnehaven Skovager. I 
kirken stod sognepræst Kirstine R. R. Rafn og kirkens 
personale klar til at lede os i gennem en børnevenlig 
julegudstjeneste. Tilbage på skolen blev der julehygget i 
klasserne, inden børnene blev sendt på juleferie. 

Stemningsfuld juleafslutning 
for eleverne i Vrejlev-Hæstrup 
området

Eleverne i 6. klasse på Vrejlev-Hæstrup skole lavede 
rigtig traditionel julemad ved deres juleafslutning, sam-
men med lærer Karina Kanstrup Jensen. Mens flæske-
stegen stegte i ovnen, nogle kartoflerne kogte og andre 
brunede, blev der dækket et flot julebord, inden sovsen 
til slut blev smagt til. Efter spisning af den lækre og vel-
lykkede julemad, var der pakkespil, inden den stod på 
opvask og oprydning, som også hører til i faget hjem-
kundskab.
Henrik Hansen, Vrejlev-Hæstrup skole 

Julemad i hjemkundskab

Vrejlev-Hæstrup Skole
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Lærer Lisbeth Rubæk, Vrejlev-Hæstrup Skole, 
har været ansat på skolen 
i Poulstrup siden dette 
skoleårs begyndelse, 
men de første 20 uge 
har Lisbeth brugt på at 
tage diplomuddannelsen 
til inklusionsvejleder, og 
det har foregået på UCN 
i Hjørring. Efter en række 
flotte eksamener og afslut-
tet uddannelse er Lisbeth 
nu startet med at arbejde 
i indskolingen på skolen i 
Poulstrup.

De nye inklusionsvejledere, i Hjørring kommune, får 
stor betydning for, hvordan de enkelte skoler klarer den 
nye opgave med at få flere elever, som nu er i special-
undervisning, inkluderet ind i den almindelige undervis-
ning i folkeskolen. 
Fra januar og indtil sommerferien er lærer Henrik Han-
sen i gang med at tage diplomuddannelsen til vejleder i 
it og digital kommunikation, og det foregår ligeledes på 
UCN i Hjørring. 

Hvorfor er samværsgruppen oprettet? Det viser sig, at 
43 % af børnene på Vrejlev-Hæstrup skole kommer fra 
hjem, hvor forældrene er skilt. Lærere og pædagoger 
har ofte oplevet, at mange børn har et stort behov for at 
snakke om det – enten med andre børn i samme situa-
tion eller med voksne, som ikke er med i deres familie.
Når vi kommer ind på emnet i skolen/SFO, ser vi, at 
mange børn gerne vil snakke om deres hverdag – store 
og små glæder, frustrationer og dilemmaer. Børnene 
er meget åbne omkring deres egen situation, når de 
opdager at der er andre, der tænker og føler ligesom én 
selv. Børnene er samtidig meget lyttende og forstående 
overfor andre i lignende situation.
På denne baggrund er der etableret samværsgrupper 
på skolerne i Tårs Skolecenter, hvor der mulighed for 
samvær med andre børn i samme situation.
Karsten Lykke Jensen og Kirsten Biegel er de voksne, 
der er tilknyttet.
Samværsgruppen for børn i skilsmissefamilier er et 
sted, hvor der er mulighed for at være sammen om fæl-
les aktiviteter og snakke om emner, der brænder på.
Nordjyske Stiftstidende har i januar 2013 haft en stor 
dobbeltside med artikel om Samværsgruppen og Kir-
sten Biegel har været på TV, hvor hun blev interviewet 
i 24Nordjyske. Læs mere på www.taarsskolecenter.dk 
eller kontakt Kirsten tlf. 41 22 39 91 eller Karsten tlf. 61 
76 72 54 for yderligere information. 

Vrejlev-Hæstrup Skole

Nye vejledere på Vrejlev-Hæstrup Skole

Samværsgruppe for børn i skilsmisse-
familier i Tårs Skolecenter

Tillykke med uddannelsen til Lisbeth og velkommen på 
Vrejlev-Hæstrup Skole. 
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Spændende fagdag i Poulstrup om vejret

I indskolingen på Vrejlev-Hæstrup skole havde vi, den 
30. oktober, den første fagdag om emnet "Vejret". Et 
emne som i øvrigt fortsætter ved næste fagdag. Elever-
ne havde allerede en del basisviden om vejret, og vores 
brainstorm efterlod da også tavlen fyldt op med ord 
og begreber, der alle omhandlede vejret. Vi talte også 
om, hvordan vi kan få oplysninger om vejret, ligesom 
vi gennemgik forskellige målemetoder til indsamling af 
vejrdata. 
Jeg gav i den forbindelse nogle eksempler på gamle 
vejrvarsler, som fx 28. oktober: "Er vejret pænt på 
denne dag, er sne i julen en sikker sag", og det vejrvar-
sel var populært. Eleverne fik en lang liste med gamle 
vejrvarsler med hjem, som de kan tale med forældre 
og bedsteforældre om. Dernæst skulle eleverne tegne 
et eller flere vejrbilleder fra Danmark og det kom der 
mange forskellige, men flotte tegninger ud af. 
Herefter var der undervisning om vandets kredsløb, 
vind, vand, damp, varm og kold luft. Desuden havde vi 
en god snak om, hvordan jorden er et lukket system, 
altså at det er det samme vand, der eksisterer i dag, 
som eksisterede på jorden for millioner af år siden. 
Eleverne lærte også det grundlæggende om vindkraft, 
vandkraft og solenergi, og til slut i dobbeltlektionen gik 

Vellykket rystesammentur for 6. klasserne

6. årgang fra Vrejlev-Hæstrup og Tårs skoler mødtes 
fredag den 11. januar til en sjov og hyggelig rystesam-
mendag. 
Eleverne fra Vrejlev-Hæstrup skal inden næste skoleår 
vælge ny skole, og i Tårs Skolecenter håber vi selv-
følgelig at mange vælger overbygningen Tårs skole. 
Busturen fra skolen i Poulstrup til skolen i Tårs varer 
knap 10 minutter og der er hjemkørsel flere gange dag-
ligt. For at eleverne kunne lære hinanden og skolen at 
kende, havde vi arrangeret denne fredag, hvor eleverne 
kunne mødes på skolen i Tårs. 
Der var fokus på det sociale med små lege i klassen og 
aktiviteter i hallen, og Tårs-eleverne viste Vrejlev-Hæ-
strup-eleverne rundt på den "store" skole i Tårs. Efter at 
have set hinanden an, gik snakken lystigt og eleverne 
havde da også hilst på hinanden en enkelt gang før, 
nemlig til Skolernes Motionsdag. Lærerne Karina Kan-
strup, Inge Merete Christensen og Birgitte Lynge Peder-
sen var med til rystesammenturen som klasselærere.
I løbet af foråret kommer der en informationsaften for 
elever og forældre fra Vrejlev-Hæstrup, og eleverne får 
også mulighed for at være sammen igen inden sommer-
ferien.
Se mere på www.taarsskolecenter.dk 

Vrejlev-Hæstrup Skole
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Som noget nyt er der etableret udendørs videoover-
vågning på Tårs Skole og Vrejlev-Hæstrup Skole. 
Videoovervågningen er godkendt af medudvalget, 
skolebestyrelsen, kommunen og politiet. Vi overholder 
selvfølgelig alle gældende love for videoovervågning, og 
der skiltes tydeligt med videoovervågningen på begge 
skoler. Kameraerne skal forhindre hærværk og tyveri, så 
vi kan bruge skolecenterets midler til gavn og glæde for 
eleverne, i stedet for fx indkøb af nye ruder eller andet, 
der bliver ødelagt af hærværk. Antallet af episoder med 
hærværk i Tårs Skolecenter er allerede faldet til næsten 
ingenting, siden vi indførte videoovervågning på begge 
skolerne. På begge skoler er der også lavet nyt alarm-
system, ligesom alle computere er tyverisikret og fast-
monteret. Det betyder forhåbentlig, at vi fremover kan 
bruge alle vores midler til fordel for vores dejlige elever. 
Henrik Hansen, Vrejlev-Hæstrup Skole, www.taarssko-
lecenter.dk

Videoovervågning på sko-
lerne i Tårs Skolecenter

Vrejlev-Hæstrup Skole

vi alle ud for at lave dagens vejrudsigt.
Efter spisepausen gik vi i Vrejlev-Hæstrup skoles flotte 
og veludstyrede natur og tekniklokale, hvor vi bl.a. 
lavede forsøg med papirspiraler over en varm radia-
tor, forsøg med damp og kondens, forsøg med soda-
vandsdåser, forsøg med vand og et spændende forsøg 
med varmluftsballon, som efter lidt justeringer fløj helt 
perfekt. 
Det var en herlig fagdag med en masse glade og inte-
resserede børn, som med garanti blev en del klogere 
denne dag. 
Henrik Hansen, Natur & Tekniklærer, Vrejlev-Hæstrup 
Skole

Skolen for børn i Vrejlev-Hæstrup området

Vrejlev Hæstrup skole er skolen i vores lokalområde, 
med Poulstrup og Harken, som de største byer. På sko-
len oplever glade elever, forældre og lærere, dagligt de 
mange fordele, der er ved at være på en mindre skole.
Vi har en skole med en størrelse, der gør at alle kender 
hinanden rigtig godt - både børn og voksne.  Dem man 
kender rigtig godt driller man ikke og da trivsel er grund-
laget for læring, har vi de allerbedste forudsætninger 
for en skole, som både er et godt værested og et godt 
lærested. 
Vi sætter fokus på elevernes samarbejde i klasserne, 
på tværs af klasserne og drager høj udnyttelse af de 
mange faglige kompetencer, vi har blandt skolens per-
sonale. 
 
Vrejlev Hæstrup skole kan kendes på:
1. En tryg skole hvor fællesskabet giver plads til den 
enkelte.
2. Høj faglighed og evaluering.
3. Et godt forældresamarbejde, der bygger på gensidig 
tillid.
4. Fleksibelt skema med mulighed for fordybelse og 
fleksibilitet. 
5. Et moderne og inspirerende læringsmiljø med fokus 
på it.
 
Morgenbånd
Morgenbånd indeholder en times motion, læsetræning 
og matematiktræning., og er i høj grad med til at styrke 
elevernes læsning, matematikkundskaber samt give 
motion på en sjov måde. 
 
Fagdage
Hver tirsdag er en fagdag, hvor eleverne, en hel dag, 
kan fordybe sig i natur & teknik, kristendom, dansk, 
historie eller matematik. Fagdage er fordybelse, hvor 
man fx kobler teori med praksis eller tager på lærerige 
ekskursioner ud af huset.  
 
Samarbejde med områdets børnehaver
Vi har etableret et godt samarbejde med børnehaverne 
i Harken, Poulstrup og Tårs, hvor vi kommer på besøg 
og præsenterer vores gode skole, ligesom børneha-
vebørnene fra Harken kommer på besøg på skolen i 
Poulstrup, hvor Børnehaven Skovager, med kommende 
vuggestue, også er beliggende.
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Vrejlev-Hæstrup Skole med skov, natur og 
fantastiske rammer
Skolen i Poulstrup er beliggende ideelt i kanten af 
skoven Poulstruplund, hvor vi råder over et stykke skønt 
natur, hvor eleverne kan lege og lære. Lige bag skolen 
findes Vrejlev-Hæstrup hallen med motionscenter, samt 
byens boldbaner og disse benyttes til skolens idrætsti-
mer. Vrejlev-Hæstrup Skole er en af Hjørring kommunes 
yngste skoler med en ny indskolingsafdeling, der er ind-
viet her i 2012, samt en stor tilbygning på ca. 600 m2, 
bygget i år 2000, hvor Børnehaven Skovager og Skov-
huset SFO holder til. I 2003 blev der bygget nyt mo-
derne mediatek på godt 400 m2 til skolen og i samme 
år blev skolens fysiklokale totalrenoveret og dette lokale 
er nu lavet om til et fantastisk Natur & Teknik lokale. 
Ved udbygningen i 2000 blev der endvidere lavet en del 
ombygninger/renoveringer i vestlige del af "den gamle 
skole", og det samme skete i den østlige del i 2011, hvor 
skolen fik en ny flot indskolingsafdeling. 
 
Masser af nye investeringer
Skolen har netop fået leveret nyt inventar til lyspunk-
terne, som er store læringsmiljøer på gangene, og det 
er blevet et helt fantastisk læringsmiljø i flotte farver og 
med store interaktive tavler, pc´ere osv. 
 
Familieklasse og Skilsmissegruppe
På skolen i Poulstrup har vi et veluddannet personale 
med faglærere i alle fag - desuden kan vi som noget helt 
unikt tilbyde ”Familieklasse” og ”Skilsmissegruppe” for 
de børn og familier, der har brug for støtte og hjælp. Se 
mere på hjemmesiden www.taarsskolecenter.dk 
 
Vores personale bliver løbende efteruddannet og i 
disse år uddanner vi inklusionsvejledere og vejledere i 
it-didaktik og digital kommunikation. 
 
SFO, børnehave og vuggestue
På skolen i Poulstrup er der i alt 15 medarbejdere, 
der tilsammen dækker de forskellige fagområder, en 
velfungerende skole med SFO naturligt har behov for. 
Desuden er der 7 medarbejdere i Børnehaven Skova-
ger, som også er beliggende på skolen i Poulstrup, og 
børnehaven udvider til oktober 2013 med 12 vuggestue-
pladser.

Skolebus
Der er selvfølgelig gratis skolebus efter Hjørring kom-
munes gældende regler, som betyder at man er kørsels-
berettiget med følgende afstande fra hjemmet til skolen:

2,5 km: 0.–3. klasse
6,0 km: 4.–6. klasse
7,0 km: 7.–9. klasse

Tårs skolecenter - et trygt sted for dine børn
Til hvert skolecenter i Hjørring kommune hører et sko-
ledistrikt. Skoledistriktet i Tårs Skolecenter, strækker 
sig fra Harken/Hæstrup i nord, Poulstrup/Vrejlev i vest, 
Lørslev i øst, Sæsing i syd og med Tårs i midten.
Tårs Skolecenter har to undervisningssteder, nemlig på 
Tårs Skole og på Vrejlev-Hæstrup Skole i Poulstrup. 
Det giver reelt alle forældre og elever to muligheder, når 
de skal vælge elevernes skolegang fra 0. til og med 6. 
klasse, idet man kan vælge, hvilket undervisningssted 
man vil benytte i sit eget skoledistrikt – altså om sit barn 
skal gå på en stor eller lille skole. 
Eleverne i overbygningen fra 7. til 9. klasse har deres 
skolegang på Tårs Skole og allerede nu kan vi fortælle 
om en yderst vellykket ”integration” for de elever og 
lærere fra Vrejlev-Hæstrup skole, der nu går i overbyg-
ningen på Tårs Skole. Der er opstået en masse nye 
venskaber og busturen fra skolen i Poulstrup til Tårs 
Skole tager kun knap 10 minutter.   

Indskrivning til skole og SFO i Vrejlev-Hæstrup området
Vi har også plads og tid til dit barn og I er altid velkom-
men til at besøge Vrejlev-Hæstrup områdets skole. Aftal 
en uforpligtende snak med skoleleder Pernille Daarbak 
på 41 22 39 79 og se vores flotte skole med SFO, bør-
nehave og kommende vuggestue.
Vrejlev-Hæstrup Skole, se mere på www.taarsskolecen-
ter.dk 

Vrejlev-Hæstrup Skole
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Vrejlev-Hæstrup Skole

Lokalhistorisk Arkiv

efterlyser navne på de 
konfirmanter der er på 
billedet fra konfirmatio-
nen i 2009. 
Er der nogle der vil 
hjælpe os? 
Vi har sat et nr. på kon-
firmanterne, så kan man 
skrive navnene gerne  
for-og efternavn med nr. 
og øverste, mellemste 
eller nederste række. 
Tak for hjælpen!
Vi er på Arkivet hver 
mandag mellem kl.16 
og 18

Konfirmantbillede 2009
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En dag i efteråret blev jeg ringet op af Lisa fra HUGF, 
foreningen var blevet udvalgt til at skulle deltage i DM i 
foreningsudvikling. I den forbindelse skulle der nedsæt-
tes en idegruppe, og Lisa spurgte, om jeg ville være 
en del af denne. Jeg bor godt nok ikke i byen længere, 
men alligevel sagde jeg ja, for jeg ville gerne give mit 
bidrag til, at foreningen bliver udviklet og kan blive ved 
med at være et samlingspunkt for lokalbefolkningen og 
et aktiv for området, så Harken og omegn også i frem-
tiden er et tiltrækkende sted for tilflyttere og dem, der 
allerede bor der.
4 stk. Harkenfolk drog i slutningen af september til 
DM weekend i Vejle, hvor de blev klædt godt på til at 
komme i gang med arbejdet. Først i oktober skulle hele 
gruppen mødes - 9 stk. i alt 

heldigvis havde DGI lavet en ideløber (se billede) som 
skulle guide os i gennem processen via små videoklip.
Step 1 var at finde ud af, hvad vores fokus skulle være/ 
det vi gerne ville udvikle på, og ret hurtigt fandt vi frem 
til, at det måtte være ønsket om flere medlemmer.
Med det som fokus kom step 2, idégenerering. Her 
kom vi med alle de ideer, vi havde til at få nye medlem-
mer og der var mange, alt lige fra en ny kælkebakke, 
fællesspisning, en ny hal og til en udendørs fitness/
forhindringsbane. Step 3 var idésortering, her skulle 
vi udvælge de ideer, vi mente havde størst potentiale. 
Step 4 var idéudvælgelse, nu skulle vi snævre os endnu 
mere ind og videreudvikle de mest interessante ideer. 
Step 5, idé udvælgelse -  nu skulle vi vælge den ide, vi 
ville arbejde videre for at nå vores mål.
Denne proces tog mange timer, men til sidst endte vi 
ud med følgende skrivelse, som er sendt ind som vores 
bidrag til DM i foreningsudvikling.
Her skal bilaget sættes ind. eller der skal stå se bilag.
Som I kan forstå ud fra vores projektbeskrivelse, blev 
vores endelige beslutning, at vi vil lave en udendørs 
motorikbane/fitnessbane som skal stå klar medio maj 
2013.
I skrivende stund bliver der arbejdet på at få lavet teg-
ninger og søgt midler til banen, og der er nedsat små 
udvalg i gruppen, hvor vi arbejder med hver vores del af 
projektet.

Som en del af opgraderingen af faciliteterne i og om-
kring hallen, kommer der medio februar en ny lege-
plads, da den gamle ikke kunne godkendes mere. Det 
bliver en sponsorlegeplads, hvor firmaet Indu står for 
opsætningen og vedligeholdelsen de næste syv år, mod 
en årlig betaling, som gerne skulle finansieres gennem 
reklamer på selve legeredskaberne. Så vil du/dit firma 
være ekstra synlig i HUGF, så kontakt formanden Lisa 
og få din reklame på den nye legeplads.
Nu er der så bare tilbage at håbe, at HUGF d. 27. maj 
kan stille sig på podiet som vindere af DM i forenings-
udvikling. Men uanset hvad, er der nu sat gang i en 
udvikling, så at der også de næste mange år vil være 
et attraktivt sted i Harken, hvor byens og omegnens 
borgere kan mødes til samvær, med og uden idræt. 

Anne Chemnitz Hvidberg

HUGF

HUGF til DM i foreningsudvikling

HUGF Cafe’
Lørdag den 2. marts 2013

kl. 14.00-19.00 i Harken hallen
laver din lokale forening en hyggelig 

cafe’,
hvor hele familien kan være med.
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HUGF

Harken Ungdoms og Gymnastik Forening 

Formand: Lisa Dissing Hansen, Aalborgvej 841, 9760 Vrå, tlf. 28722797, e-mail: mail@lisadissing.dk 

 

 

Trivsel i nærmiljøet,  

Harken UGF er stedet hvor man trives! 
 

 

Vores drømmescenarie: 

Idrætsforeningen er byens samlingspunkt og børnehaven, som er den eneste institution i området, er en del af 

fødekæden til nye medlemmer i Harken UGF.  

Børnehaven bruger i dag hallen, som en del af det pædagogiske arbejde, både udenfor og i hallen. 

Harken UGF vil udvikle samarbejdet yderligere, for at tiltrække flere, både børn og forældre af børnehaven, til at 

bruge idrætsforeningens faciliteter og dermed skabe større medlemskab. Samarbejdet skal også øges med 

kommunen, de lokale virksomheder og naboforeninger. 

 

Harken UGF’s drøm er at antallet af medlemmer øges med 25% frem mod 2017 både gennem aktiv deltagelse i 

idrætsforeningen, men også som et socialt samlingssted for børn og voksne. 

 

Der er i samfundet i dag stort fokus på børns udvikling, hvilket stiller krav til de faciliteter en idrætsforening tilbyder. 

HUGF har derfor et ønske om at udvikle vores faciliteter og skabe perfekte rammer både udendørs og indendørs. For 

at tilgodese børns behov for bevægelse og leg, vil der blive fornyet en eksisterende udendørs legeplads. Herunder er 

ønskerne blandt andet at etablere en motorikbane/sti, som helt konkret, skal være et fysisk bindeled mellem 

børnehave og idrætsforening. Faciliteterne skal, ud over foreningens egen brug, bruges både i forhold til det daglige 

pædagogiske arbejde i børnehaven, men også som appetitvækker for forældre, og dermed skabe interesse for at 

opsøge idrætsforeningens tilbud.  

HUGF ønsker at få opgraderet idrætsforeningens fysiske rammer, herunder at lave en sammenhæng mellem den 

udendørs motorikbane, til et indendørs motoriklandskab. Harken UGF driver en halv hal med cafeteria og klubhus. Vi 

har en drøm om at i 2017, har idrætsforeningen i forbindelse med en større opgradering af hallen, skabt dette 

indendørs motoriklandskab. Kommunen skal inddrages, ikke bare med tilladelser m.m., men også i forbindelse med 

udformningen så, så mange som muligt, kan få fornøjelsen af de fantastiske faciliteter der bliver i og omkring Harken 

hallen.  

 

Vejen til drømmescenariet: 

2012: Etablere styregruppe  Øge samarbejdet med børnehaven, kommunen, lokale virksomheder og andre 

foreninger i området. Januar-marts 2013: lav en grundig undersøgelse af mulighederne  Opgradering af 

legeplads. Afholde borgermøde. April 2013: Bygge den udendørs motorik/fitness bane  Planlægning af 

aktiviteter målrettet til børnehaven og forældrene: motorikhold og aktiviteter for hele familien på samme tid, 

sammen eller hver for sig. Maj 2013: Være en af vinderne i DM i foreningsudvikling 2012/13.2013-2016: 

Projektering af opgradering/renovering af hal  Indsamling af midler  Afholde borgermøde.2017: Indvielse af et 

renoveret og forbedret idræts hus. 

 

Målsætning frem til Maj 2013: 

Foreningens overordnede mål er flere medlemmer. Det vil vi opnå ved at skabe bedre faciliteter og idrætstilbud for 

hele familien på samme tid, sammen eller hver for dig, hvilket vi forventer, vil øge trivslen i nærmiljøet.  

Idrætsforeningen og Harken hallen som byens samlingspunkt  socialt samvær  fysisk velvære. 

Udvikle de fysiske faciliteter, og inden maj gælder det den udendørs motorikbane, der skal være det fysiske bindeled 

mellem idrætsforeningen og børnehaven, samt forny den eksisterende legeplads. Derved udvides mulighederne for 

andre træningsformer. 

Vores samarbejde med børnehaven skal udvikles! Da der ikke er en skole i området, er børn og forældre en stor del 

af idrætsforeningens grundlag.  Børnehaven, kommunen og private virksomheder skal inddrages i processen med 

etablering af den udendørs motorikbane. Dele af motorikbanen vil blive lavet således, at den også vil kunne bruges 

af unge og voksne (outdoor fitness).  

Så når vi kommer til Maj 2013, har Harken UGF nogle rigtig gode udendørsfaciliteter og samarbejdet mellem de 

forskellige instanser i nærområdet og kommunen er blevet plejet rigtig godt. Det skulle gerne ses på medlemstallet! 
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Ildsjælene ulmer
under overfladen.
Det var hvad man kunne uddrage af borgermødet der 
fyldte  Hallens cafeteria den 16. januar!

Et par meget  engagerede lærere ved Vrejlev-Hæstrup 
skole - Pernille Dårbak og Kirsten Biegel gav et godt 
indblik i den lille skoles funktion og fortrin og dens øn-
sker til lokalsamfundet.

Henrik Smidt fra Sport 81 ridsede idrætsforeningens 
arbejde og muligheder op. Pt arbejdet med at opføre en 
multibane.

Frode Thule Jensen fra LAG (landdistrikternes aktions-
gruppe, hvor man kan søge penge til forskellige projek-
ter) kom med et indspark om at tage godt imod tilflyt-
tere, få dem i spil i foreningslivet og institioner, søge at 
inddrage folk uden for de kendte cirkler og vise dem, at 
der er brug for dem og det de kan bidrage med.

Efter kaffen var der livlig debat, og her viste det sig 
at der var rigtig mange med gode ideer og vilje til at 
komme videre med dem. Alle ideerne blev skrevet ned 
af ordstyrer Ole Kjærsgård og vil nu blive videre bear-
bejdet af Landsbyrådet, der vil arbejde på at de bliver 
ført ud i livet

Det var rigtig dejligt at blive bekræftet i at der er ildsjæle 
der gerne gør et stykke arbejde for at styrke lokalsam-
fundet

HUGF

Harken Ungdoms og Gymnastik Forening
holder gymnastikopvisninger i 

Vrejlev-Hæstrup Hallen

Kom, se og oplev
hvor dygtige alle de unge mennesker er blevet gennem 

sæsonen

Vi starter med:
DGI Børneopvisning

Hold fra hele Vendsyssel
Søndag d. 3/3-2013 kl. 10.00 - ca. 15.00

Gæste opvisning: SHI’s Landsholdsjuniorhold 4.-7. kl.

Harkens Lokalopvisning
Søndag d. 7/4-2013 kl. 14.00 - ca. 17.00
Gæste opvisning: Retro-holdet TUI/SHI

Se program når vi nærmere os på:
Harkenugf.dk
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I Poulstrup Rideklub er der sket en masse i den seneste 
tid, masser af gode ting.
Men den mest væsentligste er nok, at Poulstrup Ride-
klub nu er medlem af Dansk Rideforbund (DRF). Det 
betyder bl.a. at vores ryttere nu kan deltage i andre 
klubber under DRF’s arrangementer/stævner, og det 
åbner op for et utal af muligheder. Kravet er blot, at man 
som minimum har det der hedder D-licens (rytterlicens). 
Poulstrup Rideklub har afholdt et kursus for at erhverve 
D-licens, og flere kurser er på vej.
Der er også i DRF mulighed for støtte og vidensdeling 
indenfor ALLE dicipliner af hestesport, hestehold m.m., 
hvilket vi ser frem til at benytte os af. Se. Evt. på www.
drf.dk for mere information.
Det går også godt med medlemstallet, det er støt stigen-
de, og vi har nu rideundervisning 4 dage om ugen.
Ved stævnet i september var der rigtig mange deltagere. 
Mange havde valgt at være sponsor til stævnet, enten 
med gaver til vores tombola eller som sponsor på be-
stemte ryttere. Der skal lyde en stor TAK til alle jer der 
valgte at yde et bidrag til rideklubben af den ene eller 
anden slags. Det betyder meget for os.
Et af højdepunkterne ved stævnet var højdespringnin-
gen. Den var SÅ spændende og nervepirrende som 
man kunne ønske sig, og der blev ydet nogle udsæd-
vanlige flotte præstationer. Vinder af højdespringningen 
blev Gry Nielsen på hesten Chano, der sprang ikke 
mindre end 1m 45 cm. Hvis der er nogen der er inte-
resserede i at se hvordan det ser ud, så ligger der et 
filmklib på hjemmesiden.
Som noget nyt er det også muligt at have part på en af 
rideklubbens heste for et symbolsk beløb om måneden. 
Det giver mulighed for at prøve at ”have sin egen hest” 
3 dag om ugen. Der laves en gensidig kontrakt med 
rideklubben, krav er dog, at man er medlem af rideklub-
ben, har forældreopbakning samt et grundlæggende 
kendskab til pasning/ridning af hesten. Er du interes-
seret i dette så kontakt enten Lone eller Anette W fra 
bestyrelsen (tlf. nr. findes på hjemmesiden-bestyrelsen).
I 2013 er  der en række arrangementer som ikke pt. er 
datosat endnu. Men der vil blive afholdt stævne, kurser, 
hyggeaftener, arbejdsdage,  ridelejr, juleoptog m.m. 
Hvert enkelt arrangement vil blive annonceret på klub-
bens hjemmeside.
Den 28. februar er der generalforsamlig i Poulstrup 
Rideklub. Her vil vi gerne opfordre alle interesserede i at 
møde op.
Se mere om Poulstrup Rideklub på www.poulstrupride-
klub.dk

Poulstrup Rideklub

Poulstrup Rideklub
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Kirketider

Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup
Marts
3. marts 3.s.i.fasten 10.30 Kirstiene Rafn
7. marts 17.30 Kirstine Rafn 

Gud og aftensmad
10. marts Midfasten 14.00 Ole Holm
17. marts Mariæ Bebudelse 10.30 Kirstine Rafn

 Konfirmandernes egen højmesse
24. marts Palmesøndag 10.30 Kirstine Rafn
28. marts Skærtorsdag 19.00 Kirstine Rafn - 

Let anretning
29. marts Langfredag 10.30 Kirstine Rafn
31. marts Påskedag 10.30 Kirstine Rafn

April
1. april 2. påskedag 19.30 Rakkeby - Ole Holm, Viggo Noe og Kirstine Rafn - Fællesgudstjeneste
7. april 1.s.e.påske 9.00 Kirstine Rafn

Kirkekaffe
11. april - 19.00 Kirstine Rafn 

 Før mørket sænker sig
14. april 2.s.e.påske 09.00 Viggo Noe
21. april 3.s.e.påske 10.30 Kirstine Rafn 

 Minikonfirmanderne medvirker
26. april Bededag 09.00 Kirstine Rafn
28. april 4.s.e.påske 10.30 Kirstine Rafn

Konfirmation

Maj
5. maj 5.s.e.påske 09.00 Kirstine Rafn
9. maj Kr. Himmelfart 10.30 Kirstine Rafn
12. maj 6.s.e.påske 10.30 Kirstine Rafn
15. maj 17.30 Kirstine Rafn 

 Gud og aftensmad
19. maj Pinsedag 10.30 Kirstine Rafn
20. maj 2. pinsedag 10.30 Sejlstrup - Ole Holm, Viggo Noe Kirstine Rafn - Fællesgudstjeneste
26. maj Trinitatissøndag 10.30 Kirstine Rafn 

Kirkekaffe

Dato Kl Sted Tema
13. april 19.00 Vester kirken, Stenum Sang og musik ved Evangeliet - Gyldne sange
15. april 19.30 Sognehuset Møde ved Per Weber
13. maj 19.30 Sognehuset Møde ved Mogens Åen
27. maj 18.25 Sognehuset Afgang til: Besøg på orlogshjemmet i Frederikshavn
10. juni 19.30 Sognehuset Møde ved Villy Pedersen

Mødeliste Kontaktperson: Erik Christensen, tlf 23 47 86 92



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

Tlf. 98 98 83 60
Mail: vrejlev.kirke@vh-kirker.dk

www.vh-kirker.dk 

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 

Kirkelige adresser

I præstens fravær

Når jeres lokale sognepræst har fri er der afløsning af enten Ole Holm (Vrå-
Em) eller Viggo Noe (Vejby-Sejlstrup-Harritslev-Rakkeby), idet vores i alt 8 
sogne har indgået et samarbejde om afløsning ved fravær.
Jeg har fridag om fredagen, og det står jer frit for at kontakte enten Ole 
Holm eller Viggo Noe, hvis det ikke kan eller skal vente til mandag. Men der 
ud over holder jeg fri følgende dage:

8/3 – 10/3 (begge dage inkl.) – Ole Holm afløser
25/3 – 27/3 (begge dage inkl.) – Ole Holm afløser
12/4 – 14/4 (begge dage inkl.) – Viggo Noe afløser
29/4 – 30/4 – Viggo Noe afløser
Ole Holm kan kontaktes på tlf.: 98 98 10 40 eller mail: OHO@KM.DK og
Viggo Noe kan kontaktes på tlf.: 98 99 80 22 eller mail: VNO@KM.DK

Kirkestatistik for 2012
Vi har haft mange kirkelige han-
dlinger i 2012, nogle var for vores 
egne sognebørn og nogle var for 
andre, der følte stor tilknytning til 
vores dejlige kirker. Det er ofte men-
nesker, der bor i nabosognene, der 
kommer ”hjem” til dåb, konfirmation, 
bryllup eller begravelse. Og i 2012 
har vi haft familier helt fra Italien og 
Spanien, der i begge tilfælde valgte 
at komme tilbage til ”deres” kirke for 
at lade deres børn døbe. Derfor er 
antallet af fødte, konfirmerede, viede 

eller begravede ikke nødvendigvis 
det samme som antallet af dåb, kon-
firmander, brudepar eller afdøde. Her 
er tallene for 2012 for begge sognene:

Fødte: 24
Konfirmerede: 22

Brudepar: 6
Dødsfald: 17

Hermed sendes en venlig tanke 
til alle jer, der bragte jeres børn 
til dåb, blev konfirmeret, viet el-
ler velsignet. Og samtidig sendes 
en varm tanke til alle jer, der måtte 
tage afsked med en af jeres kære. 

Tegneren Poul Andersen har tegnet Hæstrup kirke i december 2012 - et rigtig flot 
billede, som nu hænger i Præstegården sammen med billedet af Vrejlev Kirke, som 
Poul Andersen tegnede i 1987
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Nyt fra sognepræsten

Påskens gudstjenester
Påsken byder på mange gode lejligheder til at komme i kirke – både i 
Vrejlev og i Hæstrup kirke. Det er vel nok kirkens største højtid, der rum-
mer både det tragiske og det glædelige. I 2013 ser gudstjeneste fordelingen 
således ud: 

Palmesøndag: søndag d. 24. marts, kl. 10.30 i Vrejlev kirke
Her tager påskeugen sin begyndelse med Jesu indtog i Jerusalem på vej 
mod lidelse og død.

Skærtorsdag: torsdag d. 28. marts, kl. 19.00 i Vrejlev Kirke
Dette er dagen for indstiftelse af nadveren, Jesu sidste måltid. Dette mark-
erer vi med en let, men meget lækker, anretning i kirkerummet efter selve 
gudstjenesten. Vi vil fejre måltidsfællesskabet omkring langbordet – og nyde 
hinandens gode selskab.

Langfredag: fredag d. 29. marts, kl. 10.30 i Hæstrup Kirke
Denne dag markerer Jesu lidelse og død på korset for os og for vore syn-
ders skyld. Vi samles i den smukke Hæstrup kirke til en højmesse, hvor 
altertavlen er lukket og alterlysene slukket i erkendelse af, at dagen viser 
tilbage til vores Frelsers død. 

Påskedag: søndag d. 31. marts, kl. 10.30 i Vrejlev kirke
Vi fejrer Jesu opstandelse, at kvinderne kom til den tomme grav og fandt 
Herren opstanden. Vi fejrer, at vi alle dermed har del i Hans opstandelse, 
ligesom vi har fået del i hans død til vore synders forladelse.

2. Påskedag: mandag d. 1. april, kl. 19.30 i Rakkeby Kirke
Sammen med Vrå-Em og Vejby-Sejlstrup-Harritslev-Rakkeby holder vi 
aftengudstjeneste i Rakkeby kirke, hvor alle tre pastoraters kor medvirker, 
ligesom organister og kirkesangere har lagt sig i selen for at gøre denne 
gudstjeneste festlig og flot. I lighed med tidligere år er Rakkeby Menighed-
sråd vært ved en kop kaffe  og lidt godt til ganen efter gudstjenesten.

Fra 2. påskedag 2012, hvor fællesgudstjenesten blev holdt i Vrejlev kirke, med efter-
følgende sammenkomst i Poulstrup forsamlingshus

Kirkenyt

Kirkenyt holder en lille pause. For et 
par år siden begyndte vi at udgive 
Kirkenyt i erkendelse af, at der går 
lang tid mellem Lokalbladene. 
Dette betyder, at der måske sker æn-
dringer i de kirkelige aktiviteter fra 
det ene blad til det andet – selv om 
vi bestræber os på ikke at lave om på 
annoncerede aktiviteter. Og Kirkenyt 
skulle således være vores opdatere-
de information i de måneder, Loka-
lbladet ikke udkommer.
Vi har valgt at holde pause, idet vi 
ikke længere – eller i øjeblikket ikke - 
har en købmand i Poulstrup. Det var 
netop hér størstedelen af Kirkenyt 
blev læst og taget med hjem. 
Kirkenyt vender tilbage, når vi enten 
får genåbnet købmanden eller finder 
et andet egnet og meget trafikeret 
sted at sætte det op. Indtil da må I 
holde øje med Lokalbladet, vores 
hjemmeside og de lokale aviser
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Nyt fra sognepræsten

Ikke alle søndage er ens – heller ikke 
i kirken. Søndag den 17. marts bliver 
helt speciel i Vrejlev kirke.
Det er nemlig dette års konfirmander, 
der holder hele højmessen. Og ikke 
nok med, at de selv skal bede, læse 
op, prædike, vælge salmer og meget, 
meget andet. De skal også selv 
skrive kollekter, bønner, prædiken 
m.v. Det har de flittigt gjort flere ons-
dage i konfirmandstuen, de har øvet 
og øvet, og de er meget spændte på, 
hvordan I alle tager imod deres helt 
egen højmesse.
Når konfirmanderne selv holder 
højmessen, så er det givet vis an-
derledes, måske mere jordnært og 
i hvert fald meget nutidigt. Men det 
betyder ikke, at det ikke er højtideligt 
og med respekt for kirken og kristen-
dommen – måske tvært imod. Konfir-
manderne har respekt for deres kirke 
og for den kristne tro. De har indar-
bejdet denne respekt i deres måde at 
formidle det kristne budskab, og det 
kan vi alle sammen nyde ved denne 
specielle, hyggelige, højtidelige og 
flotte gudstjeneste.
Alle opfordres til at komme og være 
med for at støtte konfirmanderne 
og vise dem, at når de tager deres 
konfirmandforberedelse alvorligt, så 
tager vi også dem alvorligt. De er 
spændte og lidt nervøse, men jeg er 
sikker på, at det kommer til at gå fint. 
Konfirmanderne har i hvert fald ydet 
deres bedste for os alle sammen.

Konfirmationen

Vi holder – som altid – konfirmation 
den sidste søndag i april måned. I 
år bliver det søndag den 28. april, kl. 
10.30 i Vrejlev kirke. Der er ikke kon-
firmation i Hæstrup i år, idet dette ikke 
var et ønske fra nogen af konfirman-
derne. 
Hvis der er læsere af Lokalbladet, 
der vil betænke en eller flere af kon-
firmanderne med en lille hilsen på 
dagen, er der opsat poser med kon-
firmandernes navne på i våbenhuset 
fra morgenstunden. Konfirmandernes 
navne offentliggøres i aviserne, men 
deres adresser bliver ikke trykt af 
hensyn til faren for indbrud mens fam-
ilien er i kirke. Det ville være en grim 
oplevelse på en så festlig dag…
Konfirmanderne har også i år været 
med til at præge gudstjenesten. De 
har selv skrevet deres egen tros-
bekendelse og de har selv valgt hvil-
ke salmer, der skal synges på den 
store dag. Lige som de – i hvert fald 
indirekte – har præget den tale, som 
præsten holder for dem. Der vil nok 
blive set tilbage på deres konfirmand-
undervisningsforløb og nogle af de 
ting, de har sagt eller gjort!
Det er en meget festlig dag – ikke 
bare for konfirmanderne, men for hele 
menigheden. Selv om der måske er 
lidt rift om pladserne, så opfordres 
alle til at komme i kirke og være med 
til at fejre årets unge mennesker, der 
har valgt at bekræfte deres kristne tro

Billeder fra konfirmandernes forber-
else til deres egen højmesse i kirken 

Konfirmandernes egen højmesse

Manuskriptet til højmessen studeres nøje....
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Før mørket sænker sig
torsdag d. 13. februar, kl. 19.00 i Vrejlev kirke

Vores aftengudstjenester på hverdage er blevet en hel 
lille tradition. Og måske med rette… For de kan noget, 
som søndagshøjmessen ikke kan. 
For det første er der placeringen midt i ugen – og om af-
tenen. Det kan være lettere for nogle at afse tid en almin-
delig onsdag eller torsdag aften – end måske at få hele 
tidsplanen til at gå op en søndag formiddag. 
For det andet er det en andeledes gudstjeneste i forhold 
til søndagens højmesse. Ikke at der er noget i vejen 
med søndagens højmesse, den er jo hele grundstenen 
og fundamentet i vores kirke. Men ikke alle har samme 
forhold til gudstjenester. Nogen kan lide den ene slags 
og andre kan lide en anden slags. Og netop derfor vil vi 
gerne tilbyde flere forskellige slags gudstjenester, så der 
er noget for næsten en hver smag.
Og for det tredje har vi en klar fornemmelse af, at vores 
menighed sætter pris på variation og forskellighed, 
således at alle kan føle sig velkommen, fordi der sker 
noget i kirken, som også de har interesse i. Noget som 
er forskelligt fra andre gudstjeneste. Nemlig en gudstje-
neste, der sætter fællesskabet i højsæde på en mere 
håndgribelig måde end om søndagen.
Før mørket sænker sig er en kort gudstjeneste med 
fokus på Herrens ord om samvær og fællesskab. Man 
kan måske mene, at der ikke er meget forskel på om man 
knæler ved alteret og deltager ved Herrens bord – eller 
om man står i den vestlige ende af kirken med et glas 
vin eller sodavand. Fællesskabet er fællesnævneren – 
men der er for mange mennesker stor forskel på selve 
handlingen. Og derfor tilbyder vi begge slags fælleskab-
soplevelser i kirken.
Målet med Før mørket sænker sig er, at man kan komme 
i kirke, høre Herrens ord, deltage i fællesskabet og ikke 
mindst finde ro og hvile i ellers fortravlet hverdag. 2. pinsedag

Efter tre år med succesfuldt at have holdt fælles gud-
stjeneste 2. påskedag, vil vi gerne udbygge traditionen 
for godt samarbejde mellem Vrå-Em, Vejby-Sejlstrup-
Harritslev-Rakkeby og Vrejlev-Hæstrup pastorater. Det 
startede vi med sidste år, hvor vi samledes ved Sejlstrup 
kirke til en meget festlig og hyggelig gudstjeneste. Alle 
pastoraters organister og kirkesangere samledes om 
det musikalske og den kirkelige handling var delt mel-
lem pastoraternes præster. 
Derfor vil vi igen i år opfordre alle til at samles ved Sejl-
strup kirke mandag den 20. maj, kl. 10.30
til en virkelig hyggelig og flot udendørs gudstjeneste. Vi 
har jo Sejlstrup kirke at søge ind i, hvis vejret ikke er 
med os. Og igen i år vil vi på bedste vis blive trakteret 
med lidt godt efter gudstjenesten.

Nyt fra Sognepræsten
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Koncert 
i Vrejlev Kirke.

Søndag d. 10. marts kl. 19.00

Minos og Lene Rom Frederiksen
 
Minos er en slagtøjsduo bestående af Tor-
sten Folke Pedersen og Anne Rom Hansen, 
begge uddannede i klassisk slagtøj ved Nord-
jysk Musikkonservatorium. 
Ved koncerten spilles både ny og klassisk   
marimbamusik - En koncert der præges af 
den store rytmiske inspiration som slagtøjs-
musikken er bygget op omkring.
Der vil også blive spillet musik for klaver og 2 
marimbaer.
Fri entre - frivillige bidrag modtages med tak

Nyt fra organisten

Så synger vi igen
Vrejlev Hæstrup kirkers 

voksenkor.

Voksenkoret ved kirkerne 
er startet igen efter julen. Vi 
er et velfungerende kor på 
knap 20 medlemmer, men 
vi vil gerne være flere. Den 
eneste forudsætning er 
sangglæde og lysten til at 
synge sammen.
Vi er et amatørkor, som 
gerne vil lære noget mere. 
Derfor lærer vi sangteknik, 
lidt musikteori, men først og 
fremmest sangglæde – en 
god sang børster støvet af 
hjerte og hjerne.
Vi synger et blandet reper-
toire af både kirkelige og 
verdslige satser: salmer, 
klassiske korsatser, gos-
pelsange, spirituals og 
musicalsang vil også være 
på repertoiret. Ind imellem 
synger vi sammen med an-
dre kor i omegnen.
Vi medvirker til egne kon-

certer, gudstjenester, kirke-
lige arrangementer og san-
gaftner – det er så dejligt at 
få brugt de sange vi får lært.
Koret øver tirsdag aften i 
sognehuset ved siden af 
Vrejlev kirke fra kl. 19.30 – 
21.45 afbrudt af en meget 
vigtig kaffepause, hvor me-
nighedsrådet gi´r kaffe/te og 
brød. 
Kunne du tænke dig at 
være med i et fællesskab 
omkring sang og musik så 
kontakt organist Lene Rom 
Frederiksen på tlf. nr. : 98 
88 78 81 – 30 12 90 81, eller 
bare mød op og prøv at se 
om ikke det er noget for dig.
Venlig hilsen 
Lene Rom Frederiksen  
Organist                  

Sangaften 

En hilsen til forårssolen
Når vi kommer til forårstid skal der synges. 
Traditionen tro finder vi derfor sammen for 
at synge foråret ind.
Vi synger danske klassiske forårssalmer og 
-sange, revyviser med forårsfornemmelser.
Sangene præsenteres af kirkens organist 
LeneRom Frederiksen og efter kaffen er 
der mulighed for at synge med på og ønske 
netop den sang du gerne vil synge

Vi mødes i præstegårdens konfirmandstue
19. marts kl. 19.30
28. maj kl. 19.00

OBS 
Fra den 28. maj starter alle sangaftener

kl. 19.00

Minos 
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Nyt fra Kirkegårdslederen

Så blev det igen vinter, og vi fik heller 
ikke denne gang lov til at se meget til 
grandækningen ude på kirkegården. 
Men så kunne de da heller ikke blæse 
væk.
Nu er foråret heldigvis på vej, og jeg 
vil her fortælle lidt om hvad der er sket 
og vil ske i år.
Året startede godt for os på kirkeg-
ården. Den gamle minilæsser var ved 
at være meget slidt efter 7 års brug 
her. Så vi har de sidste år gerne vil-
let spare op til en ny. Men Provstiet 
tog de penge af budgettet igen. Men 
i år kom den så på, og endda med 
næsten hele beløbet. Så vi har fået 
en Avant 520 minilæsser. Den er ikke 
fysisk større end den gamle, men er 
meget stærkere.
Der er også nyt i føljetonen om kirke-
gårdstaksterne. Sidste år lavede vi jo 
en beregning af vores takster, og den 
viste ikke en stigning for vores ved-
kommende. Men Hjørring Provsti ville 
så se samlet på alle taksterne, og der 
ud fra fastsætte de nye takster. Og 
der må være kirkegårde der er meget 
dyre at drive, for det har endnu en-
gang resulteret i en betydelig stig-
ning. For renholdelse af et 2 pladsers 
kistegravsted betyder det de sidste 3 
år følgende: 933 kr. i 2011 til 1.185 kr. 
i 2012, og så til 1485,60 kr. i år. Igen 
i år en stigning på over 25 %. Vores 
takstblad kan findes på kirkernes 
hjemmeside www.vh-kirker.dk. Den 
kan også fås på kirkegårdskontoret.
I vinter fik vi fældet de sidste store 
asketræer ved parkeringspladsen syd 
for kirkegården. De var ved at være 
hule inden i, og der var jo et der vælt-
ede i efterårsstormen 2011, så det var 
ved at være tiden. Vi kunne tælle en 
80-90 årringe på træerne, så det var 
nogle gamle kæmper. Guldagergård 
- Entreprenør Thomas Thomsen ud-
førte opgaven, med lidt hjælp fra 
Niels Helledie fra Østervrå der kom 
med hans mobilkran. Træet der stod 
ved lågen ind til kirkegården vejede 7 
ton. 

I år starter vi igen op med sæsonen 
til påske, og vi vil have samme be-
manding som sidste år på 7 ansatte 
i det daglige. Vi vil igen i år prøve at 
få mere ryddet op i gamle planter og 
træer på kirkegården, men vi skal nok 
passe på det hele ikke bliver savet 
ned. Ligeledes vil vi fortsætte med 
udskiftningen af hække, men det er 

jo et arbejde der har stået på i flere 
år, og vil strække sig en del år ud i 
fremtiden.
Med håbet om et godt forår, og en 
god sommer.
Jan Bjergene Christensen, 
kirkegårdsleder.

Fotos: Jan B. Christensen
Billeder fra den dag de store 
træer blev fældet ved kirkens 
parkeringsplads og oprydnin-
gen bagafter.

Nederst: Bruno rydder sne 
med den nye “Staldkat”
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Gud og aftensmad

Vi har her i foråret to ”Gud og aftens-
mad”, som vi gerne vil invitere jer alle 
sammen til at være med til.
Gud og aftensmad er en kort gudstje-
neste, som foregår mest på børnenes 
præmisser, idet der fortælles let og 
levende – gerne med billeder til. Det 
sker, at vi leger noget – eller på an-
den måde er aktive i kirkerummet - og 
det vil vi også gøre i dette forår. Vi har 
tidligere kravlet under kirken – nu skal 
vi prøve at komme til vejrs. Vi skal 
nemlig på skattejagt på loftet – men 
det skal man selv komme og opleve. 
Det kan ikke beskrives med ord…
Som noget andet – og helt nyt – kan 
vi love en særlig spændende gudstje-
neste, idet årets minikonfirmander 
har lovet, at de vil deltage aktivt i den 
ene Gud og aftensmad. Det bliver helt 
sikkert en oplevelse, men vi vil ikke 
afsløre for meget nu, bare fortælle jer, 
at dette års minikonfirmander giver os 
en helt ny og anderledes oplevelse.

Alle vores Gud og aftensmad 
ender selvfølgelig med god mad og 
hyggeligt samvær omkring det lange 
bord i kirken. Vi serverer boller i karry, 
saftevand og gulerødder. Det er gratis 
for børn at deltage – voksne skal kun 
betale 25 kr. – men så slipper de også 
for indkøb, borddækning, madlavning 
og opvask. Og det er da ikke så ringe 
endda.

KOM OG VÆR MED – Det bliver 
sjovt og hyggeligt. Vi holder Gud og 
aftensmad 

torsdag d. 7. marts og 
onsdag d. 15. maj 

– vi starter kl. 17.30 og slutter ca. kl. 
19.00.

Mon Kirstine finder sørøver-
dragten frem igen?

Billeder fra fra “Gud og 
aftensmad i 2012 

Nyt fra Sognepræsten
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Minikonfirmander

Når I læser dette blad, har minikon-
firmanderne være i gang et stykke 
tid. Billederne er taget den første un-
dervisningsdag, og som I kan se, har 
de allerede travlt med at fordybe sig 
i leg og lærdom om kristendommen.
Minikonfirmanderne medvirker 
meget aktivt i en helt særlig gudstje-
neste

Søndag den 21. april, kl. 10.30 i 
Vrejlev Kirke,

Men vi løfter ikke sløret for alle de-
taljer nu. Vi opfordrer jer meget til at 
komme og opleve årets minikonfir-
mander, for de har noget at byde på.

Nyt fra Sognepræsten

Charlotte Nyeng og Jytte Borrisholt har lovet at være en “madmødre” for den lille flok 
minikonfirmander, og alle nyder det lille afbræk i indlæringen, hvor der serveres frugt 
og saftevand - eller andet godt....
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Jeg er født i 1982 og har boet de første 15 år af mit 
liv i præstegården midt mellem Poulstrup og Har-
ken. Efter at have færdiggjort 9. klasse på Vrejlev-
Hæstrup Skole flyttede jeg med min familie til 
Aalborg i 1998, hvor jeg tog en sproglig studenter-
eksamen fra Aalborg Katedralskole.

I 2003 startede jeg på en bachelorgrad i kinesisk sprog 
og kultur ved Københavns Universitet. Jeg havde på 
det tidspunkt intet større kendskab til Kina, men jeg har 
altid været interesseret i sprog og ville gerne lære et, 
der var meget anderledes end de europæiske sprog, jeg 
kendte til fra skolen. Mit første længere ophold i Kina 
var i 2004, hvor jeg boede 6 måneder i Beijing mens jeg 
studerede på Beijing Universitet. Jeg vendte tilbage til 
byen i 2008, hvor jeg boede i hovedstaden i 5 måneder, 
mens jeg færdiggjorde min Bachelorgrad. Desuden har 
jeg boet tre måneder i Hong Kong i 2011, og nu er jeg 
tilbage i Beijing og regner med at blive et års tid denne 
gang.
Ud over en bachelorgrad i kinesisk færdiggjorde jeg en 
kandidatgrad i journalistik fra Syddansk Universitet i 
2011

Den store eksamensdag er kommet! Børnene sidder på 
deres små træstole i en lige række midt i klasselokalet. 
Døren åbnes, og ind kommer deres forældre, alle med 
et kamera eller en videooptager i hånden. Forældrene 
sætter sig bag ved børnene, og venter med spændte 
ansigtsudtryk. Det er ikke billigt for en kinesisk familie 
fra middelklassen at sende sit barn til engelskunder-
visning, og nu skal det vise sig, om forældrene har fået 
noget for pengene eller ej. Vi starter med en sang. Jeg 
beder eleverne om at rejse sig og vende sig mod deres 
mor og far, og vi synger et engelsk børnerim. Deref-
ter stiller jeg hvert barn en række spørgsmål: Hvad er 
dit navn? Hvad er din yndlingsret? Hvad er størst, en 
elefant eller en mus? Mens børnene svarer, skæver jeg 
over til forældrene. De er et godt barometer for, om det 
går godt eller skidt. Hvis der er smil på læberne, er de 

tilfredse med deres barns indsats. Hvis der er panderyn-
ker, er det ikke så godt. Indtil videre ser alle dog ud til 
at være i godt humør, og der bliver knipset løs med ka-
meraerne. En efter en kommer eleverne nu op til tavlen 
og skriver små engelske ord som hat, cat, run og fun. 
Så finder jeg en bog frem, sætter mig foran børnene, og 
samme læser vi. Til sidst kommer hver elev op og læser 
to sider højt for forsamlingen. Det var det. Eksamen er 
forbi, de fem-årige elever har bestået engelsk niveau B, 
og kan nu gå videre til niveau C. Der bliver delt diplomer 
ud, og jeg skal posere i fem minutter med hver elev, så 
forældrene kan få billeder fra alle vinkler. Denne gang 
gik det godt. Alle er glade.
   For tre måneder siden flyttede jeg til Kinas hovedstad 
Beijing for at arbejde som engelskunderviser i et år. 
Jeg arbejder på et undervisningscenter, der ligger i det 
nordøstlige hjørne af den kæmpe millionby, i et område 
der hedder Shang Di. For tyve år siden var Shang Di en 
meget fattig bydel, men efter Kinas store økonomiske 
fremgang er det nu blevet et sted, hvor den kinesiske 
middelklasse bor. Der er sprunget mange butikker og 
restauranter op i gaderne, og min arbejdsplads ligger 
på tredje etage i det nyeste og største shoppingcenter 
i området. Et helt hjørne af tredje etage er fyldt med 
privatskoler og undervisningscentre, hvor forældre 
kan sende deres børn hen, mens de går ud og køber 
mærkevaretøj og dagligvarer. På store skilte reklamere 
shoppingcentrets privatskoler med, hvad de kan tilbyde 
forældrene og deres børn: "Kurser i personlig udvikling: 
Øg dit barns intelligens og kreativitet gennem leg." kan 
et af skiltene oversættes til, mens der på et andet står: 
"Giv dit barn et forspring i livet. Lær engelsk.".  Rekla-
merne virker, for mange kinesiske forældre er interes-
seret i at give deres barn så stort et forsping i livet som 
muligt. Det skyldes dels Kinas et-barns politik,  der kun 
giver kinesiske par lov til at få et enkelt barn, og som 
har skabt en generation af meget forkælede børn. Det 
skyldes også, at konkurrencen om at få de bedste jobs 
og komme ind på de bedste uddannelser er ekstremt 
hård i et land med over en milliard indbyggere. Derfor 
begynder mange forældre at betale for ekstra under-
visning til deres børn i en meget tidlig alder. De yngste, 
jeg underviser, er to et halvt år gamle, og selvom det er 
begrænset, hvor meget engelsk de kan lære i den alder, 
insisterer forældrene på at fortsætte undervisningen, for 
hver en fordel, hvor lille den end må være, er værd at 
tage med.
   Selvom mange forældre går meget op i, at børnene 
lærer så meget som muligt, så er der overraskende lidt 
kæft, trit og retning over selve undervisningen. I stedet 
for rå udenadslære er de fleste timer bygget op omkring 
forskellige lege og aktiviteter. De fleste undervisnigs-
centre, der tilbyder engelsk, har ansat lærere fra Europa 
eller USA, og derfor er det også de vestlige undervis-
nigsformer, der bliver brugt. De fleste forældre har det 

Til eksamen i Kina

Andreas i Kina
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fint med, at der ikke er så meget udenadslære, som de 
er vant til fra den kinesiske folkeskole, men mange går 
alligevel hjem efter timerne og terper de engelske ord 
med deres børn for at sikre sig, at de sidder fast. På 
trods af dette er det dog vigtigt for undervisnigscentrene 
at ansætte udenlandske lærere, hvis de vil have kunder 
i butikken. Forældrene forventer, at skolen har hyret en 
lærer fra Vesten, hvor folk generelt taler meget bedre 
engelsk end i Kina, og der er desværre også en tendens 
til forskelbehandling mellem hvide vesterlændinge og 
vesterlændinge med asiatisk eller afrikansk baggrund. 
Det er ofte lettere at blive ansat som lærer hvis man 
er hvid, fordi mange kinesere via film og tv forbinder 
engelsktalende mennesker med hvide mennesker. I 
den forbindelse har det dog kun været en fordel at være 
sådan en som mig, der er født og opvokset midt imellem 
Harken og Poulstrup, hvor de fleste ikke bare er hvide 
men nærmest gennemsigtige.
   Jeg underviser sammen med en kinesisk medhjæl-
per, som hjælper med at holde styr på eleverne. Skolen 
bruger et system, hvor elever, der opfører sig pænt eller 
er dygtige får en stjerne tegnet på tavlen ud for deres 
navn, og det står min medhjælper for. De kinesiske 
elever, jeg har, er af og til ligeså uregerlige som deres 
danske kollegaer, men så træder min medhjælper til og 
uddeler eller fjerner stjerner. Det er også hende, der står 
for det meste af kommunikationen med forældrene, og 
blandt andet jævnligt må foklare fædre og mødre med 
urealistiske forventninger, at de altså ikke skal regne 
med, at deres syv-årige søn kan læse Shakespeare på 
originalsproget og føre flydende samtaler på engelsk ef-
ter kun et halvt års undervisning. Det er til tider besvær-
ligt at skulle navigere mellem forældrenes forventninger 
og børnenes evner, men det er også spændende og gi-
ver et interessant indblik i den konkurrencementalitet og 
tørst efter viden, der definerer Kina i øjeblikket, og som 
har været med til gøre landet til en økonomisk stormagt. 
Man forstår, at mange kinesiske forældre presser deres 
børn, fordi de ønsker at give dem bedre muligheder i 
fremtiden, end de selv havde.
   Det er Kina i en nøddeskal: Besværligt og spændende 
på samme tid. Jeg har besøgt og boet i landet i flere 
omgange siden 2004, og det er fyldt med kontraster. 
På den ene side er der stor fattigdom, undertrykkelse 
af menneskerettigheder, censur og forurening (vi har 
lige været igennem fem dage her i Beijing, hvor man 
på gaderne knap kunne se ti meter frem på grund af 
luftfoureningen, der lå som en dyne over hele byen.) 
På den anden side er landet gennemsyret af en positiv 
tro på fremtiden, stadig større materiel velstand, smuk 
natur, en fascinerende kultur og ikke mindst åbne og 
gæstfri mennesker. 
Det er til tider både besværligt og hårdt at bo og arbejde 
her, men det er altid spændende. 

Andreas Mumgård
   

Andreas i Kina
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Her i Skovhuset nyder vi mest de indendørs ting nu hvor 
vinteren er over os. Vi har fået en del ny legetøj som 
bliver flittigt brugt bl.a. nye biler til vores fleksi-trex bane. 
Den er et stort hit. Vi kan bygge en kæmpe bane. 
 Vores beholdning af lego er også blevet udvidet og der 
bliver bygget flittigt på hemsen hvor der er lego over det 
hele. Nogle dage skyder hele byer med havne og hvad 
dertil hører frem.
 Vi har også lige holdt en hyggeaften hvor næsten alle 
mødte frem. Det var en rigtig god dag og aften. Hele ef-
termiddagen blev brugt til at forberede vores aftensmad 
som var hjemmebagt pølsehorn og pastasalat. Mange 
hjælpere var med i skolekøkkenet det var ren hygge. 
Ikke alle pøsehorn blev lige pæne men de smagte godt 
og det var jo det vigtigste.De børn der ikke havde valgt 
at blive i Skovhuset hele dagen kom igen til kl 16.30. 
Efter en gang dødbold i gymnastiksalen blev der spist 
afensmad og det var noget de fleste kunne bruge. 
Sulten var stillet og så var der dømt hygge over alt. Der 
bleve spillet Wii og comp. Nogle gik igang med alm spil 
og så fik vi indviet vores storskærm i lyspunktet hvor vi 
så film, Orla Frøsnapper. Næsten som at være i biogra-
fen det var et hit. Flødeboller blev der også spist. Det 
var en flok trætte børn der blev hentet kl 19.30. En lang 
men dejlig dag i SFO var til ende.

Hilsen fra alle os i Skovhuset

Skovhuset

Skovhuset
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Sport 81

Sport 81 i Poulstrup er i gang med at gøre byen til et 
endnu bedre sted at bo.
Idrætsforeningen er igang med at lave et rekreativt 
idræts område bagved hallen, med både multibane, 
basketball bane, hockeybane og beach volley bane.
Ideen er at forbedre mulighederne for byens unge og 
ældre, så fritiden i Poulstrup kan foregå under gode 
vilkår.
Sport 81 har søgt om midler hos Forsikringsselskabet 
Vensyssel, Sparekassen Vensyssel samt det lokale 
LAG, og har på den måde samlet pengene sammen. 
Desuden har de lokale Zumba hold samt idrætsforenin-
gen generelt, bidraget til gennemførelse af projektet.
Bygningen af området er sat i gang, og vil over flere 
weekender i foråret blive færdiggjort.
Det er som altid velvillig indsats fra frivillige, der i det 
hele taget gør bygningen mulig.
De første spadestik forgik i weekenden 1 og 2 decem-
ber. Her blev der gravet ud til huller, og alle sektionerne 
til multibanen blev samlet. Disse dage var 9 mand i 
gang, og vi fik ordnet det meste at de der skulle gøres i 
første omgang.

Sport 81 bygger multibane
           

Den 27 december sam-
ledes på ny 4 mand, 
friske og veloplagte 
efter nogle gode jule-
dage, for på denne dag 
at rejse banen, klodse 
den op og rette den af, 
så den kunne blive gjort 
klar til støbning. Vejret 
var bestemt ikke det 
bedste, men arbejdet 
blev udført til ug med 
kryds og slange.

Den 9 januar var det 
så støbe tid. 3 mand 
mødtes, og fik i løbet af 

endnu en lørdag, faststøbt alle stolper og rettet banen 
helt op.
Vejret har ikke artet sig siden, så færdiggørelsen af 
banen kommer til at lade vente på. Der vil i løbet af de 
næste måneder blive indbudt til flere arbejds dage, så 
banen kan blive helt færdig.
Der mangler stadig at blive lagt fliser under fodboldmål, 
og få fastgjort målene efterfølgende. Der skal støbes 
stolper ned til basket kurvene, og ikke mindst graves ud 
til beach volley bane, samt opsættes lys mast, så områ-

det også kan bruges efter mørkets frembrud.
Sport 81 forventer at hele området er færdigt til 1 maj.
På Facebook siden PV81 Officiel Info-Side, eller http://
www.pv81.dk/ kan man se, hvornår der igen vil være 
brug for hjælp til at bygge banen. Frivillige er altid vel-
komne.
Henrik Smidt, sport81
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Julerier i Skovager

På bedsteforældredagen, lavede vi fine juledekorationer, 
der kom med hjem.

Vi lavede også lækre pebernødder, som vi selvfølgelig også 
fik lov til at spise nogle af. Resten gemte vi til hygge i
december måned.

Vi lavede risengrød til julemanden, som vi var nede og sætte 
i kælderen – og her fandt vi hans træsko og nissehue, så vi 
skulle være meget stille for ikke at vække ham.

Vi fandt julemanden ude i skoven. Han delte slikposer 
ud til alle.

Med så meget sne skal man selvfølgelig på kælke-
bakken – eller også laver man et flot langt tog af alle 
kælkene.

Med sne på legepladsen er vi altid klar til fis og 
ballade – og måske også en snekamp eller to.

Skovager
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Der er gang i den på Rundmarken i Harken. En del af 
Møllehavens legeplads er omdannet til et spændende 
og underholdende skue for de børn og voksne der har 
deres daglige gang i Børnehaven. 
Vi kan fra første parket følge med i håndværkernes 
arbejde, og ikke mindst de store gravemaskiner og 
kraners værk. 
Vi glæder os til at se det færdige resultat… en ny udvi-
delse af Børnehuset Møllehaven, så både vuggestue 
og børnehave børn kan være under samme tag i nye og 
udfordrende miljøer. 

Sproglig opmærksomhed for de 3 årige.

Vi har gennem den sidste periode arbejdet med sproglig 
opmærksomhed i den yngste gruppe af vores børne-
have børn.
Vi har valgt at have fokus på børnenes sproglige udvik-
ling gennem dialogisk læsning for at dette skulle være 
med til at udbygge deres ordforråd samt øve dem i at 
være i dialogsamtidig med at de bruger deres fantasi.

Vi har også valgt at arbejde med rim og remser for at 
støtte børnenes udvikling af melodien sproget samt 
tilegne sig en forståelse af hvordan vi kan lege med 
sproget og på den måde udvikle deres ordforråd.

Måden vi har valgt at arbejde med disse områder har 
været følgende:

• højtlæsning af de bøger der lægger op til dialog
• Samlinger hvor børnene har øvet farverne
• Øvet rim og remser som en naturlig del af  
 samlingen 
• Ved aktiviteter lagt vægt på dialog og understøt- 
 tet aktiviteterne med øje for vores fokus ord.

Som opsamling på de forskellige aktiviteter har vi valgt 
at dokumentere dette gennem billeder som blev under-
støttet af børnenes egne ord.

Som metode havde vi taget udgangspunkt i den model 
for dialogisk læsning som kan findes på Sprogpakkens 
hjemmeside.

Møllehaven

Byggeri i Harken.
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Vinteren er en mørk tid, men heldigvis ved vi at vi nu går 
mod lysere tider. For at hjælpe lyset på vej, lavede de 
ældste drenge i Møllehaven fredag d. 4. januar lysoptog 
på vejen Rundmarken, som går rundt om børnehaven.
Et par dage før havde nogle af drengene puttet et lille 
brev i postkassen ved de naboer som bor på Rundmar-
ken. Vi skulle jo være sikre på, at de var klar til at se ud 
af vinduerne allerede kl. 8 om morgenen.
På dagen var alle drenge + nogle forældre klar til at gå 
ud i mørket. 
I flere af rækkehusene på vejen stod beboerne og vin-
kede til os, og kom med søde kommentarer. Det var en 
rigtig hyggelig oplevelse, både for børn og børnehavens 
naboer. 

Møllehavens yngste og ældste sammen i 
”sprog forløb / læsetema”.

5 af vores børn fra ”førskolegruppen” har haft et forløb, 
hvor de som en del af det inviterede nogle af vuggestue-
børnene med på tur.
De skrev et brev til hver sin vuggestueven og havde til 
opgave på selve dagen at være behjælpelig med at få 
de små klar til at komme af sted. Det var en opgave de 
påtog sig med stor alvor, de hjalp med flyverdragt , hue 
og vanter ….. m.m. og så af ud huset hånd i hånd til 
bussen.
Det var interessant at iagttage hvordan de ældste helt 
naturligt påtog sig rollen som den beskyttende part , de 
sørgede for at de små gik længst væk fra bilerne , gav 
dem  en hånd ved indstigning i bussen og som noget 
helt selvfølgeligt sørgede de for at de små sad på vin-
duespladsen ( som en af dem sagde : ellers kan de jo 
falde ned på gulvet når bussen kører.)
Målet for turen var Vrå bibliotek, hvor de store og små 
sammen skulle finde en bog , som efterfølgende skulle 
”læses” sammen hjemme i institutionen.
Da dagen kom for oplæsningen havde de store på for-
hånd øvet sig inden hyggestunden med vuggestuebør-
nene og et par af børnene lavede endda en tegning af 
bogens forside sammen efter at den var blevet ”læst”.
De ældste børn var meget stolte over deres rolle som 
hjælpere / hyggeven for vuggestuebørnene og deres 
omsorg / nærvær var tydelig både at se og høre i deres 
måde at være sammen - / tale sammen på.

Møllehaven

Lys i den mørke tid
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1664: Harckind   udtales Harki

1688: Harchen
Hark: Tør plet, et lidt højt tørt parti. Navnet går tilba-
ge til middelalderen, det findes yderligere 4 steder i 
Danmark. Oprindelig var Harken en enestegård, der 
lå øst for Harken Plantage, midt mellem Øster og 
Vester Harken. Gården hørte i 1664 under Vrejlev 
Kloster, og havde ca. 200 tdr.ld. Lidt nord herfor lå/
ligger gården Rærup, i 1664 og 1688 Rerup, også 
fra middelalderen. De to gårde var det, der var her 
på stedet.
I 1780 er de to gårde Øster og Vester Harken kom-
met til, og Mellem Harken, som den hed er forsvun-
det
Byen Harken, som vi kender den i dag, er ikke ret 
gammel. Da landevejen mellem Ålborg og Hjørring 
i 1850 nåede Harken, lå der kun de to Harkengårde 
og nogle få huse. I 1902 blev der på initiativ af 
egnens bønder bygget et mejeri, og omkring det, 
blev der etableret en by med de forretninger og 
håndværkere der var nødvendige for datidens sam-
fund. Mejeriet stoppede produktionen i 1984 p.g.a. 
effektiviseringen i mejeribruget. 
Vi vil i de kommende nr. af Lokalbladet se på nogle 
af de forretninger og de håndværkere der var i 
byen. 
Ålborgvej 521

Nogle af de 
tidligere ejere 
var Oline og 
Aksel Nielsen. 
Han arbejdede 
som vejformand 
i kommunen og 
var sammen 
med sin søn, 
altid at finde til 

fodboldkampe på Harken stadion.
Pelle Larsen købte ejendommen i 2003 og han er 
opvokset i Harken og omegn. Først på Rærupmarken 
og senere i Gunderup, han gik i Vrejlev Hæstrup skole. 
Pelle arbejder som tagdæk-
ker ved et firma STS Støvring 
og han har ikke meget fritid, 
da han er sent hjemme, og 
har rigeligt med at lave huset 
om samt se sine venner.
Pelle Larsen er oldebarn til 
Edvard Larsen, den tidligere 
ejer af Ålborgvej 523.

Harken som by

Harken som by

Ålborgvej 523 (Højlund)

I 1916 blev Edvard Larsen 
alene med tre små børn, 
Henning, Martin og Ingrid. 
Nielssigne kom til som 
husbestyrerinde og hun 
havde sin pige med sig, 
Eugenia Lauersen var 
12 år på det tidspunkt og 
kom i skole her, og blev 
konfirmeret i Vrejlev Kirke. 
Nielssigne og Edvard fik 
sammen en datter, der 
kom til at hedde Eva.
Henning og Martin bosatte 

sig begge i Harken med deres familier og Ingrid blev gift 
og flyttede til Sdr. Harritslev. Eva giftede sig med Gun-
nar Helledie, der kom fra Serritslev og i 1953 overtog de 
ejendommen Højlund.
Nielssigne og Edvard købte hus på Blomstermarken 9, 
men efter to år byggede de et nyt hus på Ålborgvej 566 
og så kunne de kigge ”hjem”.
Eva og Gunnar hjalp hinanden med gården og meget er 
forandret i deres tid. Gunnar husker, at der blev gra-
vet tørv til komfuret og at det blev noget lettere, da de 
kunne lægge en plade over komfuret og stille gasblus 
derpå i stedet for. Når der skulle høstes, var de første 
år med leen. Sidenhen kom heste og selvbindere til. 
Negene med korn blev stillet udenfor ved ejendommen, 
og så kom Søren Andersen med tærskeværket, så korn 
og halm kunne skilles fra hinanden. Hestene blev afløst 
af en Ferguson traktor, men det bedste var, alligevel den 
dag familien fik en bil, som var en Opel Olympia. Der 
var ikke ansat karle på gården, men naboens dreng Erik 
Bertelsen, hjalp til efter skole.

Eva og Gunnar fik en datter Gurli, som i dag bor på 
Rundmarken med sin familie.
Gunnar mistede Eva i 1986.
Det var hyggeligt at møde Gunnar, han ved meget 
om vores egn. En god hjælp til historier, der ligger så 
mange år tilbage i tiden. 
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Harken som by

Ålborgvej 573

I 1946 købte Niels Jensen det lille hus på Ålborgvej. Det 
varede ikke længe, før han fik selskab af Gerda Marie, 
der var husbestyrerinde. Med sig havde hun sin lille 

pige Connie. Gerda og 
Niels blev gift i 1950 og de 
fik tre børn sammen. Inga 
blev født i 1951, Tove i 
1954 og inden hun blev 
døbt, skulle der bygges 
til huset, så hun nåede at 
blive for stor(voksede fra) 
dåbskjolen. 
Jørgen blev født i 1957.
Børnene gik alle i skole 
hos Lilly Jensen i Gun-
derup og senere i Lund 
skole.
Niels havde som barn 
fået en skade, der fulgte 

ham op gennem livet, men han var en arbejdshest og 
arbejdede som selvlært skomager og møbelpolstrer. 
Derudover købte han en bil som de lejede ud.
Gerda havde sin egen butik, hvor hun solgte blade, to-
bak og slik m.m. De havde også et ishus ud mod vejen. 
Værkstedet lå bagved huset og der blev børnene passet 
af deres far.
Niels blev kun 40 år gammel og Gerda Marie blev alene 
med fire børn. Hun boede i huset til 2008, hvorefter hun 
flyttede til Nørrebro i Hjørring og derfra på plejehjem i 
Vrå, hvor hun døde i 2012.
Huset er nu solgt og renoveret.

Højlund tegnet omkring 1940

Højlund som den ser ud idag

Gammelt billede af Højlund

Ålborgvej 573 før tilbygning
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- billeder siger mere end 1000 ord...
 
En helt fantastisk lejr med de sødeste spejderbørn!  Der 
blev leget, grinet, hygget, bygget med sne, spillet bold 
indendøre, arbejdet med sanser osv. 
Der blev også øvet koder og morse, og selvfølgelig var 
de store på et uhyggeligt natløb:-) 
 
Tak til alle som gav en hjælpende hånd med lejren!

KFUM Spejderne

Gruppelejr i
 Rakkeby 



Advokatfirmaet
Dyrberg  § Brinkmann
Brink Seidelins Gade 14-16

9800 Hjørring
tlf. 98900977
Østergade 16

9760 Vrå
tlf. 98980177

Johnni Knudsen
Årupvej 122, 9760 Vrå
tlf.: 96 45 00 55

JK Auto
Hella Service Partner



Nygade 4   Tlf.: 98 98 13 75

dengamlebiograf-vraa.dk

Hele egnens
samlingssted

Sport og
fritid
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HARKEN HALLEN
stedet for en god fest

Hallen har plads til ca. 200 pers.
Cafeteriaet til ca. 50 pers.

Henvendelse: Anja
mobil: 29 64 89 52



KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

Euro Plast
Vinduer og Døre ApS
Egholmvej 7 C, 9800 Hjørring
TLF. 98 83 70 55
FAX. 98837033
E--mail INFO@EURO-PLAST

Anders Bach

40  18  31  62
Mimersvej 3, 9800 Hjørring

Poulstrup Snedker- og Tømrerfirma
S A

P
S

TLF.
98 98 84 91

MS Staldmontage
Hovedgaden 
75  Poulstrup                  

Tlf. 23 35 82 60

Mangler du hjælp til bogføring?

Har du brug for hjælp til
oprettelse af en hjemmeside?

Kontakt Inger Hansen
Tlf 61 28 97 00 
ih@maxpro.dk



Hovedgaden 70 · Poulstrup · 9760 Vrå
poulstrupauto@post.tele.dk

Tlf. 98 98 81 07  - 40 26 81 07

www.poulstrupauto.dk

POULSTRUP 
AUTOVÆRKSTED

 Et godt nummer til land og by

                
                 



98 98 80 20

ØRUM-SMEDEN
Vrejlev Klostervej 310

9830 TÅRS

Tlf. 98 98 82 32

Tømrermester
Klaus Bonkegaard

Hovedgaden 69 - Poulstrup
Vinduer og døre i træ og plast

Tagarbejde
Reparationer
Ombygning

Kørsel med rendegraver

IMPORT
Plastvinduer og døre
Lev. i alle mål med og uden montering

Danske og tyske profiler
Kvalitet til lavpris med garanti

NYT
Træpiller til stokerfyr leveres billigt

Mobil-tlf.  28 18 13 33

Vrejlev-Hæstrup Hallens
Motionscenter
Træning når du har 

                              tid og lyst            
Kontakt: Inger Hansen
               Tlf. 98 98 82 84
                Mobil tlf: 51 20 84 69





Aalborgvej 602, 9760 Vrå
tlf. 98 98 62 15

www.verasvine.dk

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

Voerhøj 
Maskinstation A/S 

Terpetvej 490, 9830 Tårs 

Tlf. 40 19 55 99 
98 98 85 99
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REDAKTION
 Ansvarshavende Kirsten Mouritsen, Karen Margrethe Bruun, 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
 TollestrupIngen meddeler
 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
 Høgsted Ingen meddeler       
 Hæstrup Mølleby Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring 25706289
 Rønnebjerg Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå 98988029
 Poulstrup Ingen meddeler
    
FORENINGSSTOF
 Aktivitetshuset Lilly Buus Jørgensen 98988011
 Børnenes jord Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå9 98988394
 HUGF Lisa Dissing Hansen Ålborgvej 841, 9760 Vrå 30261541
 KFUM-Spejderne Line Thomsen, Hovedgaden 77, 9760 Vrå 51298026
 Kloster MC Anette Worup, Svenstrupvej 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, Svenstrupvej 180, 9760 Vrå 61363490
 Skovager Børnehaven Skovager, Skolevej 3, 9760 Vrå 98988327
 Sport 81 Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
 Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo 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 Kjøge

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
poulstrup.net@gmail.com  

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

LOKAL
bladet

Multinetværket/Landsbyrådet

Projekter p.t.
Herfra min verden 
går Byfornyelse

Lokalbladet vejviser
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SKOLEN
 Vrejlev-Hæstrup  skole  Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå ..................................................72333980
 Skoleleder, privat Pernille Daarbak, Skovbovej 6, 9850 Hirtshals ..........................41224251
 Skoleleder Kontoret  .....................................................................................72333982
 Lærerværelset  ....................................................................................................96231588
 Skoletandplejen  ....................................................................................................72333797
 Teknisk serviceassistent. Jens Erik Mølbak Vidriksen ........................................................41223988
 Teknisk serviceass. privat Bispensgade 11, 9800 Hjørring ..................................................60657181
 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
 Rundmarken Græshedevej 26, Harken, 9800 Hjørring 98988346
 Skovager Poulstrup Skolevej 1, 9760 Vrå 41224480

 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, Vingevej 17, Vrensted, 9480 Løkken 30129081
 Kirkebil Charlotte Kristiansen 61764976
 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  JordBodil 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 Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå 23929437
 KFUM-Spejderne Line Thomsen, Hovedgaden 77,  9760 Vrå 51298026
 Kloster MC Niels Worup, Svenstrupvej 180, 9760 Vrå 40689568
 Sport 81 Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå 98988777
 Støttef. for  aktivitet Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå  98988271
 Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo 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  ArkivHovedgaden 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

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: Mandag  15.20-16.20

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

SPORT81:
www.pv81.dk

BØRNENES JORD:
www.ministrup.dk

KIRKERNE:
www.vh-kirker.dk

POULSTRUP.NET:
www.poulstrup.net

VREJLEV-HÆSTRUP SKOLE:
www.taarsskolecenter.dk

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
UGEAVISERNE: 
samt www.kanalhjoerring.dk:
poulstrup@live.dk
SKOLEN:
vrejlevhaestrupskole@hjoerring.dk
SPAREKASSEN VENDSYSSEL:

vraa@sparv.dk.

MAIL-GUIDE

 WEB-GUIDE

TID OG STED

Forenings vejviser




