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Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke

KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE

GudstjenesterJuni
Søndag den 1.
2.s.e.trin. Hæstrup Kirke kl. 9 kaffe

Gudstjeneste
Søndag den 8.
3.s.e.trin. Vrejlev Kirke  kl. 10, kirkebil og kor

Klostermarkedsgudstjeneste, se program
Søndag den 15.
4.s.e.trin. Vrejlev Kirke kl. 10.30, kaffe

Gudstjeneste
Søndag den 22.
5.s.e.trin. Vrejlev Kirke kl. 10.30, kirkebil

Gudstjeneste
Søndag den 29.
6.s.e.trin. Vrejlev Kirke kl. 9 K.A. Jensen

Gudstjeneste
Juli
Søndag den 6.
7.s.e.trin. Hæstrup Kirke kl. 9 K. Munkholt

Gudstjeneste
Søndag den 13.
8.s.e.trin. Vrejlev Kirke  kl. 14 I Asschenfeldt

Gudstjeneste
Søndag den 20.
9.s.e.trin. Vrejlev Kirke kl. 9 K. Munkholt

Gudstjenesten
Søndag den 27.
10.s.e.trin. Vrejlev Kirke kl. 10.30, kirkebil

Gudstjeneste
August
Søndag den 3.
11.s.e.trin. Hæstrup Kirke kl. 9, kaffe

Gudstjeneste
Søndag den 10.
12.s.e.trin. Præstegårdens have kl. 14, kirkebil

Friluftsgudstjeneste
Søndag den 17.
13.s.e.trin. Vrejlev Kirke kl. 10.30

Gudstjeneste
Søndag den 24.
14.s.e.trin. Vrejlev Kirke kl. 10.30, kirkebil

Gudstjeneste
Søndag den 31.
15.s.e.trin. Vrejlev Kirke kl. 10.30

Gudstjeneste
September
Søndag den 7.
16.s.e.trin. Hæstrup Kirke kl. 9, kaffe

Gudstjeneste
Søndag den 14.
17.s.e.trin. Vrejlev Kirke  kl. 10.30, kirkebil

Gudstjeneste

Kirkebil: Ring til Hjørring Taxa lørdagen inden senest kl.
14: 98 92 47 00. Det koster ikke noget.

Poulstruplund og gudstjenesterne

I skrivende stund er det uvist hvilken skæbne
plejehjemmet Poulstruplund går i møde. Den 1. marts
rykkede de sidste beboere ud fra hovedbygningen.
Derfor er der indtil videre ikke gudstjeneste der.

Praktiske oplysninger

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

Dåb:
Man henvender sig til sognepræsten og træffer aftale.

Bryllup:
Man henvender sig til sognepræsten, helst i god tid.
Husk at medbringe dåbsattester samt gyldig
prøvelsesattest (fås på rådhuset) samt navne på to
vidner ved vielsen.

Begravelse
Man henvender sig til sognepræsten og træffer aftale
om begravelsen og besøg. Dernæst henvender man
sig til bedemanden, han ordner det praktiske. Og
endelig  kontaktes kirkegårdslederen/graveren
angående gravsted og pynt i kirken.

Hvordan tager vi hånd om
vore børn og unge?

Jeg vil takke for henvendelsen
om at skrive i Lokalbladet.

Vi vil i Hjørring Kommunes
SSP- samarbejde selvfølgelig gerne
fortælle borgerne om vores erfarin-
ger med unge/teenagere, for at
støtte forældre i at give deres børn
det bedst mulige afsæt til en
voksentilværelse, uden kriminalitet
eller misbrug af rusmidler. SSP-
samarbejdet er et tværsektorielt
samarbejde mellem, skole, socialfor-
valtning og politi. Samarbejdet sig-
ter mod at forebygge ungdoms-

SSP- konsulent Mikael Thirup
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kriminalitet og at unge misbruger
rusmidler. På SSP- samarbejdets
hjemmeside (Hjørring Kommunes
hjemmeside, søg på SSP), kan du
finde information om samarbejdet,
mail og telefonnumre.

Nå, det var det formelle, jeg vil
gerne komme med et par råd til for-
ældre til teenagere. Teenagere er jo
svære at få styr på, den unge teen-
ager er jo i gang med at finde sin
egen identitet, at arbejde på at blive
uafhængig af forældrene. I sagens
natur må den unge afprøve forskel-
lige identiteter, som er forskellige
fra det den unge kender fra foræl-
drene. Som forældre til en teenager
bør man ikke være utilfreds med at
den unge søger konflikter med for-
ældrene, da det ubevidst er et vig-
tigt stykke identitetsarbejde, den
unge har gang i.

Hvad er så vigtigt som foræl-
dre til unge? Vi mener det vigtigste
er at give den unge et kvalificeret
modspil. Sig hvad du mener og giv
ikke køb på dine værdier og hold-
ninger, indrøm hvis du bliver klar
over at du har været lidt urimelig
over for din teenager. Vis at det er
vigtigt at være i dialog, så undgå
derfor at sætte „hårdt mod hårdt“,
så bevar dialogen og hvis ikke an-
det kan lykkes, er det vigtig at
„blive enige om at være uenige“.

Vores erfaring med teenagere
er bla. at de som hovedregel er vil-
lige til acceptere regler og begræns-
ninger i deres frihed (hjemkomst-
tider, om man må drikke alkohol og
hvor meget, hvornår skal der lavers
lektier ol.). Teenageren der mærker
at forældrene er oprigtigt interes-
serede og bekymret på et passende
niveau, i den unges sikkerhed og
trivsel/udvikling, er også villig til
at acceptere begrænsninger i frihe-
den, fordi han/hun ved hvorfor for-
ældrene er „urimelige“ eller som

nogle vil sige det „fucked up“. Der-
for er dialogen så vigtig, for at teen-
ageren kan blive klar over, hvad
forældrene har gang i.

Hvad bliver vi målt på som for-
ældre, af vores teenagebørn? De
måler os på om der er sammenhæng
mellem det vi siger og det vi gør.
Har du som forælder en masse reg-
ler for dine børn uden at have tid til
at „leverer noget service og inve-
sterer tid på dine børn“, vil de ikke
opfatte reglerne som specielt vig-
tige. Omvendt, kører du din teen-
agedatter til og fra festen, undla-
der selv at drikke rødvin lørdag af-
ten fordi du skal hente din datter
kl. 23 ved festen, så hun kommer
sikkert hjem. Den situation vil dat-
teren opfatte som, „det er vigtigt at
passe på sig selv, derfor er reglerne
vigtige at respekterer og over-
holde“.

Balancegangen som forældre
til teenagebørn er altså: At sørge
for at den unge får frirum til at eks-
perimentere, at få lov til at vælge
anderledes end vi som forældre ville
gøre. Dette eksperimenterende fri-
rum skal samtidig afpasses efter
den unges evne til at påtage sig
ansvar og den unges modenhed-
niveau. Så der skal være rammer/
regler, så den unge ved og mærker
at vi som forældre har kærlighed til
vores barn og er oprigtigt bekym-
rede om vores barns sikkerhed og
trivsel. Det kan alle teenagere godt
lide at mærke, selv om de sandsyn-
ligvis ikke vil sige det.

Mit sidste råd skal være: -Det
værste du som teenagerforældre
kan gøre er at stole på, „at det går
jo nok, han/hun vil nok alligevel
ikke gøre som jeg siger“. Med mod-
spil fra forældre/voksne, vokser
vores teenagerbørn, så det skal vi
give dem, blandet med omsorg og
kærlighed, så de kan mærke hvem
vi er og hvad vi står for. Tak for
ordet!
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Genindvielsen af Vrejlev Kirke
Foto: Søren Simonsen
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Nyt fra
Aktivitets

huset

Elsa Sten Østergaard fortæller om slægt på AlhedeTre travle pileflettere

Der var mange fine håndarbej-
der til knipledag og åbenthus-
arrangementet i Aktivitetshuset i
Poulstrup lørdag d. 5. april

AKTIVITETSHUSET
POULSTRUP
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Vævning
Ellers har februar budt på spissammen

aften, som altid er en afslappet og hygge-
lig aften. Og vi har taget billdvævning op
som er en udfordring, idet der er mange
teknikker som skal afprøves, så de kan
bruges til at sætte liv i et billede. Vi er
også begyndt at se på vores gamle garn-
rester med andre øjne, da mange typer
garn kan give en god effekt når det er bak-
ker eller vand man prøver at gengive i et
arbejde. At billedvæve er en aktivitet som
man kan arbejde med i mange timer og bli-
ver man bidt af det bliver man aldrig fær-
dig med at lege og prøve sig frem.

Pileflet
Vi har også været heldige at få nogle

friske pil, som vi har arbejdet med, de er
fortrinsvis blevet brugt til blomsterstativer
i krukker, og det har været et flot syn når
de har stået færdig, da vi har haft fem for-
skellige farver at bruge af. Det er også en
aktivitet som vi gerne vil arbejde videre
med.

Så de første måneder har været med
nogle gode udfordringer.

11. marts afholdt vi vores generalfor-
samling, vi startede med guleærter og ef-
terfølgende generalforsamling. På valg var
tre medlemmer og det blev genvalg, så be-
styrelsen for Aktivitetshuset består af
Tove Mortensen, Lis Krogholm, Lene
Thomsen, Bent Nielsen og Poul Thom-
sen, som alle er klar til at tage fat på nye
udfordringer det kommende år.

Åbent hus
Lørdag d. 5. april holdt Aktivitets-

huset Åben Hus, hvor alle interesserede
var velkommen. Vores træværksted havde
lavet udstilling med de mange ting de har
arbejdet med. Der var lavet en kniple-
udstilling i samarbejde med Gigt-
foreningens kniplehold, et samarbejde der
gav en masse inspiration. Der var arbej-
dende kniplere gennem hele dagen. Lo-
kalhistorisk Forening viste deres udstil-
ling med tegninger og huse i Poulstrup.

En dag, hvor rigtig mange havde lagt
vejen forbi Gl. Rønnebjergvej nr. 9 og en
dag hvor der blev snakket, spurgt og dis-
kuteret rigtig meget.

Kartoffeltyskerne
I skrivende stund har vi al-

lerede taget en god bid af 2008.
Aktivitetshuset første arran-
gement var d. 24. januar, hvor
vi havde journalist Elsa Sten
Ølgaard på besøg, hun fortalte
om sin slægt der stammede fra
„Kartoffeltyskerne“ som i 1760
gik den lange vej fra det syd-
lige Tyskland til den jyske
hede, en tur på ca. tre måne-
der, der foregik med vogn og
to stude til at trække. Mange
ankom om efteråret og kunne
dermed ikke nå at bygge huse
og boede dermed i jordhuler
den første vinter.

Der blev bygget 30 gårde
i hver af de to byer Grønhøj og
Hauerdal og fire af dem bebos
stadig af efterslægt af de før-
ste kolonister. Med kolonis-
terne kom også kartoflen, den
lille rodfrugt som kom til at
fylde meget i vores madlav-
ning.

De første år på heden var
slidsomme med at opdyrke
mere og mere hede, hvor der
blev avlet rug, boghvede og
denne „kartoffel“.

I området mellem Grønhøj
og Haurdal, hvor de bosatte
sig, lå Thorning kirke; men den
nye befolkning var ikke øn-
sket, „det er vores kirke“ blev
der sagt og de første døde blev
begravet uden for kirken. Øn-
sket om en kirke var stort og
allerede i 1766 byggede de Fre-
deriks kirke, lige nøjagtig mel-
lem de to byer Grønhøj og
Haurdal, en anderledes kirke
som hverken har kor eller tårn.
I mere end 100 år blev der
prædiket på tysk, først i 1870
blev den første gudstjeneste
holdt på dansk.

Elsa Sten Ølgaard fortalte
levende om sin slægts histo-
rie på heden. Og vi følger fore-
draget op med en sensommer-
tur til den jyske hede.

Tekst & foto : Aktivitetshuset

En ilder- og mårjæger
      I Lokalhistorisk Arkiv modtager vi

mange forskellig slags papirer og billeder
nogle uden den spændende historie; men
nogle har også en historie, som for nuti-
dens mennesker kan virke spændende og
facinerende. En sådan historie knytter sig
til en lille sort notesbog, der indeholder
oplysninger om malermester og mårjæger
Conrad Sørensen, som foruden oven-
nævnte job havde mange andre jern i il-
den, hvilket nedenstående historie vidner
om.

Maler Conrad Sørensen startede som
malermester i Vidstrup omkr. 1909 og blev
ved til omkr. 1958. Hans søn kom med i for-
retningen noget senere.

Når far og søn kom hjem fra arbejde,
cyklede de rundt til fælderne for at se om
der var noget i dem, som regel var der ilder
eller mår.

Conrad var mår og ilderjæger i Vids-
trup fra 1917 til 1950. Han havde i alt 25 stk.
mårfælder og fangede i ovennævnte tids-
rum 151 stk. mår og 847 stk. ilder.

Conrad Sørensen var også en af de før-
ste i Danmark, som begyndte med sølv-
ræve.

Hans kone passede centralen i Vids-
trup, og de havde også et ishus.

Conrad var også kunstmaler og solgte
mange billeder og andre ting frem til 1978.

Bedste tidsrum for udsætning af fæl-
der var fra 1. september til 15. november.
Det bedste man kunne lægge i fælden var
et æg eller et frisk fiskehoved og dryppe et
par dråber annisolie sammenblandet med
moskuspulver, (for 50 øre annisolie og 2
moskuspulver blandes sammen). Blot et
par dråber af denne sammenblanding i fæl-
den var nok til at lokke dyrene i fælden.

Mårjæger Conrad Sørensen satte sine
fælder i bl.a. Vrejlev- Hæstrup og Tornby
kommuner.

Fra Lokalhistorisk Arkiv

KORT
FORTALT

LOKALHISTORISK
ARKIV
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Jeg er kommet til Rønne-
bjergvej nu. Der lå dengang tømrer-
værkstedet, hvis ejer var Albert
Andreasen, og derefter cement-
støberiet, hvis ejer var Laurids Lar-
sen og senere Alvin Christensen.

Jeg fortsætter på Hovedgaden
med nr. 90. Her boede byens an-
den smed, Johannes Pedersen. Jo-
hannes Pedersen var nok mere
VVS-mand, end han var grovsmed.
Johannes Pedersen havde to børn,
Ellen og Poul. En overgang var hjør-
net af Rønnebjergvej et meget be-
søgt opholdssted for byens ung-
dom, idet Johannes Pedersen og
hans kone fik et ishus. Johannes
Pedersen kørte også lidt taxakør-
sel.

 
I nr. 94 boede to om ikke tre

ældre søstre, hvoraf jeg kun husker
navnet på den ene, som hed Ka-
trine. Huset blev aldrig omtalt som
andet end „Hunhuset“.

 
Nr. 96 er et af byens allerældste

huse og var den første jordemoder-
bolig, som jeg tidligere har omtalt i
forbindelse med slagtermester
Oskar Nielsen, men jeg har ellers
ingen erindring om, hvem der har
boet der.

Poulstrup - som jeg husker den
Her bringes det sidste afsnit af artikel-

serien af lærer Egon Juel Jensen, der gen-
nem mange numre af Lokalbladet har beret-
tet om sin barndomsby Poulstrup, som han
husker den.

Tekst: Egon Juel Jensen
Foto: Arkiv

Tømrerværkstedet og savværket Gammel Rønnebjergvej 4, her boede Albert Andreasen

Poulstrup set fra nord i 1905. Til venstre Nørgaard, den store bygning i midten er den gamle skole nu Hovedgaden 56

nu hovedgaden 56 og længst til venstre mejeriet
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I nr. 98 boede kirkegårds-

graver Christiansen, og da han
døde, købte Sofie og Niels Lar-
sen (Sovbak) huset. 98A var, den-
gang jeg var barn, en gård,
Nørgård, som ejedes af Johanne
og Niels Hansen. De havde, så
vidt jeg husker, to piger, hvoraf
den ældste hed Karna. Johanne
og Niels Hansen afhændede på
et tidspunkt ejendommen og blev
lejere i missionshuset i en kort
periode for senere at købe nr. 62
af Bertil Mouritsen, da han star-
tede tobaksforretning. De nye
ejere kender jeg ikke noget til.

 
De sidste fire huse fra den tid,

som jeg vil omtale, er nr. 106, 108,
110 og 112. Hvem, der boede i nr.
106, husker jeg ikke, men i nr. 108
boede Ferdinand Christiansen og
hans kone, som for øvrigt var for-
ældre til malermester Albert Jen-
sens kone, Astrid. Nr. 110 ejedes
af Hans Hansen og hans kone,
Ida. De havde døtrene, Ruth og
Martha. nr. 112 blev bygget og
ejedes af Lucia og Anton Chri-
stensen. Normalt kaldte man fa-
milien Anton „Mangebørn“, fordi
familien bestod af forældre plus
12 børn.

 
Det sidste hus, som lå helt

oppe ved skoven, og som nu lig-
ger ved skolen, ejedes af familien
Tidemann Rasmussen. Tidemann
Rasmussen var, så vidt jeg husker,
ikke rask. Et af hans børn er
vogmand Tidemann i Ilbro. Der er
vistnok også en søn i Vrå. Den
sidste ejer af huset var Poul Erik
Sørensen, søn af Holger Søren-
sen.

 
Her slutter jeg min beretning

om Poulstrup, som jeg husker

den. Jeg kunne ønske, at jeg kunne
skrue tiden tilbage, så byens bor-
gere kunne opleve Poulstrup som
en by med mange virksomheder
og forretninger. Det var en le-
vende by, der var altid liv i gaden
af børn og unge, og oppe i Pouls-

truplund, hvor skolen nu ligger,
blev der spillet fodbold og leget.
Der kunne fortælles mange flere
ting og skrøner om byen og dens
borgere, og der kunne også fortæl-
les om de mennesker, der boede på
landet omkring byen, men det vil
jeg forskåne jer for i denne om-
gang.

Til slut vil jeg gerne give ud-
tryk for min glæde ved at se og høre,
hvordan byens borgere i dag sam-
arbejder om at gøre Poulstrup til et
godt værested.

Tekst: Egon Juel Jensen
Foto: Arkiv

„Nørgaard“ Hovedgaden 98a. Billedet er fra omkring 1920

„Jordmoderhuset“ Hovedgaden 96

TEMAPOULSTRUP-SOM
JEG HUSKER DEN



LOKAL
bladet8

Fastelavnslegeaften blev en kæmpesucces i Poulstrup
Fredagens fastelavnslegeaften i Vrejlev-Hæstrup hallen blev

en stor succes med ny deltagerrekord, idet der deltog ialt 309
børn og voksne. Der var 140 udklædte børn i mange fantasifulde
udklædninger, såsom fem sammenlænkede straffefanger, siame-
siske tvillinger, julemanden, Turtles, cowboys, Zorro, spøgelser,
riddere, en jæger, vikinger, en brud, en kannibal, hula hula piger,
klovne, hip hoppere, konger og  prinsesser i mange flotte udga-
ver. Efter kåring af de fem bedst udklædte, blev kattene slået af de
seks tønder, hvor kattene heldigvis var udskiftet med slik og
karameller. Herefter blev idrætsforeningens store røde hoppe-
pude pumpet så børnene kunne tumle i den, mens forældrene
kunne nyde kaffe og kage i cafeteriet, hvor aftenen iøvrigt bød på
omsætningsrekord.

PV Sport 81 og Børnenes Jord i Poulstrup.

Det er ikke nemt at være siamesiske tvillinger, når den ene svinger køllen mod fastelavnstønden

Jesper Sørensen vandt én af præmierne for bedst udklædte og ved fastelavnstønden
blev han både kattedronning og kattekonge.
 

 Der var ophængt seks tønder i hallen og børnene var delt op efter alder

De 140 udklædte børn gik rundt i hallen, mens der blev stemt på de fem bedst

Fastelavnsfest i Hallen

Tekst & foto: Henrik Hansen
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Genvalg til alle ved
generalforsamlingen på
Børnenes Jord

Ved den velbesøgte generalfor-
samling mandag d. 25. februar i
Ministrup - Børnenes Jord i Pouls-
trup, begyndte aftenen med, at for-
mand Bodil Nielsen aflagde beret-
ning. Hun berettede om et succes-
fuldt 2007, hvor de 30.000,- kr. fra
kåringen til „Årets Børneby“, sam-
men med yderligere midler fra pri-
vate, firmaer, sponsorer, kommunen
og fonde, er blevet til så stor en sum,
at der er bestilt en lang række nye
legeredskaber til Børnenes Jord.

Bestyrelsen fjerner de ældste
legeredskaber på legepladsen i lø-
bet af de næste par måneder og der-
næst graves der ud til faldunderlag,
inden Hjørring Produktionsskole
kommer og monterer de mange nye
legeredskaber, som de har fremstil-
let i vinterens løb.

Den „nye“ legeplads i Poulstrup
skal officielt indvies ved foreningens
37 års fødselsdagsfest, som afholdes
i juni måned. Formanden kunne end-
videre berette om rekordomsætning
ved fødselsdagsfesten og Sct. Hans
festen, så opbakningen fra borgerne
i Poulstrup er bedre end nogensinde. 

Erhvervsdrivende i Poulstrup
har desuden givet tilsagn om støtte
til yderligere legeredskaber, så lege-
pladsen i Poulstrup snart kan frem-
stå som ny, godkendt og sikker. Ef-
ter formandens beretning blev det
revisorgodkendte årsregnskab frem-
lagt af kasserer Henrik Hansen og
dernæst godkendt af forsamlingen.
Til slut var der valg til bestyrelsen
og der var genvalg til Morten Skovs-
gård, Ralph Garcia, Søren Risager
Pedersen og Henrik Hansen. 

Læs mere om Ministrup på

www.ministrup.dk hvor der også kan

ses billeder af de bestilte lege-

redskaber.

 
 

Kom til Sankt Hans fest på Børnenes Jord
Efter det store fremmøde ved sidste års Sankt Hans fest på Børnenes Jord,

gentager vi succesen og inviterer alle interesserede til Sankt Hans fest på
legepladsen midt i Poulstrup. Vi laver et stort bål, finder en heks (pas på der-
ude!) og en båltale, samtidig bliver der mulighed for at medbringe egen mad til
den store grill. Drikkevarer skal købes på pladsen.

Vi ses til Sankt Hans fest på Børnenes Jord - det naturlige samlingssted
midt i Poulstrup by.

Børnenes Jord fylder 37 år og de nye legeredskaber indvies
Lørdag d. 21. juni 2008 afholder Ministrup - Børnenes Jord i Poulstrup, 37

års fødselsdag. Udover aktiviteter og underholdning for børn og voksne, så er
det denne dag, at de nye legeredskaber, indkøbt med præmien på 30.000,- kr. fra
kåringen til Årets Børneby, skal indvies. Tag hele familien med til en dejlig dag
på børnenes egen legeplads midt i Poulstrup.

Læs mere på www.ministrup.dk og www.poulstrup.net

Tekst & foto: Henrik Hansen

BØRNENES JORD
POULSTRUP
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Høgsted Antik og
Genbrug.

For ca. 14 år siden købte
ægteparret Mariane og Finn
Frederiksen Høgsted gamle
Købmandsbutik. Bygningerne
skulle bruges til et eller andet
og da både gamle ting og antik-
viteter altid havde interesseret
og Finn allerede i flere år før
havde købt restlagre op hos
isenkram forretninger – og solgt
igen, så var det nærliggende at
forsøge sig med at handle med
både genbrugsting og antikvi-
teter.

I dag er det lykkedes så
godt at familien lever af det. De
fleste ting i forretningen kom-
mer via opkøb af dødsbo dog
også fra ældre mennesker, der
flytter fra stort hus til lille lejlig-
hed, hvor der er møbler og an-
det der skal realiseres, men auk-
tioner bliver også flittigt besøgt.
Det er blevet sværere at er-
hverve gode effekter i dødsbo,
for tit er de gode „bidder“ solgt
fra, før vi skal kigge på boet.

Har arvingerne først taget det
de vil have og dernæst det næst-
bedste solgt, så har det tiest ingen
interesse for os. Vi kan ikke leve af
at fylde butikken med varer der ikke
kan sælges. Det skal være sådan at
kunderne får en oplevelse, når de
besøger butikken. Det er ikke sik-
kert at vi første gang har lige præ-
cis det kunden søger, men har vi
andre ting af værdi, så vil besøget
blive gentaget.

Butik i et landsbyområde som
Høgsted har den fordel at huslejen
er lav, for skal vi give en dyr hus-
leje på et hovedstrøg i f.eks. Hjør-
ring, er det næsten umuligt at skabe
en rentabel forretning og siger
Finn, det er også blevet et kæmpe
plus at motorvejen er kommet.   Det
har givet mange kunder fra Ålborg
og Århus området. Ligeledes er mo-
torvejen jo også et plus for os. Nu
giver vi tit tilbud på dødsboer læn-
gere væk - for afstanden føles kor-
tere.

Høgsted Antik og
Genbrug
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Høgsted antik er in og
hvad er yt? Kongelige
porcelænsfigurer har været
dømt ude i lang tid, nu er det
ved at vende tilbage – efter in-
teressen at dømme – ikke vold-
somt, men for nylig blev der
solgt en figur til et ungt brude-
par. Alle de blå spise- og kaffe-
stel (kongelige) er blevet in. De
er blevet dyre og er revet væk
på rekordtid. Også  prisme-
lysekroner sælges til unge
hjem.

Derimod er gamle tunge
egetræsmøbler med udskærin-
ger for tiden dømt helt ude og
gamle mahognimøbler sekretæ-
rer, chatoller og lignende er fal-
det meget i pris i en årrække
efter at arkitekttegnede design
møbler helt har overtaget fø-
ringen. Dog er der altid kunder

Her viser Finn et meget gammelt
familiealbum, det er et stort hit. Selvom
ingen kender personerne på billederne,
så har det stor interesse at kigge på
datidens mode indenfor frisure og
klædedragt.

til mahognimøblerne.
Det samme gælder lysesta-

ger af tretårnetsølv, selv om de
skal pudses, så er de meget
salgbare – også kaffekandesæt
af sølvplet sælges - her er det
dog mest det ældre publikum,
der efterspørger det, men som
Finn siger om en samling Ibsen
keramik – nogle elsker det og
andre kan ikke fordrage det,
derfor prøver vi også på at have
et bredt udsnit af alt, så der er
noget for enhver smag – og det
tør også siges der er. Her er lige
fra meget små nipsting og
gamle malerier til både små og
store møbler.

Tekst & foto: Kirsten Mouritsen

TEMAHØGSTED ANTIK
OG GENBRUG
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Antik og Genbrug.

Så har storken igen været i
Møllebyen. På Møllemarken 3 bor Lene
Mortensen og Lars Pedersen. De fik d.
10. oktober sidste år en dejlig dreng på
54 cm og han vejede 4440 g. Adam blev
døbt i Hæstrup kirke d. 3. februar. Han
venter nu på en vuggestue plads, for mor
skal snart på arbejde igen.

Lene kommer fra Skive og er lærer
på Ulvkærskolen i Hirtshals. I sin fritid
hjælper hun med at arrangere modeshow
i HUGF og babysvømning i den nye
svømmehal i Hjørring. Hvis der er tid til
mere, løber Lene en tur i omegnen.

Lars kommer fra Hornslet, han er
svagstrømsingeniør og arbejder på
Motorola i Nr. Sundby, som udvikler af
mobiltelefoner. Fritiden bruges på lidt af
hvert, hus, have samt babysvømning.

Legestue

Legestuen holder til i
Aktivitetshuset Gl. Rønne-
bjergvej 9 hver tirsdag fra kl.
9.30 til 11.30. Vi giver en
femmer hver gang, som
dækker kaffe og saftevand
og vi skiftes til at bage. Vi
har selv madpakker med.

Alle som har børn mel-
lem 0 – 6 år er meget
velkommen til at deltage.
Selv om du syntes at dit er
for lille til at lege så mød op
alligevel til en snak med
andre voksne så vi kan dele
erfaringer og lidt hyggeligt
samvær med både børn og
voksne.

Har du yderligere spørgs-
mål så kontakt enten:

Henny på tlf. 98 90 05 06
eller
May Britt på tlf. 98 98 87 17

                             Vi ses

Sommerudflugt
Igen i år arrangerer Aktivitetshuset i

Poulstrup, Folkedanserne, Lokalhistorisk
Forening, Harken UGF og Menighedsrå-
dene i Vrejlev og Hæstrup en sensommer-
udflugt. Det bliver lørdag d.6. september
med start fra Harken kl. 8.30 og Vrejlev-
Hæstrup skole kl. 8.45.

I år går turen til Frederiks på Alheden
mellem Viborg og Karup. Her skal vi høre
og se noget om den kun lidt kendte be-
folkning der hedder „Kartoffeltyskerne“.

Vi skal mødes med journalisten Elsa
Sten Østergaard, der selv er ud af en af
kartoffeltyskerslægterne. Hun vil fortælle
og vise rundt i området, hvor vi bl.a. skal
besøge kirken i Frederiks. Her ligger mange
kartoffeltyskere begravet og her findes
en mindesten med navnene på alle de
slægter af kartoffeltyskere der drog til
Danmark i 1760 efter gyldne løfter fra den
danske konge. Vi skal også besøge Fire-
huse og kroen i Grønhøj, hvor vi skal spise
middag og hvor værten har lovet at synge

for os. Her findes der også er et lille mu-
seum for „Kartoffeltyskerne“.

På vejen hjem kører vi gennem det
flotte landskab ved Dollerup bakker og
Hald sø, hvor vi drikker den medbragte
kaffe.

Turen koster med middag 290 kr.
Tilmelding til: Poulstrup aktivitets-
hus tlf. 98 98 80 11,
eller
Hanne Lise Hansen tlf. 98 98 86 10

Tekst & foto fra meddelerne m.fl.

KORT
FORTALT

GADESPEJLET
SOMMERUDFLUGT
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Ja nu er vinteren over og foråret banker på med alle dens
aktiviteter.

Men først lige lidt nyt om vores generalforsamling, hvor der
var rigtig mange der var mødt op. Det er altid glædeligt at se at
vores medlemmer og deres forældre bakker op om os.

Lone havde valgt at trække sig som formand, men bliver i
bestyrelsen, ny formand blev Tommy Christensen. Også vores
mangeårige kasserer, Bente, takkede af, og ny kasserer blev An-
nemarie Krogholm.

Tonny Jensen havde valgt at stoppe efter utrolig mange år
og arbejdstimer, bla. med halbyggeri, vi håber dog at han stadig
kommer forbi og sælger et par pølser til vores stævner.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer kan ses på vores hjemmeside,
Poulstruprideklub.dk, hvor man også kan se en masse billeder fra
vores arragementer 2007.

Hvad sker der så i 2008, ja vi har selvfølgelig undervisning,
mandag til torsdag, mandag er dog eneundervisning.

Vi har allerede nu datoerne for de faste arrangementer, så I
kan nå at fortælle familie og venner hvornår de ikke skal tænke på
at holde fest. Datoerne er følgende

5. april Arbejdsweekend (her møder alle selvfølgelig op)
12. april Arbejdsweekend (her møder resten selvfølgelig op)
10. maj Åbenthus/ministævne i Poulstrup rideklub
17. maj Stævne i Måstrup
31. maj Stævne i Poulstrup rideklub
14. juni Stævne i Bindslev
28. juni Stævne i Bjergby
23. aug. Stævne i Bindslev
6. sept. Stævne i Poulstrup rideklub
20. sept. Stævne i Måstrup (cupfinale)

Da vi har rigtig mange dygtige ryttere her i klubben, håber vi
at kunne få pokalen for mest vindende klub tilbage, så ud og start
stævner, vi er jo de bedste.

Der er mange opgaver igen i år, men med de medlemmer og
forældre der er i vores klub kan det ikke gå helt galt.

Klubben er ikke bare et sted man sætter sine børn af så de kan
ride, men også et sted, hvor vi som ryttere og forældre hygger os
sammen.

Ryttere kan ikke roses for meget, både for deres ridning,
omgang med deres heste og ikke mindst deres opførelse
over for hinanden.

Obs: Desværre mangler 4H, som mange af vores ryttere
er medlem af, folk til bestyrelsen. Håber der er nogen derude
der vil holde gang i 4H i Poulstrup, da vi ellers er nødsaget til
at melde os ind i en stor klub, og lidt af Poulstrup forsvinder
fra landkortet.

Forår 2008
Rideklubben:
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Nyt fra Sport 81 Poulstrup

Standerhejsning i Poulstrup
Ved søndagens standerhejsning hos PV

Sport 81 i Poulstrup mødte der ca. 20 fodbold-
spillere op for at tage hul på sæsonen 2008. Som
traditionen byder sig, gik flaget til tops inden
træner Johnny Knudsen fløjtede op til årets før-
ste træning. Efter træningen blev der serveret
varm suppe i cafeteriet, hvor træneren kom med
klubbens målsætninger for den kommende sæ-
son. Fremover trænes der hver tirsdag og tors-
dag aften på lysbanen ved hallen i Poulstrup.

 

Generalforsamling
Til generalforsamlingen var fremmødt 45

voksne og ca. 20 børn. Vi begyndte med fælles-
spisning, hvorefter børnene gik i hallen for at
lege.

Herefter begyndte selve generalforsamlin-
gen med, at formand Tom Bak bød velkommen
og fortalte at generalforsamlingen var lovligt
varslet.

Valg af dirigent: Inge Lis Sørensen blev
valgt som dirigent.

Formandens beretning v/formand Tom Bak,
der berettede om et 2007, hvor der er blevet ryd-
det fuldstændigt op i regnskaberne. Ved start af
regnskabet for 2007 blev alle afdelingers regn-
skaber sat i nul, så vi igen kunne se fremad. Det
har betydet, at vi nu har et regnskab for 2007,
som vi kan regne med og det store arbejde fik
foreningens kasserer Trine Mortensen en stor
tak for.

Det går godt med økonomien og derfor
valgte hovedbestyrelsen bl.a. at købe en ny flot
hoppepude til 25.000,- kr. en Slush-Ice maskine
til 24.000,- kr. og en „Klemgrill“ til 2.000,- kr. i
2007.

Sommerfest-regnskabet har aldrig været flot-
tere end i 2007 – en stor tak til „Sommerfest-
udvalget“,

Dana Cup regnskabet har aldrig været flot-
tere end i 2007.

Cafeteriet har aldrig haft større omsætning
og indtjening end i 2007 – tak til Helle og Henrik,
som har været cafeteria-ansvarlige i hele 2007.

Sponsorstøtten har været rigtig god i 2007
– tak til alle sponsorer.

 Fodboldformand Mads Nielsen (til højre) bød velkommen til spillerne inden læderboldene skulle
røres.

TORSDAG TIL SØNDAG I UGE 27
SØGER VI HJÆLPERE TIL AFVIKLING AF EN STOR
INTERNATIONAL SOMMERCAMP:

FLP - Forever (Aloe Vera) arrangerer hvert år en sommercamp I år
fra den 3. - 6. juli. Kim Madsen fra FLP, har spurgt om PV Sport 81, vil
arrangere Sommercamp 2008. Der foregår en del undervisning, men
også meget socialt samvær i de 3 dage campen varer.

Selv om det er en stor „mundfuld“ har klubben sagt ja, og forbe-
redelserne er i fuld gang. Arrangementet giver lejlighed til at Pouls-
trup atter engang kommer på verdenskortet, idet der kommer delta-
gere fra både ind - og udland, samtidig vil det formodentligt give et
godt tilskud til klubbens aktiviteter

Men uden opbakning og hjælp fra befolkningen går det ikke. Der
skal bruges mange hænder i hele uge 27, så de der har tid og lejlighed
til at give en hånd med i forbindelse med afviklingen af campen er
meget velkommen til at melde sig på telefon eller mail til
hallen@poulstrup.net

HELE UGE 30 ER VI IGEN VÆRTER FOR CA. 500
DANA CUP SPILLERE FRA MANGE LANDE

HJÆLP OG STØT DIN  LOKALE IDRÆTSFORENING OG FÅ
SAMTIDIG EN OPLEVELSE.

Sæt X i din kalender og reservér allerede nu en eller flere dage,
hvor du kan hjælpe din lokale idrætsforening i uge 27 og 30

fortsættes næste side...

Tekst & foto: Sport 81

Fodboldformand Mads Nielsen (til højre) bød velkommen til
spillerne inden læderboldene skulle røres.

PV SPORT 81
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Vi har fået et tæt samarbejde med
„Fonden“ og der er lavet nye aftaler
for samarbejdet fremover. Banelejen
er steget lidt, men det kommer tilbage
som tilskud fra kommunen. Fonden
har fået nye bestyrelsesmedlemmer
og nye vedtægter.

PV Sport 81har også i 2007 haft
et godt samarbejde med Børnenes
Jord, tak for det!

En STOR tak blev givet til ho-
vedbestyrelsen, afdelingsbestyrel-
serne, trænere og ledere, samt alle
de mange frivillige hjælpere, som
hjælper på den ene eller anden måde.
I uge 27 skal vi have hjælp til at af-
holde en stor „Sommercamp“ for FLP
(Aloe Vera) og i uge 30 kommer der
igen Dana Cup.

Fra afdelingerne:

Gymnastik:
Er en lille afdeling med ét en-

kelt børnehold.

Håndbold:
Damer Serie 1 ligger i top, Da-

mer serie 3 ligger lidt over bunden,
og ungdomsafdelingen træner en
enkelt gang om ugen.

Fodbold:
Herrer Serie 4 blev nr. 3 og se-

rie 5 sluttede i den bedste halvdel i
2007. Ungdomsafdelingen har fået
en stor flot tilgang og det lover
godt for fremtiden. De er pt. 56 spil-
lere og der er tilmeldt 4 hold. Tom
udbragte en stor tak til bestyrel-
sen, trænerne og lederne for det
store fremsigtede arbejde.

Regnskab:
Fremlæggelse af det revide-

rede regnskab for 2007 v/kasserer
Trine Mortensen. Afdelingernes
regnskaber var allerede gennem-
gået og godkendt på afdelingernes
generalforsamlinger og af reviso-
rerne. Kopier af regnskabet blev

omdelt ved generalforsamlingen.
Regnskabet med et overskud på
89.540,85 kr. blev godkendt af for-
samlingen og det eneste minus
ved et ellers flot regnskab var, at
lukningen af Poulstrups køb-
mandsbutik kostede klubben
4.700,- kr. pga. fejl i en regning.
Trine har kontaktet købmanden og
dennes advokat vedr. fejlen, men
endnu uden resultat.

Udover regnskabet har hoved-
bestyrelsen lavet en „Aktivliste“
over klubbens forskellige ejendele.
Klubben har værdier for 317.915,-
kr.

Trine mindede afdelingerne
om, at der skal afleveres budgetter
for 2008.

Indkomne forslag:
Der var indkommet et forslag

at slette punktet i vedtægterne, der
siger at man ikke kan være formand
for en afdeling, samtidig med at
man sidder i hovedbestyrelsen.
Forslaget blev vedtaget.

Valg af formand og sekretær
til hovedbestyrelsen:

Tom Bak blev genvalgt som
formand uden modkandidater og
Henrik Hansen blev genvalgt som
sekretær uden modkandidater.

Valg af suppleant til hovedbe-
styrelsen:

Karina Mølgaard Frost blev
genvalgt uden modkandidater.

Valg af revisorer og revisor-
suppleant:

Grethe Thomsen og Birgit Pe-
dersen blev begge genvalgt som
revisorer og Pernille Abrahamsen
blev revisorsuppleant i stedet for
Martin Thomsen, som er flyttet til
København.

Eventuelt:
 Der var ikke noget under dette

punkt.
Herefter takkede formand Tom

Bak for det store fremmøde og
generalforsamlingen var slut.

Så er vintersæsonen slut for denne
gang, og foreningen har sommer-
programmet klart.

Alle interesserede som har lyst at
deltage, er hjertelig velkomne.

Torsdag d. 19. juni.  Tur til Læsø.
Afgang fra Frederikshavn kl. 7.50. Sejl-
turen varer 90 min. På Læsø er der bus-
tur med guide, som varer 4 timer.

Pris: 215.00 kr. pr. person. Hjem igen
kl. 15.30 eller 19.10. Mad kan købes på
færgen, eller man kan medbringe sin egen
madpakke!! Tilmelding senest d. 1. juni.

Søndag d. 6. juli går turen til Tver-
sted, vi mødes ved P. pladsen ved
Tverstedsøerne kl. 12.30. kl.13.00 er der
spillemandsmusik ved Østerklit.

Vi tager kaffekurven med og evt. klap-
stole/tæppe. Så kan vi sidde og nyde
svenske harmonikatoner og evt. tage en
svingom. Senere tænder vi grillen på
vores vanlige plads. Grillmaden sørger
vi selv for, foreningen leverer grillkullene.

Fredag d.8. aug. Fyraftenstur til
Geddebjerget. Vi mødes på P pladsen ved
Sæbygård kl. 16.

Derfra går vi ca. 2,5 km. til Gedde-
bjerget, hvor der er en flot udsigt over
landskabet. Senere kører vi på havnen,
hvor vi spiser aftensmad— som sikkert
består af en fiskeanretning—. Derefter
kan vi høre flaget blive spillet ned kl.
21.00, hvilket er meget stemningsfyldt.

Sommerudflugt d. 6. sept. Se nær-
mere i annoncen om Sommer udflugt i
Lokalbladet side 12.

Torsdag d. 18. sept. starter danse-
sæsonen igen

Generalforsamling d. 6. nov.
Efter jul starter vi d. 8. januar.

Vrejlev-
Hæstrup

Folkedanser-
forening

Tekst: Vrejlev-Hæstrup
          Folkedanserforening

 

FOLKEDANSERNE
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Mig selv...................
Børnehavens ældste børn på Smørblomsten,

har i en periode arbejdet med temaet „Mig selv“.
I løbet af temaet arbejdede vi bl.a. med krop-

pen. Vi snakkede om knogler, blod, lunger… ja alt
hvad kroppen består af. Nogle af delene kunne vi
mærke på os selv (f.eks. knogler), andet måtte vi
nøjes med at se på en torso.

Vi brugte også en del tid på at male os selv.
Nogle børn malede selvportrætter, imens de så i et
spejl for at få mange detaljer med.

Alle stuens børn malede et kæmpe fælles selv-
portræt på plexiglas. Bag plexiglasset sad et foto
af børnene, som de malede ovenpå. Det gav an-
ledning til megen snak om detaljer på tøjet, hår-
farve, frisurer, ansigtsudtryk…

Ikke kun de børn der var i gang med at male
var optaget af billedet. På et tidspunkt lavede vi
en tilskuerbænk, med plads til interesserede.

Efterfølgende har børnene fortalt om, hvor-
dan det var at blive fotograferet og male sig selv.

I løbet af temaet fandt vi også ud af at vi ikke
alle er gode til det samme, men alle er gode til no-
get! Børnene var ikke i tvivl om hvad de er gode til:

Thomas: jeg kan stå på en hånd.
Marcus: jeg kan stå på hovedet
Jonas: jeg er bare god til at gynge
Kamilla: jeg er god til at hjælpe andre
Sofie: jeg er god til at gynge de lille børn
Tobias J: jeg er god til at klatre på stejle ting
Emilie: jeg er god til at hænge i et hus eller et

        klatretræ
Helene: jeg er rigtig god til at sjippe
Laura: jeg er også rigtig god til at sjippe
Tobias M: jeg er god til at klatre i mit legehus.

Skønt at vide at man er god til noget.

Idræt i vuggestuen
Allerede i de første år af et barns liv udvikler det en række naturlige bevægelser såsom at trille,

krybe, kravle, gå, hoppe, løbe o.s.v.
Det er vigtigt, at barnet lærer, at bruge sig selv – sin motorik – sin krop og sine sanser. Når barnet

bevæger sig – gør det sig erfaringer, som danner grundlag for og påvirker hele barnets udvikling.
Når vuggestuen er til idræt er det børn i alderen fra 8 mdr. og op til 3 år.
Børnene nyder at boltre sig i hallen, når bare vi voksne skaber rammerne for udfoldelse.
Bl.a. laver vi en redskabsbane, hvor det handler om at bevæge sig rundt ved at trille, krybe,

kravle, hoppe, gå o.s.v.
Vi bruger også boldspil, hvor det handler om at blive tryg ved en bold og senere bruge bolden i

samspil med andre børn.
Desuden arbejder vi meget med kropskendskab, hvor sidder bl.a. øjnene, næsen, munden, hænderne

og hvad bruges de til. Det er en meget vigtig ting at arbejde med børns kropskendskab så de får en
fornemmelse af sig selv.

Til sidst er det vigtigt med en god omgang afslapning, hvor børnene ligger på hver sin madras og
hører musik.

Se billederne næste side

Tekst & foto: Børnehaven Møllehaven
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At have styr på, hvem man selv er og hvor man
kommer fra, er meget vigtigt i mange sammenhænge. Vi
har derfor på Kornblomsten arbejdet med projektet
„Mig selv, min familie og nære omgivelser“. Projektet
har været delt i tre mindre fokusområder;

1Hvordan bor jeg.
2 Hvem er jeg i familie med
3 Hvem er jeg selv.

Børnene har undervejs lavet en kopi af deres eget
hus og har hele tiden haft små opgaver som de har
skullet løse undervejs; hvilken farve er mit hus, hvil-
ken farve er taget, er der mange eller få vinduer o.s.v..
De har lavet vejskilte og husnumre og alle har lavet det
danske flag, for at have styr på at de bor i det land der
hedder Danmark.

Huset er blevet beboet med deres egne familie-
medlemmer. De har klippet/tegnet deres egen lille fami-
lie og har undervejs skulle forholde sig til bl.a. størrel-
ser, navne og udseende. Og for nogle børns vedkom-
mende har opgaven også at været at øve sig i at skrive
navnene på ens familiemedlemmer.

Hvad hedder jeg til fornavn og efternavn? Hvor-
når har jeg fødselsdag og hvordan ser jeg egentlig
selv ud? Har jeg kort eller langt hår og hvilken farve er
det tøj jeg har på o.l. har været ting, som har været
arbejdet med, imens børnene har lavet sig selv i mini-
figur.

Efter at børnene har arbejdet meget koncentreret
med dette forløb, har de nu fået styr på rigtig mange
ting om sig selv, familien og det helt nære hjemmemiljø.

... min familie og
mine nære omgivelser

Her ses de 3 nye
børn i vuggestuen

Lukas 1 ½ år
Line  1 år
Malthe 10 mdr.

Her ses de 3 nye
børnehavebørn

Katrine 3 år
Laura 3 år
Alex 3 år

Tekst & foto: Børnehaven Møllehaven
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Medarbejderne på plads
på Vrejlev Kirkegård

Kirkegårdsleder Jan B. Christensen

Gartneriarbejder Anne Marie Kjær Jørgensen

Gartneriarbejder Simon Andersen

Servicemedarbejder  Søren L. Simonsen

Menighedsrådet glæder sig
over at en turbulent tid er afslut-
tet på Vrejlev Kirkegård. Dels er
istandsættelsen af kirken nu af-
sluttet og der er ansat nyt perso-
nale efter at vores kirkegårdsle-
der gennem 7 år, Peter Boelt
Beck, fratrådte 1. august 2007.

Desværre har den mellemlig-
gende tid ikke været uden pro-
blemer. På grund af barsel, syge-
orlov og fraflytning har kirkegår-
dens brugere med rette kunnet
føle, at man ikke har fået den ser-
vice og de ydelser, man har for-
ventet og betalt for.

Menighedsrådet er klar over
forholdet og beklager meget, at

Vores nye kirkegårdsleder Jan B. Christensen kommer
fra en stilling som graver ved Serritslev Kirke, hvor han har
været ansat siden 2001. Jan er godt kendt i lokalområdet og
skal ud over ledelsen på kirkegården forestå kirketjenesten
i samarbejde med servicemedarbejderen.

Simon Andersen har sidste år været ansat på Vrå Kir-
kegård og endvidere fortsætter vores faste medarbejer gen-
nem flere år,  Anne Marie Kjær Jørgensen, som gartneriar-
bejder med 30 ugl. timer.

Servicemedarbejder Søren L. Simonsen blev præsen-
teret i Lokalbladet 2008 nr. 1. Han passer ud over kontor et
og regnskabet  kirketjenesten sammen med kirkegårdslede-
ren.

Når kirkegårdene i Vrejlev og Hæstrup efter planen i
løbet af 2008 skal have fælles ledelse, vil der blive opslået
endnu en ledig stilling

Forårsarbejdet er i fuld gang på Vrejlev Kirkegård

vi ikke har kunnet leve op til den
forventede standard. Gravsteds-
ejerne er derfor velkomne til over
for den nye kirkegårdsleder at
gøre opmærksomme på forhold,
som ikke har været optimale, så
vil vi få forholdene rettet snarest.

Det nye personale vil i den
kommende tid arbejde på igen at
få kirkegården til at fremstå smuk
og velholdt til alles tilfredshed.

Henvendelser vedrørende
kirkegården sker bedst til kirke-
gårdsleder Jan Christensen og
vedrørende kirken til service-
medarbejder Søren Simonsen, der
dagligt normalt er på kirkegårds-
kontoretkontoret 9-16.

Tekst og foto:
Knud Birch Andersen
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Se teksten på næste side...

Kirkeistandsættelsen afsluttet
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Friluftsgudstjeneste
Søndag den 10. august kl. 14 er der

friluftsgudstjeneste i præstegårdens
have. Efter gudstjenester er alle vel-
komne til kaffe og hyggeligt samvær.
Hvis det mod forventning bliver regn-
vejr, flyttes gudstjenesten til Vrejlev
Kirke.

Konfirmandindskrivning
Søndag den 24. august er der konfir-

mandindskrivning for de nye konfirmander.
Indskrivningen finder sted i forbindelse

med gudstjenesten. Det er i Vrejlev Kirke kl.
10.30.

Der vil være en kort orientering om kon-
firmandundervisningen -   især med henblik
på de praktiske forhold.

Konfirmanderne skal medbringe dåbs-
attest.

Undervisningen finder sted i konfir-
mandstuen i præstegården. Konfirman-
derne cykler hver gang indtil efterårsferien,
hvor der bliver sat en bus ind. Undervis-
ningen begynder i uge 35.

Selve mødedagen vil fremgå af skole-
skemaet.

Minikonfirmand
Kirkens tilbud til dig i 3. klasse. I løbet

af en række eftermiddage i efteråret vil børn
i 3.klasse blive tilbudt at høre mere om kri-
stendom. Vi vil gå på opdagelse i vore kir-
ker, høre hvad tingene i rummet kan for-
tælle os om Gud og os. Vi vil høre bibelhi-
storie, lære og synge salmer og lege. Har
du lyst til at lære noget om kirken og det
der sker der, så kom og være med. Niels
Christian Lassen står sammen med Bodil
Andersen for undervisningen. Mini-
konfirmandforløbet begynder i uge 38. Uge-
dagen vil fremgå af et brev, som I modtager
gennem skolen.

I løbet af efteråret vil der blive holdt
flere børnegudstjenester/spaghetti-
gudstjenester.

Mødestedet for undervisningen er
Sognehuset ved Vrejlev Kirke. Børnene vil
blive afhentet og bragt tilbage til skolen
med bus. Vi afslutter forløbet med børne-
gudstjeneste søndag den 7. december kl.
10.30 i Hæstrup Kirke

Det var en god idé at udskifte det gamle gulv under bænkene.
Der var flere steder råd under brædderne og med et helt nyt
fyrretræsgulv er kirken fremtidssikret og har samtidig fået et nyt
lyst look, der passer godt til de farvede bænke.

Tømrerne isætter propper, der skjuler skruerne. En del af klinke-
gulvet har været brækket op for at fremføre varme- og teknikerrør
til el og it. Alle rørene under gulvene er isolerede for at begrænse
varmetabet.

Den sidste malerbehandling må foregå på stedet,så de sidste
skader og ujævnheder kan spartles ud.

April måned er gået med at montere belysningen, hvor de 3
gamle loftskroner er suppleret med 6 nye loftsrosetter og 7 væg-
lampetter som skaber en tidssvarende belysning. Der er 6 adskilte
lysdæmpere, så man kan dæmpe de enkelte lampegrupper hver
for sig.

Korset godt pakket ind i plastik hentes ind til sin vante
plads i kirkeskibet samridig med at det øvrige historiske in-
ventar monteres på den rette plads.

Som omtalt i Lokalbladet 2008 nr. 1 er kirkens fyr installe-
ret i sognehuset. Her har man samtidig udskiftet det gamle
oliefyr, og det nye fyr er dimensioneret således, at det også
kan opvarme en fremtidig sognegård, som står højt på menig-
hedsrådets ønskeliste.

Når Lokalbladet er i postkasserne har der været afholdt
konfirmation og genindvielse af den istandsætte kirke. Alt er,
da vi først kom i gang, gået efter planen i lyntempo, uden at

der er gået på kompromis med kvaliteten.
Som noget nyt er der lavet et børnehjørne med aktiviteter til

de små, der synes, gudstjenesten bliver for langstrakt. Samme
sted er der plads til en skoleklasse eller konfirmander, der på kir-
kens pc kan følge undervisning om kirke og sogneliv på stor-
skærm. Samme vil fremover blive anvendt af turister, der ønsker
information om kloster og kirke. Med et klik med musen vil man
selv kunne vælge informationer på dansk, engelsk eller tysk.

Vrejlev kirke vil således blive et spændende samlingssted
både for udefra kommende, men også for sognets egne beboere.

En stor kran gør
arbejdet med at
isætte isokern i
sognehusets
skorsten lidt lettere.

Flere billeder om
kirkeistandsættel-
sen vil fremtidig
kunne ses i kirkens
nye infohjørne,
hvor tekst, billeder
og videoklip delvist
erstatter trykte
materialer om
sogn og kirke.

Se omtalen
af genind-
vielsen af
Vrejlev
Kirke på
siderne
28 og 29.

Tekst og foto:
Knud Birch Andersen
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SOGNENE NETOP NU

Salmeundersøgelse
„Jeg er jublende umusikalsk,

jeg kan ikke synge, men kan be-
stemt heller ikke undvære at høre
salmer sunget. Det sker, jeg bevæ-
ger læberne, som om jeg synger
med. En gammel kone sagde en-
gang til mig: „Hvis De ikke kan
synge, hvordan kunne De så blive
ansat som præst?“ Hun havde for-
stået noget af, hvad den danske
udgave af kristendommen er. Den
er heldigvis sang“, citat fra Johan-
nes Møllehaves bog Danske salmer.

Da vi marts måned havde be-
søg af Folketingets tidligere for-
mand, Christian Mejdahl, fortalte
han, at der ligger fire bøger på en
hylde lige ved Folketingets for-
mands stol: Grundloven, Folketin-
gets forretningsorden, en bibel og
en salmebog. At salmebogen lig-
ger der, og lige ved siden af bibe-
len siger vist alt om dens store be-
tydning i Danmark. Kristendom-
men er blevet sunget ind i det dan-
ske folk. Ganske vist blev reforma-
tionen forordnet ved lov i 1536,
men det var ikke på den måde, at
den lutherske kristendomsform
vandt indpas. Det var ved salme-

Vind en salmebog

sangen. Det vidste Martin Luther
udmærket godt. Han kendte til
salmesangens vigtighed og satte
sig derfor for at digte og oversætte
salmer til tysk. Det er den tradition,
som vi bygger videre på i dag.

Vi har været så heldige at have
tre store salmedigtere af internatio-
nal standard: Kingo, Brorson og
Grundtvig. Grundtvig fylder meget
i salmesalmebogen og han fylder
meget til gudstjenesterne. Han
kunne den kunst at skrive uopsli-
delige salmer. Han har skrevet
hundredvis af salmer og sange. Det
geniale ved hans salmer er, at de er
poetiske med mange dybder. Det
gør samtidig også nogle af dem
svære. Han siger ting, som man ikke
kan sige. Der har også været kriti-
kere, der har villet ændre udtryk i
hans salmer. Det kendte eksempel
er biskop Martensen, som sad i en
salmebogskommision i 1800-tallet
(Johannes Møllehave fortæller om
det i ovennævnte bog). Han kunne
ikke lide ordene istap-hånd om dø-
den. For døden har da ingen hånd,
gik indvendingen på. Grundtvig
holdt fast ved sit og er det ikke-
smukt og godt på samme tid, når
han i salmen At sige verden ret far-
vel skriver?

Martensen kunne heller ikke
lide omtalen af en stol i himmerig.
Hvor kunne Grundtvig vide, om der
findes stole i himmerig? Men det
var nu det billede som Grundtvig
havde om livet i himmerig. Han for-
ventede at skulle side ved at bord
og tale med venner.

Grundtvig havde, hvad man
kunne kalde for en lammende virk-
ning for sin samtids salmedigtere.
Når de så hans salmer, mistede de
modet til selv at skrive. De mente
ikke at kunne hamle op med ham.
Først i 1900-tallet kom der gang i
salmedigtningen igen. K.L. Aastrup,
Jakob Knudsen for at nævne et par
af de store. Der er mange andre som
f.eks. Johannes Johansen, Johannes
Møllehave, Lisbeth Smedegaard
Andersen og Simon Grotian.
Aastrup, det er ham, som har over-
sat Du gav mig, o Herre, en lod af din
jord og selv har han digtet omkring
400 salmer. Jakob Knudsen står bag:
Se nu stiger solen. En meget elsket
salme.

Det som gør en salme elsket er
for de fleste salmers vedkom-
mende, at melodi og tekst går op i
en højere enhed. Det er meget ty-
deligt, når en salme pludselig bli-
ver populær, fordi der er kompone-
ret en ny melodi til den. Da Villy
Egmose skrev ny melodi til Gud, vi

er i gode hænder, blev den sunget
meget mere.

Salmekonkurrence
Det kunne være spændende at

se, hvilke salmer der betyder me-
get for dig. Og måske jeg kunne
finde på at få nogle af dem med i
salmevalget, når der skal vælges
salmer til søndagens gudstjenester.
Det er også en af tankerne bag un-
dersøgelsen.

Skriv dine favoritter nummere-
rede op til 20 med de største favo-
ritter øverst på et stykke papir og
aflever svarene i en af  kirkerne,  el-
ler send dem eller mail dem til:

 Niels Christian Lassen,

Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå.
Husk afsender. Der bliver søndag
den 10. august efter frilufts-
gudstjenesten trukket lod om en
salmebog blandt de indkomne be-
svarelser. Sidste frist for indleve-
ring er den 10. august kl. 14. Nav-
net på den heldige vinder og resul-
tatet af undersøgelsen offentliggø-
res i Lokalbladet.

O, lad mig i min sidste stund

det høre af din egen mund,

som ånd og liv kan tale,

hvor godt der er i himmerig,

og at du stol har sat til mig

i dine lyse sale!

Før døden med sin istap-hånd

gør skel imellem støv og ånd,

bortvifter hjertets varme

Tekst: Niels Chr. lassen
Arkivfoto

REPLIK
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Kære konfirmander, kære familie

I dag er den store dag kommet, som I alle har set
frem til i lang tid. I konfirmander har den sidste måned
spurgt: „hvornår skal vi øve i kirken?“ Og jeg har hver
gang svaret: „den sidste gang inden konfirmationen“.
„Jamen, tror du, det er det nok?“

Spørgsmålene om at øve fortæller os to ting. Om
hvor meget I har glædet jer til i dag, og at I gerne vil
have at alting bare skal være i orden i dag. For dagen
er vigtig. Med andre ord I er ansvarsbevidste. Og det
er også sådan, jeg har lært jer at kende. I har gået op i
undervisningen og været deltagende. Vi har været
fælles om, sammen om konfirmandforløbet. Det har især
vist sig ved, at I ikke bare har siddet og kigget på. Når
vi indledte hver morgen med en salme, så sang I med.
Selv salmer som I ikke kendte på forhånd, kastede I jer
ud i. Når jeg havde sunget første vers igennem, fulgte

I hurtigt med. Vi har desuden haft
nogle fine samtaler. I er kommet med
et hav af interessante svar og des-
uden guldkommentarer. Så gode, at
jeg er blevet inspireret af dem bl.a.,
år jeg skulle skrive prædikener. I ef-
teråret havde vi om skabelsen, om
hvordan Gud havde skabt og sta-
dig skaber alting godt. Men gan-
gen efter havde vi om ondskab. Og
jeg stillede det klassiske spørgs-
mål, hvordan kan der være der er
ondskab til i naturen og blandt
mennesker, når Gud er god og ska-
ber alting godt. Det tyggede I lidt
på, men en af jer stillede et mod-
spørgsmål: hvorfor spørger du ikke,
hvorfor er der så meget, der er godt,
når der er så meget der ondt? Og
det var et uhyre klogt spørgsmål.
Man kan fokusere på det onde i
verden, og gå og blive rigtig gal i
skralden over det og spørge Gud,
hvordan han kan få sig selv til at
tillade det. Og det kan man så bruge
sin tid  og sit liv på. Men man kan
også gøre som konfirmanden, se
på alt det gode i verden. At der er
findes kærlighed i mellem menne-

sker, at mennesker kan tilgive hin-
anden og komme videre i livet, at
du har det godt, at du vokser op på
et trygt sted med mennesker, der
elsker dig, ja du kan glæde sig over
bare at være til. Der er faktisk en
verdenskendt filosof, som bygger
hele sin filosofi op på det spørgs-
mål, hvorfor der er godhed til, når
så meget er ondt. Han hedder Løgs-
trup. Der sidder måske en kom-
mende filosof, en ny Løgstrup et
sted nede på gangen. Der sidder
også mange andre naturtalenter. Ja,
der sidder ene naturtalenter. For I
har noget at byde med. Henne på
skolen er der i aulaen vist nok syv
plakater. De handler om de forskel-
lige former for intelligens, som vi
mennesker har. Nogle er gode til
kreative ting, til at tegne og male.
Nogle har fingrene skruet rigtig
sammen og skiller knallerter og trak-
torer ad. Andre er gode til læse og
læser mange bøger. Nogle er må-
ske særlig gode til børn. Og sådan
kan vi fortsætte. Det gælder om at
få øje på det, som I er gode til. Det
skal I fokusere på frem for at stirre
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jer blinde på det, som I er mindre
gode til. I har det, som skal til. I kan
stolt ranke ryggen.

Der har i nogle måneder været
et program i fjernsynet, der er vist
nok et par stykker, som har set det.
Det hedder X –factor. Det har væ-
ret interessant, men også været
skræmmende at se, især i begyn-
delsen. Det har været skræmmende,
fordi dommerne har været hårde
ved sangerne. Særlig en af dom-
merne er kommet med nogle meget
hårde udfald, som har jordet nogle
af sangerne. Ser vi bort fra det, så
har det været interessant, hvor
meget de har kunnet nå at lære i
løbet af kort tid. De har vist sig at
besidde the x-factor. Dette udefi-
nerbare ekstra der skal til for at gøre
sig gældende.

 I programmet er det kun nogle
få, som har the x-factor, fordi det
alene fokuserer på sangtalent. Der-
for er det et meget ensidigt pro-
gram. Det har kun øje for en lille-
bitte flig af mennesket. I virkelig-
heden har alle the x-factor, måske
ikke til at blive popstjerne, men til
noget som er langt vigtigere, nem-
lig til at leve et menneskeliv. For
det er det, som det går ud på.
Spurgte man Martin for Ørums for-
ældre, hvad de helst ville have, om
han blev en superstjerne eller om
han fik et godt og lykkeligt liv, så
ville de helt klare svare det sidste.

I har the x-factor. Der er en
ganske særlig x-factor I kan regne
med hele livet. I ved, når I løser lig-
ninger, så gælder der om finde ud
af, hvad x er. Når I har regnet ud,
hvad x er for et tal, så er ligningen
løst. Det er det, som ligninger hand-
ler om.  I livet handler det også om
at finde the x-factor. Hvad er det
som får livet til gå op, hvad er det
som gør livet godt at leve, hvad er
det som kan give jer mod til at leve
uanset, hvad I kommer ud for? Ja,
var det til en konfirmandtime, jeg
havde spurgt, så havde I allerede
svaret: Det er selvfølgelig Gud. Den
store ubekendte faktor har givet sig

til kende, da Jesus kom til jorden.
Fra ham ved vi, hvem Gud er. Så-
dan som Jesus er, sådan er Gud.
Jesus selv sagde det i evangeliet:
„Dette er det evige liv, at de kender
dig, den eneste sande Gud, og ham
du har udsendt, Jesus Kristus“.
Han kalder det for det evige liv at
kende Gud, sådan som han givet
sig til kende i Jesus. Det er anden
måde at sige, at det som det hand-
ler om i livet, er at kende Gud. Hvor-
for nu det? Fordi det giver mod og
glæde i livet at kende Gud. Og det
er faktisk det som konfirmations-
sangen Kære linedanser netop vil
fortælle os. Vi skal synge den sam-
men om lidt. I sangen er det en li-
nedanser, der går på linen højt over
jorden og skal udføre sin kunst.
Linedanseren står som udgangs-
punkt med linen spændt ud foran
sig og skal tage det første skridt.
På et tidspunkt kan det komme til
at gå galt. Linedanseren kan
snuble. Men hvis han falder, ram-
mer han nettet, som er spændt ud
under ham.

Livet ligger foran jer, ingen
kender fremtiden. Det vil rumme
både op og nedture for jer. Men
der er spændt et redningsnet ud
under jer.

Kære linedanser,

ser du livet er et net.

Øjeblikke tro blot ikke

dansen kun er let.

En dag gør livet ondt

det ved jeg, at det vil.

For livet er et liv på trods,

smerten hører til.

Ud af sorgen vokser lykken

og livet i påskens evige fest.

De stærkeste rødder

har træer i blæst.

Redningsnettet er troen på, at
vi har Gud at holde os til i livet. Så
kan I kaste jer ud i livet og begå både
dumheder og godheder. Det kan I
gøre i troen på, at I altid kan regne
med, at Gud tilgiver jer og elsker jer.
Husk: Det er bedre at komme galt af
sted end slet ikke af sted. Må I altid
tro jer elsket af Gud. Den vigtigste x-
factor i livet. Til Lykke.

Tekst: Niels Christian Lassen
Foto: Søren Simonsen

Konfirmation 2008
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Dette citat om det kommende
menighedsrådsvalg er fra Vend-
syssel Distriktsforenings general-
forsamling i Frederikshavn og
udtalt af formanden, Bent Sloth.

En demokratisk ledet folkekirke kræ-
ver medlemmer, der vil påtage sig et
ledelsesansvar, men desværre er det jo
sådan, at der er for få, der vil stille op og
påtage sig dette. Det er et problem, vi i
kirken har fælles med foreningslivet, når
der skal vælges frivillige, der vil påtage
sig ansvar og ledelse.

Det store flertal i befolkningen føler,
at kirken er en institution, man har og
kan bruge, når der er behov for det. Og
de regner med, at andre end dem selv
sørger for, at der også i fremtiden er en
præst, en kirke og en kirkegård, når de
har brug for det.

Det er i kirken som i andre virksom-
heder, at hvis de ansatte føler, at ledel-
sen ikke interesserer sig for den indsats,
de gør, så mister de gnisten, og man mi-
ster lysten til arbejdet.

I det næste nummer af Lokalbladet
vil vi gøre læserne opmærksom på
menighedsrådsarbejdet i Vrejlev og Hæ-
strup sogne. For at være godt forberedt
på den kommende periode på 4 år, har
menighedsrådene startet en indholds-
debat. Hvad vil vi med vores kirke, hvilke
ting er vi gode til og hvad vi vil priori-
tere i det nye menighedsråd.

Som omtalt tidligere er menigheds-
rådene i fuld gang med en omstrukture-
ring af økonomi, personale og sogne-
arbejde. Vi håber derfor, at vi i de kom-
mende år vil få ”mere kirke for pengene”.
Men herom kan du læse meget mere i
det næste nummer af Lokalbladet.

Knud Birch Andersen

For få vil påtage sig et ansvar
– det må vi gøre noget ved!

Arkivbillede

Jobannonce:

Bestyrelsesmedlemmer søges
Til en lokal offentlig virksomhed søges bestyrelsesmedlemmer, der

aktivt vil indgå i et moderne lederteam med heraf følgende ledelsesansvar.
Har du de rigtige holdninger, og er du aktiv, udviklingsparat og har du

intentioner om lokalt engagement til fremme for udviklingen inden for dit
ansvarsområde er dette job noget  for dig.

For den rette ansøger spiller lønnen for arbejdet ikke nogen rolle, da
glæden over resultaterne for din indsats er løn nok i sig selv.

Er du forvirret? Læs da mere i næste nummer af Lokalbladet

Sommerferie
Vi holder sommerferie fra vore „Fæl-
lesskabseftermiddage“, men starter
igen i september, som vi plejer, den
første fredag i måneden d.v.s. den 5.
september klokken 14 i Sognehuset
Kom og vær med, vi strikker, syr,
snakker og hygger os og der er altid
plads til en mere!

                                Edith Jess

Billetpris 125 kr.
Arrangør:

Vendsyssel Festivals Styrelse

HOVALDT BRASS
ENSEMBLE

Gorm Hovaldt er en kendt skik-
kelse i det nordjyske musikliv og har
mange gange spillet i de nordjyske
kirker sammen med sin far, den lige
så kendte trompetist Knud Hovaldt.

Nu har Gorm Hovaldt sammen-
sat et ensemble af meget erfarne
musikere fra ind- og udland, ud fra
ønsket om at kunne spille mange
forskellige koncerter.

I Vrejlev medvirker professor
James Watson som spillende diri-
gent. Watson er trompetist med en
lang karriere bag sig.

Ved koncerten optræder en-
semblet i sin fulde størrelse, hvilket
vil sige 10 mand + Gorm Hovaldt
som solist.

Koncert i Vrejlev Kirke
søndag den 20. juli kl 20

Solist: Gorm Hovaldt, trompet



LOKAL
bladet 25

Marie Carmen Koppel, sang
Steen Rasmussen, klaver

Danmarks førende gospel-, soul- og
jazzsangerinde, Marie Carmen Koppel giver en
koncert, hvor vi får mange smagsprøver på, hvad
hun selv har komponeret og skrevet, samt
numre, hvor hun sætter sit helt eget præg på det
traditionelle gospel-soul univers. Der sniger sig
nok også nogle spændende fortolkninger fra den
danske sangskat ind i programmet. Marie
Carmen Koppel bliver akkompagneret af Steen
Rasmussen på klaver.
Alle Marie Carmen Koppels plader har fået super
anmeldelser, og hendes koncerter er intense.

Billetpris 125 kr.

Program:
Bl.a. numre fra Cd’erne: Yearning 1998, Stay for a
while 2003, Carl Nielsen Sange 2004, A Soulful
Evening 2005 og Gammelt venskab 2007.

FREDAG 8. AUGUST

I forbindelse med Vendsyssel Festival

KONCERT i VREJLEV KIRKE

Arrangør:    Menighedsrådene

Babysalmesang

Vi inviterer igen til baby-
salmesang i Vrejlev Kirke.

Babyer fra ca. 2 – 10 mdr. er
meget velkomne sammen med mor
og/eller far. Giv dig selv og din
baby en unik mulighed for i ro at
deltage i sang og musik med rolige
lege og bevægelser. Anerkendte
forsøg har vist, at barnet senere i
livet får lettere ved indlæring, når
det tidligt bliver fortroligt med
sang og musik. Babysalmesangen
starter kl. 10 i Vrejlev kirke og slut-
ter med kaffe/te og hygge i sogne-
huset på følgende torsdage i ef-
teråret: 28. august, 4., 11., 18., og
25. september. 2., 9., 23. og 30. ok-
tober samt 6. og 13. november.
Kaffe/te med brød koster 10 kr.

Kirkernes voksenkor

Vi øver hver anden tirsdag, i
efterårsmånederne på følgende
datoer: 21. august, 2., 16. og 30.
september, 7. og 28. oktober, 11. og
25. november, 2. og 16. december.

I efteråret skal vi medvirke ved
nogle gudstjenester, bl.a. de 9 læs-
ninger og juleaften. Vi vil starte
indstuderingen af et større værk,
som skal være færdigt i foråret
2009.

Vi er for nuværende et fire-
stemmigt kor med ca. 18 velsyn-
gende medlemmer. Selv om du ikke
har sunget i kor før, men har lyst til
at prøve, så tager vi imod dig med
åbne arme.

Der er gratis te/kaffe med brød
til øveaftnerne.

Ungdomsbanden

Starter igen efter sommerferien torsdag den 14. august kl 13.45 i skolens
musiklokale. Nye bandemedlemmer fra 5-9 klasse er hjertelig velkomne. Vi
øver hver torsdag kl. 13.45 – 15.00, bortset fra skolernes ferie.

Sangaftner
I efteråret er der planlagt fire sangaftner i Vrejlev Sognehus.

Tirsdag den 26. august: Jeppe Aakjær og St. St. Blicher
Tirsdag den 23. september: Høstsalmer og sange med forskellige
indfaldsvinkler
Tirsdag den 21. oktober: Årstidens salmer og sange
Tirsdag den 18. november: Salmedigterne Hans Anker Jørgensen
og Johannes Johansen

Aftnerne starter kl. 19.30, og der er gratis kaffe/te og brød.
Organist Bodil Andersen leder aftnerne.

Arkivbillede

Tekst: Bodil Andersen

Vrejlev Kirke

KIRKENYT
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Vrejlev Kirke
genindviet
med manér

Kr. Himmelfartsdag den 1. maj gen-
indviedes Vrejlev Kirke efter at have være
lukket ½ år. Her er en billedkavalkade fra
indvielsen, hvor ca. 300 kirkegængere
deltog.

Sognepræst Niels Christian Lassen
forrettede kirketjenesten sammen med
provst Lars-Erich Stephansen og kirkens
tidligere sognepræst, domprovst Arne
Mumgaard.

Borgmester Finn Olesen gik sammen
med de deltagende gejstlige i en festlig
procession anført af spejderne og fane-
bærere fra de lokale foreninger.

Kirkekoret, Ungdomsbanden og sko-
lens børnekor gjorde dagen til en festlig
oplevelse for alle.

Foto: Søren Simonsen
og Jens-Ole Frederiksen
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Påske.
I ugerne op til påske hyggede vi os med for-

skellige påskeaktiviteter. I juniorklubben lavede alle
de ældste børn gækkebreve. Andre børn såede
karse, sådan nogle små frø klistrer fast på fingrene
og børnene skyllede hænderne ved køkkenvasken.
Karse kan som bekendt vokse alle steder – også i
en køkkenvask. Da vi kom tilbage efter påskefe-
rien, stod karsen lige så fint i vasken. Mange af
børnene malede på æg, som vi lagde i små fuglere-
der. Fredag inden påske, kom Jytte og fortalte, at
hun havde set spor fra påskeharen oppe i skoven.
Alle børn og voksne begav sig af sted for at se om
det mon kunne være rigtigt. Det var det! Vi fandt
masser af påskeæg og hareunger, som påskeharen
havde lagt – selv om de var godt gemt. Vi lagde alle
de fundne godter i en kurv og delte dem da vi kom
hjem til børnehaven.

Sørens høns
Efter vores mad-

dag i marts, hvor vi fik
lasagne, var der en del
rester. Dem ville vi give
til Sørens høns. Nogle
børn og voksne begav
sig af sted med re-
sterne i spande – Sø-
rens høns kunne godt
lide lasagne. Vi fik lov
til at hjælpe med at
samle æg – det var
sjovt.

På legepladsen finder børnene tit på meget fantasifulde og sjove
lege. F.eks. fandt vi en dag denne skovtrold i børnehavens sand-
kasse. Er han ikke flot?

Tekst & foto: Børnehaven Skovager
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Fastelavn
Fredag d. 1. februar fejrede vi fastelavn i Børnehaven.
I dagene op til fastelavn lavede vi masker, fastelavnsris, bagte fastelavnsboller

og malede fastelavnstønden. Vi startede kl. 9.00 med fastelavnsboller og derefter
slog vi katten af tønden. Vi havde 2 tønder – en til Mariehønsene og en til Solsikkerne.
Tønderne skulle have mange slag før de endelig gav efter og de lækre slikposer
faldt ud. Der var mange flotte udklædninger – de fleste piger som prinsesser og
drenge som superhelte.

Mudder er
en dejlig ting at
lege med – og
hvem kan stå for
en skøn og glad
dreng med „freg-
ner“ i hele hove-
det?

A n d r e a s
havde haft det
rigtigt sjovt med
at hoppe i en
mudderpøl.

Tekst & foto: Børnehaven Skovager
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Den 18. december 2007 beslut-
tede byrådet at etablere skolecentre
i Hjørring kommune.

Byrådet besluttede ligeledes,
at der skal være to spor i skolernes
overbygning, men det har ikke ta-
get stilling til, hvornår denne be-
slutning skal træde i kraft. Vi har på
Vrejlev-Hæstrup skole ikke to spor
i 7. – 9. klasse, men beholder indtil
videre overbygningen.

Det er ligeledes besluttet, at
Vrejlev-Hæstrup skole og Vrå skole
danner et fælles skolecenter, og at
dette center skal have en fælles
centerleder.

Etablering af skolecentre er et
forsøg, der løber frem til 2010, hvor-
efter det skal evalueres.

Skolecentret består af 2 selv-
stændige skoler – Vrejlev-Hæstrup
og Vrå skoler. Disse skoler behol-
der begge deres skolebestyrelser.
Der oprettes yderligere en forret-
ningsudvalg for hele centret, hvor
der bl.a. er 2 forældrerepræsentan-
ter fra hver skole.

Styrelsesvedtægterne for
skolecentrene er til høring i
skolebestyrelserne. Det er ikke af-
klaret hvordan centrets ledelses-
team skal sammensættes; men
ifølge planen er det afklaret inden
1. august 2008.

Centret er i fuld gang med at
udarbejde en fælles kostpolitik og
mål for kantinedriften. Vi skal have
afklaret de økonomiske muligheder
for at opfylde kommunens visio-
ner for sund mad til skoleeleverne.
Vrå skole har et fint kantinekøkken
som fremover skal servicere begge
skoler.

Der er meget, der endnu mang-
ler at blive afklaret, så det er en
spændende tid vi går i møde.

Hanne Thorup

Skærtorsdag morgen opda-
gede NORDJYSKE Stiftstidendes
avisbud, Rasmus Hansen, at der
var begået hærværk i skolegården
på Vrejlev-Hæstrup skole.

Vi kontaktede derfor service-
leder Erling Petersen, som senere
mødte på skolen for at rydde op
efter hærværket. Da oprydningen
var afsluttet opdagede Erling, at der
var ild i indskolingen på skolen og
han alarmerede straks brandvæse-
net.

Flere ruder og døre i indsko-
lingen var smadret og inventar som
møbler, blomster, køleskabe, reoler,
fladskærme osv. var smidt rundt li-
gesom der var sprøjtet ketchup, re-
moulade m.m. på vægge og gulv og
meget var ødelagt. Ilden i indsko-
lingen var tilsyneladende påsat i

en stor sofa på en hems og uden
Rasmus opringning til Erling og
hans hurtige alarmering af brand-
væsenet kunne hele skolen nemt
være nedbrændt. Ialt var fire brand-
biler, en ambulance, en politi-
motorcykel og tre politibiler på ar-
bejde ved branden i Poulstrup.

Natten til Skærtorsdag var der
endvidere hærværk og forsøg på
indbrud flere andre steder i Pouls-
trup. I hallen gik alarmen igang, i
børnehaven var en stor rude i ind-
gangspartiet blevet smadret, i sko-
legården var der smadret flere lam-
per, ødelagt en postkasse og en
boks til alarmen og på Skovager var
en stor forrude smadret i en lastbil,
ligesom der havde været forsøg på
indbrud i ridehallen.

Henrik Hansen, Poulstrup

 

Godt Erling var på pletten

Skolestruktur

KORT
FORTALT

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE
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HUGF Gymnastik afholdt søndag d.
31. marts en forrygende forårsopvisning
i Vrejlev-Hæstrup Hallen. Der blev vist
glad gymnastik fra foreningens 8 hold for
børn og unge. De alleryngste havde far,
mor eller en bedsteforælder med på gul-
vet. HUGFs boksetræningshold, der har
trænet hver tirsdag aften fra kl. 20-21
havde valgt ikke at deltage i forårs-
opvisningen, men de bliver til gengæld
ved med at træne indtil sommerferien og
„optager“ gerne nye medlemmer.

Der var også besøg af et gæstehold
– Landsdelsjuniorholdet fra Brønderslev,
4.-7. kl. –  der havde to gymnaster fra
HUGF med på holdet, så Michael og Ja-
cob fik også lejlighed til at vise kammera-
terne deres flotte opvisningsprogram,
som de har øvet sig på hele vinteren i
Brønderslev.

Over 220 betalende publikum var der
i hallen – så der var trængsel ved kaffe-
baren i pausen og der var mange hænder
til at give fortjente klapsalver til alle hol-
denes opvisninger.

Årets loppemarked i Harken foregik
en dejlig forårssøndag, d. 13. april. Mange
fik gjort sig en god handel, for under ind-
samlingen onsdagen før havde lokal-
befolkningen - og tak skal I have for det!
- skænket mange fine effekter, der nu skif-
tede ejer – og indbragte HUGF en god
skilling til ungdomsarbejdet i foreningen.
Som sædvanlig var der rigtig mange fri-
villige i sving for at stable denne begi-
venhed på benene. De fortjener en stor
tak, fordi de skænkede en eller to dages
arbejde til det gode formål.

Harken Hallens cafeteria fremstår nu
som et lyst og indbydende lokale efter
den renovering af lys, loft og vægge, som
er blevet foretaget i marts måned, dels ved
betalt, dels ved frivilligt arbejde. Vi er
glade for resultatet og synes selv, at der
nu ser helt pænt ud igen.

Sommeraktiviteterne i HUGF er i fuld
sving. Petanquespillerne tager hul på endnu
en sæson og byder også nye spillere vel-
komne til et „slav“ petanque på banerne to
gange om ugen. Johannes Holm kan
kontaktes på tlf. tlf. 98 98 11 10 eller 61 75 81
12 for yderligere oplysninger.

Både senior- og ungdomsfodboldspil-
lere er i gang med træning og kampe, men
det er stadig muligt at være med for nye
spillere. De yngste fodboldspillere mellem
fire og otte år, dem man kalder Poder, er
også kommet godt i gang med den uden-
dørs træning. Der trænes en gang om ugen,
og nye er velkomne til at prøve at lege med.
Kontakt Arne Nielsen, Tlf: 98 98 63 63 eller 
21 71 85 17 hvis du vil vide mere om hold
og træningstider.

Omkring Sankt Hans vil der blive
afholdt idrætsfest i Harken. Nogle af
ingredienserne bliver hyggelig bålfest
på Sankt Hans Aften og andre aktivite-
ter for hele familien. HUGFs fodboldaf-
deling står som arrangører, og de har
flere ting i støbeskeen for at skabe
nogle festlige idrætsaktiviteter – så
glæd jer til programmet offentliggøres
engang i juni.

Forårsopvisning

Tekst & foto: Åse Henriksen

HARKEN UGF
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Vi ankom fredag til aftensmaden som bestod
af Ufo-gryde. Mens vi fredeligt sad der og spiste
og hyggede kom de blå blink! Vildt postyr! Hvad
er der sket, stod der malet i alles ansigter. En
betjent befandt sig pludselig hos os, han var dog
heldigvis ikke ude på at arrestere nogen af os.
Nej han var kommet for at få hjælp til at finde en
af ulvelederne, ved navn Louise, som var blevet
kidnappet. Et brev kom frem hvori det blev
opklaret hvem der havde snuppet lederen og det
var MARS-MÆND. Marsmændene forlangte en
hel del marsbarer i løsesum. Nå, så måtte vi ud i
skovens mørke og løse nogle opgaver for at få
marsbarer tjent ind til at befri Louise. Mens vi
gik derude i skoven kom der pludselig nogle hvide
væsener med lysende røde øjne løbende. Vi stod
først bomstille men så tog vi mod til os og
spænede efter dem. Fange dem kunne vi dog ikke.

Vi fik skrabet alle marsbarerne sammen og
kunne så befri Louise. Jubii!

Vel hjemme i hytten fejrede vi den vellykkede
mission. Vi skålede i små blå drinks og spiste blå
boller med grønt glasur.

Dagen derpå startede med lidt morgengym-
nastik,  flaghejsning og morgenandagt hvorefter
dagens aktiviter gik i gang. Der blev bl.a. fremstillet
ufo-hjelme og flyvende tallerkner. Efter frokost var
der gang i mange forskellige sjove lege hvorefter
der så var afslutning og hjemtur.

Sidste weekend i
februar var ulvene
fra Poulstrup på
en spændende to-
dages hyttetur
sammen med
andre ulve fra
Vest-Vendsyssel
distrikt.
Temaet var ufoer.

UFO-lejr
Børnene fortæller selv:

Tekst & foto: KFUM spejderne

Ulvene har i foråret arbejdet med kompaslære, på øverste billede er det Line og Helle der
er igang med blyanten og kompasset, og på nederste billede er det Emil og Stig.
De to unge mænd på midterbilledet er med hue Stig og med kasket Emil.
På billedet øverst til venstre er det  Cecilie, Line, Kristian Stig og Emil der er samlet i
„Hulen“. På det nederste billede er det Helene, Stig, Emil og Line. „Hulen“ er ulvenes
samlingssted
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KFUM-spejderne i Poulstrup
har afholdt Årsmøde

Fremmødet var behersket, det lykkedes således ikke
at finde nye medlemmer til grupperådet, og da der er
forældre der træder ud, fordi de ikke har børn hos spej-
derne længere. Så forældrene vil blive kontaktet senere.

Det går fint med de små både bævere og ulvene. De
mødes hver torsdag kl. 18,30 – 20,00 i spejderhuset på
Hovedgaden.

Bæverne ledes af Hans og Lone. Mens Ulvene le-
des af Anne Marie med hjælp fra Tina og Mette

De store spejdere er på „græs“ hos Spejderne i Vrå,
da det ikke er lykkedes at finde en leder til dem.

Programmerne kan ses på spejdernes hjemmeside
www. Poulstrupspejderne.dk

Regnskabet blev godkendt, det er julemarkedet der
holder spejdernes økonomi oppe.

Poul forbliver formand for grupperådet. Pelle næst-
formand og sekretær, Jens-Ole og Peter A blev revisorer.

På spejdernes vegne Jens-Ole

UFO-lejr
Vi fik besøg af politiet midt i aftensmaden og vi skulle

lede efter ufo-mænd og vi fik chokolade. Da vi skulle
sove brokkede nogle ulve fra en anden gruppe sig og de
brokkede og de brokkede og snakkede! Så sagde jeg:
„Hold mund!“ „ Hold selv mund!“  Så brokkede og brok-
kede og brokkede og snakkede de. Næste dag var vi på
løb. Slut.

Skrevet af Stig

Grøn blå bolle
Vi var på ufo-lejr og vi skulle sove i grønne senge.

Til aftens-slik fik vi grønne boller og de var blå indeni.
Da vi skulle sove skulle vi høre bok, bok, bok, bok, bok
fra en anden spejdergruppe og jeg fik flipanfald og var
ved at dunke hovedet op i sengen. Vi løb efter ufo-mænd
og næste dag så vi ufo-dragterne i koste-skabet.

Skrevet af Line
UFO-lejr

Vi kom en fredag og skulle sove der til lørdag. Da vi
kom derned skulle vi rede seng så alt var klar til vi skulle
sove, men vi skulle først have aftensmad og det hed
ufo-gryde og pasta og det smagte godt. Vi skulle på løb
efter Mars-mænd. Og da vi skulle sove fik Line flip for
der var nogen der snakkede så meget, og de sagde hvem
der røg ud af x-faktor. Næste dag skulle vi på udflugt.

Skrevet af Helene
Brok på lejr

Vi var på lejr det var sjovt indtil det blev aften fordi
de andre snakkede om x-faktor og så kunne vi ikke sove.
Så så vi to ufo-mænd og vi var på løb.

Skrevet af Emil.
En ulve-aften

En dag skulle vi på by-løb. Pigerne mod drengene.
Det stod lige. Der var en masse poster f.eks. skulle vi et
sted lave knob og fortælle hvad man skulle med en dolk.

Skrevet af Cecilie

Borgerforeningen har afholdt generalforsamling.
Det er gået godt det foregående år, både med udlejning

af huset til fester, bankospillet hver torsdag, og vores
præmiewhist hver tirsdag. Det på trods af at vi, af regeringen
er blevet pålagt at der ikke må ryges ved arrangementer
med offentlig adgang. Man må stadigvæk gerne ryge ved

private fester, hvis værten ønsker det.

Arne Møller og Lis Krogholm ønskede ikke genvalg,
Nye medlemmer blev Palle Kokholm og Per Christensen

Bestyrelsen har på efterfølgende bestyrelsesmøde taget
afsked med Arne Møller og  Lis Krogholm, vi vil gerne sige
dem tak for det store arbejde de har lagt i foreningen. Vi vil
samtidig gerne byde de to nye velkommen, vi ser frem til et
godt og fremadrettet arbejde.

Bestyrelsen har konstitueret sig således
Formand:
Palle Kokholm
Næstformand og sekretæ:
Jens-Ole Frederiksen
Kasserer og udlejning:
Mona Pedersen
Bestyrelsesmedlemmer::
Tove Mortensen,
Kirsten Christensen,
Peter Andersen,
Per Kristensen.
Vi vil i det kommende år renovere gavlen, den trænger

til nye fuger, i den lille sal skal gulvet afhøvles, vi vil også
afholde et par arrangementer evt. sammen med andre
foreninger. Har man gode forslag, er man velkommen til at
kontakte bestyrelsen.

Vi vil også være aktive i forbindelse med kommunens
forslag omkring byfornyelsen, samt andre opgaver til gavn
for by og land.

Nyt fra borgerforeningen

Tekst & foto: Jens Ole Frederiksen

KFUM SPEJDERNE
BORGERFORNINGEN



Velkommen til oledissing.dk
Ole Dissing - Rakkebyholmvej 331

9800 Hjørring

ANNONCER

Her er plads til din nye annonce





Voerhøj
Maskinstation A/S

Terpetvej 490, 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99

 98 98 85 99



ØSTERMARKEN 61

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

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

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

Neuromedia Aps
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Bøjholmvej 4, Sæsing, 9830 Tårs

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



Tømrermester

Klaus Bonkegaard
Hovedgaden 69 - Poulstrup

Vinduer og døre i træ og plast
Tagarbejde

Reparationer
Ombygning

Kørsel med rendegraver
Mobil-tlf. 28181333

IMPORT
Plastvinduer og døre

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

Kvalitet til lavpris med garanti

Klaus Bonkegaard
Mobil-tlf. 28181333

Telefon

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



ÅBNINGSTIDER DAGLIGT 7-22

V
R

E
JL

E
V

-H
Æ

S
T

R
U

P
H

A
L

L
E

N
Po

ul
st

ru
p 

Sk
ol

ev
ej

 5
 - 

Po
ul

st
ru

p

Hele egnens

samlingssted

Sport og

fritid
PO

U
LS

TR
U

P 
O

G
 O

M
EG

N
S 

VE
N

ST
R

E
TL

F.
 9

8 
98

 8
4 

22
Henvendelse: Elmer Madsen

Tlf. 98 98 62 89 - MOBIL 41 60 62 89
Harken UGF
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SALG AF
HVIDEVARER

Bispensgade 90

  Badeværelser

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

   KONTAKT:

Her er der plads til

din nye annonce
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KVARTER

FRI

Det største hold i Poulstrup Ungdomsskole er
holdet „Motorteknik“, der huserer i værkstedet hos
Asbjørn. Underviseren i faget er Kenny, som bor i
Poulstrup, og han styrer de mange unge motorglade
mennesker med kærlig hånd og et glimt i øjet. Èn gang
om ugen skrues der på crossere, scootere, knallerter,
havetraktorer, gocarts og andre motoriserede køretø-
jer, som ofte prøvekøres på en græsmark, hvor der må
køres race. Her følger lidt stemningsbilleder fra en af-
ten med motorteknik.

Ungdomsskolens hurtige gocarts „trimmes“ hver uge,
hvorefter de prøvekøres på marken ved værkstedet.

 

Til motorteknik hos Kenny i Asbjørns værksted

 Der er virkelig gang i skruenøglerne på Kennys hold i motorteknik.Der skal tankes op før maskinerne kan køre.

Der er virkelig gang i skruenøglerne på Kennys hold i motorteknik. Jaime og Peter arbejder på en havetraktor til motorteknik.

Tekst & foto: Henrik Hansen
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LOKALBLADET
VEJVISER

 REDAKTION
Ansvarshavende Niels Chr. Scheel Lassen, Vrejl. Kirkevej 28, 9760 98986043
Foreningsstof og annoncer Erik Jess, Hovedgaden, 78, 9760 Vrå 98988063

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

     LOKALSTOF
Bastholm/Tollestrup Lillian Toft Jensen, Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå 98988422
Guldager Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå 98986166
Gunderup Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå 98986495
Harken Ingen meddeler
Hæstrup Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring 98986467
Hæstrup Jytte Schneider Jacobsen, Hæstrupvej 42, 9800 Hj. 98986413
Høgsted Ingen meddeler
Hæstrup Mølleby Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring 98986289
Rønnebjerg Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå 98988029
Poulstrup Hanne Weirum, Hovedgaden 106, 9760 Vrå 98988593
Poulstrup Lone Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå 98988161

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

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

Lokalbladet 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:
5. JANUAR
1.  APRIL
1. JULI
1. OKTOBER

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

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

LOKALbladet

- en paraplyorganisation

for initiativer, der har en kulturel

eller social målsætning,

- et netværk for kommunikation

og samarbejde,

- støtter foreninger med

almennyttige formål,

og udvikler by og land som et
dynamisk og godt bosted.

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

og organisationer.

For menighedsrådene
Niels Christian Lassen

For skolebestyrelsen
Merete Pilgaard

For børn- og ungegruppen
Lilian Toft Jensen

For foreningerne
Palle Kokholm

For aktivitetscenterets støttegruppe
Tove Mortensen

Kunstudstillingen
John Lund

For Vrejlev Hæstrup Hallens fond
Kristian Kjær

Kulturgruppen i Poulstrup
Edith Jess

For Lokalbladet
Kirsten Mouritsen

For Poulstrup.net
Knud Birch Andersen

Formand for  landsbyrådet i Poulstrup
Kristian Kjær

Formand for Landsbyrådet i Harken
Kaj Nielsen

Styrelsen 2006-2007:

Formand forMultinetværket:
Kristian Kjær: 98 98 14 06

Næstformand
Lillian Toft Jensen: 98 98 84 22

Sekretær:
Knud Birch Andersen: 98 98 80 27
mail: knud@birch-andersen.dk
web: www.poulstrup.net

Multi-
netværket

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

Portalen drives med frivillig
arbejdskraft ligesom Lokal-
bladet under Multinetværket
med en selvstændig redak-tion.

Portalen støttes af en række
lokale virksomheder og med
Sparekassen Vendsyssel som
hovedsponsor.

Stof til nyhedsdelen og
aktivitetskalenderen kan løbende
indsendes til

ih@hansen.tdcadsl.dk
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 MAIL-GUIDE

FORENINGS
VEJVISER

SKOLEN
Vrejlev-Hæstrup  skole Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå 98988125
Skoleinspektør, privat Hanne Thorup, Harkenvej 3, 9760 Vrå 98998059
Viceskoleinspektør, privat Arne Larsen-Ledet, Irisvej 1, 9760 Vrå 98982127
Viceskoleinspektøren kontoret......................................................................... 96231581
Lærerværelset ....................................................................................... 96231588
Skolens telefax ...................................................................................... 98988308
Skoletandplejen ...................................................................................... 96231586
Teknisk serviceleder ...................................................................................... 96231584
Teknisk serviceleder privat Erling Petersen, Præstebakken 23, 9830 Tårs 98961142
Skolevejlederen ..................................................................................... 96231583
Skolebiblioteket ..................................................................................... 96231585
Skolefritidsordningen ..................................................................................... 96231587
Juniorklubben ..................................................................................... 96231587
Ungdomsklubben ..................................................................................... 98988367
Ungdomsskolen Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå  ......................... 96239708
Skolebestyrelsen Flemming Jensen, Søndervej 130, 9800 Hjørring 98963421

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

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

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

Træffes ikke mandag.
Kirkesanger Anders Boelt Kristensen, Fredensvej 25, 9760 Vrå 98986801
Organist Bodil Andersen, Nedre Byvej 6, 9760 Vrå 21754440

            Vrejlev Kirke: Kirkegårdskontoret (bedst mandag-fredag kl. 12-13) 98988360
Kirkegårdsleder Jan Bjergene Christensen, Lavendelvej 7, 9700 Br. 23831450
Servicemedarbejder Søren Simonsen, Beatesmindevej 62,1 tv, 9210 Ålb SØ 23232083
Menighedsrådet Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå 98988027

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

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord Bodil Nielsen, Gl. Rønnebjergvej 4, 9760 Vrå 98988362
HUGF Åse Hvidberg Henriksen, Ålborgvej 603,9760 Vrå 98986446
4H Annette Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå 98988267
Lokalhistorisk Forening Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9800 Hj. 98986063
Poulstrup Badmintonklub Vagn Jensen, Høgsted Kærvej 35, 9760 Vrå 98988439
Poulstrup Borgerforening Palle Kokholm, Gønderupvej 65 98988632
Poulstrup Rideklub Tommy Christensen, Munkholmvej 46, 9760 Vrå 98988825
KFUM-Spejderne Poul Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå 98988267
Sport 81 Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå 98988777
Støttef. for  aktivitetset Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå 98988271
V-H. Folkedansere Annette Risom Christensen, Snaphedevej 27, 9700 Br. 98811214

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

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

 MAIL-GUIDE

TID OG STED

SOGNEPRÆSTEN:
NCSL@km.dk
VREJLEV KIRKE:
Vrejlev.kirke@mail.dk
MENIGHEDSRÅDENE:
knud@birch-andersen.dk
ge@pc.dk
LOKALBLADET:
e-jess@mail.tele.dk
POULSTRUP.NET
poulstrup.net@gmail.com
NORDJYSKE:
lindager@vip.cybercity.dk
SKOLEN:
vrejlevskole@hjoerringkom.dk
SPAREKASSEN Vendsyssel:
mail@sparV.dk.

MAIL-GUIDE

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

 WEB-GUIDE
SPORT81:
www.pv81.dk

LOKALHISTORISK ARKIV:
Åbent: Mandag     16.00-18.00

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

BOGBUSSEN:
Høgsted: Mandag 15.45-16.15
Poulstrup:Mandag16.25-17.25

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




