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2011
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2. decem ber Julelegeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr. Sport 81

13. januar 2012 Legeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr. Sport 81

4. decem ber kl. 13
Juleoptog
Ridehallen
Arr. Poulstrup Rideklub

17. februar
Legeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr. Sport 81

10. decem ber kl. 9.30
Juleudflugt
Arr. Aktivitetshuset
13. decem ber kl. 19.30
Julekoncert
Vrejlev Kirke
Arr. K irkekoret+Sæ bykoret
14. decem ber kl. 12
Julefrokost
Arr. Aktivitetshuset

19. februar Fastelavn
Harken Hallen
Arr. HarkenUGF
Uge 8 og 9
Generalforsaml inger
Harken Hallen
Arr. HarkenUGF
23. m arts
Fastelavnlegeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen

*

Lokalbladet ønsker læsere og annoncører en glædelig jul og et godt
nytår. Tak til alle der har hjulpet med et bidrag til bladet på den ene eller
anden måde. Vi glæder os til møde jer igen i 2011
R e d a k t io n e n

L O K A L bladet
LO K A L B LA D E T 2011 NR. 4
Arrangem entskalender 2011.......................................side 2

Som året gik...
I sidder m ed årets sidste Lokal
blad i hænderne. O g når noget er
det sidste a f noget, kan det være lidt
vem odigt. H eldigvis ikke i dette til
fælde. For der har været utrolig gode
Lokalblade hele året - og det er min
faste overbevisning, at d rt vi' ie r
også væ re hele næ ste år. i dette til
fælde er der ikke noget, der er slut.
T væ rt im od, så er vi klar til en ny
begyndelse på et helt nyt år.
N oget a f det fantastiske ved - ikke bare Lokalbladet m en - hele lokal
sam fundet er netop, at det er „altid som aldrig før“ . Sådan lancerer Tivoli
i K øbenhavn sig - og sådan kunne V rejlev-H æ strup også lancere sig
selv. For alt er som det plejer - bare på en ny og spæ ndende måde.
Der er sket mange ting i vores dejlige lokalsam fund i 2011 - og allige
vel er alt som f ø r... Vi har altid haft en skole, men aldrig før har vi mistet
overbygningen. Vi har (næ sten) altid haft købm and, men aldrig én som
Lya Kokholm . Vi har altid haft sam m enhold, men aldrig som da man de
m onstrerede og arbejde for at beholde overbygningen på skolen. Vi har
altid haft en børnehave, men aldrig på selve skolen. Vi har altid haft
landbrug og planteavl, men aldrig helt så våd som i år - og alligevel
kæ m per I videre og yder den ekstra indsats, der skal til.
Så selv om m ange ting æ n d re s- o g ikke kun til det bedre, så har alle
I, der er en del a f lokalsam fundet, form ået at holde det m este som det altid
har været. Og i m ange, m ange tilfæ lde form ået at gøre det endnu bedre
end det var. Så I kan godt give je r selv et klap på skulderen, for I har
fortjent det.
Selv om året 2011 går på hæld er der ikke grund til hverken bekym ring
eller vemod. Der skete m ange gode ting - og nogle m indre gode. Men i et
lokalsam fund som dette, kan man næsten kun vente, at et nyt år vil blive
et godt år. Jeg er i hvert fald fuld a f forventning til det nye år. Jeg har
„pralet“ (jeg er jo sjæ llæ nder!) a f je r alle steder. Og de fleste tror ikke
deres egne øre, når je g fortæller, hvilket flot arbejde, der udføres a f kirke
gårdens personale. Eller m enighedsrådets form åen, evner og velvilje.
For ikke at tale om alle de aktiviteter, der er i om rådet, som m ange a f je r
deltager aktivt i. M ange forstår ikke, hvor I far energien fra til alle de ting
I deltager i - eller sæ tter i væ rk og bakker op om. O g je g har næsten mistet
pusten - for je g kan ikke følge med i det hele.
Men je g priser m ig hver dag lykkelig for, at je g er kom m et til netop
denne egn a f Vendsyssel. Jeg forstår godt, at I er glade for at være hér.
Eller som en a f je r sagde, da je g netop var startet: „Vi er ikke stole a f at
være vendelboer - vi er bare taknem m elige“ ! Og sådan kan je g så være ikke vendelbo - men taknem m elig for at være en del a f et fantastisk
lokalsam fund. Rigtig glæ delig jul og et godt og lykkebringende nyt år til
je r alle.
Kirstine R. R. Rafn
so g n e p ræ st
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DE GAMLE
SMEDJER

De gamle smedjer på Hæstrup hede.
Folgende historie er fortalt a f Gerda Christiansen.
1 1921 da jeg var 8 år gam m el, lå der stadig lidt bebo
else tilbage på „Skråvejen“ som markvejen blev kaldt. Den
gik fra Præstevej 36 og skråt over til Å lborgvej 440.
Smedjen der havde ligget på vejen, v ar der ikke mere, og ud
a f de ejere der gennem tiden havde haft den, havde vores fam i
lie kun hørt om en ved navn Bovbjerg. En dag opdagede min far,
at der gik en m and og kiggede, nøjagtigt på det sted, hvor sm ed
je n havde ligget. Far gik hen til ham og det viste sig, at det var
Søren Bovbjerg, en søn der var em igreret til Canada.
I den anden sm edje på heden, arbejdede je g som ung pige
i huset hos fam ilien Thiel. Det var i 1936 og udover de to børn
der var i fam ilien, var der også en sm edesvend.
De havde lidt landbrug og en del a f mit arbejde bestod i at
m alke to køer sam t gøre spandene rene bagefter. D er var ikke
kloakker dengang, men i stedet var der lavet et hul i væggen,
hvor det snavsede vand kunne løbe ud. Tit og ofte var hullet
lukket a f enten sne og is, eller andet og je g m åtte rense det op.
Om vinteren var både vægge og vinduer lukket helt til med is.
Der var hundekoldt og det syntes sm edens kat også, for en
aften da je g skulle sove havde katten fået killinger i min seng.
Jeg læ rte da at gøre rent, selv om det var i koldt vand.
De sidste to der er blevet udlæ rt hos sm ed Thiel er Karl Erik
Pedersen på H arkenvej og hans bror Jens Jørgen Pedersen på
R æ rupm arken. Karl Erik har fortalt at Erhard Thiel altid både
som m er og vinter gik med korte ærmer. H an solgte sm edjen i
1984 til Bodil og Svend Åge Kristoffersen, der 2 år senere solgte
den til N ordjyllands A m t til ekspropriation og sm edjen blev
revet ned i 1986. Bodil og Svend Å ge købte herefter gården
Korsig Å lborgvej 440, da N iels Kærgård kom på plejehjem.
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Del af håndtegnet kortover Hæstrup Mølleby med skråvejen
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Tekst:Henny Madsen
Foto: Arkiv

Smedien i Møllebyen

Hovedvejen setfra syd med smedien til højre og ejendommenKorsig til venstre

BØRNENES JORD
POULSTRUP

m

Nyt stakit om Børnenes Jord
Vi har haft held med en ansøgning til Landsbyforum s
vedligeholdelsespulje og har fået bevilget 15.000 kroner til
udskiftning a f det gam le stakit, der står rundt om legeplad
sen, Børnenes Jord i Poulstrup.
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I N O f^ y L L A N to S A M T

Ejgils El-teknik er nu forhandler og
montør af Zensehome
Fremtiden sidder i stikkonakten
Forestil dig et hjem, hvor stikkontakter og afbrydere kan
styre alle lam per og ikke kun en. Forestil dig også, at du kan
bede stikkontakten om at tæ nde og slukke for strøm m en på et
bestem t tidspunkt og forestil dig, at stikkontakten kan m åle dit
elforbrug og derm ed bidrage til store elbesparelser - både på
C 0 2 -u d slip p et og på elregningen. Det lyder lidt som sience
fiction, men det er nu virkelighed. Zensehom e hedder system et,
der gør stikkontakter i stand til at kom m unikere med hinanden.
Zensehom e er udviklet a f et dansk firm a a f sam m e navn og fas
nu hos Ejgils Elteknik i Poulstrup, der er begyndt at forhandle
og installere system et.
Z ensehom e har som de første nogensinde, form ået at skabe
stikkontakter, der kan kom m unikere med hinanden via lednings
nettet. Dermed kan man f l et intelligent strøm besparende styre
system til sit hus, uden der skal fræ ses i vægge, trækkes nye
ledninger eller på anden m åde bygges om.
Indtil nu har husejere væ ret tvunget ud i dyre investeringer
og besværlige om bygninger, hvis man vil have et system , der
kan styre strøm forbruget og sam tidig øge kom forten i sit hus det har naturligvis sat en begræ nsning for interessen for intel
ligente boliger. Det råder Z ensehom e nu bod på og alle har nu
m ulighed for at få et intelligent styresystem , der på sigt, kan
spare energi og penge.

B eløbet dæ kker ikke helt udgifterne til træværket, så den
sidste del tager vi fra egenkapitalen, som også skal finansiere
tusindvis a f søm , bolte og møtrikker. D ele a f det gam le stakit er
m ere end 20 år gam m elt, Kalle har ihæ rdigt repareret stakittet
gennem flere år, men nu er b ræ d 
derne for alvor begyndt at falde fra
hinanden.
Da der er rigtig langt hele vejen
rundt om legepladsen, og vi skal
udføre arbejdet i vores fritid, udskif
tes stakittet i etaper - rent faktisk
vil alle stakitbræddeme kunne række
næsten 2,5 kilom eter, hvis de blev
lagt i enden a f hinanden, så det er
m ange stakitbrædder, vi skal save
til og søm m e op.
D esuden skal alle de kraftige
regiar, der ligger på tværs m ellem
stolperne også skiftes, ligesom m ange a f pælene skal rettes op,
så det er et stort arbejde, M orten, Per, M ads og Kalle er gået i
gang med.
A llerede nu har de flittige folk udskiftet en stor del a f stakit
tet og når arbejdet er afsluttet, vil legepladsen fremstå flot om 
kranset a f et nyt stakit, som kan holde i rigtig mange år.

Fjernstyret hus
F u n k tio n e r n e
i
Z ensehom e om fatter bl.a.
ZENSEHOME
lysdæ m pning, gruppering
"Installer komfort og slkkarhad
i d it hjem og opnå energi
a f la m p er, a u to m a tis k e
besparelser ..."
tæ n d /s lu k - og d æ m p e 
funktioner, sam t en slukalt-funktion, når huset forlades. Alt det som tidligere var m uligt,
hvis der blev trukket nye ledninger og installeret nye kontakter.
Senere bliver det også m uligt, at styre sit hjem via en w ebportal
eller sin m obiltelefon, ligesom man også vil kunne benytte sy
stem et som alarm. Hele system et opsæ ttes med et brugervenligt
com puterprogram , der også kan vise strøm forbruget ned på en
enkelt stikkontakt eller et lampeudtag.
N år man kan m åle forbruget ned på en enkelt enhed, fx en
spillekonsol på børnevæ relset, kan man derm ed se sit elforbrug
klart og tydeligt. På den måden bliver system et „strøm tyvenes“
Qende num m er et og det vil kunne give m ærkbare besparelser
på elregningen i en alm indelig husstand.
Z ensehom e var tre år undervejs inden lanceringen i 2009,
hvor den danske opfinder har udviklet og finjusteret system et.
Sideløbende har firm aet lavet partneraftaler med elinstallatører
over hele landet, der nu skal sælge og installere system et, der i
blandt Ejgils Elteknik A/S i Poulstrup.
M ere inform ation kan findes på w w w.zensehom e.dk og hos
Ejgils Elteknik på til. 98 98 84 84 (A utoriseret E linstallatør og
Zensehom e M ontør)

Hæstrup Mølleby
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Jens Chr. Jensen med dagens avis

H æ s t r u p
M ølleby er bygget op
om kring de to gam le
m øller der var i byen i
starten a f 1900 tallet
og frem til om kring
1950.
Dengang var det
landejendomme der lå
om kring m øllerne, og
4 sammen med smedien
og købm anden udgjorde de det lille sam^ fund. Vi vil nu se på
tre a f de huse hvor der
dengang var erhverv,
H æ stru p M ø lle og

købm and L angthjem .
Fra mølle til savværk
Da Ingeborg og Jens Chr. Jensen kom til Åborgvej 460 i
1956, var der ikke m eget tilbage a f den gam le mølle, kun noget a f
fundam enterne der var underjordoverfladen. N ogle a f de gam le
sten findes stadig i haven.
I de m ange år der er gået på H æstrup Savværk er der
fabrikeret m ange forskellige ting, der blev lavet spirekasser til et
gartneri der er også lavet m inkbure, høryttere og sneskærm e.
Til tider var der m eget at lave, der var ansat op til 10 personer.
Den ene fulgte m ed da fam ilien købte den gam le m ølle han var
der i 25 år. A lt træ et blev hentet i Rold skov og Tversted p lan 
tage og savet og skåret på H æstrup savværk.
Sikkerheden har nok væ ret så som så, der m angler et par
fingre hist og her.Hvis der skete nogle skader på hæ nderne
ordnede Ingeborg det.
Jens Chr. finder stadig arbejdstøjet frem, der bliver stadig
savet og drejet. Han har bl.a. væ ret m ed til at lave en skulptur
sammen med kunstneren Henrik Bløngdal Bengtsson til konge
huset.
Jens Chr. er i dag 94, år Ingeborg er der ikke m e re , selv efter
64 år med en til alt det huslige, siger han at han har det rigtig
godt, står op 6.30 får stadig sin øl kl. 10, før var de to til at dele
, så den halve øl gem m es til frokost.
Han fortalte at han lige har fået sit kørekort fornyet, avisen
bliver grundigt læ s t. Han siger, at han nyder at snakke med dem
i Hjørring Stillads-udlejning. Det v are n hyggelig snak vi fik, et
besøg værd.
Ålborgvej 562
Her lå købm and Langthjems gam le butik, den blev solgt
videre til en som rejste til K øbenhavn, hvor han havde fundet
en veninde, han solgte den videre til Karen og Ejnar N ielsen.
Karen er i dag alene og er (lyttet på plejehjem , huset er i dag
revent ned og grunden står foreløbig tom.
Ejnar arbejdede i ea. 10 år på Hæstrup Savværk. En bil havde
familien ikke, men Ejnar var kendt i bybilledet, når han havde
været ude at handle. Det foregik på knallert med en stor kasse
bag på.

Ålborgvej 475
Den første købm and var en Larsen og han solgte forretnin
gen videre til Chr. og K aren Langthjem .
Da K øbm and Chr. Langhjem stoppede som købm and, blev
butikken udlejet til Fam ilien K nudsen, Ræ rupm arken 1, som
solgte stoffer i metermål m.m.
I 1956 flyttede fam ilien L angthjem til den nye forretning,
der i dag hedder K iram ik, og som før har heddet Tusindfryd.
Jeg husker, at hvis vaskepulver var billigt et andet sted
hentede Fru L angthjem lidt hjem fra H jørring eller A alborg - og
så kom det jo os til gode.
Vi har søgt gam le fotos, m en har desværre ikke fundet no
gen. M en vi har fået lidt m inder fra K aren og Chr. L angthjem s
søn A age Langthjem .

Han har fortalt, at han lærte at køre m otorcykel im ellem
frugttræ erne bag ved den første butik, så kunne naboerne være
tilskuere. Han kørte m ange løb, ikke bare på m otorcykel, men
også i bil. Han har selv lavet 20 biler til m otorløb.
Han har også fortalt, at han bræ kkede benet, da han var
soldat og derfor m åtte han lade m otorcyklen stå. Men det var
ikke let og han tog sig alligevel en tur en dag - med det resultat
at han ødelagde sit gibsben. Han m åtte hjem til sin far, hvor
foden kom op i håndvasken og der blev lagt ny gips på benet.

Møllerne på Hæstrup hede
N avnet M øllebyen passede fint da je g var barn på Præstevej 23. D engang var der to m øller, den ene lå på hjørnet a f H æ 
strup Hedevej og Præ stevej, vi kaldte den A ktiem øllen, som
ordet siger var der flere om den. Den var ikke med store vinger

MOGENS
SØRENSEN

men med en vindmotor. Den blev nedlagt engang om 
kring 1935. Jeg kan huske at den blev spræ ngt væk. Vi gik i
marken lidt derfra den dag den skulle sprænges væk.
I mit hjem brugte vi ikke A ktiem øllen, vi kørte til H æ 
strup M ølle. Jeg husker tydeligt, at man skulle rundt om
møllen, vi havde en m orbror som tit fik en ny hest, og det var
altid spæ ndende når den skulle til m øllen første gang. H e
stene var bange for de store vinger, nogle lagde sig ned og
andre vendte om og kørte hjem igen. Jeg kan huske at vi fik
mel, som var specielt godt i husholdningen, det hed fransk
hvede.

Vandbestemmmelses
apparat
Et apparat der blev flittigt brugt i høst hos M ogens Søren
sen på H edebovej i Harken. Det enkle apparat var et at M og en s‘s far Asger, købte i 1965 da m ejetæ rskerne for alvor havde
holdt sit indtog i landbruget og derved gjort det nødvendigt at
m an kender kom ets vandindhold, når det skulle opbevares.

A pparatet består a f en balancevæ gt med 2 skåle, små lod
der på i alt 10 gram , en varm epære, en ske til korn og en kaffe
kværn. Det er et apparat der stadig kan bruges, fordi det er så
enkelt - der intet digitalt udstyr, der kan bryde sammen.
A pparatet kostede 195,- kr. og m edfølgende kaffekvæm 54,plus om s - ikke helt billigt når man tæ nker på, at en arbejders
tim eløn nok lå på ca. 8,- kr. i timen.
Processen ved en vandindholds bestem m else er, at man
tager lidt korn og form aler det i den elektriske kaffekvæm , heref
ter vejer man 10 gram a f det form alede korn i skålen på balance
vægten og flytter derefter skålen under lam pen i 20 m inutter,
hvorved vandindholdet fordamper. D er foretages en ny v ej
ning og de lodder der skal fjernes på vægten angiver v an d 
procenten - for eks. hvis man fjerner 2 gram svarer det til at
kornet har et vandindhold på 20 %.
Det er en sim pel proces - m en det virker.
M ogens fortæ ller, at da hans far havde købt apparatet kom
naboer tit og skulle have taget en prøve. D et var m est hans mor,
Rigmor, der stod for det. En sidegevinst til naboerne var, at så
læ nge det form alede kom blev tørret, så passede det lige m ed,
at der kunne drikkes en kop kaffe og de lokale „verdensnyheder“
blev drøftet.

Tekst & foto: Kirsten Mouritsen

Aktivitetshuset
Efter en god som m erferie hvor huset var lukket ned, var alle
på banen igen til nye udfordringer, da der stod august på kalen
deren.
5.
august blev seks biler fyldt op og turen gik til loppem ar
ked hos A bbe P eirre‘s K lunsere i Tylstrup og vi var ikke de
eneste som havde faet den ide at besøge gården i Tylstrup, men
det blev da til et par gode loppefund til gode penge.
D en sidste torsdag og fredag i august deltog A ktivitets
huset i Å ben H us arrangem ent i Forsam lingsbygningen. Te
m aet hed „Forsam lingsbygningen i bevæ gelse“ og alle huse og
klubber var repræsenteret m ed en stand. Forsam lingsbygningen
havde i sam arbejde m ed DGI stillet forskellige spil og m otions
redskaber til rådighed, hvor besøgende havde m ulighed for at
afprøve de forskellige redskaber og f l nye ideer med hjem , et
arrangem ent som var godt besøgt.
Så nåede vi ind i septem ber hvor vi havde en tur til H usflids
messe i Viborg, invitationen til turen var lagt ud til de andre
klubber og huse, så det var en stor flok der drog a f sted, og der
blev hentet m ange ideer, så nu har vi m eget at arbejde med
vinteren over.
7. septem ber var der igen spissam m en aften hvor der skulle
være underholdning ved M ichael og Kaj Holm, fra Kvissel, men
de m åtte desværre m elde afbud; men A rne Kronborg fra A strup
trådte til hvilket også blev en god aften med sang og fortælling.
I skrivende stund har vi lavet en ny aftale m ed M ichael og Kaj
Holm som 18. jan u ar kom m er på besøg og vi synger nytåret ind.
N ogle gange er det godt at m ødes til en snak om noget kan
gøres anderledes og det gjorde vi på vores id e‘ m øde 14. sep
tem ber og m ange gode ideer kom frem. Så i det nye år vil vi
sætte gang i et m adhold for mænd, så er der blandt læserne
m æ nd som kunne tæ nke sig at væ re m ed så henvend je r i
A ktivitetshuset. Ligeledes vil der blive sat fokus på sund mad,
slankem ad, diabetes hvor vi gerne vil have en diæ tist på banen
til at vejlede. Til m ødet havde vi inviteret frivillig koordinator
Signe Holm Pedersen, Hjørring K om m une til at fortælle om sit
arbejde og hvordan hun kan hjælpe foreninger og netvæ rks
grupper i gang.
O g endnu engang har vi haft besøg a f D anm arks Senior
Shop og som altid har de det nyeste m ed indenfor tøj, denne
gang var det vinter garderoben som blev fornyet.
V ores fo re d ra g 12. o k to b e r „M ed h estev o g n g en n em
E uropa“ m ed Erik Ivanhoff N ielsen m åtte vi desvæ rre aflyse
pga. sygdom , men vi vil forsøge at få ham til Poulstrup A ktivi
tetshus i det nye år, da han er en god fortæ ller og har en spæ n
dene historie at berette.

POULHVIID

Vrejlev-Hæstrup skole flagede på halv
Poul Hviid var skoleinspektør på Vrejlev-Hæstrup skole
fra 1967 til 1988
O n s d a g d. 10.
au g u st v ar flag et på
h a lv s ta n g fo ra n
Vrejlev-Hæstrup skole
i Poulstrup. Det skyld
tes at forhenvæ rende
s k o le in s p e k tø r p å
Vrejlev-Hæstrup skole,
Poul Hviid, var død, 83
år gam m el og blev be
gravet i Lønstrup. Sko
len i Poulstrup havde
e n d v id e r e se n d t en
flot krans til begravel
sen.
Poul Hviid varden
a lle r f ø r s te s k o le in 
spektør på skolen, da den hed V rejlev-H æ strup C entralskole og
var helt ny. V rejlev-H æ strup Centralskole var resultatet a f en
stor skolestruktursreform i 1967, hvor skolen afløste Lund skole
i H arken, Bastholm skole, Poulstrup skole med to afdelinger,
H ø g s te d s k o le , G u ld a g e r s k o le , G u n d e ru p s k o le og
Rønnovsholm skole. Skolestrukturreform en midt i 1960'em e var
m indst lige så stor en om væ ltning for borgerne, som den nuvæ 
rende skolestruktur, der netop er trådt i kraft. D engang hed
kom m unen stadig V rejlev-H æ strup kom m une, så sognerådet
besluttede altså at nedlæ gge sam tlige a f de sm å skoler og bygge
en helt ny skole i Poulstrup, med skolebygninger, lærerboliger,
pedelbolig og inspektørbolig. De lukkede skoler blev faktisk
solgt så godt, at man kunne få den nye skole helt gratis. VrejlevH æstrup kom m une bestod indtil den store kom m unesam m en
lægning i 1970, hvor man kom med i Hjørring kommune.
Den 19. august 1967 blev Vrejlev-Hæstrup Centralskole ind
viet med en stolt, m en spæ ndt Poul Hviid ved roret. Poul Hviid
var en afholdt skoleinspektør og en dygtig leder, der fik stor
betydning for skolen i Poulstrup. A rbejdet på skolen betød
m eget for ham og i alle årene m ødte han altid kl. 7 for at sikre sig,
at alt var klar når en nye skoledag begyndte. I jubilæ um sbogen
„Vrejlev-Hæstrup skole 25 år“ fra 1992, fortæ ller Poul Hviid om
besvæ rlighederne i de første år, hvor der stadig var uro i lokal
om rådet pga. skolelukningem e og man havde adskillige proble
mer med lokale skolemyndigheder, skolekommissionen og am ts
skolekonsulenten. Der var i starten også uvilje blandt nogle a f
lærerne, som var kom m et fra de lukkede skoler, da de både skulle
vænne sig til at have kollegaer og en skoleinspektør. På trods a f
disse genvordigheder, lykkedes det Poul Hviid, at skabe en
rigtig god skole i Poulstrup, for hele Vrejlev-Hæstrup området. I
bogen er der også eksem pler på flere a f de solstrålehistorier,
m an oplever på en skole. Jeg er i den situation, at je g selv gik på
Vrejlev-Hæstrup skole fra 1972 - 1 9 8 3 , hvor Poul Hviid var sko
leinspektør, og m ine to børn har gået på den gode, trygge skole,
og som prikken over i et, er je g i dag selv lærer på samme dejlige
skole, som stadig er en selvstæ ndig skole, men nu under Tårs
Skolecenter.

V rejlev-H æ strup skole fik og har en perfekt placering i ud
kanten a f plantagen Poulstruplund, hvor der er skov til to sider
og en storslået udsigt mod vest. D esuden er der et rigt dyreliv
- utallige er de barneøjne, der har fulgt ræ vene og harerne på de
grønne plæ ner og har set egernet springe fra træ til træ i skov
kanten fa m eter borte. Desuden er der et fantastisk fugleliv og i
jubilæ um sbogen næ vner Poul Hviid, at han fra sin inspektør
bolig, ofte så egern, fasaner, stillits, dom pap, jernspurve, grøn
sisken, rødkæ lke, skovspurve og gråspurve, samt flokke a f
nøddekrigere og silkehaler. Skoven er i høj grad skolen „bag
grund“. H er læ rer børnene både at iagttage og at opleve, og de
læ rerat være aktive, ligesom de læ rerat viden skaber nye m ulig
heder for oplevelser og aktivitet.
I 1992 sam lede borgerne i V rejlev-H æ strup om rådet penge
ind til den selvejende V rejlev-H æstrup idrætshal, som ligger
ideelt placeret, ved boldbanerne øst for skolen.
Poul Hviid var skoleinspektør fra 1967 til 1988
Poul Hviid bestred jo b b et i 21 år, indtil 1988, hvor han gik
på pension. Poul Hviid var m anden bag m ange nye initiativer
og var fx en a f folkene bag de populæ re kunstudstillinger, som
i m ange år var en årlig begivenhed på skolen i Poulstrup. Poul
Hviid og hans fam ilie var bosiddende i Poulstrup i de lleste år
og er kendt a f m ange borgere i V rejlev-H æ strup om rådet, der
enten selv har gået på skolen eller har haft børn eller børnebørn
på skolen.
Poul Hviid er en vigtig person i V rejlev-H æstrup skoles
historie og je g kan anbefale at læse bogen „V rejlev-H æstrup
skole 25 år“ hvor de første 25 år i skolens historie beskrives på
en varm og lun måde. Bogen kan købes på Vrejlev-H æstrup
skole for 25 kr. H envendelse vedr. køb a f bøger ti I undertegnede
på tlf. 61708394 eller via mail til poulstrup@ live.dk
Poul Hviid skrev blandt andet også bøgerne „ Vrejlev og
H æstrup sognes skolehistorie - det store distrikt med de m ange
skoler“ og „Vrejlev Kirke“ som beskriver Vrejlev kirkes historie.
L æ s m e re om
Poul H v iid a n d e t
steds i lokalbladet
Poul Hviid stam 
m ede fra Fredericia,
hvor han blev født i
1928 og andetsteds i
L okalbladet bringes
en tekst, „Poul Hviid
- en f æ s tn in g s 
dreng“ som blev læst
op ved Poul H viids
begravelse - en tekst
han selv havde skre
vet i forbindelse med
en fætters død.
Æ ret være Poul
Hviids minde.

Fra en af de første skolefester

Henrik Hansen
Vrejlev-Hæstrup Skole

„Villa Diget“
På Præstevej 1 i M øllebyen b or H eidveig og Henning. Hun
er født på Island, men har boet i D anm ark i ca. 17 år. U heldigvis
har hun pådraget sig en arbejdsskade på Sygehus Vendsyssel,
og bruger m eget a f sin tid med at strikke, sy og gå lange ture
med hunden Nem o.
Om m orgenen går H eidveig i Fitness dk i H jørring og er
derudover begyndt at lave sølvsm ykker. Da G abriella åbnede
sit galleri / udstilling havde H eidveig sine sm ykker med. Hver
torsdag efterm iddag og aften er galleriet åbent og alle er vel
komne til at kom m e forbi og kigge på de fine ting. Det kan være
at julegaven skal købes tidligt i år.

Knudsen og hund.
V ingem arken 5, H æstrup M ølleby blev den 1. septem ber
nyt hjem for Anni Knudsen og hendes hund Ayla. D a Anni i
som m ers var på udkig efter et sted at bo, faldt hun først og
frem m est for „D et bette bjæ l-kehus“ og dernæst for den m eget
fine udsigt over m ar-kem e m od vest. D en første gang hun var
med ejendom s-m æ gleren ude på adressen, ringede hun efter
følgende til sin søn og sagde til ham . at hun havde fundet sit
drømme-hus.

Gadespejlet
D er bor to sode piger på
R undm arken 20 i H arken.
M ichelle har fødselsdag den
14. marts og er født i 2009. Hun
g år i d agpleje, m en skal til
næste år begynde i børnehave
og det glæ der hun sig garan
teret helt vildt til. Hun er i år
blevet storesøster til M elanie,
der blev født den 15. april og
begge piger er blevet døbt i
H æstrup Kirke.

Så fik vi igen en lille ny verdensborger i Hæstrup.
Lotte og Henrik, der bor på Rakkebyvej, fik d. 7. oktober en
pige på 3940 gr. og 56 cm. Hun skal have vand i håret d. 4.
december, og skal hedde Ester. E ster har 2 storebrødre, Tobias
på 9 år og A nton på 6 år, og de er m eget stolte a f og glade for
deres lillesøster.
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Pinse lørdag blev en a f vores pig er fra H æstrup
gift. M ette fik sin Lars, og G rethe og Erik fik afsat
deres yngste datter.

DAGPLEJER 1
HÆSTRUP

i
Privat Dagplejer i Hæstrup.
Privat Dagplejer i Hæstrup.
M arlene Jepsen, begyndte 1. april 2009 som privat dagple
jer, i H jørring Kommune. M arlene er 26 år og m or til 3. En dreng
på 6 år, der går i 0. klasse på Bagterp skolen, en dreng på 5år og
en pige på 3 år, der begge går i børnehave i M øllehaven i Har
ken. M arlene, der er H jørring pige, har tidligere bl.a. arbejdet i
hjem m eplejen og væ ret handicap hjælper. Hun fik med 3 sm å
børn lyst til at prøve noget andet, og henvendte sig på kom m u
nen, hvor hun fik oplyst, hvordan hun kunne starte op som
privat dagplejer.
Marlene har også, som privat dagplejer, tilknyttet en til
synsførende fra kom m unen. Den tilsynsførende har hun tæt
kontakt med, og hun kom m er både på anm eldte og uanm eldte
besøg i årets løb.
M arlene satte en annonce i Vendelbo Posten, og det strøm 
m ede ind med opkald. Det var i starten flere forældre med sæ r
lige arbejdstider, der henvendte sig, fordi M arlene har åben
både dag og aften, og hun har i tidens løb, haft et enkelt barn til
overnatning. Dette er KUN hvis det er p.g.a. arbejde, ikke i
anledning a f fest osv.
M arlene har 5 dagplejebørn. P.t. har hun M aria på 2 år,
eneste høne i kurven, Sebastian og A nton der også er 2 år,
Tobias på 1,5 år og Emanuel på 9 mdr. Hvert barn er tilknyttet 48
t. pr. uge, og åbningstiden er fra 06-16 lige nu. Børnene kan godt
blive passet udover åbningstiden, hvis det er p.g.a. foræ ldre
nes arbejde. Lige for tiden har hun børn fra Løkken, Astrup,
Rakkeby og Hjørring.

M arlene har en „ reserve bedste“ , der ofte kigger forbi, og
som børnene kender rigtig godt, der kan tage over hjem m e hos
M arlene, hvis hun skulle blive syg. Hun har p.t. kun haft en
sygedag.
M arlene stiller næsten alt til rådighed, mad - frugt -barne
vogn osv.
De går m ange ture i om rådet, bl.a. ind til Forst Botanisk
Have i Bagterp, tager også ofte bussen ind på bl.a. biblioteket,
på byture, H urlum hej Huset osv. og ofte er „reservebedste“
med. De tager også nogle gang ind og besøger andre private
dagplejere i Hjørring.
M arlene synes bl.a. det er vigtigt at børnene også deltager
aktivt i de daglige gørem ål, såsom havearbejde og rengøring,
h vilket de synes er sjovt, og de h jæ lp er også med at passe
kaninen og de 2 høns.

Her er Marlene med hele flokken.
På gårdspladsen er der et meget stort kastanje træ, og
der blev flittigt samlet ind til lommerne.

Det bliver ofte til en gåtur ned og hilse på Sara, som er en STOR rolig
og venlig hest

C enterlejr for roverne på Port A rthur 30. j u li- 3 . aug.
Bilerne blev pakket lørdag d. 30. juli kl. 8:30. Så gik turen til
Fyn på centerlejren Port Arthur. Vi var 5 rovere; M ajbritt, C a
thrine, Jaime, Nikolaj, Rebecca og vores leder Line. Da vi ankom
til Port Arthur, fik vi en rundvisning a f hele lejrens om råde og så
blev vi vist op på lejrpladsen, hvor vi kunne slå lejr og bo de
næste 4 dage. Vi fik sat en lejr op, og så var der hygge ved bålet
til aften med lidt gode historier.
Efter m orgenm aden den næste dag skulle vi ud på nogle
forskellige aktiviteter. Vi Rovere skulle på W ildlife. Vi var på
klatrevæg og ude at skyde med bue og pil. Så var der pige og
drenge kam p, i bungeerun, hvor pigerne selvfølgelig vandt. Der
blev også tid til øksekast, bue og pil og andre kam plege.

Efter m iddagsm aden var vi nede ved en sø, hvor vi skulle
lave en bro over. D et var ikke lige til at gå til, men m ed lidt hjælp
fra hinanden, gik det uden nogle faldt i vandet.
Til aften var der igen hygge ved bålet med skumfiduser.
M andag stod vi tidligt op, gjorde os klar, pakkede taskerne
og så skulle vi på Hike.
Kanoerne var allerede sat i vandet, da vi ankom til vores
startposition. Vi havde 3 tim ers sejltur i vente, ind til O dense by.
På turen derind sejlede vi gennem Zoo, og pludselig sejlede vi
i folks haver. Der var kom m et så m eget vand ugen inden, at vi
kunne sejle over badebroer, og græ splæ nerne til de m ange
sm ukke villaer. Det var en spæ ndende tur.
Vi a n k o m til O d e n s e by, h v o r vi v a r in d e o g se
H .C.A ndersens hus. Efter det tog vi bycykler ud til en spejder
hytte, hvor vi skulle overnatte i en læ kker shelter.
Vi var godt trætte, så efter aftensm aden hoppede vi i vores
soveposer, og der gik ikke lang tid før vi faldt i søvn.
Tirsdag var vi igen friske og klar på en gåtur, hjem til Port
A rthur, på godt 15 km. De tunge rygsæ kke kom på, og turen
begyndte. U nder turen snakkede vi og hyggede, solen stod
højt på him m elen, og vi var alle glade.
Da vi kom hjem til Port A rthur, var vi godt nok trætte, og vi
slappede af, inden vi skulle ned til søen og rydde vores bro væk
igen.
Om aften var der fælles grillaften, med de forskellige spejder
grupper, vi var om kring 50 spejdere i alt, både store og små. Vi
fik burgere, det var lige sagen. Efter m aden var der biograf, hvor
de sidste kom i seng ved 03:00 tiden.
O nsdag form iddag lavede vi svæ vebane, hvor alle fik en
tur, og ingen kom til skade. Til m iddag gik turen til Egeskov slot
for alle deltagerne fra Port Arthur. D et var en hyggelig dag, med
godt vejr og godt humør. Vi fik set det store slot, og alle de
gam le biler og motorcykler. Tiden nærm ede sig hjem turen til
Poulstrup spejderhus. Vi fik sagt farvel til de andre spejdere, der
skulle tilbage til C enterlejren, og være der i et par dage til. Kl.
22:00 sluttede vores dejlige spejdertur i Poulstrup spejderhus.

Skrevet a f Rebecca Thomsen

Tilstede var Ingeborg, som også var
med, da stenen blev rejst i 1920.

Efter at der i Lokalblad nr. 2, 2011 var noget om
genforeningsstenen i Rønnebjerg, syntes jeg, det kunne
væ re sjovt at finde noget sto f om stedet, hvor den står.
Derfor snakkede jeg lidt med Frode Jensen, da jeg vid
ste, at han havde en gam m el protokol for R ønnebjerg
Plantage.
M idt i byen var d e re n fælles lergrav. A realet tilhørte egent
lig M ellergård, m en alle byens beboere havde fornøden ad
kom st til leret. L er var dengang hovedbestanddelen i et hus.
Stenene blev bræ ndt a f ler, og der var lerstam pede gulve o.s.v..
Da der ikke v ar m ere ler tilbage, var der jo et hul, som beboerne
blev enige om at tilplante. I 1920 blev genforeningsstenen så
rejst på arealet ud m od vejen.
Følgende er fra den gam le protokol:
A ar 1933 den 12. Juli KL 3 afholdtes stiftende G eneralfor
sam ling hos G aardejer M arinus Jensen Rønnebjerg.
D er er sendt indkaldelse ud til sam tlige L odsejere i Rønne
bjerg Ejerlav.
Følgende var mødt:
G aardejer
V ilhelm Jensen
Skaarhøj
„
Tage Jensen
M ellergaard
Em anuel Thom sen
H øngaard
Karl Larsen
R ønnebjerggaard
„
M arinus Jensen Ø stergaard
„
Jørgen Jørgensen
Kærgaard
„
Jens Chr. Jensen
Søndergaard
„
Peter Justesen
Vestergaard
„
Chresten H augaard
Nørgaard
„
Chresten A arup M osegaard
H usm and
Jens Chr. Jensen
C entralbestyrer K aroline Jensen
K øbm and
Ejner Ø rum
M arinus Jensen bød velkom m en og frem lagde udkast til
vedtæ gter til foreningen.
Vedtægterne blev gennem gået. M an vedtog enstem m igt at
stifte Foreningen „R ønnebjerg Plantage“, m ed det form ål at er
hverve, og drive en plantage i R ønnebjerg By.
Til bestyrelse valgtes:
Vilhelm Jensen - C hresten H augaard - Chresten Årup
Endelig vedtager G eneralforsam lingen at Foreningen m od
tager Skøde på Ejendom m en Matr. N r.3ad og7h a f Rønnebjerg
By Vrejlev sogn, som tilskødes Foreningen a f G aardejer Tage
Jensen, R ønnebjerg uden vederlag. B estyrelsen blev bem yndi

get til på Foreningens vegne at underskrive Skødet.
G eneralforeningen vedtog Vedtægterne som udkastet var
formuleret.
K ontingentet sættes til 50 Ø re A arligt som opkræ ves første
gang inden den 31. D ecem ber 1933.
Rønnebjerg den 12. Juli 1933
Vilhelm Jensen - Chr. Haugaard - Chr. Aarup
D erpå følger 3 sider tæ t skrevne vedtægter.
D et endelige skøde underskrives den 22. juli 1933 hvor Tage
Jensen overdrager parcellerne Matr. Nr. 3ad på % Alb. O g Matr.
Nr. 7h på 2 Alb. til foreningen.
Det bem ærkes at det overdragne areal igennem m ange år
har henligget som plantage, plantet a f beboerne i GI. R ønne
bjerg, der har form ent at have fornøden adkom st på arealet,
hvorfor næ rvæ rende skøde alene udstedes for at bringe den
form elle adkom st i orden. Som følge h era f er intet vederlag fast
sat, m en på tro og love fastsættes væ rdien a f det overdragne til
ikke at overstige 200 kr.
For udfæ rdigelsen a f dette skøde foreligger der en regning
fra Landsretssagfører V Smith, H jørring på 37,00 Kr.
Ved bestyrelsesm øde den 20. ju li 1934 vedtages der at fore
tage en ekstra opkræ vning på 24,35 kr. til at betale L andinspek
tør A .L .Birk Jun. for udstykningen. Sam t kom m uneskat 4,00 kr.
og am tsskat 2,24 Det bliver 2,78 kr. pr. medlem.
Den 15. maj 1943 er der indkaldt til generalforsam ling hos
Vilhelm Jensen med følgende dagsorden:
1. Bortsalg a f træ erne
2. Bestyrelsesvalg
3. Eventuelt
1. Det overlades til bestyrelsen at få oplyst hvad træ erne
kan koste og hvad det vil koste med nyplantning og hegn om 
kring plantagen.
2. N yvalgt blev:
A age C hristensen
A ksel N ikolajsen
Jens Jensen
Det frem går ikke hvilke indtæ gter der blev ved at sælge
træerne, men p.g.a. krigen var de sikkert i en god pris.
D er er en tegning med forslag til planter på det 1360 m2
store areal, som bestyrelsen ind hentede pris på at få tilplantet.
T ilbuddet lød på:
100 Sirbuske a ‘ 12 øre - 300 hæ kplanter a ‘ 15 øre -1 5 roser
a ' 1,40 kr. -1 0 0 stendysplanter a ‘3 øre 375 løvtræer a‘25 ø re -3 0 0 mellemplanter a‘15 øre-A rbejdsløn ca. 200 kr.
D er er garanti for at alle planter gror, og at regningen ikke
overstiger 600 kr.

Tekst: Karen margrethe Bruun
Foto: Privat

GENFORENINGS
STENEN

Genforeningsstenen i Rønnebjerg

Snakken omkring kaffebordet, her ses Leif Erik, Knud S og Jacob J

Beboerfra Rønnebjerg i 1995: Frode, Mogens, Alfred, Hartvig og Leif Erik

A realet blev skovet og tilplantet igen. N u blev plantagen til
et anlæg, inde i m idten var der en sam lingsplads, hvor der blev
holdt grundlovs- og m issionsm øder. Børnene brugte den også
som legeplads, G erda Jacobsen der bor Tårs, har haft sin barn
dom i R ønnebjerggård, og hun fortæ ller om hvordan de om
vinteren kørte på kælk ned ad bakken i plantagen. Da vi kom
hen i tresserne syntes byens ungdom , at de trængte til en racer
bane til knallerterne. Der blev igen stor aktivitet i den gam le
plantage, grene skulle saves af, o g jo rd skulle flyttes for at få
banen anlagt, men sjovt var det, siger Frode.
T irsdag den 18. maj 1982 afholdtes der generalforsam ling
hos A age C hristensen.
Punkt 1. Salg a f plantagen
Der var overvejende stem ning for at sælge plantagen.
Ved en påfølgende auktion fik Chr. Christensen ham m er
slag for et bud på 1000 kr. m od at vedligeholde plantningen,
sam t give egnens befolkning adgang til denne.
Der foreligger en tinglyst deklaration fra 26. april 1984 hvor
undertegnede ejer a f m atrikkel nr.e. 7-h og 3-ad R ønnebjerg b e
stem m er herved, at ovennæ vnte areal skal henligge som b e
plantet areal (R ønnebjerg Plantage)
V edligeholdelse a f arealerne p åh v iler den til enhver tid
væ rende ejer a f beboelsesbygningerne på matr. Nr. 3-a R ønne
bjerg Vrej lev.
Beboerne i R ønnebjerg skal have fri adgang til arealerne.
Så var det slut med foreningen. U dgifterne til overdragel
sen blev betalt a f staten i forbindelse m ed en jordfordeling i
Rønnebjerg. Indtægten, - 791 kr. til udfærdigelsen a f deklaratio
nen, skulle deles m ellem sæ lgerne, men de besluttede at lade
pengene stå i sparekassen. Der er nu 635,36 kr. på en m illionæ r
konto, så gad vide, hvad der skal ske, hvis Lykkens G udinde
sm iler til os!
I 1985 besluttede m an at der igen skulle holdes grundlovs
fest i plantagen, så GI. Rønnebjergs beboere gik sam m en om at
rydde op og bringe festpladsen i orden igen. D er blev vist kun
holdt et enkelt m øde dernede, så blev Rønnebjergfesten, som
den nu blev kaldt, flyttet over i G erlund Kokholm s kælder. Der
efter var den forskellige steder i byen, indtil der for et par år
siden blev besluttet at holde en pause.
Om stenen kan der fortælles, at da der i 1995 var 75 år siden
genforeningen, ville græ nseforeningen køre rundt for at lægge
blom ster ved alle genforeningsstenene. Da vi fandt ud a f det,
sam lede vi i løbet a f et par tim er det m este a f byens beboere for
at overvære det, med efterfølgende form iddagskaffe selvfølge
lig. M en det sjove var, at der var 2 tilstede, som også var med,
da stenen blev rejst i 1920! D et var Jacob Jensen, søn a f M ari
nus Jensen, Ø stergård. Den anden var Ingeborg, som i m ange
år boede i det lille hus, der ligger mellem motorvejen ogØ sterly.
H endes hjem var, hvor det nuvæ rende N y Rønnebjergvej 19a
er.
O m rådet ejes i dag a f Birthe C hristensen i M ellergård, hun
slår græ sset om kring stenen, og den skal nok blive m alet op
igen

Møllehaven
O nsdag d. 24. aug stod 13 forventningsfulde børn klar til
afgang - afgang til årets kolonitur for kom m ende skolebørn.
For ud for det havde vi haft en snak o m : H vad er en koloni?
H vem har prøvet at sove i køjeseng? H vem skal m an sove m ed?
Hvad skal m an have og spise? H vad skal m an have m ed? Vi
havde kikket i m appen med billeder fra tidligere koloniture. Så
e n d e lig o p ra n d t dag en og a lle v a r p a ra te til at in d ta g e
Barholthytten i Tårs. Præcis kl. 8.30 ankom bussen som skulle
køre os til kolonien.
Hjem m e fra havde vi aftalt hvem som vi skulle sove med.
Da vi havde faet bagagen på plads, blev vi enige om at i det blå
rum skulle alle pigerne sove. I det røde rum skulle alle drengene
sove.
Der blev hurtigt fundet pladser i både de øverste og neder
ste køjer. Så nu gjaldt det blot om at få pakket ud. Der blev lagt
tøj m.m. på hylderne så alle kunne se hvad de forskellige havde
med. A lle havde husket det gode humør.
Form iddagen gik hurtigt, der blev leget ude som inde. Efter
frokost gik vi i gang med at lave bål. Der var snobrød. Vi var alle
sp æ n d te på om A nne
eller K ristina nu kunne
tæ nde bålet?!
A lle var ikke lige
tålm odige med at lave
snobrød, så de voksne
hjalp med at holde stan
gen. S nobrødene blev
s p is t m ed k e tc h u p
UHM.
V ed 1 7 .3 0 tid e n
b lev d e r sa m lin g på
tropperne igen, for nu
skulle vi have aften s
m ad. A lle sk u lle lave
deres egen frik ad elle
b u rg er - som sm agte
fantastisk.
Vi h a v d e n æ sten
ikke spist færdig før nat
tøjet blev fundet frem.
For nu skulle der festes. D er blev sat god m usik p å og alle
dansede først rundt blandt ballonerne. D erefter fik vi sat dem
fast på vores ene ben. Så skulle der løftes højt for ikke at miste
ens ballon. Til sidst stod en vinder tilbage, nem lig Julie. Hun
var så heldig at vinde førsteretten til at tage chips og sodavand.
Vi fandt også en åre frem og så var der ellers døm t LIM BO. D er
kom m ange sjove eksem pler på hvordan man skulle kom m e un
der kosteskaftet.
Torsdag d. 25. aug. begyndte de første at kom m e op ved 7
tiden. Da klokken var 8.30 var alle spist af: havregrød, havreflakes
og toast. Nu var alle klar til en ny dag på kolonien. Vi startede
form iddagen med at alle legede forskellige steder.
Senere sam ledes vi på bakken hvor vi havde avisløbeleg.
Legen gjaldt om at løbe så hurtigt at den ikke faldt a f maven. Og
det var uden at holde ved den med hænderne.

Da klokken var ca. 14.30 begyndte de første foræ ldre at
ankom m e. Så fik vi kaffe/the/saftvand og kager og ikke m indst
fik vi vist far/m or og søskende rundt på kolonien. De skulle se
hvor vi havde spist, sovet og leget. Men nu var der også tid til
at sige farvel til kolonien og kom m e hjem med en m asse gode
m inder og oplevelser m ed i rygsækken.
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BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

Møllehaven
Legepladsen som læringsmiljø
På vuggestuens legeplads er der sket noget nyt. Vi har
valgt at lave nogle nye ting i flotte farver, hvor børnene bruger
deres krop til at lære m ed og hvor de far lyst til at bevæ ge sig.

Det er ikke kun stationæ re tiltag der er kom m et på
legepladsen. Her ses M arie som kravler på farvede
hæ nder og der er også forskellige farvede fodder
m an kan gå på. Her snakker vi også om farverne.

H er ser vi at M ads og Jonas er ved tæ lle til ti ved at gå fra tal
til tal. Der bliver talt højt når der øves i at tælle, „l-2-3-4-5-6-7-89-10! Jeg vil prøve igen“ og så starter vi forfra.
A ndre gange øver vi også farverne, enten sam m en m ed
tallene eller hver for sig. F.eks. er der et rødt 9 tal.

A lfabetet er nu også kom m et frem udendørs. Børnene lærer
at finde det bogstav deres navn starter med. Helle viser her
M arcus, at hans navn starter med M.

Tekst & Foto: Børnehaven Møllehaven

E fter som m erferien er vi her i børnehaven „M øllehaven“
godt i gang med m adordningen. Børnene nyder at være m ed til
at lave m aden sam t at kom m e til den læ kker buffet.
H er har vi N iclas S og Lukas N som er i gang m ed at
blende ærter m.m. til en ærtepure. Niclas S og Lukas N synes det
er sejt at hjæ lpe når m an m å køre m ed sådan en m askine. „Ja,
den lyder som en plæ neklipper“ ; siger N iclas S
Så er det tid til den læ kker buffet hvor børnene går op og
tager lige det de har lyst til.
M aden som vi får består a f rugbrød m ed forskelligt pålæg,
grønsager, frugt og en lun ret som fx kunne væ re pandekager m.
fyld, frikadeller m.m.

BIAVLSOM
HOBBY

Biavl som hobby

1 ff 7 fl

Vi er nu kom m et i august måned. Som m erferien er ved at
være slut, selv om vi ikke har haft det bedste som m ervejr i år, og
det er nu tid til at få det sidste honning høstet.
F or 3 uger siden gjorde je g bierne vinterklar, det vil sige, de
fik m indre plads at yngle på. Jeg ønsker frem over efter honnin
gen er taget fra dvs. resten a f året, vinteren over, og indtil for
året begynder at b ierne kun har den plads de skal bruge til at bo
p å og opbevare vinterforråd i, ellers kan de ikke holde varm en
om vinteren, og dør a f kulde.
Jeg skulle derfor finde dronningen og have hende i vinter
boligen, det er ikke altid nem t at finde hende iblandt de ca.
50.000 bier der er i stadet, derefter bliver der lagt et gitter over
vinterboligen som dronningen ikke kan gå igennem , da hun er
større end arbejderbierne, je g er nu sikker på at dronningen kun
y ngler i vinterboligen, sam tidig kan bierne stadig sam le hon
ning og gem m e den i resten a f stadet. E fter 21 dage er al den
yngel der var i resten a f boet krøbet ud (det tager 21 dage fra

så bliver der rigtig røveri, og så er det ikke skønt at være biavler.
Så derfor ingen bier i slyngerum m et og rum m et skal være tæ t og
døren lukket:
Bierne bliver fodret med sukkervand, som man selv blander
eller også køber man det blandet. Jeg køber det blandet i spande
lige til at fodre bierne med, de far ikke alt fodret på en gang men
over 3 eller 4 gange, efter 1 uges tid har de taget det første foder
ned i boet og de skal nu behandles fo re n m ide som tager livet a f
bierne hvis de ikke behandles for den. Varroa miden som den
hedder, kom til Danmark i 80 em e, er en snylter, som suger krops
væ ske a f bierne. Bierne skal derfor behandles for at slå m iden
ihjel, ellers dør bierne. M an kan enten behandle m iden kem isk
eller m ed syre. M ange bruger syre da det er organisk og findes
n aturligt i naturen. Jeg behandler bierne m ed syre og efter endt
behandling fodrer je g bierne fæ rdig over flere uger.

æ gget bliver lagt til den nye bi klæ kker), derefter kan je g tage
resten a f ram m er og kasser ind til slyngning.
En dag gerne tidlig på dagen skal je g så have honningen
taget fra bierne, de synes bestem t ikke det er sjovt, så de bliver
derfor gerne sure og så får je g gerne liere stik, sam tidig er der
ikke så m eget nektar at flyve efter på denne tid a f året, så
næsten alle bier er hjem m e, når så je g roder i bierne for at tage
honningen, skal je g være om hyggelig med at få det afdækket
ellers starter de røveri a f honningen og så er det ikke sjovt
læ ngere når alle bier er hidsige, derfor er det bedst at gøre det
først på dagen, da de er m ere rolig på denne tid a f dagen.
Sam tidig med at je g tager honningen skal je g fodre bierne
med sukkervand ellers har de ikke noget at spise, da je g tager
deres forrådskam m er når je g tager honningen. H onningen er jo
i virkeligheden biernes vinterforråd som de skal leve a f vinteren
over, når je g som biavler gerne vil have honningen er je g derfor
nødt til at fodre dem.
N u skal honningen slynges og je g ønsker ikke at fa bier
med ind i slynge rum m et, fordi de svæ rm er om ørerne på en og
stikker også hvis de bliver generet eller klem t, ligeledes kan de,
hvis ikke slyngerum m et er helt bi tæ t flyve hjem og fortælle
resten a f bierne at der er dejlig tilgæ ngelig honning at hente, og

Efter endt fodring bliver bierne gjort vinter klar, foder
spandene bliver ijernet, og bierne dæ kket ned hvis det er nød
vendig. I slutningen a f novem ber eller først i decem ber får de
igen syre for at dræbe de sidste m ider inden vinteren og deref
ter skal de helst have fred og ro indtil næste forår.
Biavleren skal nu igen have ryddet op og gjort klar til næste
biår. I mellem tiden kan vi nyde årets høst a f honning, er der
overskud a f honning kan biavleren bruge vinteren på at brygge
m jød og smage på sidste års bryg.

Tekst & foto: Inge Lis Saksager

BØRNEHAVEN
SKOVAGER

Høstuge
I uge 35 havde vi høstuge i Børnehaven Skovager - en fast
tradition, som både børn og voksne ser m eget frem til!
Børnene m edbringer selv frugt og grønt hjem m efra til denne
uge. Igen i år var Skovagers køkken flydt med flotte og velduf
tende afgrøder.
Børnene bagte gulerodsboller, squashboller, squashkage,
syltede rødbeder, lavede m arm elade, kogte saft, lavede æ ble
grød og m eget andet. A lle fik et glas syltetøj m ed hjem - med
hjem m elavede stoflåg.
Torsdag i høstugen fik vi m ad på bålet - suppe med kartof
ler, gulerødder og kylling.

Natur-uge

I ugen efter havde vi natur-uge og deltog i N aturstyrelsens
„N aturens dag“ .
Temaet for dette års projekt var „vand“
Heldigvis kom der m asser a f vand fra oven i denne uge, så
der var rigeligt m ed råm ateriale at lege med.
Børnene lavede m udder-m alerier, hoppede i vandpytter,
gravede kanaler m.m.
O nsdag var vi på tur til Rakkeby for at besøge T ina fra
b ørnehaven.
T ina har en sø på marken og her fiskede vi med net.
Torsdag kom alle Skovagers foræ ldre til efterm iddagskaffe
i børnehaven. De skulle selvfølgelig sm age på de m ange lækre
kager og boller, som vi bagte i høstugen.

Rumpebumperne
Rum pebum perne er 6 fantasifigurer, som vi lige nu har be
søg a f i Skovager.

Tekst & foto: Børnehaven Skovager

Figurerne hedder Dok, Sanse, Rim se-ram se, M ulius, G øjser
og Hurlumhej.
De 6 figurer repræ senterer de 6 forskellige tem aer i vores
læreplaner.
R um pebum perne leger og synger m ed børnene og hver uge
får børn og foræ ldre en lille hjem m eopgave for.
H ver onsdag får vi besøg a f Signe fra M usikskolen, som
læ rer os nye lege og sange.
Til n o v e m b e r skal vi til k o n c e rt i H jø rrin g m ed alle
Rum pebumperne.

BØRNEHAVEN
SKOVAGER

Bedsteforældredage

Bedsteforældredage
En anden tradition i Skovager er bedsteforæ ldredage. Da
gene fungerer som „åbent hus“ , hvor bedsteforæ ldrene kan
komme og følge med i en HELT alm indelig dagligdag i børneha
ven.
Børn og bedsteforæ ldre nyder at have god tid til at lege
sam m en og dagene er m eget hyggelige!

Koncert med Sigurd Barret.
Onsdag d. 28. oktober var de ældste børn fra Skovager til
koncert i Hjørring med Sigurd Barret.
Sigurd spillede sammen med Ålborg Symfoniorkester og
børnene havde en rigtig god oplevelse!

Flytning.
Som et led i helhedsplanen på daginstitutionsområdet blev
det besluttet, at Børnehaven Skovager skal Hyttes pr. 15.
januar 2012. Skovager skal fremover drives på Vrejlev Hæ
strup Skole i et forpligtende samarbejde med SFO Skovhu
set.
Pt. er håndværkere i gang med at ombygge lokaler på
skolen , så de svarer til de behov vi har som børnehave. Bl.a.
skal der ændres på toilet- og pusleforhold, der skal lydisoleres
og der bliver anlagt en helt ny legeplads - kun ti 1børnehaven.
I børnehaven glæder vi os MEGET til at flytte i de nye
lokaler!
Mere om flytningen i næste lokalblad.

Tekst & foto: Børnehaven Skovager

GUDSTJENESTER
OG MØDER

Dato
1. december
4. december
7. december
11. december
18. december
21. december
24. december
24. december
24. december
25. december
26. december
1. januar
1. januar
8. januar
15.januar
19.januar
22. januar
29. januar
2. februar
5. februar
12. februar
19. februar
26. februar
4. marts

L f ir k o h il
IW K e D II

Kirkeåret

Kl.

Kirke

Prædikant

Bemærkninger

Hæstrup
Hæstrup
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Hæstrup
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup

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

Syng julen ind

2.s. i advent
børnegudstjeneste
3.s. i advent
4. s. i advent
juleafslutning
Juleaften
Juleaften
Juleaften
1. juledag
2. juledag
Nytårsdag
Nytårsdag
1.s.e.h.3.k.
2.s.e.h.3.k.
Spaghetti
3.s.e.h.3.k.
s.s.e.h.3.k.
Kyndelmisse
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
1.s.i.fasten
2.s.i.fasten

19.00
10.30
10.30
19.00
9.00
8.00
10.30
14.00
15.30
10.30
14.00
14.00
16.00
9.00
10.30
17.30
10.30
10.30
19.00
10.30
10.30
10.30
14.00
10.30

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

For børnehaverne
De 9 læsninger
Skolens juleafslutning
Børnegudstjeneste

Kaffe og kransekage
Kaffe og kransekage

Kirkekaffe
Vin og chips

Sognepræsten
Kirstine R. R. Rafn

Indre Mission
5. dec.
9. januar
30. januar
27. februar

Adventsmøde i sognehuset kl. 19.30 v/Bent Kjær, Hjørring
Nytårsfest i Sognehuset kl. 19.30
Møde i konfirmandstuen v/ Benny Kusk kl. 19.30
Møde i Sognehuset v/Jørgen Smedegård, kor medvirker kl. 19.30
Kontaktperson: Erik Christensen tlf. 23 47 86 92
Kom og vær med, vi glæder os til at se dig

V re jle v P ræ s te g å rd ,
V re jle v K irke ve j 28,
9 7 6 0 V rå
tlf. 98 98 60 43
M an da g-torsda g
Mail: krr@ km .dk

Kirkegårdskontoret
Vrejlev Kirkevæ nge 1
Poulstrup, 9760 Vrå
K irke g å rd sle d e r

I præstens fravær
N år jeres lokale sognepræst har fri er der afløsning a f enten Ole Holm (Vrå-Em) eller
Viggo N oe (V ejby-Sejlstrup-H arritslev-R akkeby), idet vores i alt 8 sogne har indgået et
sam arbejde om afløsning ved fravær.
Jeg har fridag om fredagen, og det står je r frit for at kontakte enten Ole Holm eller
Viggo N oe, hvis det ikke kan eller skal vente til m andag. Men der ud over holder je g fri
følgende dage:
Lørdag d. 1 7 /1 2 - søndag d. 18/12 (Viggo N oe)
O nsdag d. 21 / 12 - torsdag d. 22/12 (Ole Holm ), vi ses dog til skolens juleafslutning
om morgenen!
M andag d. 26/12 (Viggo N oe)
Lørdag d. 7/1 - søndag d. 8/1 (Ole Holm)
M andag d. 20/2 - søndag d. 26/2 (O le H olm )
Ole Holm kan kontaktes på tlf.: 98 98 10 40 eller mail: OHO@ KM .DK. og
Viggo N oe kan kontaktes på tlf.: 98 99 80 22 eller mail: VN O@ K M .D K

Jan Bjergene Christensen
S ervice m e d a rb e jd e r

Inger Hansen
T lf 98 98 83 60
Mail: vrejlev.kirke@ vh-kirker.dk
Kontortid: M andag-fredag kl 9-12

Menighedsrådet
Form an d
Erik Kristensen
Hæ strupvej 101, 9800 Hjørring
Tlf. 98 98 63 33.
Mail: ge@ bbnpost.dk

NYT FRA
ORGANISTEN

De 9 læsninger i Vrejlev kirke
3.
søndag i a d v e n t-tra d itio n e n t r o holder vi „D e 9 læ sninger“, det vil foregå
som tidligere år m ed læ sninger aflæ gfolk,
fællessang, korsatser, bøn og velsignelse.
Vores kirkekor medvirker, og vil som tidli
gere år synge sm ukt for os. Og igen i år
synger også konfirm anderne for os - dels
alene og dels sammen med kirkekoret. Og
det bliver en rigtig god oplevelse for os
alle.
„L æ gfolk“ er betegnelsen for ikkepræster, altså folk fra m enigheden. Og 9
a f dem vil igen i år læ se højt for os alle.
Præ sten vil bidrage med bøn og velsig
nelse - og således har m ange m ennesker
indflydelse og indvirkning på aftenens
forløb. Og det er nøjagtig dét, at vi er
m ange forskellige m ennesker om det, der
gør aftenen til noget ganske særligt.
Vi vil - naturligvis - også i år fejre
vores fællesskab med lidt godt til ganen
efter gudstjenesten. D er vil være rig lej
lighed til at fa en sludder m ed venner,
naboer, koret, organisten, kirkesangeren
- ja i det hele taget rigtig fa hygget og
slappet a f i en ellers så travl juletid.
Jan B. Christensen var kirketjener og stod for serveringen i 2010

Både voksenkoret og konfirmanderne deltog i de 9 læsninger i2010

Sognepræst Kirstine R.R. Rafn
Foto: Inger Hansen

Sognearbejdet

Sognearbejdet

Skolens juleafslutning
Selv om vi ikke længere har en overbygning på vores lokale
skole, skal vi ikke snydes for en hyggelig julegudstjeneste

onsdag den 21/12, kl. ca. 08.15 i Vrejlev Kirke
hvor alle eleverne forhåbentlig går i fakkeloptog fra skolen
kl. 8 mod Vrejlev Kirke.
I optoget er også børnehave og dagplejen m ed - for alle
børn er velkom m en til en hyggelig m orgengudstjeneste, hvor vi
h ører historien om Jesu fødsel, synger dejlige ju lesan g e og
hygger os sam m en. I skrivende stund er dette arrangem ent ikke
aftalt endnu, m en m on ikke en gam m el tradition overlever
skolesam m enlæ gningerne - så vi kan gøre som vi plejer til ju l?

Spaghettigudstjeneste
Torsdag den 19. ja n u ar 2012, kl. 17.30, kan vi igen samles
om en uhøjtidelig og uform el form for gudstjeneste specielt
d e s ig n e t til b ø rn og b a r n lig e s jæ le . V ores „ s p a g h e tti
gudstjenester“ er en blanding a f gudstjeneste, fællesspisning,
sang, leg og hyggeligt samvær. O g vi har det rigtig hyggeligt,
når vi m ødes i kirken.

D enne årets første gudstjeneste handler om M oses og no
gen a f alle de ting, som han oplevede - og det var ikke så lidt.
O g efter fortæ llingen om det lille M oses-barn skal vi lege med
Play M a is... Og det er bare sjovt. Vi skal lave nogle forskellige
ting a f Play M ais (en slags byggeklodser) og vi m å tage tingene
m ed hjem , når vi er færdige m ed at spise dejlig mad.
Tag m or og far - og bedsteforæ ldre med, de træ nger også
til at hygge sig lid t...

NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

sogneamejaei

Børnehavebørnene i Hæstrup til julegudstjeneste
Igen i år vil vi glæ de os til at byde alle børnehavebørnene
velkom m en til julegudstjeneste i den hyggelige, gam le H æstrup
kirke

ONSDAG d. 7. DECEMBER, KL 10.30
hvor vi igen i år vil høre hvordan det gik til, da Jesus blev født.
Vi vil synge gode julesange og hygge os m ed hinanden i kirken,
lege lidt, se på orglet (og m åske prøve det) - og se p å alt det, der er
inde i den gam le, hyggelige kirke.

Se flere billeder på www.vh-kirker.dk
under Billedgalleri

CVi synger julen ind i Hæstrup Kirke
'

'N

Igen i år vil vi holde den æ ldgam le tradition i hævd; og synge ju len ind
i H æ strup Kirke. T raditionen stam m er helt tilbage fra det Herrens år 2010,
hvor godt og vel 50 glade m ennesker m ødtes og sang, så den gam le kirke
skælvede. Bagefter varm ede vi os med et godt glas glögg og dejlige æ bleski
ver i det unikke kirkerum , hvor freden og roen sæ nkede sig over legem e og
sjæl. H æstrup Kirke kan nem lig noget helt sæ rligt m ed sit varm e kirkerum .
Og sådan en god, gam m el tradition skal vi bestem t værne om, derfor
glæ der vi os til at s e je r alle sam m en

TORSDAG d. 1. DECEMBER 2011, KL. 19.00
til en hyggelig, stem ningsfuld, varm og dejlig aften i gode venner og
naboers selskab. Kom og væ r m ed til at holde traditionerne i live - og fa en
m indevæ rdig aften ud a f det - og tag endelig hele fam ilien, alle vennerne og
naboerne med, de træ nger også til en fredelig aften uden julestress.

Sognepræst
Kirstine R. R. Rafn

Sognearbejdet

NYT FRA
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Billeder fra bømehavensjulegudstjeneste i Hæstrup kirke december 2010

Sognepræst Kirstine R.R. Rafn
Foto: Lars Vissing Vissing

Sognearbe,

VREJLEV-HÆSTRUP
SOGNE

Babysalmesang
At synge for og med et lille barn er en frydefuld oplevelse
for både børn og forældre. At gøre det sam m en m ed andre i et
kirkerum, gør glæden endnu større. Derfor vil vi igen til vinter
invitere til babysalm esang i Vrejlev kirke.
Alle børn fra 2 - 1 2 m åneder er velkom ne sam m en med
deres mor og/eller far.
Vi synger, bevæ ger og vugger salm ernes stem ning ind i de
små. Vi synger sange, leger med tørklæder, små bjælder, rasleæg
- leger med lyde og m eget mere.
Der er en dejlig ro i kirkerum m et, som sm itter a f på os alle,
og jeres børn får en god start i den kristne tradition som er med
til at forme dem , og ikke m indst værdifuldt sam væ r og gode
trygge oplevelser.
Babysalmesang foregår i Vrejlev kirke torsdag fra kl. 10.
Efter ca. en halv tim e i kirken følges vi over i Sognehuset og
slutter a f med en kop kaffe eller te og et stykke brød - og hyg
geligt samvær.
Det koster ikke noget at være med, bortset fra de 10 kr., der
betales for kaffe og brød.
Hvis du vil vide m ere er du velkom m en til at kontakte orga
nist Lene Rom Frederiksen tlf. nr. 98 88 78 81, sognepræ st Kir
stine Rafn tlf. nr. 98 98 60 43, eller en a f vores hjælpere Edith Jess
tlf.nr. 98 98 80 63 eller Jytte Borrisholt tlf. nr. 98 98 83 97.
I vinteren 2 0 12 er der babysalm esang følgende torsdage:
Den 12., 19. og 26. januar.
Den 2., 9. og 16. februar.
Den 1., 8., 15. og 22. marts

Fællesskabseftermiddage
Der er som tidligere frem stillet m ange kilo strikkede
og syede stykker beklæ dning eller tæ pper til at svøbe
sig i, og der bliver gået til den med stor entusiasm e.
Nogle far endda fam iliem edlem m er som bor længere
væk, til at bidrage m ed strikkede ting.
Den 17. oktober havde vi en hyggelig tur til
gamforretningen i Løkken. Vi var 10 damer, der med
stor ildhu, hjalp forretningen med om sætningen.
Bagefter drak vi kaffe på Løkken Badehotel, og viste
hinanden hvilke kup vi havde gjort. Jo, det var en
rigtig „dam etur“
Datoer for den kom m ende sæson er:
6. januar i Sognehuset kl. 14-17
3. februar i sognehuset kl. 14-17
2. m arts i sognehuset kl. 14-17
6. april i sognehuset kl. 14-17
M ØD OP!
Du kan sikkert også bidrage til hygge og sam vær

Edith Jess

Husk - du kan aflevere garn og stoffer i Sogne
huset - alt modtages med STOR TAK

Organist
Lene Rom Frederiksen

Voksenkorets julekoncerter
Tirsdag d. 13. december kl. 19.30 inviterer voksenkoret
til julekoncert i Vrejlev kirke. Koncerten er et
samarbejde mellem Sæby Voksenkor og kirkens eget
voksenkor. Det er første gang de to kor skal arbejde
sammen, og der vil lyde både klassiske toner - bl. a.
Mozarts kendte og elskede Ave Verum og rytmiske
sange, samt nye og gamle julesange.
Sæby Voksenkor ledes af Søren Rasmussen, organist
i Abildgårdskirken i Frederikshavn, Vrejlev kirkes kor
ledes af kirkens organist Lene Rom Frederiksen.
Vi får lejlighed til at lytte til, og synge med på julens
kendte og elskede salmer og sange men får også
mulighed for at høre og lære lidt nyt.
Vi håber at mange vil finde vej til kirken, og finde julens
fred og glæde gennem sang og musik

Gudstjenester i julen

\

Der er mange gode lejligheder til at komme i kirke - og
navnlig i juletiden. Her er tider og steder, og her er
noget for en hver smag:
1.søndag i advent, d. 27/11, kl. 10.30 i Vrejlev kirke
med kirkekaffe.
2.søndag i advent, d. 4/12, kl. 10.30 i Hæstrup kirke.
Julegudstjeneste for børnehaverne, den 7/12, kl. 10.30 i
Hæstrup kirke.
3.søndag i advent, d. 11/12, kl. 19.00 i Vrejlev kirke;
„De 9 læsninger“, koret medvirker, ligesom
konfirmanderne danner kor og lokale læser
bibeltekster. Vi hygger og bagefter med lidt godt til
ganen.
4.søndag i advent, d. 18/12, kl. 09.00 i Vrejlev kirke;
højmesse v/Viggo Noe
Skolens juleafslutning, d. 21/12, kl. 08.15 i Vrejlev
kirke, meget stemningsfuld oplevelse afen
gudstjeneste, der foregår i „børnehøjde“.
Juleaftens dag, d. 24/12, kl. 10.30 i Vrejlev kirke
holder vi gudstjeneste mest for børn og barnlige
sjæ le... Der fortælles om Jesu fødsel, vi synger gode
kendtejulesange-og hygger os mens vi venter på
julegaverne, julemaden og den dejlige aften, hvor vi
fejrer Jesu fødselsdag.
Juleaftensdag, kl. 14.00 i Vrejlev kirke holder vi en
mere traditionel julegudstjeneste for alle
Og senere endnu, kl. 15.30 i Hæstrup kirke gentager
vi gudstjenesten.
1.juledag, d. 25/12, kl. 10.30 er der julegudstjeneste i
Hæstrup kirke.
2.juledag, d. 26/12, kl. 14.00 er der igen
julegudstjeneste i Vrejlev kirke v/Viggo Noe.
Og endelig er der de to nytårsgudstjenester d. 1/12012, både kl. 14.00 i Hæstrup og kl. 16.00 i Vrejlev
- hvor vi ønsker hinanden godt nytår over en kop kaffe
og et stykke hjemmebagt kransekage efter højmessen.

V ____________________ ___________________ J

Sognepræst Kirstine R.R. Rafn
Foto :lnger Hansen

Vrejlev Kirke
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^ Nytår
Nyt år. Et helt nyt år. Det er da lige til at fejre, at vi igen
og igen far et helt nyt og ubrugt år at tage fat på. Der
gemmer sig mange gode ting i sådan et nyt år. Man kan
næsten blive lige så forventningsfuld, som man bliver det
i tiden op til juleaften. H vilke gaver gem m er dette nye,
kommende år? Det ved vi ikke - ikke før året er gået, og et
nyt står for døren. Men vi håber og tror hvert år, at det nye
år vil bringe os noget a f alt det, vi ønsker os - lige som
juleaftens fint indpakkede gaver... Det er forventningens
glæde, spæ ndingen ved det kom m ende og ukendte, der far
fat i os, og giver os forhåbninger om, at noget godt er i
vente.
Og der er noget trygt og godt ved, at vi kan aflægge
det gamle års byrder og ubehageligheder, og tage fat på et
friskt og ubrugt år. Ikke alle år er lige venlige og lyse, nogle
indeholder triste og tunge begivenheder. Og netop derfor
er det godt og befriende at kunne afslutte et sådant år og
se frem i et helt nyt og spæ ndende år.
Vi fejrer i Vrejlev og H æstrup kirker, at vi far et nyt år.
Det gør vi med en højm esse i begge kirker med efterføl
gende kaffe og hjem m ebagt kransekage. Vi samles i kirke
rummet efter gudstjenesterne og nyder fællesskabet - og
de dejlige kirkerum. Men vi tager behørigt hensyn til den
almene tilstand, idet vi venter med at fejre gudstjeneste til
om efterm iddagen. N ytårs aftens fest og glæ de skal måske
lidt på afstand - med en god, lang nattesøvn - før vi er klar
til at fejre det nye år igen.
Derfor holder vi nytårsgudstjeneste i H æstrup kirke
kl. 14.00 og i Vrejlev kirke kl. 16.00 søndag den 1. janu ar
2012, hvor vi glæ der os til at ø n sk ejer alle sammen et godt
og lykkebringende nyt år.

Mon nytåret skal fejres i en sneklædt kirke?

Kyndelmisse
„Før m ørket sæ nker sig“ er vores tilbagevendende aften
gudstjenester, som i februar m åned falder sam m en med K yndel
m isse - lysets fest.
Torsdag den 2. februar, kl. 19.00 er der i Vrejlev kirke „Før
m ørket sæ nker sig“ i form a f en lysgudstjeneste, hvor vi fejrer
lysets kom m e. Det er godt nok stadig vinter - og form entlig
bitterligt koldt - men vi er på vej mod lysere tider. Og det er nok
værd at hæ fte sig ved i en ellers så mørk tid.
K yndelm isse falder altid 40 dage efter Jesu fødsel og det er
oprindeligt en m arkering a f M arias renselse i tem plet. N avnet
k y n d e lm is s e e r en fo rd a n s k n in g a f d et la tin s k e m issa
candalarum ,der betyder lysets messe. Og som det nok frem går
a f navnet, er det oprindeligt en katolsk højtid, men vi vedblev at
fejre den i D anm ark - også selv om Struense afskaffede den som
fridag i 1770.
Vi fejrer ikke det m enneskesyn, at kvinder er urene efter en
fødsel. M en vi fejrer, at lyset er livet. A t lyset fortrænger mørket,
som vi m ennesker ikke trives i. At lyset er et a f de utallige tegn
på Jesus - „Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig
vandre i m ørket, men have livets lys“ (Jh 8:12). Og det gør vi
m ed læsninger, fællessang og bøn - og ikke m indst m ed fæ lles
skabet efter gudstjenesten over et glas vin eller lign.
Igen i år er vi med i Region N ordjyllands „Toppen a f D an
m ark“ og kan forvente gæ ster fra nær og fjern, der er på ferie i
Vendsyssel. Vi glæ der os til at byde je r alle sam m en velkom m en
i ly seto g varm en i Vrejlev kirke

Høsttema på Vrejlev-Hæstrup skole

vores høst til forskelligt mad, sam t lavet en rigtig god mirabelle/
æ blesaft. D esuden var der bagt forskelligt brød, lavet a f de
kornsorter og m elblandinger, som vi også havde arbejdet med.
D erudover havde m ange elever m edbragt frugter og grøntsa
ger, til brug ved høstfesten, ligesom 3. klasse havde været med
hjemme i lærer Line Thom sens have, hvor de plukkede en masse
modne pærer. Hele høstfestmåltidet blev tilberedt i skolekøkkenet
2. del afh ø sttem aet bød på endnu en høsttur i Poulstrup og blev derefter flot anrettet på et stort ta 'se lv bord.
denne gang hos Edith og Erik Jess, der var så venlige at åbne
Resten a f eleverne satte borde og stole op, samt dækkede
deres flotte have for os. Vi læ rte en masse om de forskellige
det flotte høstfestbord
afgrøder, Edith og Erik dyrker i haven. D ernæst fik eleverne lov
M ange forældre havde også sendt forskelligt „høst-agtigt“
til at høste kartofler, løg og brombær, i den flotte have i Pouls
m ed eleverne, som vi brugte som bordpynt. Der var flotte neg,
trup. H erefter havde vi atter nogle lærerige teori- og praksis
halmdukker, mælkejunger, roer med toppe, kastanjer, små halm
tim er i natur & tekniklokalet, hvor vi også så et par korte film om
baller, høstbuketter, efterårsbuketter, pyntefrugter, græskar, nød
landbrug, høst, dyr på bondegården og en sjov kortfilm om,
der, kom og m eget mere, så vi fik dækket et rigtig flot høstbord
hvor mælken kom m er fra.
til 50 personer, som strakte sig på gangen, hele vejen fra aulaen
3.
del afhøsttem aet var et gæstelæ rerbesøg a f 75-årige Eriktil indskolingen.
Prikken over i'et
Jess, som på spændende vis, fortalte om sine 30 år som land
Som prikken over i'e t havde flere foræ ldre bagt kager, som
mand og om sin søns m oderne landbrug. Da Erik også er lokal
vi hyggede os med, sam tidig med vi sang en efterårs- og høst
historiker, fortalte han endvidere om landbrug og høst i gam le
sang. Efter spisning og sang, var der forskellige lege - både
dage. Det hele blev krydret m ed en række flotte fotos, h v o raf
gam le og nye - sam m en m ed to a f vores idrætslærere
nogle a f dem var fra Eriks egen ungdom på landet. Pausen bød
T il slu t v a r
på gamle lege, som fx blindebuk, der var en a f de populære lege,
der fælles opryd
da Erik Jess var barn. Både vi lærere og alle børnene i indskolin
ning efter høstfe
gen havde en spændende og læ rerig form iddag, med besøget a f
sten og d e t v ar
Erik Jess.
børnene også rig
1 ugen efter besøget fulgte vi op på alt det vi hørte ved
tig gode til.
g æ s te læ re r
Vi har haft et
besøget og for
rigtig godt og læ
a rb e jd e d e v o 
rerigt høstforløb
res høst til for
med de 3 klasser i
skelligt mad og
indskolingen, og
drikke, til brug
har allerede været
ved høstfesten.
omkring mange a f
En d e jlig
om råderne i Fæl
hostfest i ind
les Mål og T rin
sk o lin g e n på
mål, for faget N a
V r e j le v - H æ 
tur & Teknik. Jo,
strup skole
høsten er kommet
Som afslut
g o d t i h u s på
nin g på v o res
V rejlev-H æ strup
store høsttem a,
skole i Poulstrup.
so m a lle e le Tak til a lle
verne i indsko
elever i indskolingen og deres forældre for opbakningen til vo
lingen nu har gennem ført, holdt vi fredag d. 30. septem ber en
res høsttem a.
rigtig skøn høstfest, på V rejlev-H æstrup skole i Poulstrup.
1. del a f vores høsttem a med eleverne i indskolingen på
V rejlev-H æ strup skole, var en lærerig høsttur, hvor vi høstede
m irabeller og rejnfan, og efterfølgende havde nogle gode tim er
m ed teori og praksis i vores natur & teknik lokale.

Halvdelen af eleverne tilberedte maden i skolekøkkenet
I dagens anledning havde vi fire tim er til rådighed og vi
havde i forvejen, sam m en m ed eleverne, forarbejdet en del a f

Line Thomsen, Eva Carlsen og Henrik Hansen
Faglærere i Natur & Teknik på Vrejlev-Hæstrup skole

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Motionsdag
M otionsdagen i uge 41 startede med m orgensang for alle
klasser, efterfulgt a f fælles opvarm ning m ed ZU M BA i hallen
under ledelse a f Lisa D issing Hansen fra idrætsforeningen i
Harken. Tak til Lisa - det var virkelig noget, der varm ede alle
muskelgrupper op og fik sm ilet frem hos os alle.
I flot efterårsv e jr a f v ik le d e s
h e r e f te r
et
s p o n s o r lø b og
sponsorcykelløb i
en tim e, på ru terå
Vi km og det var
h e lt f a n ta s tis k
som eleverne gav
den gas, - nogle
lærere og forældre
deltog også i lø
bene, m ens andre
havde opgaver
m e d at b e tje n e
v a n d - og s a f t
posten, samt tælle
om gange. Eleven
der opnåede flest
o m g a n g e i lø b ,
v a r Jon as fra 1.
klasse, som helt
s ik k e r t h a r et
kæm pe løbetalent
gem t i s ig - J o n a s
løb im ponerende
25 omgange på én
time. Både på cykelruten og på løberuten var der vand- og
saftposter, hvor m an kunne tanke op og saftevandet var
sponseret a f Lya, K,wik Spar i Poulstrup - tak for det. Det
bliver spændende at få sponsorløbet gjort op, men pga. en
helt fantastisk opbakning fra forældre, bedsteforæ ldre, na
boer, venner og firmaer, bliver det helt sikkert til et flot resul
tat. Tusinde tak til alle sponsorerne, for jeres flotte opbak
ning og støtte.
Efter spisepausen var der præm ieoverrækkelse til de ele
ver, der havde opnået flest om gange og til de klasser, der
gennemsnitlig havde opnået flest om gange. U anset hvem der
løb med de sm å præmier, så var der kun vindere denne dag alle gjorde det SÅ flot.
Efter præm ieoverrækkelsen varder fællesaktiviteter, hvor
eleverne havde valgt sig ind på d iscip lin ern e rundbold,
høvdingebold og fodbold. Efter en lille tim e med disse aktivi
teter blev der døm t efterårsferie og det var en kendelse alle
var tilfredse med. Vores 6 . klasse fra V rejlev-H æ strup skole,
var til m otionsdag på T års skole, som en del a f „ryste sam 
men" arrangem enterne med henblik på næste år, hvor de star
ter i udskolingen på T års skole. Det var også et rigtig godt
arrangement og mange 6 . klasses elever har allerede stiftet
nye bekendtskaber og venskaber med de kom m ende skole
kammerater fra Vrejlev-Hæstrup skole.

Karin Dalssaard o s Henrik Hansen

Der var nok at holde styr på for tidtagerne og omgangstællerne.

l

ining med ZUMBA, under ledelse af Lisa
iqgen HUGF'i Harken.

I

Motion i timerne
På V rejlev-H æ strup skole i Poulstrup, har vi stadig m otion
i tim erne og tager som m etider 10 m inutter i gym nastiksalen,
hvor vi alle får pulsen i vejret. D erefter arbejder både elever og
lærere m eget bedre og mere koncentreret.

4 .a fra Vrejlev Hæstrup skole fangede skaller
4.a fra V rejlev-H æ strup skole i Poulstrup, har tirsdag d. 27.
septem ber, væ ret på fisketur i den lille sø i Guldager. Vi fangede
m ange skaller m en ingen gedder. Vi prøvede at fange en geddv
m ed en skalle. G edden bed på hele to gange men hoppede a f
krogen i begge tilfælde. En gang var gedden over overfladen
hvor vi tydeligt kunne se at den var ca. 50 cm lang. Skallen var
stadig levende og vi så der var bidem ærker i den. N ogle a f os fik
skaller med hjem og vi satte en ud i skolens akvarium . Den
døbte vi Kenny. M åske har vi fundet et rigtig godt fiskested. En
ting er i hvert fald sikker: Flere vil gerne tilbage for at opsøge
gedden der slap væk. Det er stadig tilladt at fiske i den lille sø
ved Guldager. Tak til de foræ ldre der gav en hånd med.

Hilsen glade elever og lærere (Belle Møller og Bo Jen
sen)

Tr.mauge om trivsel på Vrejlev-Hæstrup skole
Fra m andag til torsdag i uge 41 har alle på skolen i Pouls
trup haft tem auge. I år var tem aet TRIV SEL. Mandag havde vi
besøg a f en skuespiller, som opførte forskellige scenerom triv
sel. I indskolingen blev eleverne delt ind i hold på tværs a f
årgangene. H oldene skulle arbejde i forskellige værksteder de
forskellige dage, således alle kom til at prøve alle værksteder.
B la . team building, musik, billedkunst og idræt. På mellemtrinet
blev eleverne også delt ind i hold, på tvæ rs a f årgangene, og her
skulle de arbejde med tre forskellige temaer. Det samme hold
arbejdede m ed det sam m e tem a m andag til onsdag. De tre te
m aer v ar dram a, an sig tsu d try k og venner. Torsdag var der
trivselsdag på m ellem trinet med forskellige lege og spil. Det
blev en fantastisk tem auge, sam m en med en masse glade børn,
hvor vi alle har lært en masse om trivsel, tillid, samarbejde, tole
rance, venner og godt kam m eratskab.

Lærerne og pædagogerne på Vrejlev-Hæstrup skole

6.a var urmagere
6 .a på Vrejlev-H æstrup skole i Poulstrup, har i sensom m e
ren afsluttet et forløb i sløjd, hvor de skulle frem stille deres eget
personlige ur i træ.
Først skulle eleverne igennem en idé- og designproces, hvor
de lavede skitser og arbejdstegninger, til de ure, de senere skulle
fremstille. Herefter fortsatte arbejdet i sløjdlokalet, hvor der skul le
vælges m aterialer, hvorefter arbejdet med at måle, save, høvle,
slibe, samle, lim e, male og m ontere gik i gang. Det kom der en
m asse forskellige flotte ure ud af, som eleverne fik med hjem,
efter de havde væ ret udstillet på skolen i et par uger.

TÄRS
SKOLECENTER

Tårs Skolecenter med 570 elever- et godt sted
at lære - et godt sted at være
S k o le le d e lse n på T års S k o le c e n te r b estår af: S k o lecenterleder Jan Breivik, skoleledeme Pernille Daarbak og Tommy
L illelund C hristensen, SFO lederne A nne Friis Schm idt og K ir
sten Biegel, adm. leder M ette Jensen og teknisk serviceleder
Henrik Simonsen. Vrejlev-Hæstrup om rådets skoleTirsdag d.
16. august 2011 var allerførste skoledag i Tårs Skolecenters
historie. Tårs Skolecenter er dannet ved en sam m enlægning a f
Lørslev Skole, Vrejlev-H æstrup Skole og Tårs Skole. Fra skole
året 2011/2012 undervises der i to a fd e lin g e r- nem lig på Tårs
Skole og i Poulstrup på Vrejlev-H æstrup S k ole.T års SkoleTårs
Skole har 23 klasser fra 0.-9. klassetrin, og ligger ideelt placeret
midt i T års by, hvor den naturligvis først og frem m est fungerer
som folkeskole for byen og tilhørende opland. Skolen er des
uden hjem sted for andre aktiviteter a f kursus-, foredrags- og
idrætsm æssig karakter, ligesom den huser den lokale ungdom s
skole og juniorklub samt Lokalhistorisk Forening. Fra skolen er
der nem adgang til grønne om råder og gode idrætsfaciliteter
med boldbaner, idrætshal og svømmesal. På Tårs Skole har hånd
væ rkere i et års tid, væ ret i gang med en stor renovering, der
bl.a. giver skolen en ny tilbygning, der sikrer elever og perso
nale et rigtig flot og større m ediatek/bibliotek, sam t nyt køkken
og bedre kantineplads.På Tårs Skole er der ca. 60 dygtige m ed
arbejdere, der tilsam m en dækker de forskellige fagom råder på
skolen. Skolen fungerer i en del a f skoleåret som praktikskole
for lærerstuderende fra Hjørring Seminarium. Endvidere er flere
pædagogstuderende fra sem inariet i praktik i børnehaveklas
serne. O verbygningseleverne fra V rejlev-H æ strup skole, der er
startet i overbygningen på Tårs skole, beretter enstem m igt om
en god overgang, som er gået m eget lettere end forventet og
om en dejlig skolegang med en m asse jæ vnaldrene kammerater.
Busturen fra Vrejlev-H æstrup skole til Tårs skole varer kun 15
m inutter m ed afgang fra skolen i Poulstrup kl. 7.40.Vrejlv-Hæstrup skole Vrejlev-H æstrup skole er bygget i 1968, og er der
med en a f kom m unens yngste skoler. Skolen i Poulstrup har en
perfekt placering i udkanten a f skoven Poulstruplund, m ed skov
til to sider og en storslået udsigt mod vest. Bag skolen findes
Vrejlev-Hæstrup hallen med motionscenter, samt boldbaner, der
benyttes til skolens idrætstimer. Skolen i Poulstrup har 20 dyg
tige m edarbejdere, som dækker de forskellige fagom råder på
skolen.Skolen i Poulstrup har 7 klasser fra og med 0. årg. til og
med 6 . årg. 1 den 5-årige landsdækkende undersøgelse, som
blev foretaget a f CEPOS blandt alle private skoler og folkesko
ler, udm ærkede Vrejlev-Hæstrup skole sig som den bedste skole
i hele Hjørring kom m une, hvad angår undervisningseffekt og
karakterer. (Den 2. bedste placering blev i øvrigt Tårs Skole, så
der er virkelig basis for det gode sam arbejde, der allerede er
etableret i Tårs Skolecenter). V rejlev-H æstrup skole har des
uden en velfungerende skolefritidsordning (SFO) med navnet
Skovhuset og til januar 2012 far vi endvidere Børnehaven Skov
6.a var urmagere

Tekst & foto: Henrik Hansen

TÄRS
SKOLECENTER

a g e r in d p å s k o le n , så vi s tå r v ir k e lig g odt ru stet til
frem tiden.B ørnehaven S kovager flytter ind i den nuværende
600 m 2 store indskolingsafdeling, som er bygget til skolen i
2000. Ved den nye børnehave etableres i øjeblikket en helt ny
legeplads, som overholder alle sikkerhedskrav og med børne
havens beliggenhed og de perfekte ramm er, samt det dygtige
personale, bliver børnehaven helt sikkert en a f de mest attrak
tive i H jørring kom m une. Børnehaven Skovager vil fa et tæt
sam arbejde med skolens SFO Skovhuset, som endvidere sam 
arbejder m ed børnehaven M øllehaven i Harken.

Flot ny indskoling
Skolen i Poulstrup er i øjeblikket ved, at fa ombygget hele
vestfløjen, der skal huse den nye indskoling og det bliver nogle
virkelig lækre lokaler i et fantastisk undervisningsmiljø. Samti
dig laves der nye ovenlysvinduer på resten a f skolen og det vil
give m ere lys på gangene, som senere skal males hvide. Der er
også sket store forbedringer på it-om rådet, hvor vi nu har faet
fuld dæ kning på det trådløse netværk, så alle områder på skolen
er dækket ind. Desuden er der etableret nye it-lokaler i østfløjen,
så vi står rigtig godt rustet på it-fronten, hvor vi har et mål om at
blive den førende skole i H jørring kommune. I forvejen har vi et
rigtig dejligt og m oderne m ediatek på godt 400 m2, der blev
tilbygget i 2003. Samme år blev skolens fysiklokale totalrenove
ret og da overbygningseleverne frem over fortsætter på Tårs
skole, er lokalet lavet om til et fantastisk N atur & Teknik lokale.
Ved udbygningen i 2000 blev der lavet en del ombygninger og
renoveringer i vestlige del a f „den gam le skole“, og det samme
skete i den østlige del ved udbygningen i 2003. Skolens dygtige
tekniske personale har æren for at skolen og områderne om 
kring den altid frem står pæne og velholdte. Lige nord for skolen
findes skoven Poulstruplund, som benyttes flittigt i flere for
skellige sam m enhæ nge.Skolerne i det nye Tårs Skolecenter
havde tidligere deres egne hjem m esider, men de er nu afløst a f
denne
nye
f æ lle s
h je m m e s id e ,
som
hedder
w w w .taarsskolecenter.dk og her kan man følge med i aktivite
terne på skolerne, H jem m esiden er stadig under opbygning,
m en allerede nu kan elever logge ind på Elevintra, forældre kan
logge ind på F oræ ldreintra og p ersonalet kan logge ind på
Personaleintra. På hjem m esiden kan man finde en masse fakta
oplysninger om skolecenteret, ligesom der løbende vil komme
inform ationer, nyheder og fotos på siden. Personalemæssigt har
vi allerede etableret et rigtig godt sam arbejde på tværs af skole
centeret med vores nye kollegaer på Tårs skole, i form af for
skellige arrangem enter og møder. Der er også nedsat forskellige
udvalg på tværs a f skolerne, så allerede nu har vi fornemmelsen
a f at være to skoler i ét skolecenter. Gør som de /leste, benyt din

lokale skole , Vrejlev-Hæstrup skole i Poulstrup - Et godt
sted at være , et godt sted at lære. Glade og trygge børn lærer
mest.

Tekst & foto: Henrik Hansen

Oprykning i Harken UGF Fodbold
Serie 6-holdet vandt sin sidste kam p i efteråret
med 4-0.
Sæ sonen er gået forrygende - og holdet er nu
rykket op i serie 5.

Oktoberfest i september
Det er ved at være en tradition med O ktoberfest i Harkenhallen og det blev igen i år en super sjov og festlig aften. Alle
kom med godt hum ør og alle gik hjem i m indst lige så godt
hum ør og med tyrolerhat, da vi sluttede klokken godt et!
M usikken blev leveret aflarm oglam per.dk og der var noget
for en hver smag: „D u skulle købe dig en ty ro le rh a t...“ ;0)
Der blev også spillet lidt Bingo,bango, så der var nogen
der kom hjem med lidt mere end en tyrolerhat!
God m ad og festlig musik duer ikke uden alle de glade m en
nesker der m ødte op, tak for en rigtig god aften, håber at se Jer
alle igen næste år, når vi åbner dørene for O ktoberfest i Harkenhallen. Dog kunne det være rigtig sjovt, om ikke der var flere der
fandt tyrolertøjet frem , så A rne ikke bliver den eneste i leder
hosen.
Tak til alle der støttede op om festen!

Zumba for børn i Harkenhallen
Søndag den 9. okt. m ødte godt 30 glade børn op i Harken
hallen til sjov, dans og musik.
Vi startede med at alle blev varm et godt op m ed et par danse
og en leg. D erefter gik de store i cafeteriaet for at lave pande
bånd m ed perler og palietter, de blev rigtig flotte! De sm å blev i
hallen og dansede og legede og det var super sjovt! D erefter
byttede de rundt, så alle fik prøvet det hele.
En rigtig sjov og hyggelig efterm iddag, tak til alle der mødte
op!

Tekst & foto: Lisa Dissing Hansen

HARKENUGF

Legestue i Harken

HUGF - Gymnastik
Sæsonstart

!jjjP

Kom og leg med i HUGFs legestue hver tirsdag form iddag i
Harken Hallens cafeteria. Det koster kun 10 kroner pr. familie pr.
gang og er for børn fra 0-6 år.
Vi slår dørene op kl. 9.30-12.00. Vi har masser a f legetøj, men
det er en god ide at tage m adpakke m ed til børnene, så de kan fa
lov at spise m iddagsm ad inden de skal hjem og sove.
Vi kan alle være med til at bestem m e hvordan vores lege
stue skal være: om vi skal begynde m ed at synge lidt, skiftes til
at tage kaffe/boller osv. med, eller give en ekstra 2 0 ’er en gang
i m ellem for at vi kan have kaffe/te/saftevand stående i køkken
skabet.
D er er ingen tilm elding; duk bare o p ...
H vis du har spørgsm ål, ring til K athryn på tlf.: 42 15 67 88
eller Lotte på tlf.: 60 93 52 63

Vi har nu fået taget hul på vintersæsonen
2011 /12. Vi er startet op med hold i alle aldre, og
der er god tilslutning til næsten alle hold. Som noget nyt tilby
der vi i år enkelt-træ ninger i Zum batom ic (Zumba for børn), det
kan man læse mere om på vores hjemmeside. Vi har også hørt en
lille fugl synge om, at drengeholdene i år forsøger sig med at
lave lidt Parkour. Dette og meget, m eget m ere glæder vi os til at
vise ved vores årlige gym nastikopvisning, den 25. marts 2012.
F ø lg m ed i n y h e d e r i H U G F på v o res hjem m eside:
www.harkenugf.dk

Generalforsamlinger i Harken Ungdoms og
Gymnastikforening 2012
H old øje m ed w w w .harkenugf.dk og se datoerne for
generalforsam lingerne i HUGF.
G ym nastik og fodbold holder generalforsamling i uge
6 . og hovedgeneralforsam lingen er i uge 9.
K om og se, hør og føl hvordan det går i foreningen!
L isa Dissing H ansen
Formand HUGF

Fastelavnsfest
søndag d. 19/2-2012
i Harken Hallen

Hold øje på vores hjem m eside www.harkenugf.dk
når tiden næ rm er sig:

Tekst & foto: HarkenUGF
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ROE-DAGI
GULDAGER

Nostalgisk Roe-dag i Guldager
Knap var plovene sat væ k efter den succesfulde „Store
pløjedag“ hos Palle Kokholm, før veterantraktorfolkene igen
var i marken. 1 w eekenden kastede de sig nem lig over roehøsten og det var med alverdens historisk „m askineri“, begyn
dende med rapjern over grønthøsteren og roeslæ den, til de før
ste roeoptagere med e le v a to r- alt sammen naturligvis monteret
på gamle veterantraktorer, undtagen rap jernet, som er et hånd
redskab.
Det var lørdag den 22. oktober, at M ogens Sørensen fik
samlet ikke færre end 22 veterantraktorer, som deltog i en no
stalgisk Roe-dag på H aurholm vej ved Guldager. Den historiske
udvikling i roehøstm ekaniseringen blev synliggjort, og man
kunne prøve, hvor rap man var med jernet. O g skulle kaffe
tørsten melde sig, og den søde tand klage sig, var der hjælp at
hente hos Poulstrups m otorcykelklub. Kloster - Me, som stod
klar, så man kunne byde konen på kaffe, kage, en pølse, ja, sågar
en „Klosterpandekage“ serveret a f to søde N onner. Der var stor
tilstrømning til at f l stillet sulten og tørsten, og i det hele taget
var pladsen rigtig godt besøgt.
Som vi alle ved, har det været en våd som m er og efterår det satte sit præg på dagen, da vejen til og fra pladsen nærm est
blev bundløs. D et gav en hel del m orskab for m ange og flere
traktorer og vogne m åtte give op. Det vil der blive talt om længe
blandt traktorveteranfolkene, og det er noget der kan laves sjov
med i mange år.
Næste gang veterantraktorfolkene samles, bliver til „Store
Møg Dag“ på Tinghøj vej ved N y R ønnebjerg d. 7 /4 - 2 0 1 2 . Her
vil de gamle veterantraktorer sprede møg ud og vise, hvordan
forårsarbejdet gik til på landet for 30 år siden. Niels Worup

SØVANGSVEJ 31
GULDAGER

Søvangsvej 31 i Guldager
Søvangsvej 31 i G uldager blev bygget ca. 1885 og igen
nem de 125 år har huset haft m ange ejere og endnu flere lejere.
Den sidste ejer, Verner Sørensen, købte huset i som m eren 1961.
Elna, Verners kone, var godt nok m eget ked af, at skulle flytte
ind i huset med deres dengang to sm å børn, siger han. Huset
var til salg, fordi de lejere der boede i huse var blevet bange, da
storm vejr en nat blæ ste den østre gavl ned og den gam le mand
i huset faldt ud a f sengen. M en huset var billigt at kom m e i
besiddelse a f - et sted de havde råd til at bo i for en længere
periode. Verner havde et ønske for sine børn, at de ikke skulle
skifte skole lige så tit, som han havde gjort, fordi hans far var
foderm ester på forskellige gårde. En a f naboerne, H astrup, m u
rede gavlen op og fam ilien kunne Hytte ind. Der var ingen vand
indlagt i huset. D er var en brønd med pum pe udenfor, hvor
vandet, som var a f dårlig kvalitet, blev hentet. Til huset hørte
også et udhus med papbelagt tag. Brædderne herunder var meget
forskellige - både rå og malede og det hed sig, at den ejer der
havde opført huset havde „neglet“ dem rundt om i nabolaget.
Indenfor en årrække blev der bygget til huset - badevæ 
relse, bryggers og også overetagen blev udnyttet, der blev sat
kvist på og lavet værelser, sam tidig blev der indlagt vand og
centralvarme. I mellemtiden var der kommet familieforøgelse, så
der nu var både N anna, Søren og sidst Kaj. Verner fik også
gennem årene bygget en del huse til sin hobby - heste, duer,
høns og prydfugle, som han holdt a f at handle med. Men da
kræfterne svandt, blev hele dyreholdet skiftet ud med nogle
flotte høns , som både ham og Elna nød synet a f lige til det
sidste.
Verner har altid haft arbejde - det har været m eget forskel
ligt, men han har aldrig gået ledig. Elna var også en m eget flittig
arbejder, både i ægpakkeri og pizzeria og ud over har hun haft
rengøring og hjulpet os i Guldager, når vi skulle have gæster
m.m. Uheldigvis blev Elna i januar 2011 ramt a f kræft, som ud
viklede sig m eget hurtigt. Elna og Verner blev da begge enige
om at flytte - havde fået lejlighed på hånden på Vesterlund i
H jørring, men sygdom m en indhentede Elna og hun døde den
23. april - før de nåede at flytte. H erefter flyttede Verner på
Skovgården i Hjørring og vi (undertegnede) overtog huset eller
husene, for der var mange. A lle blev fjernet undtaget et, der nu
er flyttet væk fra grunden og bruges som „lysthytte“ .
H er i eftersom m eren kom Anker, en a f Verners ungdom s
kam m erater, forbi for at gense huset - og så var det væk. Han
fortalte, at han havde boet der som barn og de var en stor
søskendeflok i det lille hus. D esværre døde hans far pludseligt
og m oderen kunne ikke skaffe føden til alle børnene derfor kom
A nker i pleje hos sine bedsteforældre i Lille Pleth. A nker havde
også for nogle år siden besøgt huset for at fotografere det. Han
ville vise sine børn eller børnebørn hvor lidt plads, han og hans
søskende havde, da de var børn. Han m ente at nutidens børn
var lidt forvænte.
Selvom der var sket m oderniseringer i årenes løb havde
tidens tand igen gnavet i huset og det blev revet ned i som m er
- helt i Elna og Vemers ånd. Grunden er lagt til vores have og det
har givet os fantastisk udsigt.

Huset som det så ud da Verner købte det i sommeren 1961

Søvangsvej 31 som det så ud før nedrivning.

Der er stadig en lille bid tilbage af Søvangsvej 31. Der var kampestenssokkel
under hele huset og en del af den er nu omdannet til blomsterbed, der hvor
huset lå.

TekstS. foto kirsten Mouritsen
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Gardiner
Persienner
Plisse
Rullegardiner
Markiser
Foldegardiner
Lamelgardiner

R

v/Jens Peter Jensen
Telefon : 23743018
Email: jp@jpboliger.dlc
www.jpboliger.dk

M a le rm e s te r Ole Dissing A /S
R a k k e b y h o lm v e j 331

Ole Dissing - B iltlf.:

20 66 41 01

9800 H jø rrin g

Kontor:

98 99 80 09

Fax: 98 99 80 47

Kim Dissing - B iltlf. :

25 22 37 52

Tlf.: 98 99 80 09

Gcmn D e*n
JENS PEDERSEN

Virksomhedsvej 2 • 9700 Brønderslev

o l e d i s s i n g .d k

98801400
_____ www.qardlndesiqr),COm_____

A d v o k a tfirm a et
Elmontage ApS

Dyrberg § Brinkm ann
Brink Seidelins Gade 14-16
9800 Hjørring
tlf. 98900997
Østergade 16
9760 Vrå
tlf. 98980177

Super

Hovedgaden 12,

9760 Vrå ................................................................................ 96 20 00 80

El-installation - EDB-installation - Alarmanlæg
Antenne/Parabol - Hvidevareservice
96200080 • 40339514

S trø m g a d e 5 -7
9 7 6 0 Vrå
T lf. 9 8 9 8 11 8 8

Brugsen

ÆSTRUP T10MHEHnHMA
ø m r er P i

V/HENKIKJUHL-21460226

O

K

ALTID BILLIG BEN ZIN OG DIESEL

Sigenvej 5 • 97 6 0 Vrå
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i

S §
MURERFIRMAET BRDR. SOMMER A /S
Hedevej 30
9800 Hjørring

T 9 VRAA
MASKINSTATION

^ ^

Telefon: 9892 1504

AWQWSERtt

KLOAKMartin Sommer
Mobil: 4071 4574

V.' Søren Ulrik Sore-nsefi
I nrtegaarc ■9760 Vraa Tlf 38 i '8 10 88

info@brdr-sommer.dk

ww7/,vr;^-rW;isklnslöliO*1,dk
w w w .b rd r-so m m e r.d k

Et godt nummer til land og by

H øgsted Jlntik og Genbrug
A r b e jd e

u d fo r e s

Rodfi'ttsning ine<l Seppi maxis oil
- ned til 45 cm i dybden

Gravefri dræning af Gold digger

Grenkiiu.sning med Seppi maxiforest

Belægningsarbejde

Å b e n t h v e r m n d a g I O - I ß , x a m t e fte r a f l a l e .

Køb — Salg
H øgstedvej 68
H øgsted
9760 Vrå
Tlf. 98 98 84 99 - 24 43 84 99
E-mail: Hogstedantik@mail. dk

-nedlægning af slanger til jordvarme

Indkørsler
R e iu ltgravn ing a f J C B 4 C X

Terrasser

Arbejde af bæltemaskine JCB 8080

Trapper etc.

Sortergrab

Nedrivning/sanering

360 kg hydralic hammer

Drænarbejde og anlæg af søer

Tilts kovi

J

TAGRENSNING
FACADERENSNING
G R A F ITT I RENSNING
IMPRÆGNERING

Snerydning

Stenknusning af PTH 2000 Crusher HD
Beton og murbrokker

M ichael Lyngby
K lø ve rm a rke n 4 . 9800 Hjørring

Grusvejs reetablering

T elefon 31 10 73 29
G u ld a g e rg a a rd -e n tre p re n ø r

m ail@ algebekaem peren.dk
w w w .algebekaem peren.dk
www.rent-tag.nu

Thomas Thomsen

Møgelhøjvej 105 - 9760 Vrå - Tlf.: 40 95 60 33 - 98 98 80 26
w w w .g u ld a g e rg a a rd -e n tre p re n o e r.d k

Løkkens Vejkro
Løkkensvej 736 - R ubjerg-Tlf. 98 99 61 40

Sm ede- og M askinvæ rksted A/S
v/ Brdr. Somm er A/S
Hedevej 30 • 9800 Hjørring • Tlf. 9892 1504 ■Fax 9890 2818

Rep. a f industrimaskiner
og entreprenørmateriel

A lt i sm ed ea rbejde
Drejning - Fræ sning

F a b rika tio n af sneplove

Arb. rustfri stål og
alum inium

Tom Bak s Hønseri
Saksagervej 302
9760 Vrå

SERRITSLEV
MURERFORRETNING A/S
v/ Murermester Ole Ulrik

Tlf. 98 83 70 49
M E S T E R TØMREREN
Søren Søndergaard

#GARANTlf
////

ORDNING l l l l l

Svenstrup vej 13t - 9760 Vrå

Tlf. 28 30 80 72

Alt i murerarbejde
• Reparation • Nybyggeri • Landbrugsbyggeri

Tilbygning ♦ Nybygning * Ombygning
Døre & vinduer * Tagrenovering m.m.

-Ring og fé et uforpligtende tilbud

Voerhøj
MaskinstationA/S

K R O N E
VINDUER

Terpetvej 490, 9830 Tårs

T lf. 4 0 1 9 55 99

Krone Vinduer A/S

K l FYRRETRÆ

Aalborgvej 570 ■Harken

98 98 85 99

111 9624 ?860

www.kronevinduer.cfc

MS Staldm ontage

Poulstrup

Køkkengrej • Brugskunst
Smykker • Gaveartikler

< « (< ((< < < (« « « « < ( < < U U U < < « « « « < « ( ( « « « (« (C £

Peter Sønderlev - Svenstrupvej 520 - 9830 Taars
Biltelefon: 40 11 10 45 - Fax: 98 96 28 48 - SE nr.: 17 87 34 82

C lntcnncTcknik
* Paraboler

* A n t e n n e a n læ g
* Lydanlæg
* Fladskæ rm e

TRÆ / ALU

Q/

Italienske vine
Å lborgvej 602, 9760 Vrå
tlf. 98 98 62 15
w w w .verasvine.dk

★ Aut. kloakmester
★ Udmugning
★ Gravearbejde
★ Nedbrydning
★ Anlægsarbejde
★ Snerydning
★ Containerservice

GLAS, KERAMIK,
PILERET, SMYKKER

m ø

M ontering/installering af:

0

Ø stergade 2 • 9760 Vrå

T Å R S M IN ID O Z E R &
E N T R E P R E N Ø R F O R R E T N IN G
«««««««««(<«<«««««
««««««««<«««««(««< T L F . : 9 8 9 6 1 0 4 5

S

MAHOGNI

f' j Gave
Hjørnet

Hovedgaden 75

T lf. 23 35 82 60

0

9760 Vrä

To!lestrupvej 195
9 760 Vra

Tlf. 40 55 22 00
www.jysk-antennetekhik.dk
kontakt@jysk-antenneteknik.dk

Åbningstider:
Mandag, Onsdag, Torsdag: 10-14
Tirsdag 10.00-16.30,
samt nir flagene er «de.
Ålborgvej 475, Hæstrup Molleby
kiramikflpniu.dk
Bestillinger modtages, eventuelt med logo.

Kloak & Entreprenørarbejde i højeste kvalitet

POULSTRUP KLO AK & ENTREPRENØR

■
■
■
■

■ Flisebelægning
B Kloak of dræn
B Støbning af
sokler og gulve
■ Oprensning af grøfter
■ Kloak-TV

Alt vognmandskørsel
Udlejning af containere
Kranarbejde
Levering af sand,
sten og grus

Tonny Johansen » Nr. Lie «
E-mail: nrlie@c.dk

Vrejlev Klostervej 320
9830 Tars

Frederikshavnsvej 58, Hjørring, tlf. 98 901511
Østergade 123, Brønderslev, tlf. 98 82 5711
Gørdervej 3, Pandrup, tlf. 98 24 64 66
Sæby Landevej 396, Tårs, tlf. 98 95 8311
9850 Hirtshals, tlf. 98 94 43 66

■ Opgravning af
træer og buske
■ Rendegraver
■ Minigraver
■ Oliehammer
■ Minilæsser

www.baggesen.dk

Ilf. 29 ( 1 89 39

DØGNVAGT

Vinduer og døre

T T ' * \ X

km . >

- i håndværkskvaiitet
Vi yder professionel rå d g iv n in g
• Vi ko m m er og ta g e r m å l - også a fte n
• Vi leverer og m o n te re r - til a fta lt tid
•

-skift over til f . klasses traerpiffeY,
v i

*

*

► ^

A lle v o re p r o d u k te r e r in d iv id u e lt tilp a s s e d e og
fre m s tille s som r e n t h å n d v æ rk s a rb e jd e - i
e n te n fy r e lle r m a h o g n i - m e d e fte r b e h a n d lin g
e ft e r ønske.

v *

H a u s a g e r V in d u e r g i'r 5 års g a ra n ti - o g v o re
p ris e r e r a b s o lu t k o n k u rre n c e d y g tig e .
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Ring o g h ø r m ere o m vore p ro d u k te r - o g priser.
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9760 Vrå

Bin Hausager Vinduer
—'

■ d * ■v

som er C O 2 neutrale

Tlf.: 2371 9415

v. Lars Peter H a usa ger
Bøjholmvej 4, Sæsing, 9830 Tårs
Tlf. 9 8 967755 fax 98967788

Vi brænder for kvalitet...
kr*
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Succes'en fortsæ tter
I 12

år

h a r je g

nu

h ju lp e t

over

1 0 0 .0 0 0

bedre, h e r i 2011 har vi nye ko n ce pte r og p ro d u kte r,
h v o r d e r in g e n g ræ n se e r f o r h v o r m e g e t du kan
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Nyere brugte biler

m e n n e ske r m ed a t tje n e fle re penge i h e le ve rd e n ,
og successen fo rts æ tte r, a ld rig har tim in g e n væ re t
som v il r e v o lu tio n e r e r e og e t a flø n n in g s s y s te m ,
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NeunomediaAps
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tje n e .
Ring 6 0 2 0 2 0 7 0 e lle r e m a il k im (5 )flp .d k f o r
u f o r p lig t e n d e in fo r m a tio n s m ø d e og en g o d ko p

Se bilerne på
www.poulstrupauto.dk

k a ffe .

Qj
Du kan ogsa blive fadderfam ilie i et unikt p rojekt i
O Uganda, hvor et fa ttig t barn venter på din hjælp

CO
^

M.v.h. KIM MADSEN

^

N e u ro m e d ia Aps
H ø g s te d

POULSTRUP
AUTOVÆRKSTED
H ovedgaden 70 • P o u ls tru p
9 7 6 0 Vré

Tlf. 98 98 81 07
40 26 81 07

P o u ls t r u p

VRÅ TOMRER- OG
SNEDKERFORRETNING ApS

Ø r r e d f is k e r i

S ”

C a ll» !

98 98 85 22

J klip og sol

Søren Nymann - Villy Søndergaard
G ønderupvej 10, Poulstrup
9760 Vrå
Tlf. 98 98 81 50.

Sdr. Allé 49 - 9760 Vrå
Tlf. 98 98 17 80 . 98 92 81 95 - 98 82 59 02

v/Sonja Larsen, Engager 1
Poulstrup, 9760 Vrå

Vrejlev-Hæstrup Hallens
M otionscenter

|fi Vrå bageri

Træning når du har
tid og lyst

JERNBANEGADE 10
9760 VRÅ

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

TLF. 98 98 10 51

Tømrermester

VI KAN ALT DET
ANDRE TRYKKERIER
OGSÅ KAN...
14001

Klaus Bonkegaard
Hovedgaden 69 - Poulstrup
Vinduer og døre i træ og plast
T agarbejde
R e pa ration er
O m bygning
Kørsel med rendegraver

IMPORT
Plastvinduer og døre

VI KAN OGSÅ MEGET AF DET,
SOM ANDRE TRYKKERIER

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

NYT
T ræ pille r til stoke rfyr leveres billigt

IKKE KAN

Mobil-tlf. 28181333

•

i n f a lle t !
-

a ltid lige ve d hånden

Tars Tommerhandel
Johs. H a n s ^ n s v e j 2 . 9 8 3 0 Tårs

Tlf. 96 96 12 66

Frilandsvej 3, 9760 vrå, Tlf. 98 98 14 66, Fax 98 98 22 45
e-mail: info@braemer-tryk.dk, www.braemer-tryk.dk

BYGGECENTER
Man.-fre.
0 7 .0 0 -1 7 3 0
Lør
09.00-12.00
PROFFCENTER
Man.-fre.
07.00 - 16.00
Lør.
09.00-12.00

W W W .XL-BYG.D K

MURER- &
T Ø M R E R F IR M A
S v e n d J a k o b s e n s E ftf.

v/ S Ø R E N J A K O B S E N
Ø S T E R M A R K E N 61

TELF. 98 9 8 63 73 • BILTELF. 2 0 96 63 73 • FAX 98 98 6 6 73

Ny annonce?
ring 98988325

H JE S T V W

TELEFO N

-

R

9 8

9 8

61

OO

H Æ S T R U P V E J 114 - 9 8 0 0 HJØRRING

VRÅ APOTEK
Østergade 19 • 9760 Vrå
Telefon 9898 1061

eller konfirmation...
Hold festen i

Poulstrup
Forsamlingshus

CL
O.
13
i—

Z )
(X
< /)

3
O
CL
■
in

I

oT

I—

03

>
LU

Z

_ l

LU

“ 5 _J
LU

U )

Q3

- I

en <
> 1

Hele egnens
samlingssted
Sport og
fritid

"5
0

CL

Tlf. 23 11 65 49

HARKEN HALLEN
s t e d e t f o r e n g o d fe s t
H allen har p lad s til c a . 220 pers.
C a fe te ria e t til ca. 5 0 pers.
Henvendelse: Elmer Madsen
Tlf. 98 98 62 89 - MOBIL 41 60 62 89
Harken UGF

POULSTRUP
WS
Niels Erik Johansen
Aut. W S-installatør

Nedre Byvej 19 - Poulstrup - 9760 Vrå
Telefon 98 98 80 09

KLINIK & KURSUS
Akupunktur, Massage, Samtaleterapi
w w w . l in e g r a a . dk

. W S INSTALLATIONER
. NATURGASANLÆG
. STOKERANLÆG
. SOLVARME
. BLIKARBEJDE

w w w .m o l h o l t . dk

Telefon 98988200

Bækvej 20, Poulstrup

m o lh o lt
e t v u w )t fo rtU Q e n d e

&mon
E se
Harken9liefyrservice

X TLF. X
98 98 84 91
Bredgade 43
9830 Taars
Tlf. 98 96 19 09
Lukket mandag
Poulstrup Snedker- og Tomrerfirma

•
•
•
•
•

BØRGE BACH
40 1831 62

M
Ålborgvej 551 • Harken • 9760 Vrå
Tlf. 98 98 62 25 / 40 18 31 6 2-F a x 9 8 98 6 2 1 9

KWIK SPAR
Hovedgaden 32, Poulstrup
9760 Vrå
Tlf. 98 98 80 05 • Fax 98 98 80 04
poulstrup@spar.dk

VENDSYSSEL LOFT &
HULMURSISOLERING

rHP^

v/ Leif Jensen

Isolering af:
Lofter • Hulmure • Etager

wvm.hpg.dk

ROCKWOOL
indblæsningsfirma

2826 19 76 * 98 98 10 03
»Vi puster varm e ind på din konto«

Glarmesterarbejde.

Uforbindende tilbud
gives gerne.
Tlf: 98 98 84 91
Fax: 98 98 8591
Mobil: 20 43 84 91/24 24 98 70
E-mail: pst(a),pst-poulstrup.dk
www.Dst-ooulstruD.dk.

HP Huse A/S

Autoriseret

..

•

Tlf. 96 25 15 OO
A lle fo rm e r fo r m urer-, tøm rero g snedke rarbe jd e udføres.

VfRNESM y

Landbrugsbyggeri.
Reparationer.
Nybyggeri.
Ombygning.
Tilbygning.

Tømrermester

Christian Rytter
Årupvej 91

www.vlhi.dk

Euro Plast
Vinduer og Døre A/S
TLF. 98 83 70 55
FAX. 98837033
E-mail INF0@EUR0-PLAST

9760 Vrå

Alt i tømrerarbejde
Tlf.: 9899 9587 • Mobil: 2567 4091
Fax: 9899 9588 • www.cr-rytter.dk

Hæstrup
Murerforretning ApS
BJARNE THOMSEN
Murermester

Britta Ammitzbøll

GI. Løkkensvej 4
9800 Hjørring

POULNTRI PVIMM KNPOI.KRI!NC
Lindager 24
Poulstrup

lndustrt„,
H

9760 vrå

,

q i

V iiid iu - N p u lr r iiiK

ml\< n<liic ok

Mobil 40 51 22 05

2293 3757

98 98 61 45

in d v e n d i k , n « in ( r< -iiK » rin i£

King og f i et Kroll" tilbud

NYHED
Salg og

1
,

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

installation
af Zensehome

n,,,m

K

Sjt\EL-TEKNIK
Al/t. EL-installatør Eigil Thomsen

Tlf. 98 98 84 84

Jes Friedlev Mikkelsen
Søvangsvej 27, Guldager, 9760 Vrå
E.mail: friedlev@mail.tele.dk

T

BOLIG

I

1E R H V E R V 1

* Byens M æ glere 1
STATSAUTORISEREDE EJENDOMSMÆGLERE OGVALUARER
VIGGO ANDERSEN - FRANK ELEFSEN
■

TELEFON 98 92 4 8 66

A ltid venlig og
p 6 r io r J 3 g b e t j e n t ©

9760 Vrå

p in lokale butik
.

.

Tlf. 98 9810 58

.n — r

Gabriella Jørgensen
Præ stevej 3, H æ strup
M ø lle b y å b n e d e den
10.sept
D et var m eg et o v e r
vældene med gæster fra nær
og ijern (fra Skagen til Had
sten). Det var rigtig glæ de
ligt at se at så m ange lokale
havde lyst til at kigge forbi,
i alt var der ca. 250 besø
gende.
Vi var heldige med, at
vejret var med os og det var
m u lig t at n y d e e f te rå rs 
solskinsstrålerne i haven.
I
der inviteret gæsteudstiller. Hera D esign fra Hæstrup M ølleby
m ed sølvsmykker, Flem m ing Fiol fra Tuen med keramik, H anne
Thyrrestrup fra Sindal med puder og filtede tørklæ der med tryk,
Bjarne Thyrrestrup fra Sindal, Anne M arie Lund fra Sæby, og
Nini Jørgensen fra Hjørring med malerier sam t mine egne sm yk
ker, skulpturer, relieffer og fade i glas.
Å bningstalen blev holdt og den røde snor blev klippet a f
designer og kunstner Niels Christian Bach fra Tolne.
Det var en rigtig dejlig weekend.

denne w eekend var
Der vil løbende kom m e produkter i m it studio. Der er dog
m uligt at få lavet opgaver på bestilling.
Jeg arbejder med støbning og koldglas teknik. Dette bliver
udform et til brugskunst, skulpturer og relieffer, gerne i kom bi
nation med raku/keram ik, metal, strandingstræ og granit.
Det er planen i løbet a f vinteren, at udarbejde større tekstil
billeder med maling og tryk.
Jeg har åbent hver torsdag fra 17-22 sam t efter aftale.
Se gerne min hjemmeside www.gabriella-de3fisk.dk

LOKALBLADET

VEJVISER

bladet
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 velkom ne til at indlevere,
hvad man har, stort eller småt, til
meddelerne e lle r redaktionen.

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

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

REDAKTION
Ansvarshavende
Foreningsstof
Redigering
Annoncer
Korrektur

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

98988063
28456698
98988325

Lillian Toft Jensen,Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå
Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå
Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60,9760 Vrå

98988422
98986166
98986495

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

Ingen meddeler
Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring
Jytte Schneider Jacobsen, Hæstrupvej 42, 9800 Hj.

98986467
98986413

Ingen meddeler
Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring
Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå
Hella Hansen, Engkærvej 8, Poulstrup, 9760 Vrå

98986289
98988029
98988325

Lilly Buus Jørgensen,
Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå
Aase Hvidberg Henriksen,Ålborgvej 603, 9760 Vrå
Henrik Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå
Anette Worup, Svendstrupvej 180, 9760 Vrå
Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Jens-Ole Frederiksen, GI. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå
Anette Worup, Svendstrupvej 180, 9760 Vrå
Børnehaven Skovager, Skovager 7,9760 Vrå
Henrik Hansen, Lindager 17,9760 Vrå
Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå
Servicemedarbejder Inger Hansen
Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå

98988011
98988394
60776446
40616730
61363490
98986346
98988688
61363490
98988327
98988394
98982231

FORENINGSSTOF
Aktivitetshuset
Børnenes jord
HUGF
KFUM-Spejdeme
Kloster MC
Møllehaven
Poulstrup Borgerforening
Poulstrup Rideklub
Skovager
Sport 81
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening
Menighedsråd

98988360

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

poulstrup.net

Multinetværket/Landsbyrådet

www.poulstrup.net
er en intemetportal for VrejlevHæstrupområdet.

‘l\x .
Portalen drives med frivillig
arbejdskraft ligesom Lokal
bladet under Multinetværket
med en selvstændig redaktion.

og samarbejde,
- støtter foreninger med
LAND ft BY ET GODT STEO AT BO

Portalen støttes af en række
lokalevirksomheder og med
Sparekassen Vendsyssel som
hovedsponsor.
Stof til nyhedsdelen og
aktivitetskalenderen kan løbende
indsendes til

ih@hansen.tdcadsl.dk

- formålet er en projektorienteret
organisation for initiativer, der har en
kulturel eller social målsætning,
- et netværk for kommunikation

Projekter p.t.
Herfra min verden går
Byfornyelse

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

SK O L E N

Vrejlev-Hæstrup skole
Skoleleder, privat
Skoleleder
Lærerværelset
Skoletandplejen
Teknisk serviceassistent.
Teknisk serviceass. privat
Skolevejlederen
Skolebiblioteket
Skolefritidsordningen
Juniorklubben
Ungdomsklubben
Ungdomsskolen
Skolebestyrelsen

Poulstrup Skolevej 3,9760 Vrå
Pernille Daarbak, Skovbovej 6, 9850 Hirtshals............
K ontoret..........................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Jens Erik Mølbak Vidriksen ..........................................
Bispensgade 11, 9800 H jørring..........................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå ............................
Flemming Jensen, Søndervej 130,9800 Hjørring

72333980
41224251
72333982
96231588
72333797
41223988
60657181
72333987
72333986
72333990
96231587
98988367
96239708
98963421

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

98986346
98986347
98988327

Ålborgvej 49,9800 Hjørring

96234711

Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28,9760 Vrå
Anders Boelt Kristensen, Fredensvej 25, 9760 Vrå
Lene Frederiksen, Vingevej 17, Vrensted, 9480 Løkken
Charlotte Kristiansen

98986043
20630807
30129081
98998362

D A G IN STITU TIO N ER

Møllemarken
Rundmarken
Skovager
PLEJEHJEM

Skovgården

Vrejlev-H æ strup
Kirker:

Kirkegårdsleder
Servicemedarbejder
Menighedsrådet

LOKALHISTORISK ARKIV:
H ovedgaden 8
Åbent: Mandag
16.00-18.00
AKTIVITETSHUSET:
Åbent: Tirsdage
11.30-16.00
Torsdage 8.30-16.00
Fredage
8.30-13.00
F o d tera p eu t:
Bestil tid på
tlf. 98988011
BO G B U SSE N :
Poul s tru p :Mandag 15.20-16.20
SPAREKASSEN
VENDSYSSEL:
Ø stergade 15, 9760 Vrå
T lf. 82229000
M andag - fredag.. 10.00-16.00
T orsdag .............. 10.00-17.30

WEB-GUIDE

KIRKERNE

Sognepræsten
Kirkesanger
Organist
Kirkebil

ADRESSER

SPO RT81:

www.pv81.dk
BO RNENES JORD:

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

98988360
23831450
98988284
98986333

KIRKERNE:

www.vrejlev-haestrup-sogne.dk
POULSTRUP.NET:

www.poulstrup.net
VREJLEV-H/F.STRIJPSKOLE:

www.taarsskolecenter.dk

FO R EN IN G ER / FO R M Æ N D

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

Bodil Nielsen, GI. Rønnebjergvej 4,9760 Vrå
Lisa Dissing Hansen, Ålborgvej 841,9760 Vrå
Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60,9760 Vrå.
Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå
Martin Povlsen, Hovedgaden 36, 9760 Vrå
Line Thomsen, Hovedgaden 77, 9760 Vrå
Niels Worup, Svenstrupvej 180, 9760 Vrå
Tom Bak, Saksagervej 302,9760 Vrå
Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå
Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå
Keld Jensen, Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå

98988362
28722797
98986063
98986824
98986534
51298026
40687368
98988777
98988271
98982231
98988422

MAIL-GUIDE
SOGNEPRÆSTEN:

krr@km.dk
VREJLEV-HÆSTRUP KIRKER:

vrejlev.kirke@vh-kiiker.dk
MENIGHEDSRÅDET:

ge@bbnpost.dk
LOKALBI ADFT:
HALLER OG M ØDELOKALER

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

e@jess-rantzau.dk
Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring
Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring
Hovedgaden 8,9760 Vrå, v/ Erik Jess
GI. Rønnebjergvej 9,9760 Vrå
Birkager 6,9760 Vrå
Munkholmvej, 9760 Vrå
Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå
Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå

98986390
98986244
98988063
98988011
98988449
98988491
98988088
98988360

POU LSTRUP.NF,T

poulstrup.net@gmail.com
UGEAVISERNE

samt www.kanalhjoerring.dk:
poulstrup@live.dk
SKOLEN:

vrejlevhaestrupskole@hjoerring.dk
SPAREKASSEN Vendsyssel:

vraa@sparv.dk.

VENDSYSSEL
FASTRENTE 2015
Lad din opsparing trække en
FAST og SIKKER RENTE
frem til den 20. januar 2015

Kontoen er åben for indskud frem
til den 31. december 2011
Indskud min. 50.000,Udløbd. 20. maj 2015

SPAREKASSEN

Vendsyssel
www.sparv.dk

