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Vi lavede en skolelørdag for at markere
 åbningen af  motorvejen, og det blev en dejlig
dag –
en oplevelse for både børn  og forældre.
Septembers himmel var så blå, så blå,
og omkring 500 benyttede denne –
den sidste mulighed, for at cykle på den nye
strækning.
Gad vide hvad den lille purk her tænker:
Måske….om folk vil køre til, fra eller bare forbi
Vrejlev-Hæstrup  området…eller måske  snarere:
”Det her går skide  godt, men hvor langt
er der er tilbage til ”pølse-wuwni”…?



Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke

AKTIVITETSKALENDER

Gudstjenester i
Vrejlev og Hæstrup kirker

Søndag den 10. november
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 17. november
Vrejlev Kirke: kl. 10.30,
kirkebil og kaffe
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 24. november
Vrejlev Kirke: kl. 14
ved Kaj Anker Jensen
Hæstrup Kirke: ingen

1. søndag i advent,
søndag den 1. december
Vrejlev Kirke: kl. 10.30, kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 8. december
Vrejlev Kirke: kl. 19.30,
de ni læsninger
Hæstrup Kirke: kl. 16, krybbespil
(børnegudstjeneste)

Søndag den 15. december
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 22. december
Vrejlev Kirke: kl. 14
ved Kaj Anker Jensen
Hæstrup Kirke: ingen

Juleaftensdag,
tirsdag den 24. dec.
Vrejlev Kirke: kl. 16
Hæstrup Kirke: kl. 14.45

Juledag,
 onsdag den 25. december
Vrejlev Kirke: kl. 10.30, kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9

2. juledag,
torsdag den 26. dec.
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 29. december,
julesøndag
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Nytårsdag,
onsdag den 1. januar
Vrejlev Kirke: kl. 15, kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 13.45

Helligtrekongers søndag,
søndag den 5. januar
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 12. januar
Vrejlev Kirke: kl. 19.30
musikgudstjeneste
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 19. januar
Vrejlev Kirke: kl. 10.30,
kirkebil og kaffe
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 26. januar
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Kyndelmisse,
søndag den 2. februar
Vrejlev Kirke: kl. 15.15,
konfirmanderne medvirker
Hæstrup Kirke: kl. 14,
konfirmanderne medvirker

Søndag den 9. februar
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 16. februar
Vrejlev Kirke: kl. 10.30,
kirkebil og kaffe
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 23. februar
Vrejlev Kirke: kl. 14 ved NN
Hæstrup Kirke: ingen

Fastelavn,
søndag den 2. marts
Vrejlev Kirke: kl. 11.15
børnegudstjeneste
Hæstrup Kirke: kl.10
børnegudstjeneste

Poulstrup Missionshus
 
Fredag d 22-11- 02: Hjemmemøde hos Inga og Åge
Thomsen, Harkenvej 39 Rakkeby, taler: Per Jørgensen,
Gærum.
 
Fredag d 6-12- 02: Julehygge hos Anna Marie
Christiansen, Smedievejen 95 Harken.
 
Fredag d 13-12- 02: Adventsfest i Missionshuset ved
Suni Johannesen, Hjørring.
 
Lørdag d 28-12- 02: Juletræ i Missionshuset ved
Frank Kristensen, Hjørring.
 
Tirsdag d 7-1- 03: Alliancebedemøde i Missionshuset.
 
Fredag d 17-1- 03: Sangaften hos Hanne og Per
Møller, Guldagervej 476 Guldager.
 
Tirsdag d 4- 2- 03: Møde i Missionshuset ved Jørgen
Christensen, Frederikshavn.
 
Tirsdag d 25- 2- 03: Generalforsamling hos Margit og
Erik Christensen, Bastholm Møllevej 175, Bastholm.
 
Er andet ikke nævnt starter møderne kl 20,00.
Alle er Velkommen.
 

Hæstrup Bibelkreds
 
Mandag d 25-11- 02: Bibelkreds hos Poul Nielsen,
Præstevej 20 Harken.
 
Mandag d 20-1- 03: Bibelkreds hos Eugenia Laursen,
Rærupmarken 23 Harken.
 
Mandag d 10-2- 03: Bibelkreds hos Inga og Åge
Thomsen, Harkenvej 39 Rakkeby.
 

 
 

Særgudstjenester og
sogneaftener:  Se side 32

Menighedsrådsmøder:
Onsdag den 20. november  2002 kl. 19.30
Onsdag den 22. januar 2003 kl 19.30

begge i menighedslokalet, Vrejlev Kirkevænge 1

Redaktionsmøde  - Lokalbladet:
Torsdag den 21. november kl. 19.00
i Menighedslokalet,  Vrejlev kirkevænge 1
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UDEBLIVER LOKALBLADET:
RING TLF. 98 98 80 63

Lokalbladet har haft vore veje som det gennemgående tema
i de 4 numre i 2002. Derfor fylder motorvejsindvielsen den
28. september naturligt også mange sider i dette årets sidste
nummer. En enestående dag for vores egn, selv om mange i
det  daglige ikke tænker over, at vi har fået ændret sognets
infrastruktur fundamentalt.

Enestående på flere måder. Ikke siden istiden for mere en
10.000 år siden er der flyttet så mange materialer rundt og
ikke siden Rewentlows jordreformer i 1700-tallet er der flyt-
tet rundt på så mange skøder i Vrejlev sogn.

En motorvej ændrer radikalt livsvilkårene for de menne-
sker, der lever langs vejen. Marker deles, gårde forsvinder og
de daglige livsvigtige forbindelsesveje afskæres. Som det frem-
går inde i bladet,  er Vrejlev-Hæstrup sluppet nådigt. Kun i
den nordlige ende har vi en direkte vejafbrydelse ved Dammens-
vej.

Der har gennem hele forløbet i det sidste 10-år været lokal
interesse og medvirken i planlægningsprocessen. Derhar væ-
ret holdt mange møder med politikere og embedsmænd, både
lokalt, i vejdirektoratet og i folketinget. Flere rejser har borger-
gruppen haft til København for at påvirke projektet. Der er
skrevet hundredvis af brevsider. Mange vil sikkert sige lige-
som Per Sme´: „Hva nøet er´et te´?“, men at deltage aktivt i en
proces er aldrig spildt. Kun ved at være medspiller kan man få
den indflydelse, der også i dette tilfælde er til at få øje på.

At beskrive en så stor proces, som bygningen af en motor-
vej er, kan naturligvis ikke blive dækkende. Alle historier er
da heller ikke blevet fortalt endnu. Lokalbladet har blandt andet
til opgave at beskrive samtiden for vores egn og vil derfor
også fremover bringe beretninger, der er med til at give et
billede af dette århundredes største projekt for Vrejlev-Hæ-
strup området: Færdiggørelsen af motorvejsetapen fra Brøn-
derslev til Ilbro.

Må motorvejen blive til glæde for os beboere og til udvik-
ling for vores område i mange år fremover.

Knud Birch Andersen

Ved vejs ende...
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Fra indvielsen af motorvejen: Skolelørdag på
motorvejen - foto: Knud Birch Andersen

Lokalbladet uddeles gratis til alle postadresser i
Vrejlev-Hæstrupområdet. Da det omfatter
postnumre både under Vrå, Hjørring, Tårs og
Jerslev kan der let komme uorden i postvæsenets
omdeling, men ring så vi kan få rettet fejlen.
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„Syng julen ind“

Colas-Novejfa A/S er udover at være en traditionel entreprenør-
virksomhed også en samarbejdspartnere, der tilbyder løsninger
indenfor anlægsarbejde, betonkonstruktion, asfaltudlægning
samt vedligeholdelsesarbejder, uanset om der er tale om fag-,
under-, eller totalentrepriser. Desuden råder Colas-Novejfa A/S
over egne råstoffer og asfaltfabrikker.

Siden grundlæggelsen i 1937 under navnet Novejfa A/S - Nordisk
Vejmateriale Fabrik - har Colas-Novejfa A/S markeret sig som
en af Danmarks førende virksomheder inden for anlægs- og
asfalt-arbejder. Virksomheden beskæftiger ca. 400
medarbejdere, primært på arbejdsopgaver der udføres i
Danmark.
Betonsektionen i Colas-Novejfa A/S udgøres af firmaet Norvin &
Larsen der udfører alle former for anlægsbetonopgaver og beton-
reparationer, firmaet har desuden en stor ekspertise på broom-
rådet. I august 2002 er Heinrich Thomsen A/S overtaget af
Colas-Novejfa A/S, Heinrich Thomsen A/S udfører idag
lednings- kabel- og fjernvarmeopgaver over hele landet.

Som et selvstændigt selskab i den verdensomspændende
Colas gruppe nyder Colas-Novejfa A/S godt af koncernens
udvikling af nye materialer og metoder. Ovenstående medfører,
at Colas-Novejfa A/S til enhver tid kan tilbyde
samarbejdspartnere rådgivning og løsninger baseret på en
kombination af mangeårig erfaring og viden om den nyeste
udvikling inden for vores markedsområder.

Colas-Novejfa A/S giver garanti for kvalitet. Virksomheden blev
som en af de første entreprenørvirksomheder certificeret efter
ISO 9002 i foråret 1997 og er i september 2002 blevet
recertificeret efter ISO 9002-2000. Certificeringen omfatter
foruden anlægs- og betonopgaver, udvinding af råstoffer også
produktion, levering og udlevering af asfalt.

Gør en god
tradition  bedre!
Igen i år synger vi julen
ind på Vrejlev-Hæstrup
skole

den 10. december
kl. 1930.
Mød op til en hyggelig,
festlig og fornøjelig start
på julen.

Arrangeret af
Vestvendsyssel
folkekor i samar-
bejde med skolen

Poulstrup  får igen i år besøg af nisserne når KFUM-spejderne i
Poulstrup holder julemarked .
Julemarkedet vil byde på mange flotte juleting. Her vil være
kunsthåndværk, håndarbejde og mange andre fine julesager. Det vil alt
sammen blive solgt fra hyggelige boder. Adventskranse og dekorationer
finder I naturligvis her også.

Børnene vil også får chancen for at afprøve deres handelstalent.
Der er opstillet borde på gangene. Her kan børnene sælge/købe/bytte
deres legetøj, bøger og blade.

Julecaféen vil selvfølgelig sørge for lidt godt til maven som f.eks.
dampende kaffe, varm gløgg, æbleskiver og pølser.
Tombolaens mange fine og spændende gevinster vil give kamp om
lodderne.

Det hele sker lørdag den 30. november. Så mød op og få nogle
hyggelige timer sammen med spejderne og de handlende.
Nye udstillere kan stadig nå at tilmelde sig på telefon: 98 98 85 87
Et eventuelt overskud går til KFUM-spejderne i Poulstrup.

Lad julen starter med et besøg på julemarkedet i Poulstrup!

Julemarked på skolen

Lokalbladet har i efteråret modtaget bidrag fra 2 sponsorer:
NOVEJFA har indkøbt en 21“ monitor til bladet til en værdi
af 6000 kr. og AALHOLM KABEL- OG LINIEARBEJDER har
ligeledes givet 6000 kr. til indkøb.
Lokalbladet takker begge bidragsydere. Det varmer, når
også virksomheder uden for lokalområdet påskønner vores
blad. Til højre bringes klip fra Novejfas hjemmeside.

AAHOLM KABEL OG
LINIEARBEJDER

Tak til sponsorer

ved  redaktionen
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Siden sidst:
Vi har haft flere arbejdsdage,

hvor vi blandt andet har lavet 40
cm. faldunderlag under de høje
legeredskaber, og udskiftet alle
gyngerne samt sat gummislanger på
alle gyngekæderne. Vi har også købt
en ny og godkendt babygynge som
også er sat op, og endvidere har vi
fået repareret det store „vippedyr“
hvor nogle af fjedrene var knækket.
Vores jorddynge som bruges til svæ-
vebanen er blevet dobbelt så høj,
og svævebanen bliver justeret sna-
rest muligt. Vores legeplads over-
holder nu retningslinierne for sik-
kerhed på legepladser, og det har
kostet os mange penge.

En tak til hjælperne
I forbindelse med arbejdsdag-

ene skal lyde en stor tak til Klaus
Bonkegaard for lån af rendegraver,
til Per Jensen som var rendegraver-
fører, til Tage Sonnesen for lån af
traktor og tipvogn samt til Kim
Stokbro for reparation af vippedyr
og nye dæk til gynger. Endvidere
en stor tak til Trine Mortensen,
Anders Nielsen, Henrik Henriksen,
Morten Skovsgaard og Rasmus
Hansen som også hjalp bestyrelsen
til arbejdsdagene. Sidst men ikke
mindst skal lyde en stor tak til Helle,
som kom med en stor gryde varme
røde pølser og lune brød, da ar-
bejdsstyrken virkelig trængte til det.

Forældrebestyrelsen
Forældrebestyrelsen 2002 be-

står af: Formand Bodil Nielsen,
næstformand Lars Bækgaard, se-
kretær Allan Chr. Andersen, kasse-
rer Henrik Hansen og bestyrelses-
medlemmerne Per Thomsen, Jes
Jensen og Søren Risager Pedersen.

Fra bestyrelsen skal i øvrigt
lyde et stort tillykke til Jes og Anne
Mette som blev gift lørdag d. 14.
september.

Jes havde meldt afbud til ar-
bejdsdagen fordi han skulle i byen
…….der fik han os

Ministrup informerer:

BØRNENES JORD
POULSTRUP

tekst og foto
Henrik Hansen

Søren og Kalle
satte nye gynger
opmens formand
Bodil maler det
ustandsatte
vippedyr og Tage
Sonnesens traktor
og vogn var
uundværlig denne
dag.

Julie og Viktor
bragte øl og vand til
os på arbejds-
dagen.
Trine knoklede men
kunne alligevel
holde cigaretten lige
i munden.
Nederst er Per
Jensen i gang med
at udgrave hele
området, som
herefter blev fyldt
med sand.
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Gensynsfest for 7. klasse
årgang 1994

Den 29. juni 2002 var der
gensynsfest for de unge menne-
sker, der i 1994 tilhørte den be-
rygtede 7. klasse på Vrejlev Hæ-
strup skole.  Dengang var klassens
elever små, larmende energi-
bomber på vej mod det man kal-
der ”voksenlivet”.  Her blev senere
legendarisk ballade og skarns-
streger udtænkt og afprøvet på
uskyldige vikarer samt  tysk-, fy-
sik- og husgerningslærere.  Det var
en klasse, hvor der var liv og glade
dage (og masser af ballade), og
mon ikke der den gang var mindst
et par af lærerne, der rystede på
hovedet og gruede for hvad frem-
tiden dog ville bringe for denne
flok?

Meget har ændret sig siden
da... De dengang rastløse ballade-
magere er idag forvandlet til en

gruppe unge, veldannede menne-
sker.  Energisk og larmende er
gruppen stadig, men dog idag en
anelse mere moden og harmonisk.

For at skabe den helt rigtige
retrospektive stemning, blev festen
holdt i Poulstrup forsamlingshus.
Vi var 16 ud af ialt 23 gamle ele-
ver, og det blev en fantastisk af-
ten, uden så meget som et sekunds
stilhed.  Der var adskillige begi-
venheder og oplevelser der skulle
diskuteres, - faktisk var én aften
lige i underkanten, og jeg tror de
fleste gerne ville være fortsat hele
natten.  Det var dejligt at gense
dem man kendte engang, men som
man ikke havde hverken set eller
talt med længe, og selvom grup-
pen idag består af mennesker med
vidt forskellige interesser, uddan-
nelser og liv, så har vi en fælles
fortid, der til en hver tid kan danne
baggrund for en festlig aften!

Anne Birgitte Simonsen

Poulstrup: Lærke Maarschalk
Nielsen har  den 4.4. 2002 fået en
lillesøster, Melanie. Hun vejede 4230
gram og var 55 cm lang. Forældrene
er Hanne Maarschalk og Jan
Nielsen, Lindager 16.

Familie forøgelse i Guldager.

Natasha er 4 år og  bor på Guldagervej
186 A. Hun fik 4.juli en lillesøster, som ve-
jede 2730 g. og målte 47 cm. Mor, Monica
Nielsen, og far, Leif Antonsen flyttede sam-
men med Natasha fra Ålborg til Guldager
sidste sommer. De meddeler, at de befinder
sig rigtig godt i de landlige omgivelser. Det
har været et travlt år, da de har brugt al de-

res fritid på at indrette øverste etage med
4  dejlige værelser, som nu er færdig til at
tages i brug. Det var 1. etape, fortæller Mo-
nica, så kommer  turen til udhuset og ha-
ven. Men først skal der festes, for Leif blev
4. oktober udlært som plade og karosseri-
smed og Monica „rundede“ 25 år i okto-
ber. Det hele afrundes med barnedåb i no-
vember, hvor lillesøster skal døbes: Sarah
Heden Antonsen

GADESPEJLET

ved meddlerne

NYE
BORGERE I
LOKALORÅDET:



LOKAL
bladet 7

Til Majkens og Ivans bryl-
lup, lørdag den 31. august, var
næsten alle fra 2b fra Vrejlev-
Hæstrup skole med. Kun fem fra
klassen manglede. Vi stod uden-
for indgangen til kirken. Vi ven-
tede på, at Majken skulle komme
ud. Men det blæste meget.

Vi stod med bøger og flag
oppe i luften. Da Majken kom
ud, kastede vi ris på hende.

Rasmus Hansen og
Mette Worm, 2b

TH: Viet i Vrejlev Kirke den 7. september 2002: : Pernille Kirkeby Pedersen og
Kim Kristensen, Hjørring. Sammen har de Rebekka på godt 1½ år.

„Tak“ og farvel
Efter 6 gode år i Poulstrup har vi valgt at flytte tilbage til

Tilst, da grundlaget for, at vi kom til Nordjylland, nemlig
børn og børnebørn også er flyttet til Århusområdet.

En stor tak til naboer, aktivitetscentret, folkedanserne,
cykelholdet, bowlingholdet, S.O.S. i Vråhallen og alle de gode
venner og bekendte, vi nåede at lære at kende. I gjorde det
nemt for os - at føle os velkomne i Poulstrup - og det er ikke
uden vemod, vi drager sydpå. Vi vil savne jer.

Huset på Nedre Byvej 7D har vi solgt til Lisbeth og
Johannes Dau fra Bagsværd. De er jævnaldrende med os. Vi
håber de vil befinde sig lige så godt i Poulstrup, som vi har
gjort.

Venlig hilsen
Eva og John Brogaard

Herover: Viet i Sct. Olai Kirke den 31. august 2002:
 Ivan Nielsson og Majken Sundby, Hjørring

GADESPEJLET S   ET
SKET

ved meddelerne

&



LOKAL
bladet8

Fattiggården i Lund blev taget i
brug som alderdomshjem i 1933 og
kom derefter til at hedde ”Kommune-
gården”.

Den blev drevet af en bestyrer, der
havde ansvar for landbruget og en be-
styrerinde der havde ansvaret for be-
boerne.

I kontrakten med bestyreren står
der, at dennes  kone skal sørge for den
daglige madlavning til såvel gård som
alderdomshjem. Hun skal desuden
sørge for kaffe og madlavning til sog-
nerådet i det omfang det forlanges.

Her skal det bemærkes, at kommu-
nen havde kontor og mødelokale på
Kommunegården.

Med hensyn til bestyrerens bolig
bemærkes det, at der må stilles stue til
rådighed for sognerådet til spisning o.l.

Efter krigen fremkom der, ved flere
lejligheder, ønske om at få et eller må-
ske to nye alderdomshjem i kommu-
nen, et i den nordlige del og et i den
sydlige del.

I juni 1955 blev der holdt møder i
både Harken og Poulstrup om bygning
og placering af et nyt alderdomshjem.

Mødet i Poulstrup blev holdt i
forsamlingshuset d. 17. juni, hvor
sognerådsformand Peter Thomsen
Oddingen redegjorde for udgifterne,
der ville beløbe sig til ca. 600.000 kr.

Hvis man byggede, ville det ifølge
betyde Peter Thomsen betyde en mer-
udgift på 26000 kr. om året for kom-
munen, og de penge skulle udskrives
over skatten. Han mente ikke, at det
blev dyrere, end hvis folk boede i de-
res eget hjem.

Peter Thomsen havde også et for-
slag om, at man kunne bygge pleje-
hjemmet ved frivillige bidrag, og han
var parat til, som den første at yde et
klækkeligt beløb.

Så tanken om frivillighed er ikke
ny her i området, senere er jo både
Harken hallen og Vrejlev-Hæstrup
hallen bygget ved frivillige bidrag.

 Derefter gik man over til at dis-
kutere, hvor alderdomshjemmet skulle
ligge, og der var flere forslag, og dis-
kussionen var til tider hed, Peter
Thomsen udtalte bl.a.: ”At det var som
at stikke hovedet i en myretue”, hvor-
til en af tilhørerne Ejner Hejseltholt
svarede: ”Nej som i løveburet”.

Derefter udtalte Peter Thomsen:
”Skal vi bygge alderdomshjem må det
være sagen, der er den vigtigste og ikke
lokalpatriotiske forhold der skal være
afgørende. Beliggenheden må i så fald
være underordnet”.

En afstemning blandt de tilstede-
værende viste klart, at forsamlingen
var indstillet på, at der blev taget fat
på byggeriet snarest muligt, og det
overlodes til sognerådet at træffe af-
gørelsen om beliggenheden.

Som kommentar til afstemningen
udtalte Peter Thomsen: ”Ja så begyn-
der vi”

I 1960 enedes man om at bygge et
plejehjem for hele kommunen, og det
skulle ligge i Poulstrup, og der blev
nedsat et udvalg med sygeplejerske
Jenny Sigen fra Gunderup i spidsen
og andre medlemmer var Niels Han-
sen og Emil Jensen begge fra Pouls-
trup.

Vrejlev-Hæstrup alderdomshjem
blev bygget i 1962 af lokale håndvær-
kere. Arkitekt Jens Andersen ”Sigen”
havde tegnet hjemmet, der havde plads
til 15 beboere + et sygeværelse og en
lejlighed til bestyrerinden.

Den 1.oktober 1962 blev alder-
domshjemmet taget i brug, og 6 af be-
boerne fra Kommunegårdens 14 bebo-
ere flyttede  til Poulstrup, de resterende
8 ønskede at blive på Kommunegården.

For at finansiere byggeriet af al-
derdomshjemmet, blev Kommune-
gården sat til salg, dog med en klausul
om, at de beboere, der ikke ville med
til Poulstrup, kunne blive  boende mak-
simalt i 5 år.

Det viste sig dog hurtigt, at alder-
domshjemmet på Kommunegården var
aldeles utidssvarende, og mangelfuldt
udstyret i sanitært henseende, og

Den 1. oktober i år kunne
plejehjem met Poulstrup-
lund fejre sit 40 års jubi-
læum. I den anledning har
Lokalhistorisk Arkiv kigget
lidt i de gamle papirer og
talt med nogle personer,
der har været ansat i tidens
løb.

POULSTRUPLUNDS   ET
SKET

Lindetræet på Kommunegårdens gårdsplads blev plantet i 1891. I 1991 var det blevet 25 m
højt, 18 m bredt og kronen var 56½ m i omkreds

ved Erik Jess

Indkørslen til Poulstruplund, som den så ud
inden vejflytningen

Konnunegården, som den ser ud i dag

&
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kredslæge Knud Høyer sagde
ved et besøg: ”Det bør efter min
mening nedlægges med kortest
mulig varsel f.eks. med en tids-
frist på 3 mdr. fra 1. maj 1964.

Der var kun en  håndvask
og et toiletrum med et W.C. hvis
kumme også var eneste udslags-
kumme, idet særskilt skyllerum
ikke fandtes.

Først i maj 1964 var der kun
4 beboere fra Vrejlev-Hæstrup
kommune tilbage på Kommune-
gaarden, de blev flyttet til Pouls-
truplund og personalet, der be-
stod af bestyrerinden og en hus-
assistent blev sagt op til 1.
august.

Indvielsen af Alderdoms-
hjemmet i Poulstrup skete uden
større festivitas, det har ikke
været muligt at finde så meget
som en notits i Vendsyssel Ti-
dende om det.

Når man tager en ny institu-
tion i brug plejer man ofte at
ændre gældende regler med nye,
det gjorde man også i Poulstrup.
Der blev lavet både ordensreg-
ler og kostregler.

Hvad angår justits, så går
der historier om at bestyrerinden
lugtede til de mandlige beboere
når de kom hjem og havde væ-
ret ude om aftenen.

Den første bestyrerinde var
Hanne Jensen. Hun var der i 10
år til d.1/10 1972, og der kunne
fortælles mange historier om den
tid og vi har fået Åse Jensen til
at komme med nogle stykker.

Aase Jensen fortæller:
”Jeg begyndte at arbejde  på

Poulstruplund d. 1. maj 1968.
 Jeg havde vagt ved den

gamle mejerist Jensen fra Har-

POULSTRUPLUND S   ET
SKET

ken, han kom fra sygehuset, og
det var nok et spørgsmål om tid,
hvor længe han levede, så han
var i sengen hele tiden. Han var

Der skulle også skrælles kartofler og om som-
meren var der også æbler, som skulle skrælles,
og ærter der skulle bælges.

Foruden det, skulle der vaskes gulv, pudses
vinduer i stuen, vindueskarmene skulle bones og
meget mere. Det var ikke så godt hvis der blev en
lille pause i arbejdet“.

Da alderdomshjemmet i sin tid blev bygget,
så folk hen til at, de skulle på alderdomshjem.
Det var raske oppegående mennesker, som ville
nyde deres alderdom under gode forhold, og der
var derfor brug for, at de blev beskæftiget på en
eller anden måde, så de ikke gik i forfald.

Løsningen på det problem kom fra to af kom-
munens beboere, nemlig sygeplejerske Jenny
Sigen og Asta Svendsen. De startede omsorgsar-
bejdet ikke kun på plejehjemmet, men også ude
hos alle de ældre der sad i deres eget hjem. Ideen
greb hurtigt om sig og blev landsdækkende.

Det viste sig hurtigt, at Asta ikke kunne over-
komme at være på Poulstruplund og samtidig be-
søge alle de ældre uden for alderdomshjemmet,
og derfor fik man oprettet et dagcenter på alder-
domshjemmet, hvor personer ud fra kom og blev
beskæftiget og samtidig kunne hjemmets bebo-
ere få adspredelse ved at møde gamle naboer.

 Dagcentret på Poulstruplund fungerede til
1. oktober 1975, hvorefter det flyttede i eget hus
på Gl. Rønnebjergvej, hvor det stadig fungerer.

kun oppe og sidde i en stol mens sengen blev
redt. Der gik dog seks år inden han døde.

Jeg fik der efter arbejde som nattevagt, og
var der et halvt år hver eneste nat, det var sove-
vagt, jeg fik 1,67 kr. i timen, plus 15 kr. pr. op-
kald. Kl. 3 skulle jeg se til alle beboerne, der var
for det meste et opkald mere, så sådan en nat gav
ca. 40 kr.

Den 1. april 1970 kom plejehjemmet under
Hjørring kommune, og så var det slut med sove-
vagt. I stedet for skulle der arbejdes om natten,
og for at der var arbejde nok , skulle jeg stryge
hele tøjvasken trods det, at der var el-rulle i kæl-
deren. Jeg strøg undertøj, skjorter og bukser, og
der var meget der skulle lappes  og stoppes.

Det værste arbejde, jeg blev budt var, når den
lange gang skulle bones!

Jeg begyndte oppe i hyggekrogen og ned ad
den lange gang, og det var på knæ, jeg måtte ikke
bruge en kost, så ud i køkkenet og til sidst hen i
skyllerummet. Her sad jeg medens gulvet blev
tørt, og så begyndte jeg forfra, det skulle have så
mange gange jeg kunne nå i løbet af natten.

Jeg var altid bange for, at nogle af de ældre
gik ud på gangen, for gulvet var som en glide-
bane, inden det blev tørt.

Aase Lie

ved  Erik Jess

&

Poulstruplund, som plejehjemmet ser ud i dag
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POULSTRUPLUND

fortsættes næste side...

Åse Lie har lagt et stort
arbejde på Poulstruplund, ikke
kun da hun var ansat, men
også efter, at hun er gået på
pension. Det forlyder således,
at hun mødte op og lavede æg-
gekage, hver gang sognepræst
Arne Mumgaard holdt andagt
for beboerne.

Da Poulstruplund blev
bygget. sørgede daværende
kæmner Rubak, der var en stor
planteelsker for, at der blev
anlagt et stort staudebed, der
hvor de beskyttede boliger nu
ligger. Da de blev bygget, ryd-
dede man simpelthen stauderne
med en gravemaskine til stor
sorg for beboere og personale.

Inger Rasmussen fortæl-
ler, at det var et stort plus for
Poulstruplund da de seks be-
skyttede „boliger“ ,som de kal-
des, blev bygget, det gav mere
liv omkring hjemmet.

Den 1. april 1973 kom In-
ger Rasmussen som bestyrer-
inde, og så fortæller Åse Lie
videre: „Kom der meget bedre
boller på suppen.

 Noget af det første  Fru
Rasmussen gennemførte var
at få alle de lag bonevoks fjer-
net, der var kommet i tidens
løb. Vi kunne alle se, at der
kunne være både pænt og rent
uden alt den skrubben og sku-
ren!

Beboerne kom også mere
frem i lyset og fik lov til at være
noget mere sammen. Til jul var
f.eks. alle beboerne ude i køk-
kenet og hjælpe med at bage
pebernødder.

Det var en stor skuffelse
for de ældre, da Fru Rasmus-
sen ikke var der mere, hun var
som en mor for dem alle. Hun
tog sig tid til at gå ind til alle
og snakke med dem“.

Efter at have været på
Poulstruplund i 15½ år, gik
Åse på efterløn d. 1. januar
1984.

Inger Rasmussen fortæller
også om Jens Thomsen, der hver
dag kom og spiste til middag
sammen med sin kone Margre-
the, der boede på Poulstruplund,
og om hvordan han hvert år den
første tirsdag i oktober kom og
sagde, at de skulle spise sam-
men i dagligstuen og høre
folketingets åbning og så skulle
de have kaffe.

Inger Rasmussen, der rej-
ste fra Poulstruplund om som-
meren 1992, fortæller også, at
da hun kom til Poulstrup, var
næsten alle beboere selvhjulpne,
men da  hun rejste, var de fleste
af beboerne plejekrævende, og
dermed var arbejdet blevet me-
get tungere.

Den 1. oktober 1987 kunne
Poulstruplund, fejre sit 25 års
jubilæum og det blev gjort med
maner, idet der var inviteret til
fest både på hjemmet og i for-
samlingshuset, en af gæsterne
den 97 årige Maren Mølholm
benyttede lejligheden til at sikre
sig at forholdene var i orden,
inden hun reserverede sig en
plads på hjemmet

I første halvdel af 1990
skete der store omvæltninger på
ældreområdet i Hjørring kom-
mune. Kommunen blev delt i 4
områder og den gamle Vrejlev-
Hæstrup kommune blev delt
mellem Skovgården og Tårs/
Poulstrup områderne. Man ind-
førte også den integrerede pleje,
der betyder, at det er de samme
personer der udfører arbejdet på
plejehjemmet og i hjemme-
plejen. Det har fungeret rigtig
godt i Poulstrup området.

 Men rationaliseringen
stak hurtigt sit barske hoved
frem, hvilket betød, at det
nyrenoverede og velfunge-
rende køkken, der var på
Poulstruplund, blev nedlagt.

Desværre lader det til, at
det ingen ende tager med ned-
skæringer i rationaliseringens

Nytårsaften på
Poulstruplund

Beboerne på besøg hos Aase Lie

Ovenfor:
Der bages
pebernødder.
Fra venstre:
Margrethe
Thomsen -
Johanne Thiel -
Otto Jensen -
Valdemar
Thomsen og
Karoline
Christensen.

ved  Erik Jess
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Vejanlæg flytter og bevæger  folk.
Helt konkret er de en vigtig forud-

sætning for, at vi kan flytte os fra punkt
A til punkt B. I overført betydning be-
væger vejene os af flere grunde.

Anlæggelsen af nye vejanlæg sorte-
rer under trafikpolitikken, men moderne
dansk trafikpolitik handler også om for-
deling af statslige investeringer mellem
regionerne. Under dække af udokumen-
terede påstande om en positiv sammen-
hæng mellem etablering af nye vejanlæg
og efterfølgende økonomisk vækst har
lokalpolitikere og lokalt valgte folke-
tingspolitikere ofte fundet sammen på
tværs af traditionelle politiske skel i be-
stræbelserne på at bringe de attraktive
statslige vejinvesteringer til netop deres
område.

Anlæggelsen af nye vejanlæg er
imidlertid også fysiske indgreb i land-
skabet og har ofte vidtrækkende kon-
sekvenser for landskabet og den del af
befolkningen, der kommer til at bo tæt
ved de nye anlæg.

Konsekvenserne kan være positive,
men pludselig at blive nabo til et stort
vejanlæg kan føles som et voldsomt og
varigt indgreb i hverdagen.

De politiske motorveje
I 1986 indgik den daværende

firkløverregering og Socialdemokratiet
forlig om etablering af en fast forbin-
delse over Store Bælt.

I det historiske lovforslag af januar
1997 indgår foruden bestemmelser di-
rekte vedrørende den faste Storebælts-
forbindelse tillige en bestemmelse om
forbedrede trafikale forbindelser i det
nordlige Jylland. Blandt andet skulle
Vejforbindelserne i Vendsyssel udbyg-
ges snarest muligt i overensstemmelse
med resultatet af det udredningsarbejde,
som Vejdirektoratet, Nordjyllands Amt
og de berørte primærkommuner i Vend-
syssel på daværende tidspunkt var i
gang med.

På baggrund af dette udredningsar-
bejde vedtog Folketinget den 2. maj
1990 en anlægslov omhandlende to fi-
resporede motorveje fra Ålborg til hen-
holdsvis Hirtshals og Frederikshavn.
Når etableringen af en fast Storebælts-
forbindelse blev kædet sammen med an-
læggelsen af motorveje i Vendsyssel,
hang det sammen med, at en række
folketingspolitikere valgt i Nordjylland
krævede statslige vejinvesteringer som
kompensation for nordjydernes ringe
trafikale nytte af den faste storebælts-
forbindelse.

Vi har på redaktionen
modtaget et fyldigt
referat om det daglige
arbejde på Poulstrup-
lund fra personalet. Af
pladshensyn må vi
desværre lade det
udgå i dette nr. men
det vil blive bragt i
næste nr. d. 20. januar
2003.

navn. Her for nylig er der
igen sket store omlægninger
inden for plejesektoren.

Uanset hvordan forhol-
dene har været, så har der
altid været en meget god
tone på hjemmet, hvor bebo-
erne føler sig trygge.

fortsættes...

Motorvejsdebatten i
Vrejlev-Hæstrup 1990-1996

Edith Nim

Bine Jensen, Poulstrup

MOTORVEJEN

tekst: Jesper Kikkenborg
foto: Knud Birch Andersen

Store Pleth for nedrivningen.  Motorvejen rammer der, hvor den vestre gavl var beliggende.
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Når debatten om etablerin-
gen af motorveje i Vendsyssel
blev fulgt med særlig interesse
i Vrejlev-Hæstrup, skyldtes det,
at alt tydede på, at motorvejen
fra Ålborg til Hirtshals ville
gennemskære sognet øst for
Poulstrup.

I februar 1990 indkaldte den
lokale venstrevælgerforening
derfor til et borgermøde om de
kommende motorvejsplaner. På
baggrund af kommunens med-
bragte kort over motorvejens
sandsynlige placering fik mange
lokale det indtryk, at motorve-
jen ville blive anlagt ca. 200
meter øst for landbrugsejendom-
men St. Pleth. En placering som
ingen lokale havde indvendinger
imod.

Anlægsloven, der blev ved-
taget to måneder senere lagde
imidlertid op til en linieføring
langt tættere på Poulstrup. I be-
mærkningen til loven hedder det
således:

”Linieføringen ligger såle-
des 500 meter øst for Poulstrup
og går øst om Hjørring i en af-
stand til byzonearealerne på
mindst 500 meter”.

Dette forhold og en erken-
delse af, at motorvejen generelt
ville medføre radikale ændringer
for lokalsamfundet, fik borger-
foreningen, erhvervsforeningen
og skolebestyrelsen til at ned-
sætte en arbejdsgruppe med det
formål at søge Poulstrups inte-
resser i motorvejssagen frem-
met.

Med hensyn til linieføringen
ønskede arbejdsgruppen motor-
vejen flyttet yderligere 500 me-
ter i østlig retning. Argumenterne
herfor var en minimering af støj-
generne fra motorvejen, en opti-
mal udnyttelse af et i kommune-
planen udpeget muligt industri-
område nord for Poulstrup samt
hensynet til et naturskønt om-
råde øst for landsbyen.

At motorvejen desuden risi-
kerede at afskære landsbyen fra
sit østlige opland, havde man til-
lige øjnene åbne for.

Derfor ønskede arbejdsgruppen
en række lokale veje opretholdt en-
ten ved over- eller underførelser.
Specifikt drejede det sig om Tolle-
strupvej  og Gl. Rønnebjergvej.

For at stå stærkest muligt i
forhandlingerne med kommunen
indledte arbejdsgruppen et tæt
samarbejde med en række lokale
personer og grupper med sammen-
faldende interesser i motorvejssagen.
Således støttede arbejdsgruppen et
lokalt forslag til en omlægning af
Vrejlev Klostervej, ligesom den
aktivt støttede lokale initiativer, der
arbejdede for opretholdelse af Gl.
Rønnebjerg og Haurholmvej.

Kommunen udtalte sig over-
vejende positivt om de lokale forslag
ved flere lejligheder. Da de lokale
arbejdsgrupper i marts 1993 havde
foretræde for kommunens Gade- og

I 1990’erne bragte folketingets be-
slutning om anlæggelse af motor-
veje i Vendsyssel mange sind og
temperamenter i bevægelse.
I det følgende skal det handle om
den lokale motorvejsdebat, der
udspillede sig i Vrejlev-Hæstrup i
perioden 1990 til 1996.

Hensigten er på ingen måde at
vække gammel strid eller eventuelt
nag. Artiklen er ment som en saglig
og nuanceret fremstilling af en
vigtigt og skelsættende begiven-
hed i lokalområdets nyere historie.

Af samme grund optræder ingen
personer ved navns nævnelse i
artiklen, og artiklens forfatter bærer
alene ansvaret for artiklens indhold.
Artiklen bygger hovedsageligt på
interviews med de implicerede
parter. Interviewene er en del af
materialet fra den store samtids-
historiske undersøgelse af motor-
vejsbygeriet i Vendsyssel, som
Vendsyssel Historiske Museum gik i
gang med i midten af 1990’erne.

MOTORVEJENTEMA

tekst: Jesper Kikkenborg
foto: Knud Birch Andersen

Den politiske motorvej

Malerisk var udsigten fra Poulstrup mod øst ned over Tollestrup mose. Tollestrupvejen blev
som en af de få veje afbrudt ved motorvejsanlæggelsen.
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vejudvalg, erklærede udvalget
direkte, at kommunen støttede
langt de fleste lokale forslag til
opretholdelse af lokale tværveje
samt, at kommunen i de kom-
mende forhandlinger med motor-
vejskontoret ville arbejde på en
gennemførelse af arbejdsgruppens
linieføringsforslag.

Hvad kommunalpolitikerne
imidlertid hverken på mødet eller
siden gjorde arbejdsgruppen
opmærksom på var, at deres støtte
var betinget af, at forslaget over-
holdt rammerne i den eksisterende
anlægslov. En linieføring uden for
rammerne af den eksisterende
anlægslov krævede nemlig, at
folketinget vedtog en ny anlægslov
for de to motorveje.

Det ville ikke bare betyde en
forsinkelse af hele det nordjyske
motorvejsprojekt men sandsynligvis
bringe hele projektet i fare.

Som Henrik Bredmose
Simonsen har påpeget i bogen
”Motorvejene i Vendsyssel”, peger
meget i retning af et regionalpolitisk
retningsskifte i 1990’ erne. Hvor
regionalpolitikken i mange år
havde handlet om at udligne de
regionale forskelle gennem bl.a.
fordeling af offentlige investe-
ringer, blev der nu satset på
Øresundsregionen som nationalt
vækstcenter.

De nordjyske motorveje var
et udtryk for udligningspolitikken,
eftersom de var kompensation for
nordjydernes ringe trafikale nytte
af den faste storebæltsforbindelse.
Hvis en ny anlægslov vedrørende
motorveje i Vendsyssel skulle
genforhandles i folketinget i
midten af 1990’erne, ville den med
stor sandsynlighed ikke blive
vedtaget. Ingen nordjysk
kommunalpolitiker, der ønskede
motorveje i Vendsyssel, kunne
derfor drømme om at fremsætte
ændringsforslag, der ville kræve
vedtagelse af en ny anlægslov.

De foreløbige resultater af
forhandlingerne mellem kom-
munen og motorvejskontoret
blev borgerne og arbejdsgrup-
pen præsenteret for på et bor-
germøde i marts 1994.

Motorvejkontoret kunne
oplyse, at der var lagt op til en
afbrydelse af Gønderupvej og
Haurholmvej, anlæggelse af en
forbindelsesvej til Tollestrupvej og
opretholdelse af Gl. Rønnebjergvej
som stiforbindelse.

Motorvejskontorets souschef
understregede dog, at der ikke var
tale om en endelig afgørelse og, at
kommunen ville blive inddraget i
den endelige beslutningsproces.

 Det gav arbejdsgrupperne for
Gl. Rønnebjergvejs og Haur-
holmvejs opretholdelse forhåb-
ninger om et positivt resultat.
Anderledes sort så det ud med
hensyn til arbejdsgruppens for-
håbninger om en østligere linie-
føring.

 Motorvejskontoret påpegede,
at borgergruppens argumenter for
en flytning af motorvejen hvilede på
et spinkelt juridisk grundlag. Med
hensyn til støjniveauet i Poulstrup
oplyste motorvejskontoret, at amtets
retningslinierne på området var
overholdt.

Hensynet til naturen, som
borgergruppen også havde henvist til,
anså motorvejskontoret ligeledes
varetaget, da Skov- og Naturstyrelsen
principgodkendelse af projektet
allerede forelå inden anlægslovens
vedtagelse. Endelig var motorvejs-
kontoret som anlægsmyndighedens
repræsentant forpligtet på anlægs-
lovens bestemmelser om en linieføring
500 meter øst for Poulstrup. Hvor
bogstaveligt bestemmelsen skulle
tolkes, var op til ekspropriations-
kommissionen at afgøre ved linie-
besigtigelsen.

Borgergruppen i Poulstrup
oplevede motorvejskontoret som
en bureaukratisk og formalistisk
institution, som var svær at
komme i konstruktiv dialog med
og endnu sværere at påvirke.

MOTORVEJEN TEMA

tekst: Jesper Kikkenborg
foto:  Erik Jess

Engdraget øst for Engkærvej, hvor nu
motorvejen går. I baggrunden St. Pleth

Nedrivningen af St. Pleth.
Motorvejen går nu ved den højre gavl.
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 Oplevelsen skyldes snarere,
at borgergruppen ikke som vanligt
stod overfor en politisk institution
men derimod overfor en embeds-
mandsinstitution, der alene var sat
til at agere på baggrund af de
juridiske rammer, som politik-
kerne udstak.

Proceduren i forbindelse med
etablering af motorveje er således
for motorvejskontorets vedkom-
mende nøje fastlagt. Når et udkast
til en anlægslov foreligger, får
bl.a. de berørte amter og kom-
muner forslaget til udtalelse.

Denne fremgangsmåde sikrer
borgernes interesser via det repræ-
sentative demokrati. Herefter
arbejder motorvejskontoret sammen
med amtslige og kommunale
teknikere videre med en detaljeret
fastlæggelse af linieføringen og
spørgsmålene om skærende veje.

 Når resultatet af dette arbejde
foreligger, indkalder ekspropria-
tionskommissionen til liniebe-
sigtigelse.Lokale interessegrupper
har her mulighed for at fremføre
deres indsigelser mod projektet,
inden kommissionen godkender
eller forkaster projektet.

Men også ekspropriations-
kommissionen er forpligtet på
anlægsloven, og skulle den finde
tungtvejende grunde for at springe
rammerne, skal kommissionen
indstille, at en ny anlægslov
vedtages. Endelig afgøres spørgs-
mål om jordfordeling ved en
detailbesigtigelse.

Motorvejskontoret har dog
forståelse for lokale interesse-
gruppers behov for informatio-
ner og deltog derfor også i
informationsmødet i Poulstrup.
Men det blev på mødet også
kraftigt understreget, at de di-
rekte forhandlinger om projek-
tet foregik med amtet og kom-
munen.

Borgergruppens konkrete
udbytte af informationsmødet
var minimal. En gruppe beboere
fra Tollestrup og Høgsted blev
imidlertid på mødet opmærksom
på, at lokale kræfter ihærdigt
arbejdede på en flytning af
motorvejen nærmere deres
bopæle.

De indsendte derfor en protest
mod en eventuel flytning til
kommunen. Udover at påpege, at
en flytning af motorvejen ville
påføre beboerne i Tollestrup og
Høgsted et øget støjniveau,
henviste protestgrupperne især til,
at en flytning ville reducere en
håndfuld landbrugsejendommes
jordtilliggender og dermed kraftigt
forringe deres indtægtsgrundlag
og værdi.

Nu forholdt det sig desuden
sådan, at beboerne havde et
retskrav på, at anlægslovens
bestemmelse om en linieføring
500 meter øst for Poulstrup blev
gennemført. Protestgrupperne
havde juridisk set en langt bedre
sag end arbejdsgruppen i Poul-
strup.

For at få et overblik over
samtlige lokale holdninger ind-
kaldte Teknisk Udvalg herefter
hele fem borger-delegationer
fra Vrejlev-Hæstrup til møde
på kommunen.

Mødet førte til, at udvalget og
kommunens teknikere tog på
studietur til Vrejlev-Hæstrup for
ved selvsyn at vurdere konse-
kvenserne af de to linieførings-
forslag, hvorefter et kompromis-
forslag blev udarbejdet.

Udvalget indstillede, at
motorvejen alene på strækningen
forbi Poulstrup skulle forskydes
længst muligt i østlig retning og
gerne øst for St. Pleth. Med
hensyn til skærende veje foreslog
udvalget etablering af vejbroer
ved Haurholmvej og Gl.
Rønnebjergvej. Tollestrupvej
tænkte udvalget ført mod nord
parallelt med motorvejen til Gl.
Rønnebjergvej. Byrådet vedtog
dog ikke forslaget, men vedlagde
det sagen som bilag.

Et par måneder efter
udarbejdelsen af kompromis-
forslaget erklærede motorvejs-
kontoret sig åben overfor en
begrænset justering af linie-
føringen i østlig retning, såfremt
ekspropriationskom-missionen
ligeledes var indstillet herpå.

 Hermed var der udsigt til en
snarlig afgørelse på sagen ved en
liniebesigtigelse. På dette tids-
punkt havde borgergruppen i
Poulstrup imidlertid allerede
inddraget Folketingets Trafik-
udvalg i sagen, hvorfor kommis-
sarius ville afvente den endelige
politiske afslutning på sagen, før

MOTORVEJEN

tekst: Jesper Kikkenborg
foto: Knud Birch Andersen

Billedet er taget, hvor motorvejen senere blev krydset af Haurholm-vejbroen
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en afholdelse af liniebesigtigelsen
kunne komme på tale.

Først med trafikministerens
og trafikudvalgets tilslutning til
kompromisforslaget i januar 1995
og Hjørring Byråds endelige
godkendelse af forslaget i august
1995, kunne kommissarius
indkalde til liniebesigtigelse.

Resultatet af liniebesig-
tigelsen den 7. september 1995
blev en linieføring 100 meter
østligere end angivet i anlægs-
loven. Det var den linieføring,
der kunne opnå politisk, juridisk
og fornødent folkelig opbakning
fra Hjørring Kommune,
trafikministeren, Folketingets
Trafikudvalg, ekspropria-
tionskommissionen, motorvejs-
kontoret samt protestgrupperne
i Høgsted og Tollestrup.

Når det ikke lykkedes borger-
gruppen i Poulstrup at få
motorvejen flyttet yderligere 400
meter mod øst, skyldtes det alene
manglende politisk opbakning.
Størst indflydelse havde borger-
gruppen sandsynligvis opnået,
hvis kommunen havde medtaget
forslaget i kommunens hørings-
svar til anlægslovforslaget i 1990.

På borgermødet to måneder
før anlægslovens vedtagelse
havde borgergruppen imidlertid
fået det indtryk af kommunens
materiale, at motorvejen faktisk
ville blive anlagt langt østligere.
Siden hen havde kommunen trods
gentagne udsagn om det modsatte
ingen interesse i reelt at arbejde
for en flytning af motorvejen, da
det ville bringe hele beslutningen
om anlæggelse af motorveje i
Vendsyssel i fare. Med anlægs-
loven af 1990 som juridisk grund-
lag var mulighederne for en øst-
igere linieføring begrænset til
maksimalt 100 meter.

Med hensyn til skærende
veje opnåede borgergruppen i
Poulstrup imidlertid impone-

rende resultater. Både Gl.
Rønnebjergvej og Haurholm-
vej blev opretholdt.

Derudover lykkedes det
sensationelt arbejdsgruppen
ved detailbesigtigelsen at få til-
føjet en sydlig motorvejspas-
sage mellem Tollestrupvej og
Gønderupvej.

Ingen motorvejsstræknin-
ger i hele landet har tilnærmel-
sesvis så mange overførelser af
lokale veje som Vrejlev-Hæ-
strup.

Den interne lokale debat om
linieføringen afslørede imidlertid
også, at den moderne landsby har
mistet sin nære tilknytning til
landbruget.

I Poulstrup findes en udpræ-
get bykultur, der ønsker industriel

udvikling og særlig hensynstagen til
landsbyens muligheder for at
tiltrække tilflyttere. Motorvejen skulle
derfor placeres optimalt i forhold til
eventuelt kommende industriområder
samtidigt med, at støjgenerne skulle
minimeres mest muligt.

Poulstrups opland er dog stadig
delvist præget af landbo-kulturen,
hvor bevarelsen af bedrifternes
fysiske eksistens-grundlag prioriteres
højest. Landbrugerne ønskede derfor
motorvejen placeret, så der blev taget
mest mulig hensyn til land-
brugsejendommenes jordtillig-gender.

Lokalpolitisk græsrodsarbejde,
der ønsker at samle lokalsam-
fundet, bør derfor medtænke, at
bykulturen lever side om side
med landbokulturen.

KORT
FORTALT

MOTORVEJEN

tekst: Jesper Kikkenborg
foto:  Erik Jess

Mange steder var jordbunden vanskelig at anlægge en vej på. Her punpes der
grundvand bort for at få fundamenterne i jorden ved Gl. Rønnebjerg-vejbroen

Jesper Kikkenborg

f. 1968, er cand. mang. i historie og religionsvidenskab fra Århus Universitet.
I 1995-96 var han som studentermedhjælper knyttet til Vendsyssel Historiske
Museums forskningsprojekt „Motorveje som kulturforandrer“, hvilket
resulterede i analysen „Poulstrup og omegn fra land til by 1945-1995“.

I specialet analyseredes debatten i Vrejlev om motorvejens linieføring i lyset af
landsognets udvikling fra landbosamfund til bysamfund. Med hensyn til befolk-
ningssammensætning og foreningskultur har Poulstrup flere lighedspunkter
med den moderne bykultur i købstæderne end med den landbokultur, som var
landsbyens oprindelige grundlag. Landbokulturen er dog endnu repræsenteret
i sognet, om end ikke nær så synlig som i 1970’erne.
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Det var en
oplevelse, at
se et kendt
landskab fra
en ny vinkel..

Vi nød den dag og den fælles oplevelse….
og når den næste motorvej kommer forbi,
vil vi gøre det igen…

tekst: Arle Larsen-Ledet
foro: Knud Birch Andersen
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Der var børn og
voksne på gåben,
cykel, rulleskøjter
og løbehjul.. og
andre valgte hund
eller barnevogn

”Wuwni” stod I Vrejlev-Pit’en, og
den blev bestyret på bedste vis af
8. kl. forældre.
De var selvhjulpne og kreative, og
fik tingene til at køre med generator
og gasgruekedel osv.
De havde lavet et stort, varieret og
veldisponeret udbud, og der var en
hyggelig ”Brøjslæ marki-stemning
omkring Wuwni.

TEMA
MOTORVEJEN

MOTORVEJEN

tekst: Arle Larsen-Ledet
foro: Knud Birch Andersen

Skolelørdag på Motorvejen
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Tilbageblik...

Ved motorvejsprojktet var
brobyggerierne det første tegn
på at noget stort var i vente.
Broerne ved Gønderupvej, Gl.
Rønnebjergvej, Vrejlev Klostervej
og Haurholmvej stod klar,
allerede inden de første
bulldozere skrællede overflade-
jorden af markerne. Det hele så
lidt umotiveret ud. Senere fik
man øje på hensigten, da
tusindvis af jord forsvandt og
vejføringen tegnede sig gennem
landskabet.  På de 3 bileder ses
brobyggeriet ved Gl.
Rønnebjergvej.

MOTORVEJEN

tekst: Knud Birch Andersen
foto: Erik Jess
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„Hul igennem...“

Den 28. september 2002 blev dagen, da Vrejlev-Hæstrup
borgerne ved selvsyn kunne se Poulstrup og Guldager
sådan lidt „fra vrangen“. Hvis staklade var nu det. Den
kunne godt trænge lidt til maling og den gyllebeholder har
jeg da vist aldrig lagt mærke til før. Der er nok nogen, der i
den kommende til vil fikse det hele lidt op mod den ny
motorvejsfacade.

Men inden vejen åbnedes skulle forskelige formaliteter
klares. Tilkørselsrampen blev af vejmyndighederne spærret
indtil de 3 busser med alle „pingerne“ var passeret ved 12-
tiden. Så skulle politiet kontrollere, at alle fodgængere
havde taget benene på nakken før „Det store løb“ kunne
starte ved 13-tiden. Til venstre udsigten fra
Vrejlevklosterbroen mod syd med Gl. Rønnebjergbroen i
baggrunden.

Jo - det var sandelig en dejlig dag, da Poulstrup blev
landfast mod Europa.

Den gamle Ålborgvej våndede sig i dagene op til motorvejsindvielsen.
Herunder ses, hvorledes morgentrafikken mod Hjørring lå kofanger ved
kofanger. De mange lastbiler gjorde det næsten umuligt for den arme stakkel,
der arbejdede i Vrå, at komme over vejen.

Herunder det samme sted samme tid på Ålborgvej.
Lastbilerne er borte og  de lokale, der ikke kan se det
fornuftige i at tage de ekstra kilometer ad motorvejen,
kan nu få hele vejen for sig selv til Hjørring.

MOTORVEJEN

tekst: Knud Birch Andersen
foto: Erik Jess

Motorvejskontorets ydmyge postadresse
på Vrejlevklostervej er nu borte.
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Øverst: frakørsel 5, Vrå, ved Vrejlevklostervej
I midten: Vrejlev Kloster med omfartsvejen
Nederst: Poulstrup mod vest med
regnvandsbassinet ved Ladegård.
Alle billeder set mod nord

Kort bragt med tilladelse fra Vejdirektoratet
Foto: Lene Storm
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Motorvejen fra Brønderslev til
Hjørring åbnedes den 28. september
2002. Med sine 21 km er det den sid-
ste del af vejforbindelsen fra vores
landsdel og sydpå mod det store
Europa.

Lokalbladet bringer med tilladelse
fra Vejdirektoratets fotograf, Lene
Storm, 3 luftfotos, der illustrerer den
nye vejs forløb omkring Poulstrup.

Tilslutningsanlægget ved Vrejlev
klostervej er beliggende kun 2-3 km
fra Poulstrup og vil givetvis i fremti-
den få stor betydning for byens ud-
vikling. Hvor stor vil kun fremtiden
vise.

Den nye omfartsvej nord om
Vrejlev Kloster skaber mange nye
synsvinkler. Pludselig er det Vrejlev
Kirkes nordside, der er blevet synlig.
Det lange kirkeskib står markant op
mod omfartsvejen, endnu lidt bar må-
ske. Især den ny cykeltunnel har la-
vet et grimt sår i landskabet men er
en væsentlig forbedring af trafiksik-
kerheden for de mange cyklister der
dagligt må passere den stærkt trafi-
kerede „Vrejlev Klostervej“

Gennem ændringer af beplantnin-
gen kan der gøres meget for at kirken
fremover igen vil fremtræde som den
smukke bygning, vi så godt kender fra
den gamle vej.

At se Poulstrup „fra bagsiden“ er
for beboerne noget helt nyt. Ivrigt
drøftes gårdenes navne, mens man i
bil passerer forbi byen. Små vandhul-
ler og faunapassager dukker op.På det
nederste billede ses Poulstrup bæk sno
sig vestover syd om byen ned mod
fiskedammene ved Enggården.

Engdragene øst for Guldager har
mistet lidt af tidligere tiders hemme-
ligheder som det mystiske vådområde
med de mange krat. Nu suser man
snart med 130 km/t forbi „Smøren-
gen“ og passerer det flade landskab i
et kort nu med et kik ud af sideruden.

I forbifarten... Motorvejen kort fortalt...
Arkæologi
Inden anlægsarbejderne gik i gang, undersøgte arkæologerne områderne for
fortidsminder. I området nord for Vrejlev Kloster blev der gjort flere fund. Der blev
foretaget en totaludgravning af to overpløjede gravhøje fra bronzealderen. Disse 2
høje vil senere blive omtalt i Lokalbladet.
Endvidere blev der nordvest for kirken fundet en boplads fra yngre jernalder og
vikingetid. På bopladserne blev der bl. a. udgravet 5 langhuse, en
økonomibygning, 7 grubehuse og et anlæg fra yngre jernalder og vikingetid.

Linieføringen
Anlæg af en motorvej griber voldsomt ind i landskabet. Ved placeringen af
motorvejen er det tilstræbt, at placere den med størst mulig hensyntagen til de
mest bevaringsværdige landskabselementer. Bl.a. har grundvandsressourcerne
haft stor opmærksomhed. Regnvandet fra vejen opsamles i små bassiner, hvor
urenhederne bundfældes. Bassinerne kan også bruges i forbindelse med
katastrofesituationer på motorvejen.

Tværprofil
Motorvejen er opdelt i to 8m brede vejbaner adskilt af en midterrabat på 3m.
Uden for kørebanerne er der endvidere i hver side 2,5m brede nødspor og 1 m
brede yderrabatter.

Jordfordeling
Motorvejen har berørt mange lodsejere. Der er således gennemført en
jordfordeling på 470 ha jord. De fleste ejendomme har herved  fået jord på den
samme side af motorvejen. 162 ejendomme har været berørt af
ekspropriationerne. 21 ejendomme er helt eksproprieret og 14 er helt nedrevet.

Broer
Der er på hele strækningen bygget 11 betonbroer, hvoraf de 4 ligger i vores
område. Derfor er kun Dammensvej afbrudt. De øvrige er bibeholdt, dog med en
forlægning af Tollestrupvej via Gønderupbroen. Derfor er der stadigvæk en god
forbindelse mellem sognets 2 adskilte dele.

Jord
Der er i alt afgravet 1,8 millioner kubikmeter jord. Der er lagt 160 km rør og dræn
og der er brugt 0,75 millioner kubikmeter sand. En del heraf stammer fra Hirtshals
havn.
På flere af de våde strækninger var det nødvendigt at udskifte bundmaterialerne
og lægge fiberdug. I de 2 udgravninger nord for Vrejlev Klostervej og Haurholmvej
var vandspejlet beliggende over vejplanet. Her måtte udføres aflastningsboringer,
de såkaldte „grædehuller“.

Vejbelægningen
Fra oven: 3,5 cm slidlag - 6 cm asfaltbetonbindelag - 14 cm grusasfaltbeton - 27
cm stabilgrus 35-75 cm bundsand

Økonomi
De samlede udgifter til motorvejsstrækningen Hjørring-Brønderslev udgør uden
moms:
Arealerhvervelse: 46 mio kr. - Broarbejder 79 mio kr. - Jordarbejder 231 mio kr. -
Belægning 95 mio kr. - Udstyr mv. 22 mio kr.

Oplysningerne er hentet fra Vejdirektoratets brochure af 28. september 2002

TEMAMOTORVEJEN

ved Knud Birch Andersen
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”Det er jo derfor det netop
hedder en  regnskov”,
sagde jeg til min makker –
mens vi sejlede i kano ned
ad Rio Napo dybt inde i
regnskoven i Ecuadors
Amazonas i Sydamerika -
mens regnen piskede ned ..
– igen…!  - men bevæbnet
med regnponcho og gum-
mistøvler, skulle der mere
til at slå os ud – her på
disse kanter er man altid
forberedt på regnen.
I øvrigt var det svalende
med et lille bad, da
temperaturen var ”ret høj”.

Under vores rundrejse i Ecua-
dor er vi (undertegnede og min
kammerat)  taget på en 4-dages
jungletur sammen med to guider,
to århusianske piger!, 2 hollæn-
dere,1 New Zealænder, og Juan
Carlos fra Chile.

Det blev en uforglemmelig tur,
hvor vi skiftevis sejlede og van-
drede gennem junglen. –og hvor vi
så bl.a. krokodiller, aber, piratfisk,
skildpadder, slanger, tapir, tucan,
farverige papegøjer og mange an-
dre uidentificerede flotte fuglear-
ter. – Der var dog også mere kedelige
dyrearter, såsom  myg, myrer og ed-
derkopper, som var MEGET nærgå-
ende og glade for vores selskab!
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Vi besøgte også nogle lokale
indianere, som efter vendsyssel-
ske forhold levede meget primi-
tivt – husene var bygget af nogle
brædder –med bananblade som
tag!. Mændene sov i hængekøjer
– konerne på gulvet ved siden af
bålet, sammen med hønsene og
kattene!

Alt verbal kommunikation
med disse, i øvrigt venlige men-
nesker, var stort set umuligt, da
de kun talte deres eget lokale
sprog, og ikke spansk som ellers
er hovedsproget i Ecuador. Jeg
forsøgte også med lidt vendelbo-
mål. Men det reagerede de ikke
rigtig på!

Børnene var vist ikke vant til
at se ”gringos” (det kaldte de os)
– de gloede i hvert fald meget nys-
gerrigt på os. Der løb på et tids-
punkt en knægt rundt med bar
mave- og ham forærede jeg min
aflagte svedige beskidte T-shirt
med påskriften ”SHU BI DUA
13”!

- Kort efter løb alle de andre
unger også rundt i bar mave og
hev i den T-shirt jeg havde på!.

  Før junglen
havde vi turet
rundt nogle dage
oppe i Andesbjerg-
ene, hvor vi skifte-
vis kørte i jeep og
på mountainbike –
dvs. i jeep når det
gik op- og cykel
nedad (og ikke om
vendt) – blandt ge-

der, får, lamaer og indianere –
og et fantastisk landskab.

De lokale indianere her kan
man betegne som ”små seje
glade bjergbønder”. De er utro-
lig arbejdsomme – slider på
markerne fra morgen til aften  -
men altid venlige og smilende –
et par stykker var måske lidt for
friske, da de efter jeg havde ta-
get et foto af dem sagde:”uno
dollar ”

Vi var også oppe at klatre
på verdens højeste aktive vulkan,
Cotopaxi; i en højde af ca. 4800
meter. Her var det meget koldt
og luften var så tynd, at man blev
helt svimmel. Vi kunne mærke
en begyndende ”Højdesyge”, så
der var kun en ting at gøre, nem-
lig at komme ”ned”!

Cotopaxi – og nej, vi nåede
ikke helt op til toppen!

Cotopaxi

tekst og foto:
Jan Christensen, Hjørring

Amazonasjunglen
i Equador

Løse lamaer i Andesbjergene
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- Quito er som bekendt ho-
vedstaden i Ecuador – det lille
”bananland” på 11 mill. Indbyg-
gere, som ligger klemt inde imel-
lem Colombia og Peru – og som
efter sigende skulle være et me-
get farligt land at rejse rundt i,
hvilket vi dog ikke mærkede no-
get til.

Der er mange militære
checkpoints i landet og meget po-
liti på gaden, samt mange bevæb-
nede vagter både i banker, Su-
permarkeder og restauranter!

Befolkningen er meget
venligstemt og hjælpsomme – og
kan man lidt (skralde?) spansk
kan man sagtens begå sig. Også
økonomisk kommer man langt i
landet   - man kan køre i taxa en
hel dag for et beløb af ca 50 kr!.

- Og maden er også utrolig
billig og velsmagende – dog bør
man nok afholde sig fra at be-
stille en gang hønsesuppe – det
gjorde jeg, og stor var min over-
raskelse der der i bunden af min
suppe dukkede en hønsefod op!!

Et andet sted oppe i bjergene
mens vi også kom cyklende, så vi
nogle unger der rendte rundt og
spillede fodbold på en grusbane.
Vi gjorde selvfølgelig holdt – og
straks spurgte de os om vi ikke
ville spille med. Som ægte sports-
udøver siger man jo ikke nej til et
sådan tilbud. Vi lavede straks to
kompetente hold og kom i gang
med en fight som jeg tror de lo-
kale unger sent vil glemme!

Da jeg på et tidspunkt for-
søgte mig med nogle uortodokse
finurlige  fiberfremkaldende
proptrækkerdriblinger, inspireret
af Bjarne Rusbak,  i hans stor-
hedstid, da han huserede på
Harken´s serie 6 hold i 80érne..!,
stod knægtene og måbede – de
havde vist aldrig set noget lig-
nende!!

På cylel i Andesbjergene

Det var i øvrigt utrolig hårdt
at spille fodbold i 3000 meters
højde, idet man mister pusten
utrolig hurtig – man bliver sim-
pelthen ”flad”. Og efter kampen
havde vi dårlig kræfter til at møve
os op på cyklerne igen – men det
lykkedes alt imens knægtene stod
og vinkede til ”stjernerne fra
Dinamarca!”

”Where is Quito??”, sagde
manden i check-in skranken i Bil-
lund Lufthavn – og kiggede en
ekstra gang på vores billet!

FAKTA  om ECUADOR:
AREAL:                     1.098.475 KM2

KLIMA:                      Tropisk. Med megen varme

       og fugtighed langs kysten.
        I bjergene er klimaet tempereret.

                                   Nedbøren falder ca. fra nov. til maj

BEFOLKNING:        Ca. 11,2  mill.

RELIGION:               90% romerskkatolske

STATSFORM:           Republik

SPROG:                    Spansk og indianske sprog

VISUM:                      90 dage uden visum

VACCINATIONER:    Nej, men anbefales (kontakt egen læge)

PRIS:                         Mellem 5- og 6.000 kr. for en returbillet.

– dog kunne jeg konstatere at
den havde fået renset negle…

- Jeg lod dog foden ligge, men
kunne se at bag mig sad de lokale
og tyggede lystigt på deres hønse-
fødder – velbekomme!

Ecuador bød på mange andre store oplevelser bl.a.:
•  Vulkansightseeing – på hesteryg
•  VM kvalifikationskamp mellem Ecuador-

 Colombia
•  Ophold på selve ækvatorlinien – med et ben på

 hver sin halvkugle!
•  Liansvingning ”a la Tarzan”
•  På salsadiskotek i Quito…!

Alt i alt kan jeg kun sige at Ecuador så absolut er et
besøg værd!

                    Hasta la vista!

REJSEBREV

tekst og foto:
Jan Christensen, Hjørring

Blandt æsler og indianere i  Andesbjærgene

På

KORT
FORTALT

Jan Christensen er, skønt
bosiddende i Hjørring, en gammel
Harkendreng, opvokset på
Græshedevej.
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GROGGL-JAGT
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Lørdag den 31 august holdt
vi spejder for en dag og invite-
rede derfor interesserede børn på
„Groggljagt“. Alle børnene, både
spejdere og interesserede børn,
blev delt op i grupper, og sendt
på Groggljagt i skoven bag sko-
len. Grogglen havde nemlig stjå-
let vores forsyning af skum-
bananer.

Børnene så Grogglspor og
Groggllort. De lavede også
Grogglfælder. Enkelte fik også et
kort glimt af Grogglen. Men alle
holdene vendte dog tilbage til
spejderhuset uden at have fanget
Grogglen.

Snobrødsdejen var færdig,
og alle var sultne. Så der blev
bagt snobrød og stegt pølser, som
blev fortæret med masser af saft
til. Der var en som havde fået
ondt i maven. det var Grogglen.
Han havde spist for mange skum-
bananer. Groggl havde derfor
fortrudt at han havde taget skum-
bananerne, og kom så tilbage
med resten til børnene.

Jeg tror at alle havde haft en
god og sjov dag da vi sluttede ved
totiden. De mange interesserede
børn, kunne herefter tage hjem
og tænke over, om spejderlivet
var noget for dem. Nogle beslut-
tede sig straks og købte tørklæ-
det, så de var ”rigtige” spejdere,
andre tænkte over det til første
mødedag.

Ændring i lederstaben
Ved opstarten på spejder-

arbejdet i august skete der en
del ændringer i lederstaben.
Lene Krüger stoppede som
flokleder og gruppeleder, da
hun er flyttet til Aars. Lene
har gjort et stort stykke ar-
bejde for spejderne. Tak for
det! Lya Kokholm stoppede
samtidig som flokassistent og
grupperådsmedlem. Tak for
din indsats Lya!  Ny flokleder
for ulvene er Doris Kjærs-
gaard, og som ny flokassi-
stent for ulvene Dorte Vang-
gaard. Annemarie Krogholm
er stoppet som bæverassi-
stent, men forbliver som
grupperådsmedlem. Peter
Andersen er indtrådt i gruppe-
rådet. Jobbet som gruppele-
der er overtaget af Ole
Kjærsgaard. Se i øvrigt over-
sigten andet sted.

Nye Hjælpere
Vi kunne godt tænke os

om der var nogle som ville
afsætte noget tid til vores
spejdere. Der er flere steder
der kunne bruges en ekstra
hånd. Vi har mange drenge,
som kunne bruge modspil af
et par unge mænd. Vi kunne
også bruge et par personer,
der vil indgå i grupperådet.
Der er nok af opgaver at tage
fat på, såsom pasning af hus,
loppemarked, julemarked og
andre aktiviteter der udføres
som støtte for spejderne.

Har du lyst til at bruge tid
på et godt børne og ungdoms-
arbejde, så lad os høre fra dig,

OK

Mødedage
• Bæverne møder:
• Mandag  18.00 – 19.30
• Ulvene møder:
• Tirsdag  18.30 – 20.00
• Spejderne møder:
• Tirsdag  19.00 – 21.00

Overnatning for Bæver og Ulve.
Både May Britt og Doris havde inviteret ”de-

res spejdere” til overnatning fra fredag til lørdag
forud for ”Spejder for en dag”.

May Britt havde slået lejr med Bæverne på
plænen ved spejderhuset. Doris havde slået lejr på
egen græsplæne. Både bævere og ulvene havde en
rigtig hyggelig aften. Jeg mindes med stor fornø-
jelse lejrbålet, med tøsefnis, ristede skumfiduser
og bålstegte popcorn. Se det var hygge!!

Efter morgenmaden lørdag gik May Britt med
Bæverne fra spejderhuset. De mødte Ulvene ved
Engkærvej og alle gik gennem byen med Faner.
Hele byen skulle se, at det var ”Spejder for en
dag”. Vi gik ind forbi plejehjemmet, hvor spejderne,
med spejderhilsen, sagde ”godmorgen” til de be-
boere, der var kommet til vinduet. Jeg tror helt
bestemt, at beboerne nød synet at en flok morgen-
friske unger, som kom forbi.

Vi er i skrivende stund igang med at planlægge
fælleslejr som er d. 4 – 6 oktober.  Fælleslejren
går i år til Krogsholt Lejren ved Østervrå. Der
skal ca. 36 børn  og ca. 12 voksne af sted. Jeg er
sikker på, at der venter os en både spændende,
sjov og hyggelig Weekend.

I næste nummer vil vi fortælle lidt om hvor-
dan den gik.

Der er hvert år brug for spejder-
skjorter. Nye spejdere kommer til og
andre har behov for en større skjorte. Nye
skjorter er meget dyre, så der er altid in-
teresse for brugte skjorter.

Hvis I ligger inde med brugte skjor-
ter , I vil af med,  hører vi gerne fra jer.

KFUM   POULSTRUP
GRUPPERÅD:
Lars Damsgaard 98988587
Josefine Pedersen
Ole Kjærsgaard 98988582
Dorte Bertelsen 98831859
Flemming Christiansen 98988850
Annemarie Krogholm 98988129
Peter Andersen 98988717
SPEJDERNE:
Line Thomsen 98988026
ULVE:
Doris Kjærsgaard 98988582
Dorte Vanggaard 98988823
BÆVER:
May Britt Pedersen 98988717

Øverst t.v. leger bæverleder Majbrit
med de forskellige hold, spejderleder
Line synger Groggl-sang med børnene
og grupperådsformand Lars leder
jagten. Nedenfor bager børnene
snobrød og gruppeleder Ole rister
pølser over lejrbålet. Der blev arbejdet
ihærdigt med at få lavet en groggl-
fælde og ulveleder Doris giver gode
råd. Til slut var der oprydning og Majbrit
sagde farvel til nogle af bæverne og Doris
sagde goddag til dem, så nu er de ulve.
forældrene hentede til slut deres børn
hjem efter en hyggelig dag.

Billederne  på  farvesiden:

KFUM-
SPEJDERNE

ved Ole Kjærsgaard

Groggljagt.
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Græshedevej
HEJ! Jeg hedder Camilla og jeg er 11 år.

Jeg har to kaniner der hedder
Wilma og Filine. Den ene er lidt
brun og den anden er hvid , de er
begge to lidt halvfede syntes jeg
selv. Om sommeren får de mæl-
kebøtter fra engen og lidt foder
man køber. De kan godt lide at man
kæler for dem, men man skal nok
ikke tage dem op, fordi de kradser
rigtig meget og spjætter lidt.

Jeg spiller også rigtig meget fod-
bold henne i Harken. Vi træner om
mandagen og om onsdagen, og det er
lidt forskelligt hvornår vi spiller kamp.
Næsten alle fra min klasse spiller fod-
bold, på nær to af dem.

Jeg går også til gymnastik om ons-
dagen. Gymnastik er kun om vinteren,
så der er allerede mørkt når vi er fær-
dige. Vores gymnastiklærer hedder Anne
og hun er rigtig sød, men hun kan også
godt blive en lille bitte smule sur hvis ikke
man gør som hun siger.

       Kærlig hilsen
       Camilla Sørensen
       Græshedevej 114.

KORT
FORTALT

POULSTRUP
MØLLEBYEN

ved meddelerne
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Hjemmesiden www.poul-
strupboliger.dk har nu været på
Internettet i cirka 10 uger, og alle-
rede efter nogle få dage var der re-
spons,  en mand fra Kolding ringede
fordi han havde set siden via en link
fra Hjørring bynet, flere har efter-
følgende kontaktet mig.

Der er ikke så mange annoncer
på siden endnu men jeg håber at det
er et tegn på at der ingen ledige bo-
liger er i området.

Tanken med hjemmesiden er at
alle huse/ lejligheder er beboet.

For yderligere information
Hans Jørgen Jensen
tlf. 9898 8491

Ny hjemmeside

Her er jeg med Filine, Wilma
havde ikke lyst til at blive fotograferet.

Der holdes ÅBENT
HUS søndag den 19.
januar kl. 15-17 på
Aktivitetscentret, Gl.
Rønnebjergvej i
Poul-strup,  hvor vi
voksne vil drøfte
legestuens fremtid,
mens børnene leger.

Legestuen  i Poulstrup har i
længere tid ikke været aktiv, da
der ikke har været nogen til at
drive den videre. Vi synes, det er
en skam, da legestuen har fun-
geret i mere end 25 år og lokaler
og legetøj er til rådighed.

Det er ikke særligt tidskræ-
vende. Det kræver kun, at der lå-
ses op 1 gang om ugen, hvilket
man eventuelt kan skiftes til. In-
teresserede kan henvende sig til:

HJÆLP

 Anne Mette
tlf. 98988943

Mette Mikkelsen
tlf. 98988614

Skal  legestuen lukke?
Det er op til dig!
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Mange har sikkert bemærket, at det
er sket en forandring ved Hæstrup
Kirke. Kirken er blevet synlig fra syd
og vest. Når man kommer ad
Rakkebyvej, knejser Hæstrup Kirke
flot.

Træerne på diget er nemlig blevet
fældet. Flere af dem led af elmesyge,
så de skulle væk. Lige nu er menigheds-
rådet i gang med at overveje, hvad der
nu skal ske med digerne. Digerne er
meget forsømte og det ville koste en for-
mue at reetablere dem. Men noget skal
der ske, så der kommer læ og en fin
afgrænsning af kirkegården mod vest
og syd. Her kan du se en fotoserie taget
af Jens Kristiansen, da de syge træer
blev fældet.

Ved fældningen af de syge elmetræer er Hæstrup kirke
blevet synlig, her fra parkeringspladsen og nedenfor fra
Rakkebyvej

HÆSTRUP S   ET&
SKET

tekst: Niiel Christian Lassen
foto: Jens Kristiansen
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Inden længe falder den før-
ste sne forhåbentlig og det til
stor fornøjelse for børnene og
os andre barnlige sjæle. Den
første sne forbinder mange af
os med livsglæde. Man skal
bare se på børnene, så er man
ikke i tvivl om det. Når de laver
snebolde og kådt kaster om-
kring med dem, når de laver
snemænd eller kælker. Noget af
det bedste, jeg ved, er, at gå en
tur i et nydækket snelandskab,
sådan en dag hvor luften er helt
stille og klar. Luften ånder af
stilhed og renhed. Sådan en dag
føles verden som født på ny.
Hvem kan lade være med at
blive slået af forundring over
skønheden en klar vinterdag?
Det er sådanne iagttagelser, der
har fået salmedigterne til at
bryde ud i lovsang og sige, som
f.eks. salmisten i salme 104 i
Det gamle Testamente: „Hvor
er dine værker mange, Herre!
Du har skabt dem alle med vis-
dom, jorden er fuld af dit
skaberværk…Alle har det håb
til dig, at du giver dem føde i

rette tid; du giver dem og de sam-
ler op, du åbner din hånd og de
mættes med gode gaver“.

Salmedigteren tyder her alt
det gode, der hænder os, som
Guds gaver til os. Skaberværket
afspejler Guds skønhed. Salme-
digteren tænker helt konkret på
bordets glæder, men det kunne
lige så godt være sagt om sneen,
der kommer dalende fra oven.
Men han tænker altså på det
daglige brød. Det er Gud, der
sørger for det daglige brød. Han
sørger nemlig for at livet bliver
til og at det fortsætter. At vi får
mad hver dag, er udtryk for
Guds omsorg, dermed tilkende-
giver Gud, at han ikke er lige-
glad med os, men at han har os i
sine tanker. Hans skaber-
gerninger udtrykker hans herlig-
hed og kærlighed.

Tydning og ikke bevis
Se Gud på spil i skaber-

værket med det blotte øje kan vi
ikke. Med troens øjne kan vi tyde
det som Guds gerninger. At Gud
er skjult til stede i alt som den,
der skaber og opretholder alt.

Men bevise det kan vi ikke, lige-
som vi ikke kan bevise Guds ek-
sistens i det hele taget. Men vi
kan lade os overbevise, tro og
forstå livet som gudsskabt.
Spørgsmålet er, om man ikke
skulle være en kold stodder, hvis
ikke man blev slået over forun-
dring over livets rigdom engang
i mellem. Når noget virkelig godt
hænder for en, noget der fylder
en med glæde, hvem bliver så
ikke ramt af glæde ved at leve.
Som når man får et barn, når
man inden da har fundet sammen
med et menneske, der elsker en,
trods den man er, når man mø-
der velvilje og hengivenhed fra
uventet kant. Der er masser af
erfaringer som peger på, at no-
get uforklarligt sker for en. Be-
gynder man med at give fornuf-
tige forklaringer til alt det, slår
det ikke til. Der er altid mere at
sige. Begivenhederne rummer et
overskud, der ikke lader sig nøje
med rationelle forklaringer.

Banaliseringen af livet
Man kan blive så vant til, at

det går en godt, at man glemmer
alt det gode, der hver eneste dag
vidner om Guds godhed mod os.
At Gud giver os noget gennem
de mennesker, som vi lever sam-
men med, gennem glæden ved at
vide sig elsket af en anden, gen-
nem glæden ved at se solnedgang
over Rubjerg Knude i det fjerne
eller gennem glæden ved at se
den nyfaldne sne. Vi lukker øj-
nene for det forunderlige ved li-
vet og hvorfor gør vi det?

Dostjevskij er inde på det et
sted („En forfatters dagbog“):
„Ikke miraklet alene er miraku-
løst. Meget ofte er virkeligheden
det mest mirakuløse af alt. Vi
oplever næsten altid virkelighe-
den, som vi ønsker det, som vi
på forhånd ønsker at fortolke
den. Hvis vi pludselig får et ind-
tryk af den, som den virkelig er,
og ikke som vi ønsker den skal
være, synes den os utrolig. No-

Forundringens uundværlighed

Noget af det
bedste  jeg
ved, er, at gå
en tur i et
nydækket
snelandskab,
sådan en
dag hvor
luften er helt
stille og klar.
Sådan en
dag føles
verden som
født på ny.

REPLIK

tekst: Niels Christian Lassen
foto: Knud Birch Andersen
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get sådant hænder ofte. Vi er i al-
mindelighed mere tilbøjelige til at
tro på et mirakel eller på en kom-
plet umulighed end på den sand-
hed, vi ikke ønsker at se. Thi hvad
er mere fantastisk end selve vir-
keligheden“.

Af en eller anden grund ser vi
ikke det mirakuløse i hverdagen.
Vi lukker øjnene for det og tror,
at det kun er til stede, når der sker
et ekstraordinært mirakel, så klap-
per vi i hænderne i benovelse. På
den måde gør vi livet banalt. Må-
ske fordi vi ikke kan rumme, at
livet er så stort og rigt, som det
rent faktisk er. Det er for overvæl-
dende. Og måske banaliseringen
af livet også skyldes noget andet:
storhedsvanvid.

Storhedsvanviddet
stortrives

Man kan stirre sig blind på
sin egen fortræffelighed, sin egen
kunnen og viden, at man helt

glemmer det basale i livet: At li-
vet skylder vi aldrig os selv, det
er noget vi får på forunderlig vis,
hver eneste dag vi trækker vejret.
Vi får det alle uden undtagelse,
fordi Gud under os det godt. Det
skyldes Guds nåde at vi lever. Her
står vi som skabte mennesker på
samme plan: jøde, muslim, hindu,
ateist og kristen. Gud lader sin sol
skinne på retfærdige og uretfær-
dige. Han lader os leve. At vi har
livet er hans nåde mod os. Det
gælder både for den retfærdige og
den uretfærdige, begge lever vi af
Guds godhed, hans nåde mod os.
Men den retfærdige takker Gud
for Guds godhed, mens den selv-
retfærdige enten ikke skænker det
en tanke eller siger: „Det mang-
lede da bare“. Han er derfor et
fattigt menneske, fordi han ikke
lader sig fascinere af livet og hvor-
dan Gud på forunderlig måde sta-
dig skaber nyt. Sådan kan man
leve sit liv og kun kan regne med
sin egen magt.

En læges forundring
I sommer udtalte prinsesse

Alexandras fødselslæge, professor
og overlæge Johannes Bock til en
journalist: „Uanset teknik og viden-
skab så er selve det, at der bliver
skabt nyt liv stadig et under og et
vidunder. Jeg er som læge en tekni-
ker, der kan hjælpe til, hvilket er en
gave. Der er rart at kunne blive
brugt i en større sammenhæng og
hjælpe andre mennesker, men det
grundlæggende er gudsskabt, og det
skal vi arbejde ud fra og respektere“.

Lod vi os lede af
storhedsvanviddet, så skyldes det
ikke Gud, men kun mor og far og
noget biologi, at et lille barn kom til
verden. Og da ville der ikke være
noget at takke Gud for. Så bliver vi
stående og kommer ikke ud over os
selv og det vi kan, men den læge
som har været til stede ved tusind-
vis af fødsler igennem en lang kar-
riere og hjulpet fødende kvinder, han
mener nu noget andet. Han har ikke
stirret sig blind på sin kunnen og sit

tekniske isenkram, ja
han er faktisk ydmyg,
når han giver Gud
æren for, at et barn bli-
ver til, at nyt liv i det
hele taget bliver til.
Det er som om han si-
ger: I sidste instans
skal I ikke takke mig,
men den gode Gud,
som skaber barnet i
moders liv. For det
grundlæggende er
gudsskabt. Det er da
dybt fascinerende, sy-
nes du ikk´?

Glædelig advent
og jul, når vi kommer
til den.

tekst: Niels Christian Lassen
foto: Knud Birch / Arne l.-Ledet
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Det gav os nye muligheder. Vi kunne få et stort
lokale beliggende umiddelbart ved kirken. Tidli-
gere var der indrettet en stort rum til møder i den
vestlige del af huset, men det var blevet inddra-
get til det nuværende kirkegårdskontor.

Menighedshuset
Menighedslokalet udfyl-
der et savnet behov.

Allerede nu er det hjemsted for
børnekorarbejdet og Thomas
Abildgaard har stillet sit flotte fly-
gel op i lokalet. Der er  børneklub,
studiekreds, menighedsrådsmøder,
udvalgsmøder, lokalbladsmøder,
minikonfirmandundervisning samt
af og til konfirmandundervisning.

Der kan i fremtiden finde min-
dre sognemøder sted, vi kan hen-
lægge kirkekaffen hertil, måske en
gang imellem spise sammen her i
forbindelse med gudstjeneste eller
et arrangement, da vi også har et
velfungerende køkken, der støder
op til lokalet.

I den gamle sal mod vest  blev
der udover møder holdt
begravelseskaffe. Det er muligt
igen. For mindre begravelsesfølger
op til 35 kan lokalet lejes, hvis det
er ledigt. Det koster 300 kr. til ren-
gøring. Brugen aftales med
kirkegårdslederen.

Vrejlev menighedsråd har
haft travlt med at indrette det nye
menighedslokale. Det er udsty-
ret  med  alverdens gode sager
til undervisning og møder. Det
er meningen, at det kan bruges
af begge sogne.

Organisten på loftet
På loftet sidder nissen med sin

risengrød skal vi synge inden
længe. Det er nu ikke nissen, men
vores organist, Thomas
Abildgaard, der sidder på loftet.
Han residerer i overetagen af
menighedshuset. Der manglede
kun et køkken og noget istandsæt-
telse, så havde vi en fin ungkarle-
hybel og Thomas er tæt på en af
sine arbejdspladser.

Da  graverparret  Rise og
Evald Nielsen blev ensione-
ret i  foråret, stod  vi  med
en  tom tjenestebolig.

VREJLEV
KIRKE

tekst: Niels Christian Lassen
foto: Knud Birch Andersen

Herover øver Mai og Gry sig i det græske alfabet og nedenfor er Niels Christian
Lassen og Thomas Abildgaard travlt i gang med undervisningen
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Nyt fra Vrejlev Kirke
Vrejlev menighedsråd har i ef-

teråret indkøbt et regnskabsprog-
ram og vil derfor i år lave både en
manuel og elektronisk udgave af
årsregnskabet. Fra 2003 vil ligele-
des kirkegårdsadministrationen
overgå til data. Alle daglige ændrin-
ger på kirkegården, plantning af
blomster og grandækning vil der-
for let kunne registreres og regnin-
ger kan udskrives automatisk, hvil-
ket letter det daglige arbejde for
kirkegårdslederen.

Ligeledes vil menighedsrådet
løbende kunne lave regnskabs-
udskrifter, hvilket  vil   give en langt
bedre styring af  budgettet.

På billedet herover er kirkegårdsleder Peter Boel Beck ved at
forberede overgangen til datastyret kirkegårdsregnskab.

Nyt højtaleranlæg i Vrejlev
Kirke

Vi har fået moderniseret det
gamle højtalersystem. I stedet for
to har vi nu fire højtalere i kirke-
rummet samt én i et kommende
dåbsventeværelse.

Opsætningen af flere højtalere
skulle forbedre lydforholdene i
kirkerummet væsentligt, og man
har yderligere gennem et forsinkel-
sesmodul fået fjernet meget af det
ekko, der tidligere har gjort det
umuligt at høre prædikenen i visse
dele af kirkerummet.

Anlægget kan endvidere anven-
des til kirkens el-klaver og 2 nyind-
købte kormikrofoner.

Legerum
Menighedsrådet har planer om

at indrette et nyt kombineret
dåbsværelse og legerum i det nu-
værende rengøringsrum, der så flyt-
tes til trapperummet.

Forældre med små børn vil
fremover kunne høre gudstjenesten
samtidig med, at de små kan  lege
uden at forstyrre de øvrige kirke-
gængere.

Der vil endvidere være mulig-
hed for at få puslet den lille, hvis
dette bliver nødvendigt.

Regnskab på EDB

Nyt højtaleranlæg

Kirkegården reguleres

Nye vejnavne

I forbindelse med vej-
omlægningen omkring kirken
er der kommet 2 nye navne
til. Den tidligere Vrejlev
Klostervej  hedder nu vest for
Hovedgaden  „Vrejlev Klo-
ster“ og vejen øst om kirken
„Vrejlev Kirkevænge“.
Kirkegårdskontorets adresse
er derfor fremover „Vrejlev
Kirkevænge 1“

Bibelmaraton
Studiekredsen, hvor vi har

sat os for det ambitiøse projekt
at læse hele Bibelen på et år, er
en realitet. Vi har indtil mødtes
tre gange, en aften om måneden.
Skulle du have lyst til at være
med, er du velkommen, ring blot
til mig og forhør dig om tids-
punktet på næste møde og lek-
tien (98986043)! Har du ikke
mod på læse hele Bibelen, kan
du alligevel få noget ud af stu-
diekredsen. Hver gang snakker
vi om eventuelle problemer i det
læste, men derudover gennem-
går jeg et par kapitler samt gi-
ver en oversigt over den kom-
mende lektie.

Minikonfirmanderne

Iefteråret er der sået græs i et
område i vestsiden af  skovkirke-
gården, hvor der tidligere var et læ-
hegn af graner. Der er plantet
rhododendron og birketræer og der
er nu kommet langt mere lys fra vest.
En udtynding af træerne til vinter vil
ligeledes gøre skovkirkegården mere
venlig.

Et område mod kirkediget i syd
er ligeledes tilsået med græs. Her vil
der til næste år blive startet en ny
form for gravsteder,  kombineret med
græs og beplantning.

Der vil senere blive givet en grun-
digere orientering om planerne for
Vrejlev kirkegård.

VREJLEV
KIRKE

Børneklub
Hver anden tirsdag eftermid-

dag i lige uger  fra kl. 16.30 til
17.45  er der børneklub i den tid-
ligere graverbolig ved Vrejlev
Kirke. Klubben er ment som en
håndsrækning til dåbsoplæring og
den er derfor direkte underlagt
kirken.

Der vil være bibelhistorie,
sange, lege og andet. De frivillige
medarbejdere er udelukkende for-
ældre til små børn i Vrejlev og
Hæstrup sogne.

Det er gratis at være med.
Hvis dit barn er yngre end 3 år, er
det også velkomment, men så er
det bedst, at du som forældre også
er med.

Du er selvfølgelig velkom-
men til at ringe, hvis du har evt.
spørgsmål:

Helle og Klaus Langdahl,
98 98 88 12

tekst og foto:
Niels Christian Lassen

mødes hver onsdag indtil jul
i menighedslokalet. Der er mel-
lem 20 og 25 børn, så der er liv
og glade dage i den tidligere
graverbolig. Se billederne på
side 30.
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Søndag den 15. september var der magi
i luften. Der holdt en varevogn uden for
Vrejlev Kirke. Det var ikke så underligt, det
gør der tit, men det underlige var, at der stod
www.magic-gospel.dk på den. Det var en
magikers, en tryllekunstners bil. Hvad skulle
han dog til en gudstjeneste?

Det viste sig under gudstjenesten. Da
børnegudstjenesten var ved at være til ende,
gik tryllekunstneren, Jørgen Johansen, ellers
i gang med at trylle og fornøje. Gennem tryl-
leri og ledsagende ord udlagde tryllekunst-
neren søndagens evangelium om Lazarus,
der var død, men som Kristus kaldte ud af
døden.

Det var en rigtig festlig gudstjeneste med
masser af børn og voksne. På billederne kan
du f.eks. se hvordan der trylles med Knud
Birchs jakke. Gad vide om han tør bruge
den mere?

Onsdag den 5. februar kl.19.30 Menne-
sker jeg har mødt. En aften med journalist i
Danmarks Radio, Søren Ryge Petersen. Sø-
ren Ryge vil bl.a. fortælle om de to ungkarle
fra Djursland, Julius og Anders, der sammen
driver en gård på gammeldags manér. Søren
Ryge er kendt for at være en spændende og
dygtig fortæller, så gå ikke glip af denne af-
ten.

Entré: 50 kr. men så følger der også kaffe
og kage med!

SÆRGUDSTJENESTER

Søndag den 8. december er gudstjenesten i Vrejlev kirke om
aftenen kl. 19.30. Her kan du komme og deltage i De ni læsninger.
Folk fra sognene medvirker i oplæsningen af teksterne.

De ni læsninger

Musikgudstjeneste
Søndag den 12. januar holder vi musikgudstjeneste i Vrejlev

Kirke kl. 19.30. Tirsdagskoret fra Nordjysk Musikkonservatorium
består af studerende fra konservatoriet. Fælles for dem er, at de skal
lære at dirigere kor med henblik på deres senere virke som organi-
ster og korledere.

Programmet indeholder kendte og mindre kendte salmer og kor-
sange med tilknytning til adventstiden. Kom til en hyggelig og stem-
ningsfuld aftengudstjeneste.

Kyndelmissegudstjeneste:
Søndag den 2. februar er der kyndelmissegudstjeneste i Vrejlev

Kirke kl. 15.15 og i Hæstrup Kirke kl. 14. Denne søndag får
konfirmanderne lov til at sætte præg på gudstjenesten.

Fastelavn
Søndag den 2. marts er det fastelavn. Det fejrer vi ved at holde

børnegudstjeneste med tøndeslagning og fastelavnsboller efter guds-
tjenesterne. I Vrejlev Kirke er det kl. 11.15 og i Hæstrup Kirke kl. 10.

Børnegudstjenester
Søndag den 8. december kl. 16

 er der børnegudstjeneste i Hæstrup Kirke. Efterårets mini-
konfirmander opfører krybbespil om julens store begivenhed. Det er
samtidig afslutning på minikonfirmandforløbet.

Der er i forbindelse med julen i alt ud over skolens juleafslutning
i kirken tre  børnegudstjenester om formiddagen på hverdage. De
to herover henvender sig til førskolebørn (den sidste er for alle sko-
lebørnene fredag inden jul). Har I lyst til at være med, så mød op.

Den 19. december i Hæstrup Kirke kl. 10
Den 20. december i Vrejlev Kirke kl. 9.30

En god idé
Tag og klip gudstjeneste tidspunkterne ud af Lokalbladet eller

gem Lokalbladet. Der har nemlig på det seneste været opsætnings-
fejl i et par lokalaviser (jeg har således af visse ugeaviser været
anført som prædikant i begge kirker kl. 10.30 samme søndag. Det er
svært at nå!). Det har betydet, at nogle er gået forgæves til gudstje-
neste. Derfor: Regn 100 procent med tidspunktet, der er angivet i
Lokalbladet. Skulle der være ændringer, bliver det meddelt gennem
en egentlig annonce  i dagspressen og aldrig gennem gudstjeneste-
listerne i aviserne.

Sogneaften på Vrejlev - Hæstrup Skole med

SØREN RYGE
PETERSEN:
MenneskerMenneskerMenneskerMenneskerMennesker

jeg har mødtjeg har mødtjeg har mødtjeg har mødtjeg har mødt

KORT
FORTALT

REPLIK

ved Niels Christian Lassen
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foto: Knud Birch Andersen
        Niels Christian Lassen
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Den 1. oktober 2002 gik
Jens Kristiansen på pension
som graver ved Hæstrup Kirke.
Jeg vil gerne udtrykke kirkens
tak for de mange år, som Jens
Kristiansen har virket, takke for
det altid gode humør og den
underfundige humor, som Jens
har bidraget med i vort samar-
bejde. Tingene har altid funge-
ret og været i orden, når vi sam-
men skulle holde gudstjeneste.
Fra sin plads på bænken fulgte
Jens opmærksomt med. I for-
bindelse med afskeden har jeg
talt med Jens Kristiansen og
hans hustru Inger Marie om de
18 år i folkekirkens tjeneste.

Der stod ikke skrevet noget
sted, at Jens Kristiansen skulle
gå hen og blive graver. Han er
vokset op på en gård i Borup.
Han kom ud at tjene på flere
gårde, og på en af de gårde
mødte han den pige, der skulle
blive hans, Inger Marie. Det var

AFSKED MED HÆSTRUP KIRKES GRAVER

Jens KristiansenJens KristiansenJens KristiansenJens KristiansenJens Kristiansen

på gården Nørregaard i Vrå. Da
de først var blevet gift, flyttede
de ind på gården på Guldager-
vej, hvor de stadig bor. Den har
været basen for Jens og Inger
Marie samt deres tre børn Anni,
Henning og Svend.

En dejlig augustdag med høj
sol og 25 grader i skyggen sid-
der vi og snakker om tiden som
graver. Jeg spørger Jens om,
hvordan han kom på tanken om
at blive graver?

„Ja ser du, udviklingen i
80’erne inden for landbruget
betød for mig, at jeg enten skulle
investere eller holde op som
landmand. Jeg ville ikke inve-
stere, altså holdt jeg op. Så en
dag så jeg, at de søgte en graver
ved Hæstrup Kirke. Jeg søgte
stillingen, og til samtalen fortalte
de mig, at der var tre ansøgere.
De spurgte mig, hvilke forudsæt-
ninger jeg havde for at gå ind til
et sådant arbejde. Jeg svarede:

absolut ingen! Men, føjede jeg
til: som gammel landmand kan
jeg bruge en skovl. Og så antog
de mig“.

Har du været glad for dit
arbejde?

„Hvis jeg som ung havde
vidst, at det var så godt at være
graver, var jeg aldrig blevet
landmand. Det sidste års tid har
det været hårdt på grund af mit
helbred. Men da har menigheds-
rådet været large og båret over
med mig“.

Hvad er det særlige ved ar-
bejdet som graver?

„Det er jo frit. Og det at ar-
bejde med blomster, det er pragt-
fuldt. Man kommer også til at
tale med en masse mennesker.
Der skal man være noget af en
menneskekender. Man kan nemt
komme til at sige noget forkert.
De samtaler på kirkegården har
jeg været glad for“.

Du er jo også kirketjener.
„Ja, der havde jeg heller in-

gen forudsætninger. Jeg har nu
altid været vant til at komme i
kirke. Det har aldrig været en
plage at skulle af sted søndag
formiddag. Som landmand har
jeg været vant til at passe dy-
rene både søndag og mandag“.

Kirken står
for det
funda-
mentale i
tilværel-
sen“.

Jens Kristiansen på sin vante plads
bagerst i kirken. En mand, der er glad
for salmesang i kirken.

HÆSTRUP
KIRKE

tekst: Niels Christian Lassen
foto: Jørgen Christensen
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Hvad betyder kirken for
dig?

„Klokkeringning! Det skulle
være præcist“. Inger Marie sup-
plerer: „pinligt præcist, det må
du godt skrive“. Jens smiler og
fortæller: „Jeg har også altid
været glad for at synge. Det
gjorde vi også i mit hjem og på
den gård, hvor vi mødte hinan-
den. Det var efter højskole-
sangbogen. Særlig de nye salmer
kan jeg godt lide. Det er melodi-
erne, teksterne er ikke altid så
gode“.

Vi kommer ind på de træer,
der er blevet fældet ved kirke-
gårdens vestlige og sydlige di-
ger. Det har altid været Jens’
kongstanke, at træerne skulle
væk. For som han siger: „kirken
skal være synlig. Det er den, som
det drejer sig om. Den står for
det fundamentale i tilværelsen.
Den har stået der, hvor den står
i 700 år, og den bliver stående“!

Du har jo også været ansat
ved kirken, Inger Marie.

„Ja, indtil for 4 år siden var
jeg vikar for Jens. Jeg pyntede
kirken. Det var ikke altid lige let.
Ferier kunne vi ikke holde sam-
men. Derfor trak jeg mig tilbage
fra det. Nu arbejder jeg et par
formiddage om ugen på
Aurion“.

Vi kommer til at tale om
Jens’ kreative evner. På bille-
derne af granpyntning kan man
se hans talenter. Og Inger Ma-
rie fortæller, at Jens skam har
været på kursus i granpyntning.
Jens: „Ja, men det er  nu noget,
som man lærer sig selv“. Jens
har også lavet lysestagerne af
smedejern, dem som vi bruger
til begravelser. Og han har lige
lavet nye mørke bukke til kister.
Ingen kan være i tvivl: med Jens
fik Hæstrup Kirkegård en land-
mand, der kan lidt af hvert!

Ny graver ved
Hæstrup Kirke

Den 1. oktober fik vi ny
graver ved Hæstrup Kirke.
Efter annoncering i dagspres-
sen faldt valget på Jørgen
Christensen.

Jørgen har det sidste halve
år fungeret som graver og før
den tid været afløser for Jens
Christiansen. Vi har været
yderst tilfredse med Jørgen,
derfor blev han ansat. Vi hå-
ber, at han fortsat må trives i
sin stilling.

Jørgen Christensen er 33
år og er født og bosiddende i
Vrejlev sogn.

Jens og Inger Marie Kristiansen foran døren til Hæstrup Kirke.

Den gamle graver kan det der med at pynte.

Klokkeringning på slaget.

HÆSTRUP
KIRKE

tekst: Niels Christian Lassen
foto: Jørgen Christensen
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Hurra -

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

tekst og foto:
Annette Rådshøj Jensen

Temaet for vores
ophold var
jernalderen, og vi
fik både snittet en
kniv , lavet Tors
hammer i tin,
kærnet smør,
lavet ost,
marmelade, bagt
fladbrød og lavet
en dejlig
jernalder-suppe.
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for Vildmosen

Onsdag  d. 18.september tog  3.a
glade afsted  på lejrskoleophold. På
turen  derud var humøret højt, og
børnene sang, det bedste de havde
lært.
Efter indkvarteringen blev vi vist rundt
på gården, og en af de bedste ting var
en dejlig boldbane, som børnene
benyttede flittigt, når der var en lille
pause, men dem var der ikke så
mange af.
Temaet for vores ophold var
jernalderen, og vi fik både snittet en
kniv , lavet Tors hammer i tin,  kærnet
smør, lavet ost, marmelade, bagt
fladbrød og lavet en dejlig jernalder-
suppe.
Da det blev mørkt hyggede vi os nede
ved bålet, hvor vi poppede popkorn. Vi
var 7, der ville sove ude, men da det
blev mørkt , ja, da var det både meget
mørkt og meget koldt, så vi endte alle
med at sove inde.
Torsdag kom 3.b, og vi var sammen
med dem ude at se højmosen. Det var
en rigtig god tur, hvor vi fik fortalt om,
hvad  højmose er, og vi så også den
lille kødædende plante - soldug. Efter
turen i mosen gik turen for vores
vedkommende hjemad, og det var
nogle trætte elever der kom hjem,
efter en meget vellykket tur.

3. a på Naturskolen
 i Store Vildmose
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INDSKOLINGEN

Børnehaveklasserne
ved Vrejlev-Hæstrup

skole har i efteråret fået
dømt „ude-uge“.

Der blev spillet fodbold
på tværs af klasserne.

Der blev etableret
venskaber på kryds og

tværs. der blev brugt
naturpil til at fiske med

og lavet forskellige ting
på bål. Det var en dejlig
uge for børn og voksne

- og allerbedst: Det
holdt tørvejr hele ugen.

Signe beundrer
sit værk i
sandgraven

Ovenfor: 2 gange om dagen
blev der dømt „spise- og
drikkepause“

Til højre: Helle, Pernille,
Christina B- Jaequeline,
Christina S og Thomas
tegner naturen, de var
omgivet af.
Helle havde medbragt
naturpil til fiskestænger
omgivet af Laura, Isabella
og Camilla

Nedenfor: En af dagene
skulle der laves urtesuppe,
men grønsagerne skulle jo
snittes først. Dette klarede
Pernille, Kasper, Christina
B, Jaequeline og Signe.
Der blev virkelig spist af
suppen. Ugens menú var i
øvrigt: Skumfiduser stegt
på bål, Bagt kartofel og
popcorn og snobrød.

tekst og foto
Lissy Viborg Jensen
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Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Forening har i løbet af
sommeren haft to udflugter.

Lokal cykeltur
 Den første var en cykeltur til Gl. Rønnebjerg hvor vi så

Genforeningsstenen, derefter forbi den hulvejen ned til ådalen,
i hvilken  der i 1908 blev gjort et stort sølvfund.

Ved Kirkensgaard gjorde vi holdt og så på det stykke jord,
som skolelæreren i Rønnebjerg havde ønsket en kirke bygget
på og skænket en sum penge til.

 Derfra kørte vi til Høgstedgaarden hvor Poul og Minna
Olesen viste os rundt og fortalte om  gårdens drift, og vi så
deres to kyllingehuse med  tilsammen 95.000 kyllinger.

Efter omvisningen drak vi vores kaffe inden døre, da vej-
ret var blæsende og koldt.

Strandfogedgården
Først i august, på en af de rigtig fine aftener, havde vi en

tur til Strandfogedgården i Rubjerg, hvorfra Tove Marqvartsen
ledede en tur gennem et dejligt klitlandskab ud til havet syd for
Rubjerg Knude, hvor man, hvis man er heldig, kan finde spor
fra stenalderen i form af potteskår, enkelte af deltagerne var så
heldige at finde potteskår.

Her nød vi den storslåede udsigt og solnedgangen og hørte
om tidligere tiders kamp mod sandet.

På vejen hjem til Strandfogedgården passerede vi Rubjerg
gl. Kirkegaard, og så en gravsten dateret 31. april.

Tilbage på gården drak vi den medbragte kaffe, og hørte
om kystens spændende historie med strandinger og kyst-
nedbrydning.

En virkelig god tur, i et usædvanligt smukt sommervejr
med en leder og fortæller, der kunne sætte fantasien i sving.

Julemarkedet
Lokalhistorisk Arkiv vil have en stand på julemarkedet på

Vrejlev-Hæstrup skole d. 30. november. Vi vil vise nogle af de
muligheder, vi har på Arkivet for at hjælpe dig med bl.a. slægts-
forskning. Du er også velkommen, hvis det er historiske oplys-
ninger om området du er interesseret i.

Sommerudflugter

LOKALHISTORISK
FORENING S   ET&

SKET

tekst og foto:
Erik Jess
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Kategori tøjdyr forblev
uafgjort mellem
Kristoffer, Lisbeth,
Kirsten, Steffen,
Nichlas, Peter og
Jannik. Gad vide
hvad kaninen tænker!

Line med sit
præmiedyr.

Valeria og Annemette
deler dyr og diplom
og Simone i hygge-
stund med sin hund
.
Ponyer har meget
forskellig størrelse.

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

tekst: Eva Gade
foto: Knud Birch Andersen
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BØRNEDYRSKUE

Efter en uge med emnet
”Kæledyr”, måtte det blive
til virkelighed!
Vores dyrskue var en
dejlig oplevelse for både
dyr og mennesker, -måske
en enkelt bortløbet- og
genfundet- kat var uenig!

Herover viser Majbrit sin
hamster og til højre Mille,
Karoline og Christian med
en sød kanin. Julie viser sin
pony for et stort og begej-
stret publikum.

En udenbys dommer,
Vagner, havde det næsten
umulige job at finde
vinderen af ærespræmien
blandt de mange smukke
kandidater.

Til middag var dyrene ”skole-
trætte” og måtte ta´ hjem.
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Hvad sker der ?
Poulstrup Aktivitetscenter er et værested for

pensionister, efterlønsmodtagere samt mennesker
der enten har, eller vil have tilknytning til en fri-
villig social organisation/forening i Hjørring kom-
mune. Aktivitetscentret hører under Forsamlings-
bygningen i Østergade i Hjørring.

Aktivitetscentret har mange vidt forskellige
aktiviteter, hvis du har lyst og tid, kan du få stor
indflydelse på, hvad der skal  foregå i huset. På
nuværende tidspunkt er der mulighed for at del-
tage i knipling, patchwork, glasgravering, stof-
maling, metalflet, decupage, litteratur, gymnastik,
kortspil og socialt  samvær. Ud over de ugentlige
aktiviteter arrangeres der udflugter, foredrag spis
sammen aftner, fester m.m.

På Aktivitetscentret kan der lånes biblioteks-
bøger, lige som der er mulighed for at komme til
frisør og fodterapeut.

Aktivitetscentret har åben:
Tirsdage fra 1130 til 1600

Torsdage fra  830 til 1600

 Fredage  fra  830 til 1300

Har du ideer, som du gerne vil have afprøvet,
er du velkommen, så er personalet behjælpelig med
igangsættelse. Nye forslag til aktiviteter m.m. er
altid velkomne

Du er også velkommen, hvis du har lyst til en
snak og hyggeligt samvær.

Poulstrup Aktivitetscenter

Ved sin afsked med aktivitetscentret sluttede Tove
Debel med et citat af Søren Kirkegaard: ”At vove er at
miste  fodfæste for en tid, ikke at vove er at miste
livet”.

Hvis du er blevet interesseret i, hvad der
sker på adressen Gl. Rønnebjergvej 9, så kom
og besøg os og få et program, det er helt ufor-
pligtende. Vi glæder os til at se dig.

H
Ø

ST
FE

ST

AKTIVITETSCENTRET
POULSTRUP

tekst: Inger Østergaard
foto: Erik Jess
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Som lovet i sidste nr. kom-
mer her lidt mere om ridelejren
den 30. og 31. august samt 1.
september.

25-30 børn mødte fredag
aften op med store forventnin-
ger og en del nervøsitet for de
næste to dages forløb, men der

var nu ingen grund til at være
nervøs, for alt gik som efter en
snor. Selv rideturen i Poulstrup-
lund lørdag eftermiddag gik fint,
og mon ikke også de fleste fik
lidt lærdom ind af de spidse ører,
da Louise fortalte om, hvordan
man passer og plejer en hest.

Varmestuen i ridehallen er
snart færdig, så det bliver dej-
ligt at være forældre/tilskuer og
ikke behøver at fryse til vinter
for at se på ridning.

Klubhuset er også snart
færdigrenoveret så vi håber, at
flere får lyst til at leje de indby-
dende lokaler til småselskaber.

Mon Louise
er ved at
fortælle om
hvorfor en
hest ikke kan
blive
elektriker?
Nej, det er
nok noget
mere seriøst
om hestens
røgt og pleje.

Forsuringsanlægget, Vester Harken
Det er nu et halvt år siden, at

vi på Vester Harken startede
forsuringsanlægget NH4+ fra
Stareng Maskinfabrik i Brønder-
slev. Efter nogle opstarts-
vanskeligheder har anlægget nu de
sidste 3 måneder kørt hensigts-
mæssigt. Reduktionen af
ammoniakfordampning ligger sta-
bilt mellem 75-80%, hvilket må
siges at være en kraftig reduktion.
Der er udført markforsøg med den
forsurende gylle, og også her er

der meget fine resultater. D.v.s.
at planterne har kvitteret for mere
planteoptaget kvælstof. Dette vil
medføre mindre udvaskning i jor-
den.

Når dette er sagt skal det dog
tilføjes, at der specielt i den varme
og vindstille sommer har været
lugtgener. Dette skyldes primært,
at vi  kun kører forsuringsan-
lægget i halvdelen af stalden.
Danske Slagterier laver løbende
afprøvninger og sammenligner re-

duktionen mellem de to stalddele,
når gyllen blandes i lagertanken.
Ved denne sammenblanding KAN
noget af ammonniakken bindes i
gyllen med lugtgener til følge. Vi
har endnu en gang lagt et lag snit-
tet halm på lagertanken , og det
håber vi kan holde vinteren over
og tage en del af lugtgenerne.

Vi vil senere i Lokalbladet
orientere jer om måleresultaterne
fra Danske Slagterier.

POULSTRUP
RIDEKLUB

Kristian Kjær

ved  Hans Jørgen Jensen
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Mil følgende børn:

Kolonihavetur.
I uge 37 var de ældste børn

i Møllehaven på Koloni og der-
for skulle vi herhjemme også på
nogle ture.

Om onsdagen var de vugge-
stuens tur til at tage af sted. Vi
skulle op til vores kolonihave i
Hjørring. Vi skulle op og lege
og spise madpakker. Forventnin-
gen hos børnene var stor, spe-
cielt busturen glædede de sig til.
Man kunne komme helt i tvivl
om hvad der betød mest for bør-
nene.

Det blev en dejlig tur og det
var nogle trætte børn der vendte
hjem til middagssøvnen.

Tur til Hedebo-legeplads
Onsdag d. 11 september var

en lille flok af vi børn og voksne,
som ikke var med på koloni , en
tur på legepladsen på Hedebovej
her i Harken. Vi skulle gå oppe
langs hovedvejen og også over
den , så det var med at holde godt
øje med bilerne . For vi voksne
som var med på turen var det
også første besøg på denne le-
geplads , så vi var lige et lille
sekund i tvivl om vi var gået for
langt , for husene sluttede jo ,
men heldigvis fik vi øje på et
stort klatrestativ og der var le-
gepladsen.

Børnene hyggede sig både
på klatrestativet med rutsjeba-
nen og sandkassen, hvor der blev
serveret kaffe og kager. Karru-
sellen var også et hit , men det
var godt nok nogle skeløjede
børn , der efter endt tur hoppede
af.

Endvidere var der en kæmpe
gynge , hvor der kunne være
mange børn og voksne. Vejret
var dejligt og derfor havde vi
madpakker med, som vi spiste
inden vi begav os hjemad.

Tur til Forst botanisk have.
Torsdag d. 12 september tog

en gruppe friske børn af sted på
en rigtig oplevelsestur til Forst-
botanisk Have.

Vi gik en tur rundt i skoven,
hvor vi følte …lugtede og nød
synet af de mange spændende
planter. Vi mærkede bl.a. for-
skellen på silkegran og en tid-
sel. Vi samlede blomsterfrø og
spredte dem rundt i græsset , så
nye blomster kunne gro der. Ja
selv om efteråret nærmer sig
kunne vi stadigvæk finde blom-
ster at plukke. En af børnene var
så heldig at finde en lille ægge-
skal , som han gik og passede
godt på. Efter vores dejlige gå-
tur igennem skoven , hvor vi rig-
tigt fik brugt sanserne , gik vi til
naturlegepladsen , som er lavet
af fældede træer , hvor man kan
klatre , gå balancegang , hoppe
ned fra o.s.v.

Vi var godt trætte og mange
oplevelser rigere da vi tog bus-
sen hjem igen

Møllehaven 9 år.
Fredag d. 23 august holdt

Møllehaven sin 9 års fødselsdag.
Traditionen tro optrådte børnene
med forskellige numre , hvor det
fælles tema i år var sang og
musik.

Vi har spurgt nogle af bør-
nene , hvad de husker fra fød-
selsdagen , ca 14 dage efter fest-
dagen.

Mathias 5 år: Vi skulle klæ-
des om til fodboldtøj. Vi skulle
være fodboldspillere. Mor og
far kiggede på.

(red. Optrådte med sangen:
Danmarks drenge )

Catalina 5 år: Der var et
egern ( red. Hare) sammen med
en jæger (sangen : i en skov en
hytte lå ) Jeg havde også kjole
på sammen med pigerne ( Se
min kjole)

Steffen 5 år:Vi sang ”Tælle
til en” . Jeg løftede det sidste
tal. Bagefter tog vi alle stole og
borde væk .

På Rundmarken spiste vi
pølser og brød.

Simon 5 år: Inde i rummet
klædte vi om til forboldspillere.
Inde i hallen løb vi rundt. Inge-
lise var træner , Jesper løb ba-
gerst. Jeg var træ i sangen ” I
en skov en hytte lå”

Stine 5 år: Vi optrådte i san-
gen ” I en skov en hytte lå” og
sangen ” tælle til en ”. Det var
mest spændende at synge den
sidste sang.

Rasmus 5 år:Jeg var et træ
og en fodbolddreng i ”Dan-
marks drenge”. Rundmarkens
børn var cowboys. Vi fik grill-
mad og pølser.

Rebecca 5 år: Jeg havde
skiltet , som jeg viste , da vi
sang……”den sidste skal stå”
og alle de andre tager nathuer
på. Vi spiste grillmad. Rasmus
og mor var med for at spise
mad.

Med de ældste på koloni.
Traditionen tro drog Mølle-

havens ældste børn på en 3 da-
ges kolonitur til Barholthytten
ved Tårs.

Som alle tidligere år var vi
også denne gang velsignet med
et flot , flot vejr….det er ikke en
betingelse, men det giver turen
lige det sidste pift.

Vi starter hjemme fra bør-
nehaven af med bus og da vejen
det sidste stykke er meget smal ,
må ungerne tage turen til fods
med hele oppakningen , det ta-
ger de fleste med godt humør og
så gælder det ellers om at få sig
installeret i soverummene. Nogle
når næsten ikke ud derfra den
første dag , det er så spændende
og hyggeligt at ligge i sovepo-
sen og nogle opnår endda at få

Efterår i Møllehaven

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

ved medarbejderne

Traditionen
tro drog
Møllehavens
ældste børn
på en 3 ages
kolonitur til
Barholt-
hytten  ved
Tårs.
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opbrugt batteriet i lommelygten
allerede den første dag.

Området er dejligt med mas-
ser af skov og bakket terræn og
ved hjælp af en tydelig blå snor
på flere hundrede meter laver vi
en afgrænsning af området og
børnene er meget bevidste om
hvortil de må færdes uden en
voksen .

Der bliver brugt meget tid
omkring bålet  , både med hygge
og med madlavning og ikke
mindst med at finde brænde.
Under disse dejlige forhold ny-
der vi tre dage i hinandens sel-
skab , ingen telefon der kimer ,
ingen voksne der har mange an-
dre opgaver som også lige skal
klares og nogle meget afslappede
børn der klarer opholdet væk fra
mor og far helt i top.

Turen i år bragte alle børn
og voksne ud på et lille ”Trolde-
pus” løb hvor vi bl.a. skulle
hjælpe ham med at finde forskel-
lige ting i naturen.

Den sidste dag på koloni gik
vi en lang tur i skoven og om
eftermiddagen kom  forældrene
for at hente de kære og meget
trætte og snavsede børn hjem.
Så vidt vides fik alle det rigtige
barn med …tak for en dejlig tur.

Teatertur på Hjørring
Seminarium.

Fredag d. 13 september
drog en gruppe friske børn af
sted med bussen til Hjørring. Vi
skulle nemlig op og se et teaters-
tykke om ”Tryllebananen”. Der
skete mange sjove ting i styk-
ket, frække aber, dovendidrik og
hans mave ,som hoppede fordi
han havde spist en tryllebanan.

Alle børn sad med store
øjne, for der var mange ting at
se på en gang også et stort or-
kester som spillede ” Åh abe”...

En oplevelse rigere .
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Viktoria JensenStig Lassen

Frederik Hansen Rikke Sørensen

Sara Hansen

Søren Sørensen

Maja C. Brøndum. Jacobsen

Nanna Terkelsen

Sabrina Holmen

ved medarbejderne
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Vi holdt åbent hus den 17.
og 24. august. Arrangementet
varede hver gang to timer. Vore
trænere havde sørget for mas-
ser af aktiviteter for de børn, der
var mødt op. Forældrene blev
samtidig budt på kaffe i cafete-
riet.

Der var rigtig godt vejr
begge lørdage, så der mødte
ikke så mange børn op, men vi
har p.t. fået ca. 20 nye spillere.
Vi har derved ca. 40 børn, så
der er næsten helt fyldt op på
banerne, når vi har træning
mandag og onsdag eftermiddag.

Skulle der være en eller to,
som har lyst til at hjælpe med
træningen af de mange nye spil-
lere, så kontakt Anne Marie
Haagensen.

Åbent hus i badmintonklubben

Nyt i Poulstrup –
Forældre og barn
gymnastik.

Så er vi kommet godt i gang
med gymnastiksæsonen 2002/
2003, og vi har i år tre hold.
Mandage fra kl. 16.30-17.30.
træner vores nye hold som hed-
der FORÆLDRE OG BARN,
og som er for forældre med børn
imellem 1 og 4 år. Vores instruk-
tører, Helene Thomsen og Britta
Ammitzbøll, har været på kur-
sus hos DGI Vendsyssel, og er
fyldt med gode og sjove ideer,
så mød op og vær med, vi hyg-

Nyt fra Gymnastikafdelingen i PV Sport 81

Dag/dato: Kl: Hold: Modstander:
Søndag 1/12 2002 17.00 U 15 B Ingstrup/Saltum
Søndag 1/12 2002 18.00 Motionister Vestbjerg
Søndag 8/12 2002 17.00 U 13 B, 4 herrer Ø. Brønderslev
Søndag 8/12 2002 18.00 U 15 B, 4 herrer Tolstrup/Stenum
Søndag 15/12 2002 17.00 U 15 B, 4 herrer Tårs
Lørdag 4/1 2003 17.15 U 13 B, 4 herrer Åbybro
Lørdag 4/1 2003 17.15 U 13 AB, 4 m/k PSI, Serritslev
Lørdag 4/1 2003 18.15 U 11 AB, 4 m/k Harken
Søndag 12/1 2003 17.00 U 15 B Jerslev/Sterup
Søndag 12/1 2003 18.00 U 13 AB, 4 m/k Jerslev/Sterup
Søndag 26/1 2003 17.00 Motionister Vestbjerg
Søndag 2/2 2003 17.00 U 15 B, 4 herrer Tårs
Søndag 2/2 2003 17.00 U 13 AB, 4 m/k Vedsted
Søndag 9/2 2003 17.00 U 15 B Vestbjerg
Søndag 9/2 2003 18.00 U 15 B, 4 herrer Asdal
Søndag 9/2 2003 18.00 U 11 AB, 4 m/k Hirtshals
Søndag 16/2 2003 17.00 U 15 B Tårs
Søndag 23/2 2003 17.00 U 15 B, 4 herrer Bindslev/Tversted
Søndag 23/2 2003 17.00 U 13 B, 4 herrer Ingstrup/Saltum
Søndag 23/2 2003 18.00 U 11 AB, 4 m/k Ingstrup/Saltum

Hjemmekampe i Poulstrup Badmintin Klub

 AL GYMNASTIKKEN FOREGÅR I GYMNASTIK SALEN PÅ SKOLEN I POULSTRUP.
MØD OP OG PRØV OM DET ER NOGET FOR JER, DE FØRSTE PAR GANGE ER
GRATIS. VI SES TIL GYMNASTIK I POULSTRUP.

ger os og vi har plads til endnu
flere deltagere. Pris for hele sæ-
sonen er kun 200 kr. pr. barn.

Gymnastik for børn 3-6 år.
Vores børnehold ledes i år af

Trine Mortensen, Poulstrup som
har flere års instruktørerfaring.
På dette hold leger, synger og
hygger vi os hver tirsdag fra kl.
17-18. Vi bruger madrasserne,
redskaberne, faldskærme og me-
get mere. Mød op og se om det
er noget for jeres børn. Pris for
hele sæsonen er kun 200 kr. pr.
barn.

Styrketræning for voksne m/k.

Her er alle tiders chance for at
blive „strammet“ lidt op, idet vi træ-
ner med vægtposer og elastikker.
Denne form for træning kan alle
være med til, og alligevel kan vi vir-
kelig mærke at vi har brugt de fleste
muskler i kroppen, når vi er færdige
med træningen. Vi styrketræner ons-
dag aften fra kl. 19,30 – 21,00, og
vores leder er Anne Marie Haagen-
sen, og med undertegnede som af-
løser. Pris for hele sæsonen er kun
150 kr. indtil jul, og igen 150 kr. fra
jul til april.

PV SPORT 81

ved Britta Bak
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Den 1. februar 1947 overtog
Anna og Ingemann Sørensen Vester-
gård i Årup.

Siden den tid er udviklingen gået
rigtig stærk.

Fra en besætning på 6 heste, 22
køer og nogle grise, og medhjælp
på 2 karle og 1 pige til at passe 52
tdr. land, til i dag, hvor der er 2 per-
soner om at passe 300 søer med
smågrise, der leveres når de vejer
30 kg + 112 tdr. land med plante-
avl, er der sket en rivende udvikling.

Allerede i 1953 fik familien
Sørensen bil. Året efter, i 1954 blev
der lavet nyt køkken og bad.

Maskinparken blev udvidet
med traktor, Ferguson 26 og tids-
svarende maskiner i 1962 .

I 1962 fik gården den 1. meje-
tærsker. Inde skete der igen noget,
især var det et stort fremskridt da
man i 1963 fik centralvarme.

Nu var det lettere at fyre, ikke
så støvet og heller ikke så hårdt.

Anna & Ingemann Sørensen
havde 4 børn.

Vestergård i Årup

Den 1. August 1995 solgte
Erna & Egon Sørensen Vestergaard
til Evan Thisted & Tina. Ved dette
ejerskifte fandt en større moderni-
sering af staldene sted.

De havde gården i 6 år og solgte
i 2001 ejendommen til Jens Burskov
og Birgit Skovsgaard. Så også frem-
over er der gang i udviklingen på
Vestergaard.

Erna & Egon Sørensen over-
tog gården den 01.12.1964 . 4 børn
fik deres opvækst her. Det blev 1967
og Egon Sørensen byggede ny svi-
nestald: der skulle udvidelse og mo-
derne ting til. Der blev købt 4 tdr.
land til af Magnus Hansen, og det
år var sidste gang, der var karl på
gården. I 1977 satte man køerne ud
og byggede om til grise.

En anden ejendom blev købt
til i 1980, nemlig Årupvej 122,
på 62 tdr. land, som nu har været
vores i næsten 21 år, der er dog
kun 8800 m2 jord til vores ejen-
dom.

Denne ejendom var i mange år
ejet af Anna og Flemming Simon-
sen.

Den øvrige jord blev i 1982 til-
skødet Vestergaard , og via en jord-
fordeling er der nu i alt 112 tdr. land
der er opdyrket på Vestergaard.

Et nyt maskinhus så dagens lys
i 1983. Så familien har altid været
på forkant med udviklingen.

?
HAR DU

DEN  GODE
HISTORIE

Kontakt din meddeler eller
redaktionen. Et billede, en

mærkedag eller en oplevelse
kunne sætte kulør

på Lokalbladet

TEMAKORT FORTALT

tekst og foto:
Rita  V.  Frantsen
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Man kan godt
stå alene -
og endda
bevare sin
krone,
men det kan
gå ud over
holdningen...

Man kan
også have
haft mange
venner
omkring sig...
men hvis
vennerne
forsvinder,
mangler
man noget...

Alene eller sammen?

tekst og foto:
Arne Larsen-Ledet
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Hos Gerda og Christian
Overgård bliver udestuen for-
vandlet til den helt store nisse-
stue. Der er nisser i alle stør-
relser og afskygninger, heste
,julebukke, kaner, vugger, ju-
letræ osv. Og det hele er hjem-
melavet.

Lidt længere nede
af vejen hos Grethe
og Erik Kristensen
sidder der 4 nisser i en
kasse med halm, og
hygger sig med en
skål risengrød.

I svinget hos Grethe og Arne
Jensen står det største og flotte-
ste træ med lys i , i hele byen. ”
Smedens juletræ” som alle kalder
det, bliver af naturlige årsager
højere og højere for hvert år der
går, vi håber det holder mange år
endnu.
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 Igennem
flere år har vi i
Mejeribyen haft
3 juletraditioner,
vi alle  glæder os
til kommer frem
fra lofter og
kældre.
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Glædelig julGlædelig julGlædelig julGlædelig julGlædelig jul

Parti fra Gønderupvej set mod nord med Enggården til venstre.
Det var dengang, der var vinter til!

JUL

ved Hanne Saksager

Dette er årets sidste lokalbladnummer, og den nuvæ-
rende redaktions andet år er til ende. Fra at være et
forsøg på at videreføre den „gamle“ redaktions
arbejde, synes vi efterhånden, at vi har fået sat
vores eget præg på bladet.

Vi har fået en helt utrolig støtte, og interessen
strækker sig langt ud over vores lokalområde. Igen
til næste år vil vi derfor forsøge at sende Lokalbladet
til de læsere, der er fraflyttet området, men som
gerne vil følge med i, hvad der rører sig i Vrejlev-
Hæstrup.
Dette koster 42 kr i porto. Ved at give en rabatpris
på 58 kr. for de 4 numre, sender vi også næste år
bladet ud med posten for 100 kr. Bestil bladet hos
Erik snarest, eller giv bladet som gave, så du er med
fra starten af det nye år.

Vi mangler i det nye år meddelere i flere områder.
For at lave et godt blad skal der stof til, og her er det
dig, der skal medvirke.  Lad det ikke gå med bladet
som med træerne på modsatte side. Redaktionen kan
ikke stå alene.  Støt Lokalbladsarbejdet både når
girokortet kommer næste gang, men også med ideér
og stof. Så føler vi stadig, at der vil være „medvind“
for vores Lokalblad. Vi ønsker alle en glædelig jul
og et godt nytår.

Redaktionen
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Hele egnens
samlingssted
Sport og
fritid
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Turistkørsel i
 ind- og udland

Kørsel med Liftbus
Udflugtskørsel

Minibusser
Selskabskørsel

Saksager rejser
v/ Morten Saksager

Saksagervej 166
9760 Vrå

telefon 98982300
telefax 98988366

Bogietrailer
Brændekløver
Betonblander
Pladevibrator

 Hovedgaden 135-Poulstrup
TLF 24 69 41 87

sagen

 POULSTRUP
Maskinudlejning

Havefræser
Mosfjerner
Affugter
Fliseklipper

er
G. H. FOOD ApS

v/ Bjarne Sørensen
Ålborgvej 596 - Harken

9760 Vrå
tlf. 98 98 63 00
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SALG AF
HVIDEVARER
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ÅBNINGSTIDER DAGLIGT 7-22

VI HAR 8 FORSKELLIGE SLAGS MEL I 1 OG 1,5
KG´S POSER OG I 5 KG´S ØKONOMIPAKNINGER

TODBJERG BUSSER NORD / TÅRS TAXI
HOVEDGADEN 112, POULSTRUP - 9760

TLF. 9898 8507
   9896 1701

FAX. 9898 8581
       - 9896 1995

Døgnvagt på Taxi
Turistkørsel i ind- og udland
Vogne fra 1-68 personer
Konferencebuser (V.I.P.)
Læge- og speciallægekørsel
Selskabskørsel
Liftbuskørsel
Rutekørsel


