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Arrangementskalender - 2013

VIGTIGT
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Sidste frist for indlevering
af stof til LOKALBLADET er

15. oktober

Kirkens infoside se side 20

Der er rigtig godt nyt på vej til Poulstrup. Tryg Fonden har nemlig udvalgt 
Poulstrup til at få en hjertestarter. Det er idrætsforeningen PV Sport 81 og 
Borgerforeningen, der er gået sammen om ansøgningen, og kommet i be-

tragtning blandt mere end 500 ansøgere. 
Hjertestarteren vil blive leveret og installeret 
i eftersommeren og forventes opsat ved ind-
gangen til hallen, der er nærmeste nabo til 
Vrejlev-Hæstrup Skole og Børnehuset Skova-
ger med vuggestue og børnehave. I forbindel-
se med opsætningen skal der uddannes en 
brugergruppe, så man er sikker på, at der er 
altid er personer, der ved hvordan man reage-
rer og kan betjene hjertestarteren ved tilfælde 
af hjertestop. Nærmere information om dette 
kommer når tiden for levering og montering af 
hjertestarteren nærmer sig. 

Se hvor nærmeste hjertestarter befinder sig på www.hjertestarter.dk og se 
mere om Poulstrup på www.poulstrup.net

Uge 37
Gymnastik start
Badminton start
Harken Hallen
Arr: HUGF

23. september kl. 14-16
Start seniordans
Harken Hallen
Arr: HUGF

27 – 29 september
Lejr
Spejderhuset
Arr: KFUM Spejderne

5. oktober kl. 18.30
Oktoberfest
Harken Hallen
Arr: HUGF

26. oktober
Fest for gamle elever
Vrejlev-Hæstrup Skole
Arr: Vrejlev-Hæstrup Skole

9. november
Arkivernes dag
Arkivet, Hovedgaden 8
Arr: Vrejlev-Hæstrup Arkiv

24. november
Julemarked
Vrejlev-Hæstrup Skole
Arr: KFUM spejderne

Hjertestarter til Poulstrup
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LOKALBLADET

FORSIDEBILLEDET

Det nytter noget, at bruge sin indfly-
delse

Den 19. november 2013 er der kommunal- og regi-
onsvalg, valgdeltagelsen har været faldende de se-
neste år. Faktisk var valgdeltagelsen den laveste i 35 
år ved kommunalvalget 2009 på landsplan.
Den gruppe, som vi har sværeste ved at få til stem-
meboksen, er helt klart de unge, de ældre har en 
mere indgroet pligt, måske i forhold til, at de kan hu-
ske et andet Danmark end det vi har i dag.
Derfor har vi alle en stor forpligtelse til at bakke op 
omkring demokratiet, et demokrati som lokalt træffer 
mange beslutninger, og som har indvirkning på din
dagligdag, men også kommunens muligheder frem-
adrettet i forhold til borgerne.
I forhold til at få de unge til stemmeboksen, har vi 
lavet flere initiativer i samarbejde med ungdomsud-
dannelserne, vi bruger også der de sociale medier til 
at få budskaberne ud.
I forhold til partierne, lokale lister og de kandidater 
der opstiller, er det vigtigt, at indholdet målrettes bor-
gernes valg.
Alle har en forpligtigelse til at værne om demokratiet 
ved at afgive deres stemme - partierne og listerne til 
at stille op, for at fortælle om indholdet og retningen 
i deres program, og det ved jeg, at alle partier/lister 
gerne vil, når valget nærmere sig.
Hvis vi alle gør en indsats, så nytter det.
Arne Boelt
Borgmester

Arne Boelt
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Lørdag d. 8. juni havde Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske 
Forening spændende udflugt til Vadum kirke og de engel-
ske flyvergravene på kirkegården. 
På kirkegården mødtes vi med Ole Rønnest, der er ansat 
ved politiet og har været med til at skabe kontakt til famili-
erne til de faldne flyvere og dermed givet efterkommerne 
mulighed for at besøge gravene i Vadum. Ole Rønnest 
fortalte om de tragedier der lå bag de 27 grave og om 
den mindehøjtidelighed, der hvert år d. 5. maj holdes på 
kirkegården til ære for de omkomne flyvere. Her mødes 
folk fra flyvevåbnet i Ålborg, veteraner fra 2. verdenskrig 
og efterkommere efter de faldne til en kort højtidelighed 
på kirkegården og efterfølgende i kirken.
Efter en lille time med Ole Rønnest gik vi ind i kirken 
og her fortalte sognepræst Jens Christian Meldgaard om 
kirken og dens historie og om inventaret. Efter en rundtur 
i kirken hvor vi selv kunne se på de enkelte stykker inven-
tar, holdt Jens Meldgaard en kort andagt og vi sluttede 
med kaffe og den medbragt kage i Sognehuset i Vadum. 

Lokalhistoriske Forening

Rundmarken 8 A
Michael Trolle Mortensen 
bor på Rundmarken 8 A 
og hver anden uge fra fre-
dag til mandag har han sin 
lille datter Marie Matilde 
på besøg.
Michael er fra Thyborøn 
og udlært smed. Han har 
sejlet som maskinmester 
på Grønland og med slæ-

bebåd i Ålborg. Senere da han boede i Hjørring, arbej-
dede han på Wärtsila Danmark Skibsmotorer i Hirtshals 
som montør. Mens Michael læste til maskinmester, øde-
lagde han sin ryg ved et forkert løft og har pt. sat sin ud-
dannelse på pause.
Michael vil helst være lidt uden for Hjørring og området 
omkring hallen er perfekt, da der er flere små børn.
Lokalbladet ønsker dig og din datter velkommen.

Gadespejlet

Lokalhistoriske Forening
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Det var et af spørgsmålene fra Mogens, da jeg havde in-
viteret ham til ”Åben Awten” i Poulstrup. Men selvfølgelig 
gør jeg det, og er du tidligere elev på Vrejlev-Hæstrup 
Skole, og over 18 år, når festen afholdes lørdag d. 26. 
oktober 2013 i hallen i Poulstrup, så bør nu også melde 
dig til hurtigst muligt. Vi har lavet aftale med den populæ-
re madleverandør ”Slagter Winther”, der leverer maden 
til festen og musikken leveres af rockorkesteret ”Kon for 
sjøw”, som også spillede ved forrige Gl. Elevfest tilbage 
i 2009. 
Det koster kun 195 kr. at deltage og de 700 billetter sæl-
ges efter ”først til mølle” princippet, så få dig meldt til nu, 
og vær med til at sprede rygtet om festen via jungletrom-
merne, telefon, mail, Facebook, vestenvinden, det kon-
gelige danske postvæsen eller brevduer, så vi sammen 
kan få udvekslet gamle skoleminder. Adskillige nuvæ-
rende og tidligere lærere, samt ”gamle” elever, har al-
lerede meldt deres ankomst, så indbetal pengene til reg. 
nr. 7407 kontonr. 0001046119 via homebanking/netbank 
eller via dit pengeinstitut, så du og dine gamle skolekam-
merater sikrer sig en plads ved den nostalgiske fest i 
hallen ved skolen i Poulstrup. Man skal påføre betalin-
gen oplysninger, der fortæller hvilket år du begyndte i 8. 
klasse (det år du blev konfirmeret), så vi kan placere jer 
årgangsvis i hallen). Spørgsmål vedr. betalingen kan ske 
til Martin Thomsen tlf. 29 64 34 88. Se mere om Gl. Elev-
fest i Poulstrup, på Facebook gruppen ”Elevfest Vrejlev 
Hæstrup Skole”.
På skolens vegne
Pernille Dårbak, Henrik Hansen, Trine Mortensen, Kaj 
Hansen, Anette Rådshøj, Pernille Abrahamsen,Tom Bak 
og Arne Larsen-Ledet

På Vrejlev-Hæstrup skoles parkeringsplads, er der blevet 
opstillet en UFF (Ulandshjælp fra Folk til Folk) indsam-
lingscontainer til genbrugstøj. Den grønne tøjcontainer 
står sammen med AVV´s bobler til flasker/dåser og avi-
ser/blade. Alle former for beklædning kan afleveres i den 
grønne UFF container, som fx overtøj og undertøj, sko 
og støvler, bælter, tørklæder, huer og hatte, handsker, 
sengelinned, sengetæpper, håndklæder og viskestykker, 
duge, gardiner, store stykker stof, tæpper, soveposer. 
Det indsamlede tøj skal bruges igen af andre mennesker, 
så det skal være rent og i rimelig stand. 
UFF indsamler og handler med brugt tøj for at tjene pen-
ge til sit formål, altså at støtte mennesker i fattige lande. 
UFF har siden starten for 34 år siden især støttet menne-
sker i Zimbabwe, hvor vi bekæmper HIV / AIDS. Tøjind-
samlingen er for UFF således først og fremmest en måde 
at tjene penge til ulandshjælp.
Genbrug af tøj og sko har en positiv effekt på miljøet, en 
effekt, som UFF har været meget bevidst om lige siden 
vi indsamlede den første skjorte og som vi stadig bruger 
som et kraftigt argument for at give tøjet til UFF i stedet 
for at kassere det.
UFF indsamler i øjeblikket tøj og sko fra ca. 700 indsam-
lingscontainere i Danmark. UFF har i 2011 indsamlet ca. 
1.070 tons brugt tøj og sko. Mere tøj i UFF containerne 
betyder flere penge til ulandshjælp, så brug UFF contai-
neren til det tøj du ikke bruger, og du er med til at hjælpe 
mennesker i nød.

Ulandshjælp fra Folk til Folk er en almennyttig humani-
tær forening, som har til formål at støtte mennesker i fat-
tige lande med opfyldelse af grundlæggende behov som 
f. eks. føde, klæde, hus og hjem, samt opbygningen af 
skoler og moderne undervisning, forbedring af hygiejne 
og sundhedsforhold, bekæmpelses af HIV og AIDS, op-
bygning af tilstrækkelig fødevareproduktion, udvikling af 
landbrug, industri og byggeri samt at yde nødhjælp.
Gennem overførsel af varer, tjenesteydelser, penge og 
know how, fra områder i Verden med rigelighed til om-
råder med knaphed, støtter foreningen bestræbelser på 
at opnå bæredygtig og langsigtet udvikling, baseret på 
hjælp til selvhjælp.
Se mere på www.uff.dk 

Henrik Hansen

Kommer du til 
Gl. Elevfest i 
Poulstrup?

NYT: Tøjcontainer i 
Poulstrup

Poulstrup
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Poulstrup var også repræsenteret ved kyst til kyst lø-
bet fredag d.22. juni
Med start fra en af Vendsyssels smukke vestlige kyst-
strækninger drog 800 løbere/cyklister af sted mod 
den modsatte østlige kyststrækning. Løbet blev skudt 
i gang med en kanonsalut ved solnedgang kl. 22.22. 
- desværre uden at se solen syde væk i Vesterhavet. 

For andet år i træk havde 3 frivillige entusiastiske fyre 
arrangeret dette 50 km Coast 2 Coast løb gennem 
sommernatten, fra solnedgang ved Skallerup strand 
til solopgang ved Palmestranden i Frederikshavn 
kl.4.16.  Som deltager kunne vi vælge at løbe hele 
turen eller være 2 sammen om en cykel og skiftes til 
at løbe og cykle.  
I år havde Traktorfolket også arrangeret at kører nat-
ten i gennem fra kyst til kyst. De var sammen med os 
ved starten i Skallerup, og kørte efter os, men ad an-
dre veje. To gange krydsede vi hinanden – i Mosbjerg 
og ved Elling.
Vi var 5 deltagere fra Poulstrup. Marie var med som 
cyklist, og tilbagelagde de 50 km i flot stil. 

Manglende søvn og træthed udebliver sådan en nat. 
Det giver meget energi at løbe/cykle så mange i flok. 
Humøret er højt og adrenalinet pumper. At følge lysets 
dæmpning, natten og mørket komme, og at se himlen 
få farve når solen igen får magt er en spændende op-
levelse, sammen med alle de lyde som er i natten fra 
frøer der kvækker, dyr og fugle, samt vindens svage 
susen i træerne, blandet med lyde fra fødder og cykel-
dæk hen ad vejen, og små blinkende lys og refleks-
veste.

Løbets koncept er ikke at løbe/cykle hurtigt og kom-
me først. Det er meningen at deltagerne skal bruge 
al tiden, og først ankomme ved solopgangen. Vi skal 
hygge os med hinanden og de andre deltagere under 
vejs, samt bruge god tid ved de mange depoter. Mas-
ser af frivillige og sponsorer har hjulpet, så løbet blev 
en mulighed. Det fik vi især at se og smage ved de 10 
depoter der var fordelt på hele ruten. Dels var der telt-

depoter på vejen, men også butikker holdt åbent og stod 
med drikke og lækkerier. Ved første depot på naturstien 
mellem Nørlevvej og Gårestrupvej fik vi juice. I næste 

depot ved en gård stod julemanden og delte pebernød-
der ud. Videre frem fik vi pølsehorn, vin, øl, frugt, kager, 
slik, energidrik, müslibar, chips, vand, cola, cacao. Butik 
Køster i Astrup beværtede os med økologiske kvalitets-
nødder, mandler, æblemost og frugt. Ved Danske Ølen-
tusiaster i Sindal uddelte de øl og chips. Som sidste år 
holdt DagliBrugsen i Mosbjerg åbent og gav os cacao, 
chips, gifler, vand og saft. I år var de også gæstfri og 
lånte deres toilet ud. Det var mange rigtigt glade for, så 
det kunne ind i mellem skabe kø og gode kommentarer 
til den liflige luft der blev sluppet ud der inde fra. (Var der 
noget at sige til det, med alt det som også kom ind). Cim-
bric Fiskekonserves havde smurt små rejehapsere til os 
– ummmmm, de var gode. Ved marathonmærket 42,195 
km fik vi norske pandekager, som de stod og bagte til os 
på stedet. Og sidst men ikke mindst fik vi bla. flødeboller 
på Skagensvej. Alle lækkerierne var flere steder krydret 
med underholdning og musik. Veje og depoter var pyntet 

Kyst til kyst løbet

Kyst til kyst løbet
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med lys, balloner og flag, og flere tilskuere stod med fak-
ler.  Alt sammen var med til at skabe en fantastisk stem-
ning som helt sikker hjalp de fleste gennem natten og 
gav extra energi til at gennemføre løbet. 

Ved ankomst på Palmestranden løb alle de sidste 400 
m i mål nede på stranden, hvor vi pga. vejret desværre 
heller ikke så solopgangen. En velfortjent medalje blev 
hængt om vores hals. Og så var der kaffe og morgen-
madsbuffet i et kæmpe telt, grillede pølser og uddeling af 
en speciel Coast2Coast øl.

Vi takker alle for et fantastisk løb, og er allerede klar til 
næste år.

                       Hilsen Hans Jørgen & Dorte

Søndag d. 7. juli var ca. 15 historie og arkæologi interes-
serede folk i gang med at gennemsøge marken mellem 
Vrejlev Kirke og Vrejlev Klostervej med hver sin metal-
detektor. Metaldetektorerne var rigtig store og blev båret 
ved hjælp af bæreseler, og folkene havde høretelefoner 
på, så de kunne høre udslagene fra søgningen. Der blev 
søgt og gravet hele søndagen - om der blev fundet noget 
interessant ved jeg ikke i skrivende stund, men tanker-
ne om fortiden gav mig lyst til at læse mere om Vrejlev 
Kirke, hvor jeg selv er døbt, konfirmeret og viet, og hvor 
begge mine børn desuden er døbt og konfirmeret. 

Af Henrik Hansen

Skattejagt
Skattejagt ved 
Vrejlev Kirke og 
Kloster?

Skattejagt
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”Jeg har nok altid længtes efter udsyn”, forklarer Birgitte 
Pedersen. 
Hun er opvokset i Høgsted sammen med 2 brødre, Jes-
per og Michael. Sammen med forældrene Ernst og Lissi 
Pedersen deler de alle passionen for at udvide udsynet. 
Det skete med campingvognen i ferierne, hvor familien 
kørte rundt i Europa for ved selvsyn at opleve de mange 
forskellige måder at leve det gode liv på. Det skete i dag-
ligdagen ved jævnligt at gøre noget andet, end det der 
ellers er normen. Men det skete også ufrivilligt, da de alle 
pludselig måtte forholde sig til, at far Ernst som 52-årig fik 
en blodprop i hjernen. 

”Min opvækst er formet på de grundprincipper, som 
jeg også lever efter i dag. At forandringer ikke bare 
kan ske – de vil ske, og at levet liv og forandringer er 
afhængige af hinanden”, siger Birgitte. 

Birgitte er i dag 41 år og bosiddende i Aarhus. Hun har 
boet udenfor Danmark i mere end 14 år og er netop som 
den første danske kvinde blevet anerkendt med titlen 
som Professional Doctor fra University of Bedfordshire, 
der ligger nord for London. Hun er på besøg hos sine 
forældre i Høgsted, da vi møder hende for at få en snak 
om hendes virke og om det at forene rødderne i det nord-
jyske med livet som Dr. Pedersen i London. 

”Jeg skrev store dele af min doktorafhandling i Høg-
sted. Jeg havde simpelthen brug for at mærke, hvor 
jeg kom fra og forstå, hvorfra min forskningstrang 
stammer. Jeg savnede roen, muligheden for fordy-
belse, lyset og ikke mindst det at kunne se op på den 
store himmel. Især stjernehimlen om natten ser fan-
tastisk ud fra Høgsted. Når jeg kigger på den, ved jeg, 
at jorden er en del af et solsystem og galaksen Mælke-
vejen, og jeg ved at ændringer dér også vil påvirke livet 
og naturen på jorden. At naturen ændrer sig i takt med, 
hvor tæt jorden er på solen, ved især beboerne i Høg-
sted. Den store himmel kan nogle gange opleves som 
et kontinuum med mørke, tunge tordenskyer i den ene 
side og den smukkeste blå skyfrie himmel i den anden 
side. I Høgsted kan alle følge med i, hvordan landmæn-
denes tilpasser arbejdet i marken til vejrskiftene, og folk 
i Høgsted opholder sig i det hele taget ofte udendørs. 
De er fantastisk dygtige til at tilpasse sig. Når sneen om 
vinteren forhindrer folk i at komme ud, hjælper de naboer, 
der har store gravemaskiner eller sneplove. Når der er 
sol og sommer, så sidder de fleste ude i deres haver og 
nyder grill og aftensol. De ved alle, at det ikke kan betale 
sig at brokke sig over vejret. Det klogeste er derimod at 
tilpasse sig. Denne indsigt er pludselig gået op for mig, 
da jeg selv flyttede ind til større byer, eller er sammen 
med folk, der er opvokset i en storby, hvor vejene altid 
er ryddet, og hvor vestenvinden slet ikke kan mærkes”. 

At vejrforholdene har en betydning for Birgittes forskning 
og arbejde er der ingen tvivl om. Birgitte har ved siden af 
sin forskning arbejdet for forskellige store, globale virk-
somheder. Hun er ansvarlig for HR (eller personaleafde-
lingen, som det også nogle gange hedder). Og det var 
netop oplevelserne i disse job, der gav Birgitte inspira-
tionen til at forske. ”Jeg var efterhånden blevet så træt af 
alle disse fine ledelsesbøger, der foreslog, hvordan man 
let og elegant kan indføre ændringer hen over hovedet på 
medarbejderne. Det var bøger, der hævdede, at det hele 
blot handler om at kommunikere enkelt, lave test på folk, 
måle dem med stopuret eller inddele dem i kategorier (fx 
efter intelligens eller type). Ingen forholdt sig til, hvorfor 
ændringerne pludselig var nødvendige, og det var tit de 
samme mennesker, der havde ledt virksomheden hidtil, 
som skulle fortsætte med at gøre det efter forandrings-
processen – og som ville gøre hvad som helst for at 
fastholde denne position og status. Holdningen var ofte, 
at de medarbejdere, der ikke kunne lide lugten i bage-
riet, blot kunne forsvinde. Jeg så, hvordan forandringer, 
medarbejderne ikke selv havde valgt (fx afskedigelse, 
sammenlægning eller det pludselig at få ny leder der slet 
ikke har nogen erfaring på området) i disse bøger blev 
foreslået håndteret på samme måde, som havde vi alle 
været robotter eller computere, hvor man nemt og enkelt 
skal skifte software, eller bytte til nyt. Jeg var også blevet 
træt af de eksterne konsulenter, som solgte ”candyfloss” 
løsninger (det ser stort og flot ud, men er egentligt bare 
luft og sukker). De kunne let forføre en adm. direktør 
med, at netop deres løsninger nu skulle implementeres 
på virksomheden. Indtil finanskrisen tjente disse kon-
sulenter tykt på det. Det fik dog en brat afslutning, fordi 
mange virksomheder ikke længere har råd til en hær af 
eksterne konsulenter, og det er nu primært kun de kon-
sulenter, der arbejder på holdbare løsninger, der bliver 
inviteret ind. Vi fik med finanskrisen endelig fik øjnene op 
for, at lederskabet i en virksomhed ubetinget kræver, at 
man forstår, at ”vejrforholdene” på verdensmarkederne 
som ringe i vandet altid rammer os i en eller anden grad, 
og at vi derfor altid må være parat til at tilpasse os”. 

”Jeg kunne ikke finde nogen, der havde taget sig tiden 
til at undersøge og skrive om virksomme forandringspro-
cesser indefra fra en virksomhed … og ja, så måtte jeg 
jo gøre det”, siger Birgitte med et skævt smil. Vi spørger 
hende om det var nødvendigt at tage helt til London for 
at gøre det. 

”Ja, jeg havde brug for at blive kraftigt udfordret på min 
danske tænkning, og komme ud af andegården, hvor alle 
kender hinanden og man nemt kan bliver fastholdt i en 
bestemt historie. I England er man meget optaget af at 
finde nye veje at integrere erfaringsbaseret og akade-

”Jeg har nok altid længtes 
efter udsyn”

Birgitte Pedersen
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misk viden, så god forskning også skabes ”indefra”. Vi er 
11 forskere fra hele verden, der har stor glæde af at lære 
af hinanden. Jeg er faktisk den yngste, fordi man netop 
skal have en vis erfaring udover de teoretiske forudsæt-
ninger, for overhovedet at kunne blive optaget. Jeg vil 
gerne bevare min tilknytning til London, for det er med til 
at sætte min dagligdag i perspektiv”. 

Birgitte, der i dag arbejder hos Grundfos i Bjerringbro 
som ledelsesudviklingschef, arbejder altid i virksomhe-
der, der på den ene eller anden måde gennemgår en stor 
forandringsproces. Jeg nyder at arbejde sammen med 
innovative og visionære mennesker for sammen med 
dem at blive skarpere på, hvordan visionerne kan inte-
greres i måden at lede på, så der både tages hensyn til 
bæredygtighed og etik. Ingen virksomheder kan længere 
se sig fri for at skulle forandre sig fra tid til anden, men 
ligesom folk i Høgsted, så kan vi sørge for at tilpasse 
os ”vejrforholdene” og få det bedste ud af det. Det be-
tyder, at jeg støtter mine kollegaer i at blive nysgerrige 
på verden omkring os, så vi ikke bliver overraskede, når 
vinden slår om. Dvs. et større udsyn end en verden, der 
kun tager udgangspunkt i monologiske historier fra Chri-
stianborg som jo primært dominerer de danske nyheds-
kanaler. Det er samtidigt et syn på ledelse, hvor vi tager 
udgangspunkt i, hvad vi mennesker og vores omgivelser 
har brug for, når en forandring vi ikke selv har valgt, ind-
træder”, afslutter Birgitte. 

Faktaboks:
Birgitte blev i maj tildelt doktorgraden i Systemic Prac-
tice fra Faculty of Health & Social Sciences, University of 
Bedfordshire efter 5 års forskningsstudier i forandrings-
processer i virksomheder i krise. Hun har desuden taget 
eksamen fra Vrejlev-Hæstrup Skole, Hjørring Handels-
gymnasium, Aalborg Universitet, Københavns Universi-
tet, DISPUK, samt INSEAD i Frankrig (en af verdens fø-
rende Business Schools indenfor toplederuddannelser). 

Spar penge i din bolig
Kom til Energi- og Miljøaften

mandag d. 9. september 2013 kl. 19-22 
i Poulstrup forsamlingshus  

Birkager 6 - Poulstrup, 9760 Vrå

Aftenens indhold:
- foredrag af en energirådgiver fra Hjørring Kommune
- indlæg af arkitekt og energikonsulent Dorthe Hovaldt
- indlæg af håndværkere – ideer til større som mindre 
  energibesparende tiltag i vores boliger

Der serveres kaffe og kage.
Entre kr. 20,-

Arrangører: Multinetværket / Landsbyrådet
Kontaktperson Jens-Ole Frederiksen tlf. 40 43 79 82

Energi- og Miljøaften

Energi- og Miljøaften
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    Forhistorien starter for over et hundrede år siden hos 
Carla og Hennings oldeforældre Nikoline og Karl Jørgen 
Hansen, der boede i den ejendom, der nu er Vester-
marksvej 45 ved Harken. Oldeforældrene fik 7 børn, hvor 
den ældste søn, Niels Møller tog til Amerika i 1894 – 20 
år gammel. Det var i forbindelse med den store udvan-
dring til Amerika, hvor næsten her 10. her fra det nordlige 
Jylland fik lyst til at afprøve mulighederne i ”landet der 
flyder med mælk og honning”, som der blev lokket med 
dengang. Mange emigrerede, fordi det var svært at få 
arbejde her i Danmark p.g.a den store arbejdsløshed.
 Niels rejser, men familien hører aldrig fra ham og frygter 
derfor, at han er død. Da hans lillesøster Thea fylder 20 
år i 1911, vil hun gerne til Amerika for at finde storebrode-
ren, som hun knap nok nåede at komme til at kende, da 
hun kun var tre år, da han forlader Danmark. Forældrene 
er ulykkelige over de manglende livstegn fra sønnen - 
især moderen er så fortvivlet over, at han måske ikke 
er mere. Hun vil dog ikke høre tale om, at Thea tager af 
sted - forsvinder hun så også.. Thea får dog alligevel lov 
på den betingelse, at hun skal love, at hun helt sikkert 
kommer tilbage. 
Hun tager af sted med båd i marts 1911 - kun lige fyldt 
20 år. Thea tog først til Iowa, hvor hun havde en veninde 
(Søster til Thorvald Olsens kone, dengang Høgsted) .
Herefter kommer Thea i huset hos et dansk ægtepar 
med 5 børn. Hun kan kun få ord engelsk, men det lærer 
børnene hende i det halve år, hun er der.
 Hun søger fortsat efter broderen og er heldig med at 
spore ham efter en gammel adresse. Han er bosat i 
Akron, Iowa og er blevet amerikansk gift. Thea flytter 
hen til ham, men kun for en kort periode, for hans kone 
er jaloux på Thea og tror, at hun er en gammel kæreste, 
som Niels havde i Danmark. 
Thea kan nu skrive hjem til forældrene og fortælle, at 
Niels har det godt. Så er den mission fuldendt og hun 
kunne godt tage hjem, men Theas oplevelsestrang er 
langt fra slut. Hun tager til Minnesota og besøger en ku-
sine – men da det kun er besøg, tjener hun ingen penge, 
så hun fortsætter til South Dakota og arbejder på et hotel 
som stuepige, hvor hun tjener godt – 12 dollar om måne-
den med drikkepenge – en god løn omkring 1912. Derfra 
gik turen til North Dakota for at arbejde hos et ægtepar, 
hvor konen er syg. 

I Montana havde Thea en onkel og tante, som hun der-
efter besøgte. De var farmere og havde selv opdyrket 
deres land, som havde en bjergkæde til den ene side og 
endeløs prærie til den anden – Thea mente, at der var 
mindst 40 kilometer til nærmeste mindre by. Familien der 
ville gerne have, at Thea blev hos dem, men hun tjente 
ingen penge der og desuden var der så frygtelig øde, så 
hun rejste ind til byen og fik arbejde på et vaskeri – se-
nere syerske i nogle måneder og syede fine kjoler. Den 
sidste plads Thea havde i USA var hos et ægtepar nær 
Yellowstone Nationalpark, hvor manden var overlæge. 
Der var hun i et helt år og den skønneste tid i al den tid, 
hun var væk. Hun var tit med overlægefamilien på ture 
ud i det naturskønne område. Overlægen syntes, hun 
skulle uddanne sig til sygeplejerske og tilbød at betale 
uddannelsen, hvis bare hun ville blive, men på det tids-
punkt begyndte forældrene at presse på, for at hun skulle 
rejse tilbage. Der var nu gået næsten tre et halvt år, så 
hun begynder sin hjemrejse, som bliver lang og besvær-
lig med ventetid på en togstation, der lige er brændt ned 
– et skib, som hun kun kommer med ved at spørge en 
hotelvært om at hjælpe sig, fordi rederiet siger, der ikke 
er plads – luseplagen i kahytten og så den forfærdelige 
søsyge på den lange hjemrejse.
Thea kommer hjem i december 1914 og året efter gifter 
hun sig med Kristen Risom Kristensen (blev kun kaldt 
Risom) og de bosætter sig i Poulstrup, hvor han arbejder 
på cementstøberi om vinteren og tækkearbejde om som-
meren. Senere køber familien ejendommen Dykjær på 
Vrejlev Kirkevej. Her vokser deres børn op. Sønnen Pe-
ter og hans kone Lis overtager ejendommen – de køber 
senere Kommunegården og flytter ind der, gården som 
deres ældste søn Henning nu ejer.
. Thea bliver den, der holder korrespondancen til  fami-
lien i Amerika ved lige. Det er især bror Niels`s ugifte dat-
ter Ruth, hun skriver sammen med. Da Ruth dør, er det 
hendes brors datter Carla, der rydder op og her finder 
hun adressen på Thea i Harken, hvor hun og Risom bo-
ede til sidst.
Korrespondancen mellem Danmark og familien i USA var 
på det tidspunkt ved at dø ud, men Carla er nysgerrig 
og skriver et brev til Thea, som i mellemtiden er død og 
brevet kunne være gået tabt, hvis ikke det var dengang 
landposten var af den gamle skole, der kendte alle folks 
familierelationer på hele ruten – ”for det brev, det skal da 
til Peter i Kommunegården” 
Lis og Peter starter nu en ny brevveksling mellem fami-
lierne – godt nok er sproget en barriere, men ved hjælp 
af først Arne Mumgård og senere Niels Chr. Lassen, lyk-
kedes det Peter at holde forbindelsen ved lige og nu ef-
ter både Lis og Peter er væk er det Henning, kontakten 
hviler på og det går så godt, at Henning sammen med 
sin bror og svigerinde for 2 år siden var på besøg hos 
familien i USA.

Anehistoriens betydning
Sidst i maj i år havde Henning Risom Christen-
sen i Kommunegården og hans familie besøg fra 
Iowa. Det var Carla og hendes mand Curt Wind-
quist.  Da hun og Henning har fælles oldefar og 
de fleste af den familie har levet her i omegnen, 
så er det her, hun ville kunne få svar på historien 
om - hvem de var - hvordan de havde boet og levet 
samt se de steder, anerne har haft tilknytning til. 

Besøg fra Iowa
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Nu er grand kusinen Carla og manden Curt henholdsvis 
lærer og farmer kommet her for at se det land, som olde-
far Niels rejste fra.
 Carla og Curt har både været med til familie fester, hvor 
de fik hilst på en del af familien og fik ansigter sat på 
og fik hørt familiens del af ”anehistorien”. De har været 
i Vrejlev Kirke, hvor Kirstine Rafn fortalte om kirkens hi-
storie og senere på kirkegården og se familie gravstedet 
– en rundtur på Vrejlev Kloster med dets historie nåede 
de også. Det gjorde et stort indtryk, at vi her har de hi-
storiske steder, der  rækker så mange år tilbage. I USA 
starter historien  sammen med indvandrerne. Hvis efter-
kommerne vil vide mere, så må de tage tilbage til det 
land, hvor de oprindelig stammer fra.
 Det var en guldgrube af oplysninger om sin families for-
tid og deres tilknytning til forskellige steder Carla fik med 
hjem – mange ubesvarede spørgsmål opklaret .
Curt blev heller ikke snydt på turen. Han blev grundigt 
orienteret om det danske landbrug var bl.a. inde og se og 
høre om Vrejlev Klosters mælkeproduktion og markbrug.
Beskrivelsen af Theas tur til Amerika er taget fra en bånd-
optagelse fra 1979, hvor Thea fortæller om sin rejse.
Hun var en modig pige – tænk at tage alene til Amerika 
i 1911.

Kirsten Mouritsen

Hos Henning bliver der serveret noget typisk dansk 
for gæsterne – smørrebrød.

En oplevelse at være i badehus og se solnedgang

Carla og Curt bliver indviet i Vrejlev Kirkes historie

Bevæget besøg for Carla her på familiegravstedet  sammen 
med Henning og hans bror Anders.

Besøg fra Iowa
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Søren Hvidberg Henriksen fra Harken opnåede en flot 
10. plads som Flisemurer til VM i Skills, der foregik i Leip-
zig fra d. 2.-7. juli 2013.
Hovedindgangen, Messecenter Leipzig i Tyskland

VM i Skills afholdes hvert andet år. Deltagerne kommer 
fra hele verden, og de er unge på højst 22 år, der i de-
res hjemlande er blevet udtaget til at deltage, fordi de 
er de bedste indenfor deres fagområder. Denne gang 
deltog 17 fra Danmark – en bygningsmaler, en bygnings-
snedker, en grafisk tekniker, en industritekniker indenfor 
fræsning og en indenfor drejning, en karrosseritekniker, 
en klejnsmed, en kok, en konditor, en murer, en møbel-
snedker, en personvognsmekaniker, en tjener, en tøm-
rer, en vognmaler, en mediegrafiker, og så altså Søren, 
der deltog som flisemurer. Flisemurer er ikke en egentlig 
uddannelse i Danmark, men en del af murerfaget.
Søren arbejder til dagligt som murer hos Kaj Mølbjergs 
murerfirma i Hellum, hvor han blev udlært i september 
sidste år. Han siger selv, at han er blevet god til sit fag, 
fordi han er tålmodig og rolig og har et godt overblik, så 
han får gjort det rigtige. Som flisemurer er det svært at 
rette op, hvis man opdager, at man har lavet en fejl i 
starten af opgaven, for fliserne sidder jo hurtigt fast, så 
præcision er meget vigtigt! Han kan lide sit arbejde som 
murer, fordi han kommer rundt til mange kunder og ofte 
arbejder udendørs.  Det har været en stor og personligt 
udviklende proces at deltage i VM sammen med de an-
dre fra landsholdet og den tilknyttede coach, sin lands-
træner og de andre folk fra Danmark tilknyttet World-
skills, og han har fået gode venner og oplevelser for livet.
Glad og tilfreds Søren efter endt opgave sammen med sin 
danske ekspertdommer, Erik og sin landstræner, Lars

Søren har trænet op til Worldskills på EUC Nord i fem 
uger i løbet af foråret, og så har han for øvrigt købt et 
ældre hus i Harken i samme tidsrum, som han giver en 
gennemgribende istandsættelse, og som gerne skulle 
stå klar til indflytning i august. Der skal selvfølgelig også 
sættes fliser op!
Det startede med, at Søren efter 9.klasse gerne ville 
være tømrer, og derfor kom på EUC Nord for at blive 
uddannet. Der startede han i et forløb, der hedder Byg 
et Hus, hvor de studerende prøver forskellige bygge- og 
anlægsfag. Her fik Søren smag for murerfaget, og fort-
satte derfor i lære som murer. I løbet af sine skoleophold 
på EUC Nord blev hans talent for at arbejde med fliser 
spottet af hans lærere, og han endte med at blive udta-
get til DM i Skills i januar 2012 i Odense, som han vandt. 
Samtidigt sikrede han sig en plads til DM i Skills i 2013. I 
januar 2013 foregik DM i Skills i Århus, og sørme om ikke 
Søren vandt igen! 

Søren danmarksmester i 2012 og 2013
Vinderopgaven blev skænket som udsmykning til Århus Kom-
munes nye jobcenter, så der hænger den nu på væggen og 
pynter. Søren var inviteret til Århus sammen med sin kæreste, 
Julie Vangsted, for at afsløre ”kunstværket” til deres åbnings-
reception.
Efter DM i Århus skulle der sejres i en ekstra konkur-
rence, der foregik i februar på hovedbanegården i Kø-
benhavn med deltagelse af nr. 1 og 2 fra DM inden for 

VM i Skills

World Skills Leipzig 
tur-retur
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bygningsmaler, murer og flisemurer, for at finde de ende-
lige deltagere til Worldskills i Leipzig. Det lykkedes efter 
et par kolde dage med hård konkurrence – og så var VM-
pladsen Sørens.

Søren sikret plads ved 
VM
I maj måned var der 
mulighed for at øve 
konkurrence igen, da 
Nordisk mesterskab 
for murere og flisemu-
rere blev afholdt på 
EUC Nord i Hjørring. 
Denne gang var det 
opgaven til verdensme-
sterskabet, der skulle 
konkurreres i. Det var 
en meget glad Søren, 
der i et tæt opløb med 
deltageren fra Finland 
vandt.

Forberedelserne til World Skills indbefattede også to 
samlinger med resten af landsholdet og mental træning 
og coaching. Når man skal deltage på verdensplan er det 
ikke nok at være god til sit fag, det kræver også at man er 
i fysisk og mental balance og at man kan klare presset og 
den omtale, der naturligt følger med.

Søren er dybt koncentreret under sit arbejde med opgaven 

VM bød selvfølgelig på fuld koncentration om egen opga-
ve for de godt 1000 deltagere, men i dagene inden selve 
konkurrencen der var arrangeret sightseeing i Leipzig, 
der bestemt er et besøg værd, tur i forlystelsespark, og 
det danske landshold besøgte en lokal tysk skole for at 
fortælle om Danmark og Worldskills. Der blev også spillet 
fodbold med ungerne – Søren er jo altid god for en fod-
boldkamp, der i dagens anledning foregik i jakkesættet, 
som alle de danske deltagere havde fået inden afrejse. 
På et stort torv i Leipzig var der i ugens løb arrangeret 
forskellig underholdning og afslapning for deltagere og 
andre interesserede, så der var mulighed for at mødes 

med de andre unge fra andre dele af verden. Der var 
også et brag af et Afterparty søndag efter medaljeover-
rækkelserne i den midterste messehal, hvor deltagerne 
kunne more sig ovenpå ugens strabadser. Åbnings- og 
afslutningsceremonien var stort anlagte med landenes 
indmarch, taler, musik, sang og dans af de bedste fra 
Tyskland, ledet af to tysk- og engelsktalende værter i 
bedste ”International Melodi Grand Prix – stil”. 

Indmarch og åbningsceremoni var en stor oplevelse 

Medaljeoverrækkelsen var selvfølgelig en lang affære, 
når der skulle deles guld- sølv- og bronzemedaljer ud i 
46 kategorier, men det var ubeskriveligt at se de vinden-
des reaktioner, når de blev kaldt på vinderpodiet. Thai-
lændere havde et billede af deres kejser højt løftet over 
deres hoveder, brasilianere kyssede jorden i begejstring, 
der blev hoppet, krammet og viftet med vinderlandenes 
flag, der blev grædt og grinet, mange vindere forstod slet 
ikke hverken engelsk eller tysk og sansede derfor ikke, 
når de skulle forlade podiet igen, og der blev klappet, 
piftet, jublet og råbt fra de ca. 9000 tilskuere – virkelig en 
oplevelse!
Efter afslutningsceremonien samledes det danske lands-
hold til gruppekram og uddeling af ”Medallions of Excel-
lence” til de 9 deltagere, der i deres konkurrencer havde 
opnået over 500 point af de 600 mulige. Så Søren fik en 
fin medalje – og et varigt minde til at tage med hjem.

VM i Skills
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Stolt Søren med sin Medallion of excellence 

Messehallerne i Leipzig var en kæmpestor og meget fin 
ramme om Worldskills. Sørens kæreste Julie med far 
og lillesøster og Sørens forældre og søstre, den ældste 
med kæreste, havde henlagt en uges ferie i Leipzig for 
at opleve Worldskills og ikke mindst heppe på Søren og 
de andre dygtige deltagere. De fik alle konkurrencedage 
til at gå i de forskellige messehaller, hvor der var rigeligt 
at se på og følge med i. Det var spændende at se unge 
fra hele verden gå til deres opgaver med gejst og kon-
centration, uanset om det gjaldt meterhøje ”skuestykker” 
kunstfærdigt lavet i chokolade og sukker og kreeret af 
konditorerne, regnbuefarvede strithårsfrisurer og skæg-
klipning hos frisørerne, tusindvis af blomster i farverige 
buketter og store blomsterudsmykninger lavet af blom-
sterbinderne, burkaklædte piger bag symaskiner, der 
kreerede jakkedesign og – syning med modetendenser 
fra hele verden, rækkevis af vw-biler, der skulle males, 
repareres og klargøres, mediefag og industriteknikere, 
smede - og så hallen med alle byggefagene – hvor der 
foruden Søren var danske deltagere i maler-, tømrer-, 
snedker- og møbelsnedkerkonkurrencen, og hvor vi fulg-
te Sørens ”roommate” Mathias, der murede – ikke til den 
store guldmedalje, som han havde håbet på – men til en 
flot sølvmedalje. Sørens mester, Kaj Mølbjerg med fami-
lie, der hele vejen har været en god støtte for Søren i alle 
sine konkurrencer, var selvfølgelig også i Leipzig, og der 
var danske flag og god stemning gennem hele konkur-
rencen, der jo altså endte med et godt resultat for Søren. 

De var der og så det hele - Julie, Emilie og John, Ida, Kaj, 
Thea, Alexander og Åse 

Hjemme igen fik Søren udsovet og var straks tilbage i 
dagligdagen med gulvstøbning fra tidlig morgen og ef-
ter arbejdstid et hus, der ikke laver sig selv færdigt. 
Han er selvfølgelig beæret og glad for den opmærk-
somhed, han har fået fra familie, venner og bekendte, 
der har fulgt Søren i aviser, på nettet og i TV, og når 
man spørger ham, om han er tilfreds med sin præ-
station gennem de sidste to år, siger Søren: ”Ja, jeg 
er tilfreds – jeg hargjort det hele, så godt jeg kunne”!

Åse Henriksen

Den færdige opgave

VM i Skills
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Lørdag og søndag d. 22-23. 
juni var der byfest i Harken.
Lørdagens firmafodboldtur-
nering blev desværre ikke 
til noget, men hele sønda-
gen var der fuld aktivitet ved 
Harken hallen.
Søndagen startede med fælles morgenmad for byens 
borgere, herefter var der gymnastikopvisning ved de lo-
kale sommerhold og 4 gæstehold som skulle til lands-
stævne i Esbjerg i uge 27. De lavede alle flotte opvis-
ninger. Herefter tog børnehaven Møllehaven over og 
skabte markedsstemning uden for hallen og forestilling 
inde i hallen. Spejderne fra Rakkeby var også kommet 
og havde flere spændende aktiviteter som alle kunne 
være med i.
Kl. 16 blev der tændt op i grillen og den medbragte af-
tensmad blev nydt under halvtaget eller i hallen, da da-
gens eneste regn kom midt i spisetiden. Heldigvis kla-
rede det op og alle kunne nyde båltalen af borgmesteren 
og se den flotte heks, lavet af Møllehaven, flyve mod 

Bloksbjerg.
Dagen blev sluttet af 
med den obligatoriske 
lagkagekonkurrence 
for voksne og børn, og 
aftenens vinder blev 
Elin Nielsen(igen igen) 
og Annika Nielsen.  
Mange havde gjort et 
stort stykke arbejde 
med de fine lagkager, 
som blev nydt af alle 
os andre efter en vel 
overstået dag. 
Tusind tak til alle de 
deltagende hele da-
gen og til borgenerne 
i Harken og omegn for 
at støtte op om forenin-
gen. Uden jer, ingen 
forening.

Byfest i Harken

De to vindere i 
lagkagekonkur-
rencen  til venstre 
Elin Nielsen, 
Rundmarken og 
til højre Annika 
Nielsen, Harken

Dommerne i 
lagkage kon-
kurrencen

Bålet og alle de der var kommet til Sankt Hans
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”Mogens kom forbi” 
 
Åben Awten i Poulstrup
 Fredag aften i byfestugen var der forpremiere på lørda-
gens ”Åben Awten om ættermajen” og i den anledning 
havde undertegnede lavet aftale med Mogens og TV2 
Nord om at lave direkte tv fra Poulstrup. Der skulle først 
sendes live tv fra Poulstrup fra kl. 19.45-20.00, men at 
lave tv kræver megen forberedelse og et rigtig stort set 
up. Allerede kl. 12 kom sendevognen og varebilen fra 
TV2 Nord, med fotograf og teknikere, og kl. 14 ankom 
Mogens i VW boblen, som i øvrigt er Danmarks mest fo-
tograferede bil. Jeg havde mailet en masse oplysninger 
og stemningsfotos fra sidste års Åben Awten til Mogens, 

ligesom vi havde haft to lange telefonsamtaler i ugen op 
til tv-indslaget, så Mogens var godt ”klædt på” til at lave 
live-tv fra Poulstrup. 

TV-indslaget fra Poulstrup kan ses via: www.kortlink.
dk/cn9k  eller på TV2 Nords hjemmeside: Søg efter: 
Poulstrup.

Åben Awten i Poulstrup
 Perfekt afslutning på en flot festuge
Fredag og lørdag var de sidste dage i Poulstrup Festuge 
2013 og de blev en perfekt afslutning på en uge med 
masser af forskellige aktiviteter og arrangementer fra 
byens foreninger. Poulstrup Festuge 2013 bød på ar-
rangementer som fødselsdagsfest på Børnenes Jord, 
Skt. Hans fest, cykelaften, fællesspisning og foredrag i 
forsamlingshuset, vandretur på Klosterruten, åbent hus 
hos Kloster MC, Zumba Fitness, lokalhistorisk byvan-
dring, åbne haver, banko for børn og voksne, pocketbike, 
åben scene for musiktalenter, midnatsgudstjeneste, fæl-
les morgenkaffe i aktivitetshuset, indvielse af multibane 
og beach volley bane, rideopvisning og børnedyrskue, 
”Åben Awten om ættermajen”, loppemarked/trailersalg, 
LAN-computerparty og hyggelig afslutningsfest i Vrejlev-
Hæstrup hallen, med levende musik og god mad. 

Fantastisk med så flot en opbakning fra gæsterne, for-
eningerne, Kenny med motorarrangementet, udstillerne 
til Åben Awten og loppemarked, hjælperne til alle arran-
gementerne og afslutningsfesten, samt sponsorerne for 
en fantastisk uge og tak til Mogens og TV2 Nord for besø-
get. Der skal nu evalueres på denne allerførste Poulstrup 
Festuge, og sikkert laves lidt justeringer og ændringer, 
men med den store opbakning til de forskellige arrange-
menter, håber jeg der også bliver en Poulstrup Festuge 
2014. Se mere på www.poulstrup.net 

Åben Awten
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Åben Awten
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Flagende flot festuge…

En nyskabelse, over 20 forskellige arrangementer, i 
Poulstrups første festuge.
Festugen blev indviet af Daniel Rugholm på Børnenes 
Jord, hvor der bagefter var fødselsdagsfest med bl.a. 

børneolympiade, live musik, amerikansk lotteri, kage-
konkurrence, som blev vundet af Trine, salg af pølser, 
kaffe og is mm.
Sankthans aftenen på Børnenes Jord havde igen i år 
fin deltagelse, grillen var godt varm og  folk hyggede 
sig med alt fra rejer til steaks og pølser, Båltalen i år var 
præget af festugen og sammenholdet i byen, når man 
vil noget sker der noget.
Mandag fik de fremmødte en oplevelse da der var cy-
keltur til Bagterp Plantage, og de kørte lige over Tårs 
hjem, en tur på godt 50 km, Det var en lang men god tur. 
Alle er med næste år…, De der ikke var til cykelløb, var 
til fælles spisning i forsamlingshuset. De fik en god og 
morsom oplevelse med Marianne Jørgensen, som ikke 
alene fortalte, men også på bedste ”stand op komisk 
vis” indviede forsamlingen i, hvad der kan vente en by-
pige, når hun bliver landbokone. Marianne Jørgensen 
er også forfatter og flere benyttede også lejligheden til 
at købe en af hendes bøger.
Der var også fin opbakning til Vandreturen på Kloster-
ruten tirsdag, deltagerne blev hurtigt delt i tre hold, hvor 
de første virkelig havde fart på.
Kloster Mc havde åbent hus onsdag, men ikke det bed-
ste vejr. Men til trods for vejret var der alligevel super 
tilslutning til byvandringen, ligesom Zumba også kunne 
få folk af huse.
Banko i forsamlingshuset var også godt besøgt med ca. 
140 deltagere der gik hjem med fine præmier.
 Ved havevandringen som omfattede seks haver mødte 
byen og omegnens haveinteresserede op og så med 
spænding på de meget forskellige haver, der blev frem-
vist. 
Fredagen gik ikke som forventet, da Mogens lige kom 
forbi, så det blev  lige en  forpræmiere på ”åben awten 
om ettermidagen”, se artiklen ”Mogens kom forbi” 

Det blev, udover ” Mogens kom forbi”, en aften, der stod 
i de unges tegn. Det startede med børnebanko i hallen, 
der kunne godt have været flere, der var ellers fine præ-
mier, bl.a. en IPad sponseret af byens erhvervsliv. Efter-
følgende god rock musik i hallen,  fra forskellige lokale 
bands,  ”motorløbet” var også et hit, som blev ved langt 
udover det annoncerede tidspunkt. Aften sluttede med 
en dejlig og spændende midnatsgudstjeneste.
Lørdagens morgenkaffe kunne også godt have brugt lidt 
flere besøgende. Multibanen blev åbnet med maner og 
ungerne var ligeglade med at vejret ikke var det bedste. 
Vejret var måske også medvirkende til at  ” åben awten 
om ettermidagen”,  bagagerumsmarkedet og rideklub-
ben’s arrangements ikke blev det helt store tilløbsstykke, 
selv om vejret klarede op hen ad dagen.
MEN alt i alt en god uge som vi vil arbejde videre på. Der 
vil efter sommerferien blive et møde med alle forenin-
gerne og interesserede borgere, hvor vi vil evaluere og 
drøfte nye tiltag .
Har du ros eller ris så kontakt mig. 40437982 jof@pleth.
dk
Et STOR tak til flagholderne, som fik byen til at se festlig 
ud i en hel uge…

Poulstrups festuge

Poulstrups festuge

Byvandring i let regn

Zumbaholdene porserer por
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Mogens i selskab med børnene

Poulstrups festuge

Zumba opvisning ved Børnenesjords 
fødseldagsfest

Børnebanko

Cyklister mandag aften

Tur på Klosterruten

Jens Ole som opråber

Vinder af børne OL

Zumba i hallen

Jens Thomsens økologiske urtehave der produk-
serer næsten hele hans forbrug af grøntsager

lokalblad 2013_3.indd   19 18-08-2013   20:07:42



Lokalbladet20

Kirketider

Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup
September
2. september 14.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn 

          Konfirmandindskrivning
5. september 19.00Kirstine Rafn 

         Danmarks udsendte - vin og chips

8. september 15.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

12. september 17.30 Kirstine Rafn 
          Gud og aftensmad

15. september 16.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

22. september 17.s.e.trin 09.00 Viggo Noe

29. september 18.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn 
          Høstgudstjeneste m/frokost

Oktober
6. oktober 19.s.e.trin 09.00 Viggo Noe

13. oktober 20.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn 
          Kirkekaffe

20. oktober 21.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

24. oktober 19.00 Kirstine Rafn 
          Rockgudstjeneste

27. oktober 22.s.e.trin 14.00 Viggo Noe

31. oktober 19.00 Kirstine Rafn 
          Spil dansk/Grundtvig aften

November
3. november Alle helgen 10.30 Kirstine Rafn 14.00 Kirstine Rafn

6. november 17.30 Kirstine Rafn 
          Gud og aftensmad

10. november 24.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

17. november 25.s.e.trin 14.00 Ole Holm

24. november S.si kirkeåret 10.30 Kirstine Rafn 
          Kirkekaffe

December
1. december 1.s.i advent 19.00 Kirstine Rafn 

      Syng julen ind/Betlehemslyset

Dato Kl Sted Tema
7. oktober 19.30 Sognehuset Møde ved John Jensen

28. oktober 19.30 Sognehuset Møde ved Troels Larsen, Nørresundby

11. november 19.30 Sognehuset Møde ved Bent Kjær, Hjørring

Mødeliste Kontaktperson: Erik Christensen, tlf 23 47 86 92
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Kirkelige adresser    

Sognepræsten

Kirstine R.R. Rafn
Vrejlev Præstegård
Vrejlev Kirkevej 28

9760 Vrå
Tlf. 98 98 60 43

Mandag - torsdag
Mail: krr@km.dk’

Kirkegårdskontoret

Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå

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

www.vh-kirker.dk 

Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen

Servicemedarbejder:
Inger Hansen

Menighedsrådet:
Formand:

Erik Kristensen
Hæstrupvej 101, 9800  Hjørring

Tlf. 98 98 63 33 
Mail: ge@bbnpost.dk

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om lørdagen kl. 17.00 hos Charlotte
Nyeng Kristiansen tlf. 61 76 49 76 

Lokalbladet21

I præstens fravær

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

19. - 22. september (begge dage inkl. - Viggo Noe afløser
26. september - Viggo Noe afløser
30. september - 6. oktober (begge dage inkl.) Viggo Noe afløser
14. - 17. oktober (Begge dage inkl.) - Ole Holm afløser
27. oktober - Viggo Noe afløser
16. - 17. november - Ole Holm afløser

Ole Holm kan kontaktes på tlf.: 98 98 10 40 eller mail: OHO@KM.DK og
Viggo Noe kan kontaktes på tlf.: 98 99 80 22 eller mail: VNO@KM.DK

Efter sommerferien kommer Vrejlev og Hæstrup kirker på Facebook!

Vi opretter en side, så det er muligt at følge med i de seneste nyheder, 
eventuelle ændringer og se hvad der sker i kirken af spændende ting.

Vi vil kontakte så mange som muligt, men vi har jo ikke navnene på alle, 
der måtte være interesseret i at være venner med os. Derfor opfordres I til 
at finde os efter sommerferien – så vi kan blive venner…
Facebook er et meget omdiskuteret forum. Men ét er sikkert, det er dér 
mange unge mennesker ”færdes” og det er også på Facebook mange 
henter information og holder øje med, hvad der rører sig i lokalsamfundet, 
følger vennerne og ser, hvad der sker rundt omkring. Derfor vil vi gerne 
som kirke være med dér, hvor tingene sker og dér hvor vi kan komme i 
kontakt med mennesker, der måske ikke lige ellers interesserer sig for 
kirken og dens aktiviteter.

Vi får med Facebook mulighed for at invitere mange flere til at være med, 
mange flere end vi ellers kan nå ud til. Og vi vil gerne være kirke for så 
mange som muligt, derfor må vi også kontakte mennesker dér, hvor de er.

Så: Tag godt i mod os på Facebook. Vi glæder os til at blive venner med 
jer.
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Nyt fra sognepræsten

Konfirmation 2014

Søndag den 27. april 2014 er der 
konfirmation i Vrejlev og Hæstrup 
kirker.

Og der er jo lang tid til, men kort efter 
sommerferien begynder undervisnin-
gen, så derfor lige et par ord om kon-
firmationen.
Vi starter med indskrivningsgudstje-
neste søndag den 1. september, kl. 
10.30 i Vrejlev kirke ved en almindelig 
højmesse. De kommende konfirman-
der og deres forældre er specielt in-
viteret, men højmessen er naturligvis 
for alle kirkegængere. Efter højmes-
sen holdes et kort forældremøde, 
hvor forløbet af undervisning, krav til 
konfirmander og konfirmationsdagen 
gennemgås.

Undervisningen i Vrejlev præstegård 
begynder onsdag den 4. september, 
kl. 8 (præcis!). Og eleverne transpor-
teres i bus til Tårs skole kl. 09.30 fra 
præstegården. Hvis der er elever fra 
andre skoler, må de selv aftale tans-
port til skolen efter konfirmandfor-
beredelsen.

Uanset om man bliver undervist i 
Vrejlev eller på en anden skole / hos 
en anden præst, så kan man blive 
konfirmeret i Vrejlev eller Hæstrup 
kirke, når man bor i et af sognene. 
Blot skal præsten have besked snar-
est muligt af hensyn til planlægning. 

Alle konfirmander og forældre vil få 
udførlig besked om undervisning, 
gudstjenester, aktiviteter m.v., så 
det bliver muligt at følge med og få 
et godt udbytte – og ikke mindst en 
rigtig god konfirmation.
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Nyt fra sognepræsten

Høstgudstjeneste

I år holdes høstgudstjenesten sønd-
ag den 29. september, kl. 10.30 i 
Vrejlev kirke. Og igen i år opfordrer 
vi til, at I medbringer lidt af jeres 
”høstudbytte”. Det kan være lidt fra 
haven (blomster, løg, aflægger af en 
staude eller lign), eller lidt fra jeres 
køkkenhave (kartofler, løg, persille, 
gulerødder, frugt eller andet godt). 
Og endelig kan det selvfølgelig være 
lidt fra den regulære høst fra mark-
erne, som andre kan have glæde af. 

Det er ikke en betingelse, at man har 
noget med – alle er meget velkom-
men til høstgudstjenesten og den 
efterfølgende frokost i konfirmand-
stuen. Efter frokosten bortlodder vi 
høsten til fordel for Poulstrup spej-
derne. Så alle gode gaver vil gavne 
vores lotteri og ikke mindst vores 
lokale spejdere, der så til gengæld 
sikkert vil være stolte af at bære 
jeres gaver ind i kirken og pynte 
kirkerummet med høsten.

Menighedsrådet er vært ved frokos-
ten og kaffe og kage, sodavand og 
øl sælges til meget rimelige priser.

Vi glæder os til at byde rigtig mange 
velkommen både til gudstjeneste og 
til frokost.
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Nyt fra organisten

Fællesskabseftermiddage

Alle interesserede er velkommen. 

Vi mødes i Sognehuset kl. 14.00, hygger os, synger lidt, 
drikker kaffe og ikke mindst strikker og syr til rumænske 

børn.

Stinne har igen skaffet os en portion garn, så der er ny 
forsyning og noget at gå i gang med.

Vi ses

Mødedatoer er 

Fredag den 6. september  
Fredag den 4. oktober 

Fredag den 1. november  
Fredag den 6. december  

alle dage fra kl. 14.00 - 17.00 

Garn og stoffer modtages med

 STOR TAK - 
kan evt. afleveres i Sognehuset. 

To instrumenter udvikledes i starten af det 19. 
århundrede; det ene var gammelt som bjergene 
– det andet ganske nyt, resultatet af en ung 
instrumentmagers drøm om en lyd. Harpen og 
saxofon – nok så forskellige, men samtidig i høj 
grad et produkt af deres tid!

Duoen Pihl & Schelling tilbyder et kig ind i denne 
klangverden, med musik fra de to instrumenters 
fælles historie; originale værker for besætningen 
blandt med populære klassiske hits af bedste 
skuffe!

Harpen strøg, i sin moderne form, lige ind i sym-
foniorkestret, der på den tid udviklede det store 
romantiske udtryk, der ville være så fattigt uden 
harpens brillante klang.

Flere sten var der på saxofonens vej; først blev 
det til en karriere i militærets orkestre; siden 
nærmest glemsel, for så at bryde igennem med 
populærmusikken og jazz’en i det 20. årh. Dog 
havde saxofonen hele tiden en tilværelse i den 
klassiske musik, og i de seneste 30-40 år har 
den i stigende grad vundet anerkendelse som en 
af den klassiske musiks træblæsere.

Entre kr. 75 betales ved indgangen

Koncert 
i Vrejlev kirke den 28. september kl. 16.00

Sangaften
Ved sangaftenen d. 19. september vil vi synge med på 
danske salmer og sange omkring temaet 

Høst og sommer. 
Vi tager nogle af de gamle sange frem, men der findes 
også mange nye, og måske mindre kendte sange som 
vi kan synge, og på den måde lære dem at kende. Sang-
aftenerne henvender sig til alle sangglade borgere.

Alle er velkomne og man behøver ikke være skolet – 
hverken i nodelæsning eller sang – man skal blot have 
lyst til at synge.

Ved sangaftenen den 19. november er temaet 

Vers og viser
Kirkens organist, Lene Rom Frederiksen, introducerer 
sangene den første halvdel af aftenen, så får vi kaffe/
te med hjemmebag og efter kaffen får I lov til at vælge 
jeres yndlingssange akkompagneret af organisten.

Kaffe og hjemmebag: kr. 10,- 
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Nyt fra organisten

Så synger vi igen 

Voksenkoret ved kirkerne er startet igen eft-
er en velfortjent ferie. 
Koret øver hver tirsdag aften i Sognehuset 
fra kl. 19.30 til 21.45 kun afbrudt af en kaffe-
pause, hvor menighedsrådet giver kaffe og 
en ostemad.
Koret medvirker til egne koncerter, gudstje-
nester, kirkelige arrangementer og sangaft-
ner, - det er så dejligt at få brugt de sange 
vi har lært.
Nye medlemmer er altid velkommen og har 
du lyst til at være med, når vi starter den 3. 
september, er du velkommen til at kontakte 
mig på tlf. 98 88 78 81 eller 30 12 90 81

Venlig hilsen 
                  Lene Rom Frederiksen 
                   Organist                  

Torsdag d. 12. september kl. 10 åbner Vrejlev kirke dørene for alle 
sangglade børn i førskolealderen.
Her skal vi synge, danse, lege og spille alverdens sange. Arrange-
mentet ledes af kirken organist og musikpædagog Lene Rom Fred-
eriksen.
Alle er velkomne, og når vi har sunget ca. tre kvarter vil der være et 
glas saftevand og tid til at puste ud.
Der vil være flag og klistermærker til alle, derfor vil jeg gerne vide, 
hvis der er større grupper, der påtænker at komme. Jeg kan kontak-
tes på tlf. nr. 98887881 eller mail: lenerom@mail.dk.
Hvis I vil vide mere er I velkomne til at kontakte mig. 
I kan også gå ind på den hjemmeside, der hedder 
www.dr.dk/syngelyst. Her findes en masse om arrangementer, som 
vi deltager i for første gang, men som har eksisteret siden 2009 og 
er arrangeret af DR og Oline.
Vi glæder os til at se jer.

Lene Rom Frederiksen

Babysalmesang i Vrejlev kirke
At synge for og med et lille barn er en frydefuld oplevelse for både 
børn og forældre. At gøre det sammen med andre i et kirkerum, 
gør glæden endnu større. Derfor vil vi igen i efteråret invitere til 
babysalmesang i Vrejlev kirke.

Alle børn fra 2 – 12 måneder er velkomne sammen med deres 
mor og/eller far.

I salmebogen har vi en skat af smukke salmer, hvis stemning vi 
synger, bevæger og vugger ind i de små. Vi synger sange, leger 
med tørklæder, små bjælder, rasleæg – leger med lyde og meget 
mere.

Babysalmesang foregår i Vrejlev kirke torsdag fra kl. 10. Efter 
ca. en halv time i kirken følges vi over i Sognehuset hvor vi slut-
ter af med en kop kaffe eller te og et stykke brød – og hyggeligt 
samvær.

Det koster ikke noget at være med, bortset fra de 10 kr., der 
betales for kaffe og brød.

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte organist 
Lene Rom Frederiksen tlf. nr. 98 88 78 81, eller en af vores gode 
hjælpere Jytte Borrisholt tlf. nr. 98 98 83 97

I anden halvdel af 2013 er der babysalmesang følgende  
torsdage:

September: 19., 26.

Oktober: 3., 10., 24., 31.

November: 7. 14. 21. 28.
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Nyt fra Sognepræsten

Måltidsfællesskab

”Hvorfor spiser I, når I er i kirke?” 
Sådan lyder af og til spørgsmålet 
fra unge som gamle. Og der er fak-
tisk flere slags måltider i kirken 
ved flere forskellige lejligheder. Så 
spørgsmålet kan enten besvares 
meget enkelt; fordi vi mindes vor 
Frelser ved nadveren. Eller det kan 
besvares mere uddybende; fordi Je-
sus prædikede fællesskab, fordi det 
er en oldgammel tradition at spise 
sammen, fordi vi holder Jesu lære 
i hævd ved at gentage hans sidste 
måltid…

Men det korte af det lange er, at 
måltidet spillede en meget stor rolle 
i bibelsk tid. Derfor er måltidet brugt i 
mange forskellige sammenhænge til 
at illustrere den kristne lære. Og ne-
top derfor spiser vi sammen i kirken.

Hver højmesse indeholder en alter-
gang, hvor vi knæler ved Herrens 
bord og deler hans sidste måltid med 
ham. Vi får et lille stykke brød og en 
lille tår druesaft, for Jesus har selv 
lært os, at brødet er hans legeme 
og vinen er hans blod – og at vi skal 
spise og drikke det til minde om ham. 
Sådan sagde han aftenen før sin død 
til disciplene og sådan siger vi i kirk-
en hver gang vi holder altergang.

Men vi spiser jo også andet i kirken 
ved andre lejligheder. Vi spiser boller 
i karry, når vi holder Gud og aftens-
mad (børnegudstjeneste), vi drikker 
vin og spiser chips, når vi holder Før 
mørket sænker sig (aftensgudstje-
neste). Og vi gør det fordi, vi gerne 
vil mindes Jesus, fordi vi gerne vil 
være fælles om noget og fordi det var 
sådan man gjorde det på bibelsk tid, 
når man skulle være fælles.

Måltidet er den situation frem for 
nogen, hvor mennesker mødes i 
et konkret fællesskab. Måltidsfæl-
lesskabet styrker allerede etablerede 
bånd og skaber nye bånd til men-

nesker, som man ellers ikke normalt 
er fælles med. Og det fælles måltid er 
en markering af, hvilken gruppe man 
hører til. At dele et måltid skaber et 
bånd, som intet andet samvær nor-
malt kan gøre det.

Man styrker sine venskaber ved 
måltidet, lige som man kan søge fred 
med en uven over et måltid; hvis man 
kan spise sammen, så kan man også 
holde fred indbyrdes. 

Vi kender også måltidsfællesskabet 
fra vores dagligdag. Vi indbyder ikke 
folk til at komme ind i vores hjem – 
uden at vi byder dem på noget at 
spise eller drikke. Det er et af de 
ældste træk ved vores kultur, at vi 
invitere mennesker ind og beværter 
dem. Vi ville nok også synes det var 
lidt underligt, hvis vi blev inviteret til 
at besøge nogen kl. 18 – men ikke fik 
aftensmad, eller kl. 19 – og ikke fik 
en kop kaffe eller lign. Det ligger dybt 
i os, at vi spiser eller drikker noget 
sammen med vores gæster.

Og det skyldes bl.a. nogle af de bi-
belske fortællinger, hvor man delte et 
måltid med sin gæst. Gæsten fik altid 

det bedste stykke eller det største 
stykke – for at vise, at man ærede sin 
gæst. Den fremmede blev budt inden-
for og beværtet, for det var ikke sjovt 
at være fremmed et sted og være 
uden familie og venner. På den måde 
viste man sin venlighed, imødekom-
menhed og sit ønske om at holde 
fred.

Alle disse ting mindes vi i kirken ved 
forskellige lejligheder. Vi fortsætter, 
hvor Jesus slap. Vi styrker vores fæl-
lesskab. Vi viser hvilken gruppe vi 
tilhører – nemlig de kristne. Vi gør 
egentlig bare det, man har gjort i 
mange, mange hundrede år.

Og vi gør det ikke udelukkende ved 
altergangen, for så var der nogen, der 
ikke kom med i vores fællesskab. Vi 
må se i øjnene, at ikke alle går i kirke 
hver søndag, som man måske gjorde 
det for mange, mange år siden. Og 
hvis vi vil skabe fællesskab med flere 
mennesker, så må vi tilbyde fælles-
skabet ved andre lejeligheder end 
lige søndagens højmesse. Derfor 
spiser vi, når vi er i kirke.
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Nyt fra Sognepræsten

Rockgudstjeneste

Vi skal selvfølgelig også have en rockgud-
stjeneste i år. Den holder vi i Vrejlev kirke 
torsdag den 24. oktober, kl. 19.00, hvor vi 
vil rocke og rulle til den store guldmedalje.

I år bliver det lidt anderledes, idet vi har 
inviteret Vrejlev-Hæstrup skole og konfir-
manderne til at bidrage til aftenens festlige 
indslag. Vi glæder os meget til samarbej-
det med skolen og alle eleverne, der helt 
sikkert vil give os en oplevelse lidt ud over 
det sædvanlige.

Temaet for årets rockgudstjeneste er 
”1960’erne” – og det må siges at være et 
årti med meget god musik og mange store 
begivenheder vi kan tage fat på. Det over-
ordnede tema er naturligvis selve gudstje-
nesten, men det vil ikke komme til at ligne 
de almindelige højmesser… Dels vil vi jo i 
sagens natur spille noget anderledes musik 
og dels vil eleverne fra Vrejlev-Hæstrup 
skole sammen med konfirmanderne være 
dem, der er i centrum med deres indlæg.

Musikken denne aften er jo på ingen måde 
nutid, men så er den til gengæld lige no-
get for de generationer, der var unge den 
gang. Så vi håber rigtig mange har lyst til at 
komme og opleve 1960’erne i kirken.
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Nyt fra sognepræsten

Aftengudstjenester

Vores aftensgudstjenester (Før mørket sænker sig) vil blive to ret forskellige 
gudstjenester i dette efterår. Første gang vi mødes i Vrejlev kirke er torsdag 
den 5. september og temaet er ”Danmarks udsendte”. I lighed med tidligere 
år holder vi en gudstjeneste for de danske soldater, der er i international tjen-
este – eller har været i international tjeneste. Vi får besøg af fanen fra Garder-
foreningen i Hjørring. Og hvis andre militære faner skulle være interesseret 
– er de meget velkommen. Vi slutter aftenen af med et glas vin, cider eller lign 
og lidt chips – og meget godt samvær.

Anden gang vi mødes i Vrejlev kirke er torsdag den 31. oktober med temaet 
”Grundtvig”. Vi slår aftengudstjenesten sammen med ”Syng dansk dagen” 
og Lene har lovet, at hun vil sammensætte et godt program til aftenen med 
Grundtvig som hovedtema. Det bliver en virkelig sangglad aften – der naturlig-
vis også rundes af med et lille glas og stor hygge.

Begge gudstjenesterne starter kl. 19.00 – og vi glæder os til at byde jer 
velkommen i vores hyggelige samvær i den smukke kirke .

Gud og aftensmad

I efteråret har vi to børnegudstje-
nester – ”Gud og aftensmad”, første 
gang er torsdag den 12. september, 
og anden gang er onsdag den 6. no-
vember. Vi starter kl. 17.30 og holder 
ca. ½ times gudstjeneste, hvorefter vi 
samles omkring bordet med boller i 
karry, revet gulerod, saftevand og den 
hyggelige stemning.

For de af jer der endnu ikke har 
prøvet at være med; så har I snydt jer 
selv for en hyggelig aften… Vi har en 
god stemning, en god oplevelse og 
en god aften sammen i kirken. 

Der kræves ingen forudsætninger for 
at deltage – bortset fra, at man gerne 
vil være en del af fællesskabet og 
den gode stemning. Niveauet i guds-
tjenesten er så alle kan følge med! 
Det er en god lejlighed til at ”låne” 
børnebørnene og få en dejlig stund 
sammen med dem. Det er en fin mu-
lighed for at ”spise ude” og slippe for 
indkøb, madlavning, borddækning og 
opvask. Så invitér bare hele familien 
med.

Vi modtager meget gerne forslag til 
”Gud og aftensmad”. Hvis I har øn-
sker om oplevelser, bestemte sange 
eller musik I gerne vil synge og høre 
– så sig endelig til. Vi har lavet mange 
forskellige ting i kirken de sidste par 
år; hørt bibelhistorier med billeder 
til, været på skattejagt, kravlet under 
kirken – og kravlet oppe på loftet, 
leget med Play Mais, tegnet, skrevet 
vores egne aftenbønner, lavet livstræ 
og meget, meget mere. Og vi fortsæt-
ter med de spændende oplevelser og 
det hyggelige og legende samvær – 
KOM OG VÆR MED.
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I forbindelse med indvielse af den nye legeplads i 
Harken, talte Arne Boelt og jeg lidt om hans bag-
grund og opvækst, og det resulterede i dette indlæg 
til Lokalbladet.

Arne Boelt er født på Præstevej i Hæstrup Mølleby. Hans 
mor var, forud for Arnes fødsel, enke med 3 børn, 2 søn-
ner og 1 datter. På et tidspunkt blev hun gode venner 
med en nabo, der var landmand og sammen fik de Arne. 
Det var bestemt ikke let for Arnes mor, for i 1960érne var 
det ikke alle der syntes om, at enker fik en ven. Den da-
værende kultur var at, en enke helst skulle forblive enke.
Da Arne var ca. 2 år, mistede han pludselig sin mor. Han 
husker ikke meget fra den tid, men erindrer svagt køb-
mand Langthjem og at man ikke måtte gå ud på vejen. 
Sin mor husker han ikke og ej heller børnehjemmet, hvor 
han havde et kort ophold. Han mener at have hørt, at 
børnehjemmet lå i Svenstrup.
Efter moderens død og ophold på børnehjem, kom Arne 
hjem til sine bedsteforældre, der boede på et lille hus-
mandssted i Fjeldsted. Ejendommen var beliggende i 
Bøgsted skov, mellem Sindal og Sønderskov. Her havde 
han det godt, selv om de var fattige, og havde hverken 
fjernsyn eller bil. Der var ikke rindende vand i huset og 
det var Arnes opgave, at pumpe vand op fra brønden. 
Han husker, at på trods af, de materielle goder lod me-
get tilbage at ønske, manglede han aldrig kærlighed, 
hverken fra sine bedsteforældre eller søskende. Plads 
var der ikke meget af, derfor sov han i stuen sammen 
med sin søster, som også boede der. Når de skulle have 
nyt tøj, cyklede de til Sønderskov og tog med rutebilen 
til Hjørring.
En ny verden åbnede sig for Arne, da han skulle i skole. 
Livet udenfor bedsteforældrenes hus var meget anderle-
des. Klassekammeraternes forældre havde både fjern-
syn og bil og det kendte han som sagt, slet ikke noget 
til. Arne husker, da han kom i skole, talte kammeraterne 
meget anderledes, end han var vant til, idet han var op-
vokset med vendelbomål. Han blev drillet med sit sprog 
af de andre elever og endda af sin lærer. Det var ikke 

altid lige sjovt, mens det stod på, men Arne har efter-
følgende tænkt, at det har gjort ham mere robust.
Da Arne var 10 år gammel døde hans bedstefar, og 
bedstemor kunne ikke klare at have ham alene, da 
hun efterhånden var blevet en ældre dame. Han kom 
derfor i pleje hos ægteparret Mie og Chresten Boelt 
i Sindal. Deres hjem var et rigtigt arbejderhjem, hvor 
han lærte af mange pligter, men også faste regler. 
F.eks. skulle han spørge om lov, inden han tændte 
fjernsynet. 
Efter et par år blev Arne adopteret af Mie og Chre-
sten og han husker, at han selv skrev under på adop-
tionspapirerne. Nu faldt hans verden på plads, han 
var ligesom sine kammerater med en mor og far. 
At familien havde både en personbil og en stor flot 
lastbil (Scania Vabis 80), samt at faderen var del-

tids brandmand, var fuldstændig fantastisk for Arne. 
Moderen arbejdede på plejehjemmet i Sindal, så alt 
i alt, en helt almindelig familie. Arne følte nu, at han 
kunne blive godkendt af de andre unge.
Som ung/voksen blev Arne udlært tømrer hos Erling 
Pedersen i Sindal og efter udstået læretid aftjente han 
sin værnepligt hos Livgarden. Ligesom sin far har han 
også kørt lastbil og senest som falckredder hos Falck 
i Hjørring.
I sine yngre år spillede Arne meget fodbold, men trap-
pede ned, da han blev fodbolddommer. Han husker at 
have dømt flere kampe i Harken og et par af kampene 
husker han bedre end andre. Desuden mener han, at 
erindre hans 2 brødre spille fodbold her i Harken. Arne 
er gift på 31. år med Susanne og sammen har de bør-
nene Kristina 27 år, Kamilla 24 år og Anders på 20 år. 
Derudover er han morfar til Lauge på 7 måneder.

Henny Madsen

Hjørrings borgmester
Arne Boelt

Arne Boelt

Huset på Præstevej hvor Arne Boelt blev født
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Aase og Jørgen Henriksen. De første år som nygifte 
arbejdede Jørgen som fodermester på gården Alstrup 
i Smidstrup. I 1959/60 byggede de huset på Ålborgvej. 
Det var en landarbejderbolig, men som senere fik bygget 
en vinkel på.
Jørgen kom fra Møn og havde fodermesterjob hos Valde-
mar Knudsen på Elmeallé i Gunderup. Aase var ung pige 
hos uddeler Bols i Harken Brugs, og de to mødtes til bal 
i forsamlingshuset
Senere kom Jørgen til firmaet Rasmussen og Schiøtz, 
hvor han var i mange år og sidst var han hos Ungbo 
Møbler.

Fritiden brugte han i 
HUGF, hvor han var 
formand for Harken hal-
len. Der var bankospil i 
Poulstrup hver fredag 
og i en periode, var der 
også bankospil i Harken 
hallen. Desuden gik ti-
den med fodbold, da 
familiens 2 sønner spil-
lede det.
Aase kom fra Gølstrup, 
men var godt kendt i 
Harken, da hendes bed-
steforældre boede her. 
Hun arbejdede som sy-
gehjælper på Motellet i 
mange år. 

Den ældste af Aase og Jørgens sønner Bent bor i Brøn-
derslev med sin familie og den yngste Kaj bor i Harken, 
det skriver jeg om senere. 
Jørgen døde i 1998 og Aase solgte huset og flyttede til 
Hjørring, hvor hun er meget glad for at være. Hun er frivil-
lig i forsamlingsbygningen, men er spændt på fremtiden, 
da kommunen skal spare og der tales om at lukke stedet. 
Hun siger at det er utroligt, at der skal spares et sted, 
hvor så mange mennesker mødes og spiser og er sam-
men socialt hver dag.

Husene i Harken

De nye ejere af Ålborgvej 555
Tanja Ansbjerg Sørensen og Nikolaj Mølbak Sørensen 
med børnene Benjamin og Lucas.
Nikolaj arbejder som socialpædagog i Thisted og fritiden 
bliver brugt på familiens 2 bulldog racehunde Frida og 
Bella, som skal klargøres til udstillinger.
Tanja arbejder for Message med tøj og hendes fritid er 
sparsom, da der skal køres til skole, børnehave og fod-
bold i Hjørring. Hun passer også hunde, når Nikolaj har 
sine vagter og må blive i Thisted.
Benjamin er 8 år og går i Lundergårdsskolen. I sin fritid 
spiller han fodbold i LUIF og så synes han det er rart at 
hygge sig med sin Ipad. Han hjælper ofte mor bl.a. med 
støvsugning.
Lucas er 3 år og går i børnehuset Lundergård og han 
leger med hundene, når han er hjemme.
Familien valgte huset i Harken, for priserne er ikke så 
høje her, men Tanja synes der er meget kørsel.

Ålborgvej 555

Husene i Harken
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Huset blev bygget i 1968. Det var HP, der havde grunden 
samt tegning til byggeriet og han lavede også en del af 
tømrerarbejdet. Ejner Olsen var murer på huset og det 
resterende blev færdigt ved Niels Erik og venners hjælp.
Niels Erik Thomsen er fra Vejby og hans afdøde kone 
Gerda kom fra Skøttrup. Deres første hjem i Harken, var 
på Blomstermarken, hvor sønnen Brian blev født. Han 
gik på Vrejlev Hæstrup skole og blev blandt de unge i 
området kaldt ”Gerda”. Brian bor i Astrup og har 3 børn til 
at besøge bedstefar.
Niels Erik var ansat ved Privatbanen i 20 år og senere en 
del år på Nord Beton. Gerda arbejdede ved Jyllingefisk, 
på Oxford samt Bryggeriet Vendia. Hun døde i 2001 efter 
et langt sygdomsforløb.
Niels Erik gør som han siger ”ikke mere end han selv vil”, 
men nyder pensionistrollen sammen med pensionisthun-
den Sille, der sørger for den daglige tur i området. Hus 
og have skal også passes og kommer der en på besøg, 
der tilbyder at tage støvsugeren, vil det være helt ok. Når 
det gælder motorcykler og et evt. salg af dem, så taler vi 
om en god hobby.

Henny Madsen

Thea og Christian Risom Christensen flyttede hertil fra 
det lille hus overfor Brøn-
sager. Huset havde tidlige-
re tilhørt en bror til Martin 
Hansen (Himmerige), hvor 
navnet så end kommer 
fra. De købte det i 1958 af 
Bach som var forsikrings-
mand i Hafnia.
Da de var nygifte, eje-
de Thea Sæbehuset i 
Poulstrup og Risom var på 
Poulstrup Cementstøberi. 
De købte senere Dykær 
på Vrejlev Kirkevej.
Efter de flyttede til Harken, 
var Thea syerske, men det 
var nu mest for familien 
hun syede og Risom arbej-

dede som landmand. De fik mange gode år i Harken og 
opnåede at fejre deres krondiamantbryllup. Risom døde 
i 1978 og Thea blev boende i huset et par år længere, 
hvorefter hun som den første flyttede ind i de beskyttede 
boliger i Poulstrup. De havde 2 børn, Peter og Arnold.
Nuværende ejer er Bjarne Jensen.

Ålborgvej 565 Ålborgvej 557

Fra Brians konfirmation medems 
familien var samlet

Husene i Harken
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KFUM spejderne

Vi har afholdt loppemarked den 26. maj i vores dejlige 
spejderhus og det må siges at være en kæmpe succes. 
Vi indsamlede effekter dagen før og de spejdere som i 
forvejen var på lejr i huset lavede et gammeldaws ”skral-
leoptog” igennem byen lige før indsamlingen skulle gå 
i gang. Det bestod i at larme og gøre opmærksom på, 
at det var nu man skulle stille sine ting ud til vejen som 
man ønskede at donere. Og det må have haft en effekt, 
for der kom rigtig mange fine ting ind som blev stillet op. 
I år havde vi valgt at afholde det i vores eget spejderhus 
samt et stort telt og indrettede et lille vaffel og kaffesalg i 
vores mødelokale. Her var der også mulighed for at købe 
et par lodder i vores amerikanske lotteri, hvor der også 
blev udsolgt.  Rigtig mange lagde vejen forbi og der blev 
lavet mange gode handler. Dette resulterede i et nydeligt 
overskud og en dejlig dag med en masse glade besø-
gende.
Den 14-16 juni var der afholdelse af den store MUS lejr 
hvor årets tema var Vikinger. Lejren blev afholdt på Tho-
ruphede spejdercenter og er et stort lejrarrangement for 
de mindre spejdere. Vores ulve har også været på besøg 
hos Saltumgruppen og har lært en masse, og blev bl.a. 
inviteret ud på en sejltur. 
Den 20 Juni holdte vi sommerafslutning i haven ved spej-
derhuset hvor alle kunne grille medbragt mad. Det var 
en hyggelig aften hvor vi desværre også måtte sige ”god 
vind fremover” til en del ledere, leder ass. og vores grup-
peleder. Nogen skal til at læse, nogen flytter og nogen 
skal ud og se verden. Vi er taknemlige for at der samme 
aften, med stor tilslutning, blev lavet en ”Forældre/vikar-
liste” med tilsagn om at hjælpe til ved spejdermøderne 
og arrangementerne som skal afholdes fremadrettet. Det 
er helt sikkert noget vi har brug får mens der er lidt lav-
vandet i lederflokken. Vi har også efterfølgende fået flere 
tilbagemeldinger fra flere tidligere ledere og leder ass. 
som har sagt at de meget gerne vil give en hånd med. 
Derfor er vi overbevist om at det bliver et spejderhus som 
også kan tilbyde en sund fritidsaktivitet for byens unge i 
fremtiden .
Den  17 aug. holder vi fælles spejderdag,  hvor alle er 
velkommen og tag gerne din mor og far med. Her i skri-
vende stund har vi ikke fastlagt tidspunktet endnu, men 
hold øje med infostanderen foran spejderhuset eller 
facebook : Spejderne i Poulstrup.
Alm spejderopstart bliver den  21 august både for bæ-
vere, ulve, juniorer og spejdere. Dog er tidspunkterne en 
anelse forskellige, så se gerne infostander eller facebook 
for mere info.
Allerede nu er der planlagt en gruppelejr som vil blive 
afholdt i spejderhuset. Det bliver den 27-28 og 29 sep-
tember og programmet skal I nok få når det er færdigud-
arbejdet. 
Et andet stort arrangement som vi gerne allerede nu vil 
slå et slag for, er vores julemarked. Det bliver afholdt 
søndag den 24 november, og planlægningen er allere-

de i gang. Det er et arrangement som er forbundet med 
mange opgaver og derfor hører vi meget gerne fra dig 
hvis du gerne vil hjælpe os, bl.a. med at indsamle gaver 
til vores tombola. Du kan ringe til Stinne på 60 19 22 11 
og høre nærmere.
Afslutningsvis vil vi sige tak for stor opbakning til de ar-
rangementer vi holder og lejre som der skal bages, hen-
tes og bringes til, samt lån af jeres dejlige unger. 
Med venlig hilsen
Grupperådet

Spejderne i Poulstrup

så er der loppemarked

Og finder mange spændende ting

Fra weekend i spejderhuset
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Eleverne i Poulstrup havde besøg af japanske drage-
byggere
Torsdag d. 23. maj havde Vrejlev-Hæstrup skoles elever 
og lærere besøg af to japanske dragebyggere. Dragear-
rangementet var kommet i stand via keramiker Gregory 
Miller fra Horne, der er uddannet i japansk antropologi 
og har boet i Japan i en årrække.  Gregory Miller beher-
sker desuden det japanske sprog, både i skrift og i tale, 
og det var godt vi havde ham til at oversætte, hvad de 
flinke japanere sagde. Dragearrangementet var for ele-
verne på mellemtrinet og inden besøget fra Japan, der 
også kaldes Solens Rige, havde lærerne givet eleverne 
et kendskab til Japan og japanske skikke. Der blev lavet 
nogle rigtig flotte drager og de to japanske dragebyggere 
demonstrerede nogle kæmpedrager, som kan ses på bil-
lederne til denne omtale. Der var nemlig perfekt drage-
vejr, og sjældent har der været så tæt en lufttrafik over 
Poulstrup, hvor de flotte drager blev båret rundt ved vin-
dens kraft.  Eleverne i Poulstrup fik sig en rigtig stor og 
lærerig oplevelse, da der var besøg fra Japan. 
Henrik Hansen, Vrejlev-Hæstrup Skole

Hvad spiser regnorme?
Det var bare et af 
spørgsmålene elever-
ne, fra mellemtrinet på 
skolen i Poulstrup, un-
dersøgte da de havde 
en spændende og læ-
rerig fagdag i natur & 
teknik, tirsdag d. 11. 
juni 2013. Regnorm er 
en nedbryder. Den er 
med til at spise og fin-
dele døde blade, plan-
ter og dyr. Forestil dig, 
hvis der ikke var nogen 
som spiste f.eks. de 
døde blade. Så ville vi 
drukne i bunker af bla-
de om efteråret, men 

regnormen er kræsen - der er noget den bedre kan lide 
end andet. I forsøget her kan du undersøge, hvad regn-
ormen godt kan lide – og hvad den ikke vil spise. Der blev 
gravet orm og fundet insekter i skoven, og der blev end-
videre fundet forskellige blade fra træerne bøg, eg, ahorn 
og elm. Tilbage i natur & teknik lokalet på skolen, blev alle 
insekterne undersøgt i mikroskoperne, artsbestemt og 
sorteret. Herefter lavede eleverne ormegårde, som blev 
inddelt i forskellige rum, hvor der blev lagt henholdsvis 
blade fra bøg, eg, fyr, ahorn og elm, samt æblestykker. 
Herefter kunne eleverne undersøge, hvad ormene og in-
sekterne helst ville spise. 

Vrejlev-Hæstrup Skole
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Skolen i Poulstrup fik besøg fra børnehjem i Indien
I uge 25 havde skolen i Poulstrup besøg af Line og Jonas 
Auken, som arbejder frivilligt på børnehjemmet,Anugrah 
Childrens Home, nær New Delhi i Indien. Udover de 
frivillige, som hjælper til på børnehjemmet, er der kun 
to ansatte, mens lederen og stifteren Ashim også ar-
bejder gratis. Det er svært økonomisk at drive et lille 
børnehjem i Indien, så pengene fra eleverne i Vrejlev-
Hæstrup faldt på et meget tørt sted. Børnehjemmet har 
det ultimative mål, at give børnene en god uddannelse 
med gode engelskkundskaber, som vil lade dem stige 
over deres nuværende sociale lag, hvor de fleste af bør-
nene er forældreløse børn fra gaden, som via børne-
hjemmet sikres en bedre fremtid. At dette kan lykkes og 
de indiske børns hverdag kan forbedres, har eleverne 
fra Vrejlev-Hæstrup Skole bidraget mærkbart til ved at 
donere de 11.681,50 kr., som er penge eleverne løb ind 
på motionsdagens sponsorløb og indtægten fra salg af 
skoleaviser, papmacheelefanter og tørklæder til børne-
hjemmet i Indien.

Pengene har gjort rigtig stor gavn i Indien, hvor man får 
meget mere for pengene end i fx Danmark.

Her i Danmark tager vi det som en selvfølge, at vi har 
strøm, vand, skolebøger og et sted at sove, men det er 
sådanne basale, men vigtige ting, pengene fra eleverne i 
Poulstrup, er gået til. Børnehjemmet har fx købt en ny og 
større vandtank på taget, så børnehjemmet nu kan have 
vand til alle fornødenheder, som fx madlavning, rengø-
ring, badning og tøjvask i en hel dag. Der er indkøbt en 
inverter og to store backup batterier, så børnehjemmet 
nu har elektricitet 24 timer hver dag, selvom strømmen 
fra det offentlige net svigter flere gange om ugen og man-
ge nætter. Især i den varme sommer med 45 grader om 
dagen og 35 grader om natten, er varmen ganske uud-
holdelig uden køleanlæg, men sådan et og ventilatorer, 
er også indkøbt for pengene fra eleverne i Poulstrup. En 
anden vigtig anvendelse af elektriciteten er til den elektri-
ske pumpe, der pumper vandet op i vandtanken på taget, 
samt til filtrering af vandet, som gør det drikkeligt, lige-
som elektriciteten gør, at eleverne kan læse lektier i den 
mørke tid. Udover disse vigtige ting, er der indkøbt skole-
tøj og skolebøger til eleverne, ligesom der er betalt en re-
gistreringsafgift for børnehjemmet til den indiske stat. For 
de sidste af pengene er der netop nu ved at blive bygget 
et pigerum, så piger og drenge kan bo og sove hver for 
sig, som reglerne påbyder det i Indien. De 11.681,50 kr. 
fra eleverne på Vrejlev-Hæstrup Skole i Poulstrup, har 
virkelig gjort en forskel, så hverdagen er blevet mærkbart 
bedre for børnene på børnehjemmet i Indien. 

Det var dejligt, at de to danske frivillige på børnehjemmet, 
Line og Jonas, samt deres to sønner, kom på besøg, så 
elever og lærere kunne se, hvad pengene er blevet brugt 
på i Indien. Line og Jonas havde medbragt billeder og vi-
deo fra børnehjemmet, som blev vist for os alle i skolens 
aula. Fra Indien havde Line og Jonas endvidere med-
bragt en masse flotte tegninger, som børnene på børne-
hjemmet havde lavet, og børnene i Poulstrup fik desuden 
sat flotte indiske mærker i panden. Til gengæld fik Line 
og Jonas tegninger med retur til Indien, som eleverne i 
indskolingen havde lavet til børnene på børnehjemmet.

Vrejlev-Hæstrup Skole
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SFO Skovhuset vandt guld ved Enghave Cup 2013 
De dygtige fodboldpiger og fodbolddrenge fra 1. og 2 
klasserne på Vrejlev Hæstrup Skole deltog torsdag den 
30. maj i Enghave Cup i Vrå, som er en stor fodboldturne-
ring for SFO´erne i Hjørring kommune.
Holdet gik gennem turneringen uden at tabe en eneste 
kamp, og der var spænding i flere af kampene, hvor en 
enkelt endda måtte afgøres med straffespark. Fodbold-
spillerne fra SFO´en i Poulstrup, vandt flotte guldmedaljer 
og en vandrepokal, som de låner til næste år.
Spillerne, trænerne, det seje heppekor og forældrene 
havde en fantastisk dag, med et godt arrangeret arrange-
ment, der blev afviklet i rigtig flot sommervejr.
Stort tillykke til de seje vindere fra SFO Skovhuset i 
Poulstrup

Vuggestue og børne-
have i Poulstrup
I skrivende stund bygger håndværkere til og om i den del 
af Børnehaven Skovager, der rummer Poulstrups nye 
vuggestue. De første vuggestuebørn er begyndt i vugge-
stuen, der sammen med børnehaven, er beliggende i en 
selvstændig bygning på skolen i Poulstrup. Har du børn 
i vuggestuealderen (0-3 år) eller børnehavealderen 3-6 
år, så kom forbi og se institutionens rigtig flotte lokaler og 
de dejlige omgivelser med legeplads, gymnastiksal, skov 
og natur. 

Vuggestuen i Poulstrup hedder Mariehønen og er indret-
tet med rigtig god plads til børnene. I vuggestuen er der 
altid de samme voksne og der lægges stor vægt på trivsel 
og tryghed, samt sprogligt og motorisk læringsmiljø. Man 
lægger vægt på at skabe en hverdag, hvor børnene trives 
og glæder sig til at komme. Det professionelle personale 
ser også på det enkelte barns behov og udvikling, og har 
øje for barnets trivsel, samt viser interesse, engagement 

Guld ved Enghave 
Cup 2013

og indlevelse i det, der optager barnet.   
Med vuggestue, børnehave, SFO og skole ideelt samlet 
under samme tag på Vrejlev-Hæstrup Skole, giver det 
børnene en optimal overgang fra vuggestue til børneha-
ve og fra børnehave til skole/SFO. Børnehaven Skova-
ger er en del af områdeinstitution Tårs, sammen med 
Børnehuset Møllehaven, Børnehuset Søholm og Børne-
haven Vestbakken. 
For yderligere oplysninger om børnehaven og vugge-
stuen i Poulstrup kan man kontakte faglig leder Mette 
Pedersen på 41 22 44 80, og for at få en af pladserne i 
vuggestuen eller børnehaven skal man ringe til pladsan-
visningen på tlf. 72 33 33 33. 

Vrejlev-Hæstrup Skole

lokalblad 2013_3.indd   35 18-08-2013   20:08:04



Lokalbladet36

Optakt til professionelt sang / danseshow starter i Møl-
lehaven

Så er der klar til show-dans og sang i vores fantastiske 
nye danserum. Store og små nyder at optræde på sce-
nen og det er et stort hit at der er lysshow indbygget i 
den.
Vores udklædningstøj bliver flittigt brugt af børn i alle 
aldre og både drenge og piger søger ofte ind i rummet.
Det er skønt at se de yngste give den som sangstjerner 
med mikrofon og det hele.
På billederne herunder er det børnene fra vores mix-
gruppe som folder sig ud, de har fået selskab en af de 
store fra Sommerfuglen.
Børnene mødes på tværs af alder og får hjælp af hin-
anden.

Vi arbejder med selvhjulpenhed og læringsmål i
Møllehaven

• Vi har i den sidste periode arbejdet med læringsmål og 
vi vil gerne vise hvordan børnene arbejder med deres 
selvhjulpenhed på hver deres udviklingstrin.
• For at synliggøre deres udvikling tog vil billeder af deres 
udvikling trin for trin og viste dem bagefter deres frem-
skridt. Dette var med til at synliggøre over for børnene 
og deres forældre hvor selvhjulpne de er. 
• En del af målet var også at give børnene et billede af, at 
de godt kunne samt at de udvikler sig hele tiden.

Billederne vil med 
tiden blive hængt 
op i børnehaven så 
de også kan vise de 
andre hvad de kan 
og give dem mu-
lighed for at være 
rollemodeller for 
hinanden. Man kan 
så også se hvem 
man kan spørge om 
hjælp.

Snegle-projekt med børnene i Møllehaven

Hej mit navn er Tine Petersen og jeg er i min 2. praktik-
periode på et halvt år i Møllehaven i Harken. 
Jeg har linjefaget værksted, natur og teknik på pæ-
dagogseminariet, og ville derfor gerne lave et projekt 
sammen med børnene omkring naturen.
Jeg synes det er vigtigt, at børnene kommer ud og 
oplever naturen og dyrene, og får sig nogle positive 
naturoplevelser.
Det hele startede med, at jeg fik spurgt børnene til 
en samling, hvad det var de gerne ville lave sammen 
med mig og min vejleder Susan. Alle børnene var in-
teresserede i dyr. Rotter, snegle, regnorme, køer osv. 
Da det har regnet meget i april og maj måned, og alle 
snegle og regnorme begyndte at vise sig, var det helt 
oplagt, at tage ”fat” i dem.
Møllehaven bruger Rumpebumperne, som hver især 
præsenterer de 6 læreplanstemaer.
”Dok” er ham som har et forstørrelsesglas i hånden 
og er ude i naturen for at undersøge ting, Dok repræ-
senterer læreplanstemaet omkring Natur og Naturfæ-
nomener.
Jeg satte ”Dok’s” sang på, imens vi malede ham i hans 
farver og vi brugte en samling på at snakke om hvad 
han stod for, og hvorfor vi netop skulle male ham + 
høre hans sang. Nogle dage efter var vi ude på lege-
pladsen for at grave efter regnorme i jorden og kigge 
på bladende efter sneglene. Vi samlede dem i sylte-
tøjsglas, og hældte vores fangst ud på stuen så bør-
nene kunne se og røre ved dem.
Vi klippede snegle og regnorme ud og hang dem op på 
stuen, farvelagde dem og gennemgik deres livscyklus.
Ved at jeg har fået positive tilbagemeldinger fra bør-
nene og at nog-
le fortalte om de 
dyr de har set 
derhjemme og 
at nogle endda 
har taget snegle 
med i børne-
haven, har vist 
mig, at børnene 
har synes det 
har været sjovt 
og interessant.

Møllehaven

Mathilde og Anne klarer de sidste detaljer i 
påklædningen
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Selvhjulpenhed i vuggestuen

I vuggestuen er 
vi ved at finde os 
godt til rette igen. 
Vi har fået indrettet 
vores nye stue Ma-
riehønen med små 
oaser til fordybel-
se. Børnene trives 
og bruger nu trygt 
stuen og de andre 
rum vi har i Mølle-
haven. Efter vi er 
kommet tilbage har 
vi valgt at sætte 
fokus på, at skabe 
nogle rammer og 
rutiner der under-
støtter børnenes 

mulighed for at blive mere selvhjulpne i hverdagen. Vi har 
bl.a. gjort det muligt for børnene, at hjælpe i forbindelse 
med oprydning efter frokost. Her er det nu børnene, som 
selv lægger deres hagesmækker til vask og sætter deres 
kopper og tallerkner på rullebordet. Børnene er ivrige ef-
ter at hjælpe til og vi kan se på deres ansigtsudtryk at de 
er stolte af, at kunne klare opgaverne. Vi oplever også at 
børnene bliver utilfredse, hvis vi voksne ”glemmer” at de 
nu kan gøre det. 
Når vi i vuggestuen skal putte børnene til middag, er vi 
også meget opmærksomme på, at børnene igen selv får 
mulighed for at hjælpe til. Vi har fået to stiger, som bør-
nene bruger, når de skal kravle op i barnevognen. Det 
er der flere fordele ved. Børnene udfordres motorisk, og 
bliver selvhjulpne, og vi voksne undgår de mange løft, 
der er forbundet med opgaven. Vi oplever nu at børnene 
gerne vil hjælpe med at sætte stigen klar, og mens de 
venter på det der deres tur siger de ”min tur nu”. Vi ople-
ver også her at de bliver utilfredse, hvis ikke vi lader dem 
gøre det selv. 
Vi vil fortsætte med at have fokus på, at arbejde med 
selvhjulpenhed i hverdagen efter sommerferien.  

Tema: Trakor/landbrugsmaskiner

Vi har på Sommerfuglen, lavet et lille tema over traktorer. 
En gruppe på 4 drenge har været rundt og fået en på op-
leveren. Vi startede med at besøge Hjørring Maskincen-
ter. Her fik vi set, og PRØVET en masse traktor og andre 
maskiner. Vi var heldige, at vi fik en masse materiale med 
hjem i børnehaven. Vi har lavet en masse kollager med 
div. traktor og landbrugsmaskiner. 
En tur på dyrskuet kom vi også. Det var lige sagen. Her 
kom vi også op i en masse forskellige maskiner, der var 
heldigvis også tid til leg med nogle af de andre børn vi 
mødte.  Vi så også på dyrene, køer, heste, høns, får, ka-
niner og meget mere.

Møllehaven

Som slut på vores tema var vi på bondegårdsbesøg hos 
Morten Hansen, Højgård. Det var en oplevelse. Vi hen-
tede en ko som vi så skulle mærke, lytte på og smage 
mælk, og vi fik også lige lov til at sidde på koen. Prikken 
over i’et… alle var ude og køre en tur i traktor. Bedre af-
slutning kunne vi ikke få.

Møllehaven
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Mandag d. 27. maj drog 6 meget spændte repræsentan-
ter for Harken UGF til Odense for at overvære finalen 
i DM i foreningsudvikling 2012-13. De havde fået lavet 
ens t-shirts i dagens anledning, hvor der stod at forenin-
gen allerede havde vundet, for den er allerede i udvikling. 
Heldigvis blev det store arbejde belønnet og Harken blev 
udråbt som en af de 5 vindere. Harken UGF vandt blandt 
andet for deres nytænkning i, hvordan får vi vendt udvik-
lingen, så den går fra by til land, deres samarbejde med 
børnehaven, nichetænkning med oprettelse af et mo-
torikhold for børn med motoriske udfordringer og deres 
udendørs fitnessbane.
Dagen efter guldet i DM kom endnu en glædelig nyhed – 
LAG havde bevilliget midler til den udendørs fitnessbane, 
så nu venter vi bare på den sidste byggetilladelse før vi 
kan gå i gang.

Visionerne for fremtiden er en ombygning/tilbygning til 
hallen med ønske om et indendørs motoriklandskab. Al-
lerede til august/september starter det første motorikhold 
op, så har dit barn brug for et ekstra skub og er mellem 
6-10 år, så kontakt gymnastikafdelingen for at høre mere.

Harken UGF vandt

Uge 37 starter HarkenUGF Gymnastik op med en 
masse spændende hold! 

Mandag kl.18.30-19.30 Multifitness er holdet, hvor 
du kommer til at prøve mange forskellige fitness arter. 
Der kommer forskellige instruktører hen over sæsonen. 
 
Onsdag kl. 19.00-20.00 Zumba Fitness® er fed 
træning til god latinamerikansk og internationalt mu-
sik, hvor koppen og lattermuskler bliver rørt. 
 
Fredag: kl. 16.15-17.00 Cirkeltræning/Crossfit 
er en træningsform der gør, at man kommer rundt 
om alle muskelgrupper og får en god og harmo-
nisk træning. Træningen starter med en god gang 
opvarmning og derefter går træningen i gang. 

Se mere og tilmeld dig på www.harkenugf.dk
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Advokatfirmaet
Dyrberg  § Brinkmann
Brink Seidelins Gade 14-16

9800 Hjørring
tlf. 98900977
Østergade 16

9760 Vrå
tlf. 98980177

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

JK Auto
Hella Service Partner
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Nygade 4   Tlf.: 98 98 13 75

dengamlebiograf-vraa.dk

Hele egnens
samlingssted
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HARKEN HALLEN
stedet for en god fest

Hallen har plads til ca. 200 pers.

Cafeteriaet til ca. 50 pers.

Henvendelse: Anja

mobil: 29 64 89 52
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KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

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

Anders Bach

40  18  31  62
Mimersvej 3, 9800 Hjørring

Poulstrup Snedker- og Tømrerfirma
S A

P
S

TLF.
98 98 84 91

MS Staldmon-
tage

Hovedgaden 
75  Poulstrup                  

Tlf. 23 35 82 60

Mangler du hjælp til bogføring?

Har du brug for hjælp til
oprettelse af en hjemmeside?

Kontakt Inger Hansen
Tlf 61 28 97 00 
ih@maxpro.dk
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Ny privat dagpleje
 i Poulstrup

Heidi Simonsen | 40 38 69 78 | heidi@heidisdagpleje.com

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

Tlf. 98 98 81 07  - 40 26 81 07

www.poulstrupauto.dk

POULSTRUP 
AUTOVÆRKSTED

Bøjholmvej 4, 9830 Tårs
Tlf. 98967755 - Fax 98967788
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vi kan OGSÅ

MEGET aF DET SOM 

anDRE TRYkkERiER 

ikkE kan

vi kan aLT

DET anDRE

TRYkkERiER

OGSÅ kan

Bræmer Tryk ApS

Frilandsvej 3 · 9760 Vrå

+45 98 98 14 66

PrintNord ApS

Frilandsvej 3 · 9760 Vrå

+45 96 25 40 80

www.printnord.dk

98 98 80 20

ØRUM-SMEDEN

Vrejlev Klostervej 310

9830 TÅRS

Tlf. 98 98 82 32

Tømrermester
Klaus Bonkegaard

Hovedgaden 69 - Poulstrup
Vinduer og døre i træ og plast

Tagarbejde
Reparationer
Ombygning

Kørsel med rendegraver

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

Danske og tyske profiler
Kvalitet til lavpris med garanti

NYT
Træpiller til stokerfyr leveres billigt

Mobil-tlf.  28 18 13 33

Vrejlev-Hæstrup Hallens
Motionscenter
Træning når du har 

                              tid og lyst            
Kontakt: Inger Hansen
               Tlf. 98 98 82 84
                Mobil tlf: 51 20 84 69
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Vrå Optik Aps Tlf.: 98 98 12 24

v/ Nina Malkin mail@vraaoptik.dk
Strømgade 2 www.vraaoptil.dk
9760 Vrå

Voerhøj 
Maskinstation A/S 

Terpetvej 490, 9830 Tårs 

Tlf. 40 19 55 99 

98 98 85 99

Aalborgvej 602, 9760 Vrå
tlf. 98 98 62 15

www.verasvine.dk
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Lokalbladet vejviser

REDAKTION
 Ansvarshavende Kirsten Mouritsen, Karen Margrethe Bruun, Erik Jess
 Foreningsstof  Erik Jess, Hovedgaden, 78, 9760 Vrå  98988063
 Redigering Else Marie Nielsen, Ny Rønnebjergvej 72, 9760 Vrå 28456698
 Annoncer Per Hansen, Engkærvej 8, 9760 Vrå 98988325
 Korrektur Kirsten Blichert
  

LOKALSTOF
 Tollestrup Ingen meddeler
 Guldager Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå 98986166
 Gunderup Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå 98986495
 Harken Ingen meddeler
 Hæstrup Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring 98986467
 Høgsted Ingen meddeler       
 Hæstrup Mølleby Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring 25706289
 Rønnebjerg Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå 98988029
 Poulstrup Ingen meddeler
    

FORENINGSSTOF
 Aktivitetshuset  98988011
 Børnenes jord Trine Mortensen Hovedgaden 96 9760 Vrå 22307702
 HUGF Lisa Dissing Hansen Ålborgvej 841, 9760 Vrå 28722797 
 KFUM-Spejderne Stinne Pedersen, Hovedgaden 64, 9760 Vrå 60192211 
     Kloster MC Anette Worup, Svenstrupvej 180, 9760 Vrå 61363490
 Møllehaven Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring 72334531
 Poulstrup Borgerforening Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå 98988688
 Poulstrup Rideklub Anette Worup, Svenstrupvej 180, 9760 Vrå 61363490
 Skovager Børnehaven Skovager, Skolevej 3, 9760 Vrå 98988327
 Sport 81 Trine Mortensen Hovedgaden 96 9760 Vrå 22307702
 Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå 40112231
 Menighedsråd Servicemedarbejder Inger Hansen 
  Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98988360 

- formålet er en projektorienteret 
organisation for initiativer, der har en 
kulturel eller social målsætning,
- et netværk for kommunikation 
og samarbejde,
- støtter foreninger med 
almennyttige formål, 
og udvikler by og land som et 
dynamisk og godt bosted.
og varetager kontakten med 
myndighederne og andre råd 
og organisationer.

Grupper under organisationen

Kulturgruppen i Poulstrup  
 Edith Jess  
Lokalbladet  
 Kirsten Mouritsen  
Poulstrup.net   
 Inger Hansen 
Klosterruten
            Per Hansen
Kunstgruppen
             Peter Worm
 

Formand for Landsbyrådet i Harken  
 Niels Peter Kjøge

poulstrup.net

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

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

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

Stof til nyhedsdelen og 
aktivitetskalenderen kan
løbende indsendes til
poulstrup.net@gmail.com  

Lokalbladet er et upolitisk sogne-
blad, der udgives af en kreds af 
foreninger og institutioner i  
Vrejlev-Hæstrup området. 

Bladets formål er at formidle 
nyhedsstof fra området, at støtte 
og synliggøre foreningslivet og 
lokalsamfundet udadtil og 
anskueliggøre lokalhistorien.  

Bladets økonomi  bygger  på  
brugerbidrag fra læserne, 
foreningsstøtte, sponsorer og 
annoncører. 
STOF TIL LOKALBALDET
Alle er velkomne til at indlevere, 
hvad man har, stort eller småt, til 
meddelerne eller redaktionen.

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

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

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

LOKAL
bladet

Multinetværket/Landsbyrådet

Projekter p.t.
Herfra min verden 
går Byfornyelse
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Forenings vejviser

SKOLEN
 Vrejlev-Hæstrup  skole  Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå ..................................................72333980
 Skoleleder, privat Pernille Daarbak, Skovbovej 6, 9850 Hirtshals ..........................41224251
 Skoleleder Kontoret  .....................................................................................72333982
 Lærerværelset  ....................................................................................................96231588
 Skoletandplejen  ....................................................................................................72333797
 Teknisk serviceassistent. Jens Erik Mølbak Vidriksen ........................................................41223988
 Teknisk serviceass. privat Bispensgade 11, 9800 Hjørring ..................................................60657181
 Skolevejlederen  ....................................................................................................72333987
 Skolebiblioteket  ....................................................................................................72333986
 Skolefritidsordningen  ....................................................................................................72333990
 Juniorklubben  ....................................................................................................96231587
 Ungdomsklubben  ....................................................................................................98988367
 Ungdomsskolen Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå  ........................................96239708
 Skolebestyrelsen Flemming Jensen, Søndervej 130, 9800 Hjørring ......................98963421

DAGINSTITUTIONER
 Rundmarken Græshedevej 26, Harken, 9800 Hjørring 98988346
 Skovager Poulstrup Skolevej 1, 9760 Vrå 41224480

Plejehjem
 Skovgården Ålborgvej 49, 9800 Hjørring 96234711

Kirkerne  
 Sognepræsten Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå 98986043
 Kirkesanger Anders Boelt Kristensen, Fredensvej 25, 9760 Vrå 20630807
 Organist Lene Frederiksen, Vingevej 17, Vrensted, 9480 Løkken 30129081
 Kirkebil Charlotte Kristiansen 61764976
 Vrejlev-Hæstrup
 Kirker: Kirkegårdskontoret (bedst mandag-fredag kl. 12-13) 98988360
 Kirkegårdsleder  Jan Bjergene Christensen, Lavendelvej 7, 9700 Brsl. 23831450
 Servicemedarbejder Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå 98988284
 Menighedsrådet  Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333
             
  

FORENINGER / FORMÆND 
 Børnenes Jord  Trine Mortensen, Hovedgaden 96, 9760 Vrå 22307702 
 HarkenUGF Lisa Dissing Hansen, Ålborgvej 841, 9760 Vrå 28722797
 Lokalhistorisk Forening Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå. 98986063
 Poulstrup Borgerforening Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå 98986824
 Poulstrup Rideklub Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå 23929437
 KFUM Spejderne Berit Agerlyst, Sølystvej 1, 9760 Vrå 31662045    
         Kloster MC Niels Worup, Svenstrupvej 180, 9760 Vrå 40689568
 Sport 81 Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå 98988777
 Støttef. for Aktivitetshuset Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå  98988271
 Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå 40112231
 Vrejlev-Hæstrup Hallen Keld Jensen, Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå 98988422

HALLER OG MØDELOKALER
 Harken-hallen Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98986390
 Harken Idrætsforening Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98986244
 Lokalhistorisk Arkiv Hovedgaden 8, 9760 Vrå, v/ Erik Jess 98988063
 Aktivitetshuset i Poulstrup Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå 98988011
 Poulstrup Forsamlingshus Birkager 6, 9760 Vrå 98988449
 Poulstrup Ridehal Munkholmvej, 9760 Vrå 98988491
 Vrejlev-Hæstrup Hallen Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå 98988088
 Sognehuset ved Vrejlev kirke Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98988360

LOKALHISTORISK ARKIV:
Hovedgaden 8 
Åbent: Mandag 16.00-18.00

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

BOGBUSSEN:
Poulstrup: Mandag  15.20-16.20

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

SPORT81:
www.pv81.dk

BØRNENES JORD:
www.ministrup.dk

KIRKERNE:
www.vh-kirker.dk

POULSTRUP.NET:
www.poulstrup.net

VREJLEV-HÆSTRUP SKOLE:
www.taarsskolecenter.dk

SOGNEPRÆSTEN:

krr@km.dk

VREJLEV-HÆSTRUP KIRKER:

vrejlev.kirke@vh-kirker.dk

MENIGHEDSRÅDET:

ge@bbnpost.dk

LOKALBLADET:

e@jess-rantzau.dk

POULSTRUP.NET:

poulstrup.net@gmail.com

UGEAVISERNE: 

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

SKOLEN:

vrejlevhaestrupskole@hjoerring.dk

SPAREKASSEN VENDSYSSEL:

vraa@sparv.dk.

MAIL-GUIDE

 WEB-GUIDE

TID OG STED
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www.sparv.dk

sund fornuft

Læg din vej forbi en af vores mange afdelin-
ger, og hør om vores attraktive produkter, 
og om de fordele de giver dig.

Focus Plus 18-28 årige
Vendsyssel PLUS 28 år og opefter
Vendsyssel 55 PLUS 55 år og opefter
Vendsyssel Erhverv PLUS For vores erhvervskunder

Læs mere 
om, hvem vi er, og 
hvor du kan fi nde os
www.sparv.dk

- uanset om det drejer sig om din privatøkonomi, 
din virksomheds økonomi, oprettelse af fordelagtige 
kontoformer eller du står over for nogle tungtvejende 
økonomiske beslutninger.

Vi er tæt på dig...

 18-28 årige
 28 år og opefter 28 år og opefter

 55 år og opefter
 For vores erhvervskunder For vores erhvervskunder


