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AKTIVITETSKALENDER

Gudstjenester i  Vrejlev og Hæstrup kirker

Menighedsrådsmøder - Vrejlev sogn

Poulstrup Missionshus

Sognearrangementer

Torsdag den 19 maj: Kirke og kirkegårdssyn, Hæstrup, Vrejlev og præsteg.
Torsdag den 19. maj: Kirke og kirkegårdsudvalgsmøde Vrejlev
Torsdag den 2. juni kl 19.30: Fællesmøde, sognehuset
Torsdag den 11. august kl 19.30: Fællesmøde, budgetmøde

Læs mere på side 24-25

Søndag den 22. maj
(Joh.3,1-15)
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 29. maj
(Luk.16, 19-31)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30, kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag 5. juni
(Luk.14, 16-24)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30,
Åben Kloster og Kirke. Se omtale
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 12. juni
(Luk. 15, 1-10)
Vrejlev Kirke kl. 9,
Kirsten Munkholt
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag 19. juni
(Luk. 6, 36-42)
Vrejlev Kirke: kl.14,
Kaj Anker Jensen
Hæstrup Kirke: kl. 9,
Hanne Nøhr Krüger

Søndag den 26. juni
(Luk. 5, 1-11)
Vrejlev Kirke: kl. 9, kaffe
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 3. juli
(Matt. 5, 20-26)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30, kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 10. juli
(Luk. 19,1-10)
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 17. juli
(Matt. 7, 15-21)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 24. juli
(Luk.16, 1-9)
Vrejlev Kirke: kl. 9,
Kirsten Munkholt
Hæstrup: Ingen

Søndag den 31. juli
(Luk. 19, 41-48)
Vrejlev Kirke: kl. 9,
Kirsten Munkholt
Hæstrup Kirke: kl. 14,
Inge With Johannesen, kirkebil

Søndag den 7. august
(Luk. 18, 9-14)
Vrejlev Kirke: kl. 9,
Inge With Johannesen
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 14. august
(Mark. 7, 31-37)
Vrejlev Kirke: kl.10.30
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 21. august
(Luk. 10, 23-37)
Vrejlev Kirke: friluftsgudstjeneste i
præstegårdshaven kl. 14, kirkebil
Hæstrup Kirke:
friluftsgudstjeneste i
præstegårdshaven kl. 14, kirkebil

Søndag den 28. august
(Luk. 17, 11-19)
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl.10.30

Tirsdag den 10. maj:
Møde i missionshuset.
Taler: Sognepræst Niels Christian Lassen

Tirsdag den 14. juni:
Møde i missionshuset.
Taler: Sekretær i „Ordet og Israel“ Per Weber,
Hinnerup

Torsdag den 23. juni: Skt. Hans-fest hos
Hanne og Per Møller, Smedievejen 95

Lørdag den 16. juli til fredag den 29. juli:
Bibelcamping i Sæby. Programmer fås hos
Erik Christensen, Bastholm Møllevej 175, tlf.
98988492

Tirsdag den 16. august:
Møde i missionshuset. Taler: Mogens Åen,
Strandby

Alle møder er kl. 20.00
Alle er velkomne

Alle møder er offentlige og afholdes normalt i sognelokalet.. Dagsordner,
regnskab og budgeter er fremlagt på kirkegårdskontoret 1 uge før
mødedatoen. Referater fremlægges samme sted.
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Den der går i andres
fodspor kommer

 aldrig foran

Jeg har lånt dette citat fra Lars Larsen, da det passer på mange
forhold her i livet. Hvis der ikke foregår en nytænkning, vil enhver
udvikling stagnere og man går i stå, begravet i traditioner og
vanetænkning.

Dette gælder også landsbysamfundene. Derfor kommer det, der
foregår uden for ligusterhækken, også dig ved. Vi fik i første
omgang reddet vores lokale butik i Poulstrup med styrkelse af
lokalsamfundet til følge. Men der ligger stadigvæk byggegrunde
både på Tjørnager og Rundmarken og venter på tilflyttere.

Hvordan profilerer vi så vores lokalsamfund og gør os synlige? Her
kommer LandboNords initiativ „Multinetværk på landet“ ind i
billedet. Projektet har skabt en række lokale initiativer, der tegner
godt for vores egn. Et grundigt referat kan ses inde i bladet.

En af dem er en ny internetportal www.poulstrup.net, der med
tiden skal blive det naturlige opslagssted for alt det, der rører sig.
Der arbejdes med at lave en „by og land“ dag i sensommeren,
hvor alle kræfter sættes til for at synliggøre vores egn. Mange
andre projekter bliver startet op i sommer, men herom senere.

Der er meget stille omkring foreningerne, hvad angår koordinering
og annoncering af aktiviteterne på nettet. Benyt muligheden for at
blive set af mange. Tag skyklapperne af og gør dit arrangement
synligt for andre end en snæver kreds. Dem der løfter i flok får
flyttet mere.

Jeg ved godt at vanen er en slem modstander, men vi bor i en
ende af landet, hvor mange odds er imod os. Lad os benytte de
igangværende fokusgrupper under multinetværket til at flytte
grænser og sparke udviklingen et stort stykke fremad.

Hav en god sommer og held og lykke med projekterne.

Knud Birch Andersen
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„Endelig kom foråret“
Forårssåning på Vrejlev Kloster
Foto: Arne Larsen-Ledet

Vidste du
... at du kan finde de sidste 5 års indholds-
fortegnelser for Lokalbladet på poulstrup.net.
Søger du en bestemt artikel kan du finde
årgang og nummer der.

www.poulstrup.net
... er endvidere din indgangsportal til informa-
tioner om lokalsamfundet. Findes oplysnin-
gerne ikke her, er det fordi din forening ikke
har indsendt de nødvendige informatiomer.

Alle arrangementer optages gratis i aktivitet-
skalenderen. De skal blot sendes ind til Inger.
... var det for meget besvær?

NY mail-adresse for stof til Lokalbladet:
lokalbladet@poulstrup.net
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Teater på Seminariet
Fredag den 18. februar var de fle-

ste børn fra Møllehavens afdeling Rund-
marken inviteret på seminariet, hvor en
gruppe studerende ville lave teater for
os og en masse andre børn. Mange af
vores børn glædede sig til at se Semina-
riet, for de kendte nogle, som gik der.
Allerede da vi nåede ind i Seminariets
forgang, så vi et mylder af mennesker
klædt i fine kjoler eller laser og pjalter.

Da vi havde fået overtøjet af, måtte
vi pænt vente. To vagter klædt i hjelme,
brynjer og bevæbnet med kæmpe sværd
hold nemlig vagt ved døren ind til den
store festsal.

Endelig lukkede vagterne os ind i
salen, hvor vi fik vist vores gulv-
siddepladser. Så var vi klar!

Teaterstykket handlede om den fine
kejser, som var vild med tøj, og brugte
en masse tid i klædeskabet med at prøve
tøj, og vælge hvad for noget tøj han
ville have på. En masse damer i fine kjo-
ler, vimsede rundt og hjalp ham med at
skifte tøj.

En dag fik kejseren besøg af et par
vævere, som ville lave noget meget fint
& specielt tøj til ham. Det var nemlig
kun de mennesker, der var dygtige til
deres arbejde, som kunne se tøjet. Tø-
jet var dyrt. Det kostede store kurve
fyldt med guld og ædelstene.

Imens væverne arbejde hørte vi dej-
lig musik.

Endelig var tøjet færdigt, kejseren
turde ikke andet at sige, at han sandelig
godt kunne se, hvor smukt tøjet var –
for han mente jo nok, at han var dygtig
til sit arbejde! Tøjet skulle vises frem i et
optog til den store byfest.

Til byfesten optrådte en masse
gøglere og en flok mænd på et værts-
hus spillede musik og slog rytmen med
hænder og fødder m.m. – sejt.

Da kejserens optog gik gennem
byen, var det først da et lille barn sagde
„Han har jo ikke noget på“, at de voksne
turde indrømme, at de heller ikke kú se
tøjet.

Efter et spændende teaterstykke, spi-
ste vi madpakker i Seminariets Kantine,
før vi tog bussen tilbage til Møllehaven.

Børnelogik
Her er lidt eksempler fra vores

dagligdag på Rundmarken i Harken.
Daniel: „Jeg kan løbe stærkt“

og Cecilie P svarer „Jeg kan bare
danse ballet.“

Ninna: „ Når jeg bliver 94 (år)
så skal jeg gå i 4 klasse.

Lasse: Kigger på en rød flue-
svamp med hvide pletter på og han
siger „det er et mariehønehus.“

Hvis børnene bliver spurgt om,
hvad der er det bedste/værste ved
at gå i børnehave så er nogen af
svarene:

Freja.“Det bedste ved at gå i
børnehave er at lave snebolde-
kamp.“

Det værste er når nogen slår,
sparker eller napper, det er rigtig
trælst!“

Cecilie P siger: „ Det bedste er
at há venner og det værste er når
nogen slår.“

Martin S: „ Det bedste er når
der er sol og det værste er når der er
sne.“

Sille: „Det bedste er, når vi le-
ger udenfor, og det værste er når
nogen skubber eller slår.“

Kasper: „Det bedste er at køre
på traktor og det værste er, når han
skal hjem.“

Inden madpakketid læser vi en
bog om en død fugl, som skal be-
graves.

Lasse fortæller: „Min bedste-
far er også død. En dag var mor og
ham på kirkegården med en skovl
og så gravede de bedstefar op for
at se om han stadigvæk var død…“
(Lasse savner måske sin bedstefar).

En dag i skoven, hvor vi besø-
ger vores „sædvanlige“ sted. Vi har
det dejligt i vinterskoven og plud-
selig siger Daniel: „Åh nej – nu
bliver det snart regnvejr!!“

Daniel husker sidste gang vi
var i skoven. Dengang hyggede vi
os også rigtig meget, men der blev
et forfærdeligt regnvejr. Så meget
regnvejr, at vi måtte skynde os hjem
til børnehaven.

Hørt på gangen…
Barn: David, har du nogen dyr derhjemme?
David:Ja. En kanin og rotter.
Barn: Hvor bor rotterne?
David: I hullet, men far har lukket hullerne og rotterne er
døde. De har fået gift.
Daniel: Når de er giftige, må man så godt røre ved dem?
Pædagogen spørger:
Hvad er det for et dyr?
Nicolaj B. svarer: Det er et firben.
Pæd.: Hvorfor tror du det hedder et firben?
Nicolaj B.: Fordi det har sådan en lang hale!

Det var lidt af den daglige børnelogik som opleves i vores
børnehave i Harken.

H. C. Andersen 200 år
At beskæftige sig med forfatteren H.C.

Andersen i år er vel en naturlig ting også
selv om man kun er i alderen 1-6 år. I Mølle-
haven vil vi derfor i flere omgange „arbejde“
med hans eventyr og fortællinger på forskel-
lig vis, for på den måde at overdrage en vig-
tig del af vores kulturarv.

I ugerne omkring hans fødselsdag, har
vi snakket om hvem han var og om hvilken af
hans eventyr børnene kendte. Vi har læst,
fortalt og dramatiseret en del af de mest
kendte eventyr f.eks. Prinsessen på ærten,
Klods Hans og Kejserens nye klæder. Da de
så ærten, var de meget imponeret af, at Prin-
sessen kunne mærke den!!

Det var også et eventyr som inspirerede
børnene til at tegne prinsesser og lave kro-
ner i lange baner.

Fredag d. 1. april blev der så holdt stor
fødselsdagsfest med fødselsdagssang og
lagkage. Dette fik en 3-årig dreng til at spørge
“Hvorfor skal vi holde fødselsdag for en død
mand?“ Godt spørgsmål, som han en dag
måske vil forstå hvorfor.

Nye børn - Anemonen:
1.  februar: Sebastian Olsen, 7 måneder.
1. februar: Amalie Lyngby, 1 ½ år.
1. april: Oliver Sørensen, 2 år.

Forældreaften i Møllehaven
5. april var Birgit Højholt inviteret i Mølle-

haven til en forældreaften omkring Børn og opdra-
gelse og en stor gruppe forældre havde trodset
regnen og var draget over i børnehaven.

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

fra Møllehaven
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Birgit kom bl.a. ind på at
egen opdragelse har stor betyd-
ning for hvordan man selv agerer
som forældre og at de mange
„kloge“ som udtaler sig i medi-
erne nogen gange kan forvirre og
gøre een usikker i forældrerollen.
Birgit kom ind på, at det er vig-
tigt at man som forældre tager an-
svaret og styringen – små børn
har i dag alt for meget ansvar,
som de ikke formår at omsætte i
praksis og kom med flere eksem-
pler.

Barnet skal i dag og lære at
udsætte egne behov og lære at
et nej er et nej. Men at det kræ-
ver synlige voksne som tør stå
bag et nej. Man skal ikke spørge
børn om fx „vil du med hjem?“
det er jo ikke et valg – barnet skal
med hjem. Eller vil du i seng nu?
Osv.

Hun kom ofte ind på at det
er vigtigt at dit barn ikke er i
tvivl om hvem som bestemmer /
styrer dagligdagen – men det
udelukker ikke at barnet kan
inddrages i forhold til alder –
men for mange valgmuligheder
kan meget let forvirre og gøre
børn urolige. Et valg på morgen-
mads-hylder i supermarkedet er
for barnet et alt for stort ansvar
– selv voksne har jo problemer
med at styre de mange fristende
indkøb, som der reklameres med
overalt.

Hun kom også ind på at med
de mange tidsbesparende appara-
ter som der er udviklet er der sam-
tidig udviklet rigtig mange tidsfor-
drivende apparater (TV. mv.) og
derfor er det her vigtigt at den tid
man er sammen med sine børn bli-
ver brugt til nærhed, dialog og
fælles oplevelser.

Oplægget gav mange gode
input og rigtig mange spørgsmål
fra forældrekredsen.

Hun sluttede af med at sige at
det er vigtigt at man søger hjælp hvis
der er ting i hverdagen som er svære
at tackle og her står børne-have-
personalet jo også til rådighed.

Musik projekt i Harken
vuggestue og børnehave

Musik er en del af børns sprog
og kommunikationsform lige fra føds-
len! Et barn har mindst 100 sprog,
men passer vi ikke på, frarøver vi dem
de 99! Musikken er en sprogform
som kan vare ved, hvis den trives i
et miljø, hvor voksne lægger mærke
til den, leger med den og udvikler
den. Derfor har vi i Børnehaven
Møllehaven intensiveret børnenes
beskæftigelse med musikken i et
musikforløb. Børnegruppen var blan-
det af børn fra vuggestuen og fra
børnehaven.

Vores mål med at arbejde med
musikken har først og fremmest væ-
ret, at børnene i en tidlig alder kunne
begynde at blive fortrolige med, og
finder en glæde ved at udtrykke sig
musikalsk. Både gennem sang, gen-
nem instrumentspil og masser af leg.
Men det vigtigste er da, at børnene
nyder at have musik og ikke mindst,
at de har det sjovt sammen. I musik-
projektet har vi haft fokus på den
sproglige og den sociale del hos
børnene. Musikken er et godt red-
skab og forudsætning for, at skærpe
børns opmærksomhed på sproget.
Musikken styrker børns sproglige
udvikling. Ja, udover at have det
sjovt, har musikken mange side-
gevinster, idet musikken også styr-
ker og udfordrer børn motorisk.

Musikprojektets indhold har
været masser af spil på forskellige
instrumenter som trommer, claves,
maracas, triangel. Det har bestemt
været trommerne der var de mest
populære. Et held at vores trommer
er helt nye, så de kan holde til det. Vi
har arbejdet med musikalske elemen-
ter som puls og rytme, svagt og kraf-
tigt, hurtigt og langsomt. Musik ta-
ler direkte til vores krop og vores
følelser og i den forbindelse har vi
hørt forskellig klassisk musik. Noget
var trist musik, anden glad musik og
ikke mindst den uhyggelige musik.
Børnene har prøvet at gætte hvilken
af de tre stemninger vi hørte. Bør-

nene var gode til, at høre, hvad der var hvad. Nogle
børn kom ved den uhyggelige musik til at tænke på
Batman, dinosaurers, spøgelser og farlige tigre, ud-
sagn som fint beskriver hvilken musik vi hørte. Vi har
også lært en del nye sange og sanglege med forskel-
lige fagter og bevægelser til. Vi har haft et trylletæppe
og en tryllekasse, hvori der boede forskellige dyr, og
Anton der prutter.

Møder barnet ikke nok positive svar på den musik
det udtrykker, så visner denne del af barnets udtryk
lige så stille. Så syng og spil med dit barn.. det hjælper
også gevaldigt på humøret og man kan ikke undgå at
blive glad og have det sjovt.

Indvielse af vores nye legeredskaber..

Søndag den 22. maj afholder børnehaven
Møllehaven sit majmarked
Alle interesserede kan møde op.
Arrangementet afholdes på Rundmarken,
Græshedevej 26.
Der vil være forskellige boder: Fiskedam, muntert
køkken, sminkebord, dåsekast, dekoration af
tallerkner, guldgravning og en tombola med flotte
præmier.
Der vil kunne købes kaffe med kage, pølser,
sodavand eller øl til rimelige priser.
Mød op til en sjov dag.

Vi er nu klar til at
indvie alle vores
nye legeredskaber
og se hvor vi
hygger os…

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

fra Møllehaven
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Alma er født den 10. oktober
1904 i Jyderup på Sjælland. Hun var
den yngste af 10 søskende, hen-
des far var karetmager, derforuden
havde han lidt landbrug. Han
solgte smågrisene, efter de 5 søer
der var. Alma måtte selvfølgelig
hjælpe til, bl.a. var det hendes job
at sidde ved søerne når de fik grise.
Da faderen havde fået amputeret
det ene ben, var der meget tungt
arbejde som han ikke kunne klare,
så trådte Alma til. Hun var egentlig
ikke så stærk, da hun led en del af
blodmangel. Moderen mente at
sådan en „trevl“ aldrig blev gam-
mel. „Jeg bliver over 100 år“ sagde
Alma. Og se, om ikke hun fik ret.

Alma havde en søster der bo-
ede i Thy, og Alma fik arbejde som
ung pige i huset hos en jordemo-
der i nabolaget. Lønnen var 20 kr.
om måneden. Men snart lærte hun
en ung 2. lærer at kende, det var
Anders Christian Hove.

Alma og Hove blev gift i 1928.
De boede i Hvidbjerg på Thyholm,
hvor han var lærer, og hun passede
de efterhånden 14 børn, de fik. Bør-
nene kom med ca. et års mellem-
rum, og Alma har aldrig haft hjælp
til at passe hverken børn eller hjem.
Men selvfølgelig måtte børnene
hjælpe til, f.eks. var det drengene,
der skrubbede gryder og større
ting, ude i gården under vand-
pumpen, mens pigerne vaskede
tallerkner og lignende i bryggerset.

Når lærer Hove var færdig i
skolen og havde rettet stile, regne-
bøger osv. hjalp han Alma. Det var
bl.a. ham, der sørgede for

grønsagshaven, men så snart han
fik tid, gik han på værkstedet. Hove
var et udpræget husflidsmenneske,
han har lavet alle deres møbler! Og
de ser bestemt ikke hjemmelavede
ud, kan jeg hilse og sige.

Det har sikkert været svært at
få det hele til at løbe rundt, i be-
gyndelsen fik de 160 kroner om
måneden. Alt tøj til børnene syede
Alma selv, tit fik hun aflagt tøj, som
hun syede om. Det var også i or-
den, men når hun forlangte, at dren-
gene skulle gå i skole i en aflagt
strikketrøje, var de meget kede af
det. Den kunne jo genkendes af den
forhenværende bruger. Den værste
tid med hensyn til tøj var i forbin-
delse med krigen, hvor der var ra-
tionering. Man kunne kun købe 5
m stof, og det slog ikke til ret langt,
men så sagde butiksindehaveren
til ekspedienten at han skulle måle
dobbelt af til Alma! Hun var glad,
en anden kunde gjorde godt nok
vrøvl, men Alma kom hjem med 10
m stof.

Når jeg spørger om hvad der
har været værst, er der ikke langt til
svar, det var at miste Asta lige før
hun blev 11 år. Hun havde en kraf-
tig nyrebetændelse, det var før
penicillinets tid, så der var ikke
noget at gøre. Det var meget slemt.

I 1950 tog hr. og fru Hove tu-
ren til Vrejlev for at tale med Provst
Dissing om at få embedet som 1.
lærer i Høgsted skole. De havde
lejet en Nimbus motorcykel til tu-
ren, det var en forfærdelig tur, si-
ger Alma. Men alt gik i orden og
den 1. oktober 1950 flyttede fami-
lien Hove ind i Høgsted skole. Det
var et skrækkeligt vejr, men alle
børn styrtede rundt for at se sig
om, især haven med mas-
ser af æbler var et godt
fund.

Familien Hove boede i
den ene ende af skolen, i
midten var der 2 klassevæ-
relser, og i den anden ende
boede der en lærerinde, frk.
Nielsen, der senere blev Fru

Svennum og var lærerinde i Bast-
holm skole i en del år. Gymnastik
foregik ude i skolegården, man
havde forskellige redskaber, der
blev stillet frem, og så var det bare
med at komme i gang.

I 1967 blev Høgsted skole ned-
lagt, og lærer Hove, samt elever,
blev flyttet til Poulstrup skole, hvor
Hove var i yderlige 2 år inden han
gik af. Han døde i 1992 som 90 årig.

Da skolen lukkede, og børnene
jo var voksne, skulle Alma have
noget at beskæftige sig med. Det
startede med en klat ler fra en jule-
dekoration, den var egentlig sjov
at arbejde med. Inden længe havde
hun gemt sig inde i det inderste
kælderrum. „For ingen  måtte vide
jeg lavede sådan noget pjat.“ Hun
begyndte med at lave buster af fa-
miliemedlemmerne. De blev ret vel-
lignende, og eksisterer endnu. Der
blev også lavet mange dekorative

En sjællænders vej til Vendsyssel
Alma Hove, der bor

i Høgsted gamle
skole, er blevet 100

år her i efteråret.

Jeg fik lov til at
snakke lidt med

hende om, hvordan
hendes liv har

formet sig.

PRO-
FIL ALMA  HOVE

Møblerne i lærerhjemmet er lavet af
ægtemanden Anders Hove. Her er det et
chatol, et utroligt flot husflidsarbejde. Nederst
et udpluk af Alma Hoves keramikarbejder.

tekst og foto:

Karen Margrethe Bruun
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krukker. Men sagerne skulle jo
brændes, det blev i en mile, som
Alma gravede ude i haven. Men
der blev hun upopulær, for alt hvad
der kunne brændes blev brændt,
og det var ikke så lidt. Så da søn-
nen Ewald viser mig en vase siger
han: ‘’Her er mindet om min flyve-
maskine, den blev lige savet i styk-
ker og brændt.’’

Ja, nu er Alma så blevet 100 år,
har holdt fest for 52 familiemedlem-
mer, og er rigtig godt tilfreds med
sit liv. Ewald bor hjemme og varter
hende op, tit ser vi, at han lige luf-
ter sin mor. Så går det over stok og
sten et stykke vestpå og hjem igen.
Hjemmeplejen kommer flere gange
hver dag. ‘’De er så søde og flinke’’
siger Alma. Men hun gør også sit
til at holde sig i form, for nok sid-
der hun i kørestol, men tager alli-
gevel 30 benløft med hvert ben,
hver aften!!

Til sidst stiller jeg det obliga-
toriske spørgsmål om, hvorfor mon
hun er blevet så gammel?

‘’Ja, hvor skulle jeg dog vide
det fra?’’  lød svaret.

Høgsted skole
FAKTA Høgsted skole blev opført og

taget i brug i 1901 efter at
Rønnebjerg gl. skole var
nedlagt og omdannet til
almindeligt husmandsbrug.

Til højre et udsnit fra Vendsys-
sel Tidende af 4. marts 1901

om afgivelse af tilbud. Den 17. marts under-
skrives byggekontrakt med tømrermester Niels
Jensen, Poulstrup som „Entrepreneur“.

Allerede den 4. juli 1903 kunne man igen i
Vendsyssel Tidende læse annonce om byg-
ningsarbejdet, som blev behandlet den 14. juli
1903 af sognerådet på Vrejlev Fattiggård, der
dengang samtidig var kommunekontor.

Høgsted Skole, der havde en førstelærer og en
andenlærer eller lærerinde, fungerede som
distriktsskole for Høgstedområdet indtil 1967,
hvor den nye centralskole i Poulstrup overtog
alle elever fra Vrejlev og Hæstrup sogne.

PRO-
FILALMA  HOVE

foto. Erik Jess

af Svend  Aage Christiansen
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Høgsted skole, opført i 1901, var en fireklasset
skole med en lærer og en lærerinde, som hver havde
deres fagområde. Vores førstelærer, Janus Worm, var
født den 29.februar 1884, og jeg husker, at vi børn var
meget optaget af, at han derfor kun fyldte „rigtigt“ år
hver fjerde år.

Vores lærerinde, Mary Nielsen, var født den 14.
december 1897. De var, hver for sig, efter min vurde-
ring, meget dygtige undervisere. De havde begge ev-
nen til at gøre stoffet levende og interessant, og alt
blev godt og grundigt gennemgået. Lærer Worm un-

derviste i regning, geografi og reli-
gion, og frk. Nielsen underviste i
dansk, skrivning og danmarkshi-
storie.

Der var indrettet 2 lejligheder i
skolen. Lærer Worm var gift og
boede i skolens østende, og frk.
Nielsen i vestenden. Imellem lejlig-
hederne havde vi de to skolestuer.
I hver skolestue var der 3 rækker
borde med fast bænk, hvor vi sad
to og to bag hinanden. Under
bordpladen var der hylde til skole-
taskerne og i bordet var der selvføl-
gelig et hul til blækhuset.- Kugle-
pennen var endnu ikke opfundet. I
begge skolestuer var der en stor
kakkelovn, og hos lærer Worm des-
uden et klaver, og hos frk. Nielsen
en reol med et lille skolebibliotek.

Ellers var de to skolestuer ens.
I den lange gang foran skoles-
tuerne var der knagerækker til vo-
res huer og frakker, og hylder til
træsko og støvler. Om vinteren, når
det var koldt og vådt, fik vi lov til
at tage frakker, vanter og støvler
med ind til tørre ved kakkelovnen.
Og vinter var der, da jeg gik i skole
- rigtig vinter. Det var under 2. Ver-
denskrig. Jeg blev konfirmeret den
28 marts 1943, i Vrejlev kirke, hvor lærer
Worm for øvrigt var kirkesanger.

Skolegangen
I sommerhalvåret gik 1. og 2.

klasse i skole fra kl.13 -15, mandag,
onsdag og fredag, og fra kl. 8 - 12
tirsdag, torsdag, og lørdag. 3. og 4.
klasse gik kun i skole mandag, ons-
dag og fredag formiddag.

Efter 3 års skolegang var der
oprykning fra 2.til 3.klasse, og det
foregik på den måde, at vi den som-
mer gik i skole hver formiddag, og
vi kom således til at gå skiftevis
sammen med hhv. 2. og 3. klasse.
Om det var for at gøre overgangen
lempelig? Jeg ved det ikke, men det
virkede meget godt, og det er må-
ske derfor, jeg husker den detalje.
Om vinteren mødte vi både små og
store, kl.8.30 og fik fri kl.15

En årlig tilbagevendende be-
givenhed var, vores eksamen, der
bl.a. bestod i læsefærdig- hed.
Provst Rubak Vrejlev var formand
for skolekommissionen.  Han kom
til stede, satte sig godt til rette ved
katederet, og så blev en tilfældig
elev sat til at læse. Provsten, der
var en ældre herre, kunne godt
sidde lidt i egne tanker og glemme
at sige:Stop, næste! Så her måtte
lærer Worm undertiden bryde ind.

En af de ting, jeg husker, var
den sidste time om lørdagen,

så var 3. og 4. klasse samlet til sang-
time hos lærer Worm, og det var
timer, jeg altid glædede mig meget
til. Vi sang mange to-stemmige
sange, heriblandt : „Sorte stær på
grene“, „Der er noget i luften“, og
en sang, jeg ikke har kunnet finde i
nogen sangbog sidenhen, men
som vi altid sang til jul. Vi lærte den
udenad, og jeg synger den gerne
sammen med mine søskende, når
vi træffes om julen. Teksten lyder
sådan:

Nu kimer klokkerne sammen
til orgelets julebrus.
Nu flammer arneluen
i fattigst kristenhus.

Så festligt stjernerne tindrer
henover den hvide sne.
End bedre lys dog skinner,
hvor barneøjne le.

Ja, himlen sænkes mod jorden,
og hjerterne løftes mod Gud,
mens julebudet toner
med fred over verden ud.

Frikvartererne
Skoletiden var meget andet

end lektielæsning. Der er mange
oplevelser og minder fra den tid.
Jeg husker tydeligt en dag - nok i
middagspausen, vi knægte var
kommet godt i gang med at kaste
rundt med vores futsko. Det var
vældig sjovt, indtil en af disse hav-
nede oven på den store kakkelovn
- så var det ikke sjovt mere, for
skoen havde gummisål, og der blev
en fæl stank i skolestuen. Lærer
Worm kom ind til time, han lukkede

Joh!- Den ligger der stadigvæk, den gode
gamle, Høgsted Skole, hvor jeg som 7 årig
startede min skolegang, fredag den 1.maj
1936.
De to yderdøre er stadigvæk, som dengang,
grønmalede, ja, jeg er endda ret sikker på, at
malingen er den samme. Jeg kommer jævn-
ligt forbi skolen, og tankerne går da tilbage til
denne - min barndoms skole.

TEMA

Frhv. købmand
Svend Aage Christiansen
Holtevej
Em

af Svend Aage Christiansen
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kakkelovnsdøren op og kiggede
ind i ilden. Vi stod pænt ret på vo-
res plads, fromme som lam. Jeg tror
aldrig, han fandt ud af, hvor lugten
kom fra, så vi slap med skrækken.

Der var også en hændelse fra
et frikvarter, jeg husker ganske ty-
deligt. Vi løb i vild fart efter hinan-
den ude i skolegården, hvor vi
havde ribber og bomme. En dreng,
jeg løb efter, dukkede sig under
bommen. Det glemte jeg med det
resultat, at jeg knaldede panden
mod bommen og besvimede. Jeg
husker endnu, vi havde regnetime
lige efter, og skulle i gang med at
lære om „tals opløsning i prim-
faktorer“. Det fik jeg ikke lært den
dag. Jeg havde fået en hjernery-
stelse, og kunne slet ikke tænke
klart. Efter timen kørte lærer Worm
mig hjem på sin cykel.

 Udflugterne
Om sommeren var vi på udflugt

forskellige steder hen: Sæby, Løk-
ken, Tolne, Hammer Bakker, samt
nogle småture til bl.a. bøgeskoven
øst for Lie-gårdene.

Den første tur, jeg var med på,
husker jeg ganske tydeligt af en gan-
ske bestemt grund. Jeg gik i første
klasse, og turen gik med toget fra
Vrå til Hobro. Det var spændende,
for det var første gang, jeg prøvede
at køre med tog. Vi kom til Hobro, og
vi sejlede herfra en tur på Mariager

Fjord over til Østerskoven. Jeg hu-
sker, de store drenge prøvede om de
kunne få båden til at vippe. Lille
Svend Aage her sad uroligt på en
bænk, og lige så snart vi kom i land,
løb jeg hen bag et træ for at tisse.  Se
- Det var grunden til, at den tur står
så tydeligt i min erindring.

Tiden, de 7 år, jeg gik i Høgsted
skole, står i min erindring som en
dejlig tid fyldt med gode minder. Vi
havde et godt kammeratskab, og
som jeg skrev i min indledning, fik vi
en god og grundig undervisning, der
har været til glæde og gavn gennem
hele livet. Mit blik vender fortsat mod
skolen med en venlig tanke til kam-
merater, lærer Worm og frk.Nielsen.

Billede fra Høgsted skole 1935

Øverste rk. fra v. Frode Larsen,?,?,?,?, Henry Carlsen, Svens Skov, Knud Larsen,?, Jens Børge, ?, Hans
Kristensen.
Næstøverste rk. fra v. Gustav Christensen, Knud Severinsen, Kristian Jensen, ?, Egon Pedersen, Arne Jensen,
Svend Arne Christensen, Hans Christensen, Svend Aage Jakobsen, Poul Møller Kristiansen, Lars Østergaard
Andersen, Tage Thomsen, Richard Jensen, lører Worm.
Midterste rk. fra v. Inga Kristiansen, Karen Esther Thorsen, Ella Kristiansen, Edel Christensen, Else Henriksen,
Ingrid Jensen, Herdis Kristensen, Anna Valborg Christensen, Ketty Kristiansen, Eva Jacobsen, Ellen Severinsen,
Aase Jensen, lærerinde frk. Mary Jensen, fru Worm.
Anden nederste rk.fra v. Else Larsen, Karen Jensen, Lis Nielsen, Edith Hjørnet, Ellen Margrethe Pedersen, Inger
Severinsen, Inge Nielsen, Else Kirstine Kristiansen, Astrid Jensen, Elle Marie Kristiansen, Doris Thomsen, Henny
(træhandlerens i Høgsted).
Nederste rk.fra v. Frits Nielsen, Knud Henriksen, Svend Jensen, Erik Jacobsen, ?,?, Mary Jensen, Aase Jensen,
Birgith Worm, Esther Andersen.

af Svend Aage Christiansen

Arkiv foto

Lærer Worm
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Husker man sin skoletid?
Ikke helt så nøje, men når jeg tænker

tilbage til tidsrummet 1942-49, kommer der
alligevel et og andet frem på skærmen. Et
af billederne er min skolevej, en skolesti ,
der gik fra Gl. Rønnebjergvej - over mar-
kerne til Kikkenbakken og Vrejlevkloster-
vej.

Her cyklede jeg på markskellene, og da
stien blev benyttet så tit, var den både en
hurtig og god trafikåre. Om vinteren var
det på gåben. Der var ingen jævnaldrende
at følges med, for naboernes børn i Villa
Plet og St. Plet hørte til Poulstrup skole.

Jeg husker en morgen, der var tæt
rimtåge - pludselig vidste jeg ikke, hvor
jeg var. Jeg havde dagen før været ovre
hos en pige på Vrejlevklostervej. Efter
nogen tid fandt jeg gårdagens fodspor i
sneen, og de ledte mig på rette vej. Det
førte til, at min far for eftertiden fulgte
mig på vej, når der var tæt tåge.

Vi piger havde stor respekt for hårde
snebolde krystet af stærke drenge, som
ventede på, at tøserne skulle komme til
skolen. Det kunne nok få én til at møde
tidligt.

Skoledagen
Alle skoledage i Høgsted skole star-

tede med fælles morgensang - to sange
og fadervor. Stakkels den som kom til at
tænke på noget andet og måske fnise –
det kunne ske, for vi sad alle tæt i eet rum.
Straffen var at blive direkte spurgt om,
hvad der var så morsomt. Herefter gik den
ene klasse med frk. Nielsen til hendes klas-
seværelse.

Begge lærerkræfter var gode fortæl-
lere, og tavlen blev flittig brugt, samtidig
med de fortalte. Vi startede altid timerne
med en sang. Det kunne være „Abraham
sad i Mamrelund“, der var optakten til Bi-
belhistorie, og.“ Kong Vermund den gamle
af alderdom blind“, hvis det var Dan-
markshistorie, det drejede sig om. Der var
masser af sange, som passede til fagene.
Men der var også plads til det løsslupne.
Worm lærte os blandt andet en sang med
teksten:

En ridder af Dannebrog tænker jeg tit,
behøver ikke at skræve vidt; men
skræve det må minsandten, en ridder af
elefanten.

Den vise var han forsanger til, når vi
skulle bytte klasseværelser, og de andre
ikke var helt færdige – så listede vi hen
og stod udenfor deres dør, og her sang vi
så for fulde hals, og iværksætteren gri-
nede.

Worm spillede violin og var også kir-
kesanger, og frk. Nielsen spillede orgel,
så de musikalske personer gjorde os vant
til at synge - også tostemmig og kanons.
Det var gode timer, derimod husker jeg
håndarbejdstimerne med gru. Det var jo
under krigen, så muligheden for at få no-
get ordentlig stof og garn var håbløst -
alt ville trevle og måtte altid gøres om
igen. Disse timer var faktisk efter skole-
tid. Drengene kunne tage hjem, men pi-
gerne havde 2 timers syning, strikning el.
lign.

Regning var et vigtigt fag, hvor vi
skulle lære at stille opgaven op, så det
var synligt, at vi forstod den. Vi var selv-
følgelig ikke lige dygtige til faget, men
jeg husker to drenge, som var skrappe til
tal - dem gav Worm enetimer i matematik.
Det var nok i de timer, hvor jeg sad og
trevlede eller pillede op.

Jeg husker ikke noget spanskrør, men
Worm havde en pegepind, og med den
slog han ned i skolebordet foran den, som
han mente trængte til at høre efter. Der
blev ikke terpet udenadslære i Høgsted
skole. Holdningen var, at havde man ikke
lært andet, end det man kunne på remse,
så havde man ikke lært noget af værdi.
Man havde indtryk af, at lærerne var enige
om formen af indlæring og opførsel, og
det gav en form for tryghed i skolen.

Bogskabsbiblioteket.
Vi blev stimuleret til at læse gode

bøger. Vi kunne låne bøger med hjem, og
Lærer Worm havde selvfølgelig styr på,
hvad vi kunne og burde læse. Når der var
fødselsdag i klassen, fik vi „historie“. Det
var tit en bog, vi fik et afsnit af, og timen
var altid slut på et spændende sted. Hvis
klassen en dag havde været særlig flit-
tige og lydhøre, kunne gevinsten være et
fortsat afsnit.

Til jul fik vi udleveret en lille folder
med julehæfter, som vi kunne købe igen-
nem  skolen. „Trollepus“ var et hæfte, vi
nemt faldt for, og det var heller ikke så
dyrt, hvad der absolut også skulle tages

En „friskole“ midt mellem kommuneskolerne

TEMA
HØGSTED SKOLE

Ingrid Nielsen
Højskolebakken
Vrå

af Ingrid Nielsen

Høgsted skole engang i 1940 erne
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hensyn til - men vi fik oplyst, at det
kunne være godt nok, hvis vi sam-
tidig købte én af de bedre.

Frikvartererne
Høgsted skoles legeplads var

ikke overfyldt med legeredskaber.
Der var 2 bomme, som vi sad på,
hang i, eller gik på. Som jeg husker,
var vi – altså pigerne – meget dyg-
tige til at bruge disse bomme til
gymnastiske øvelser, og når lærer
Worm stod i døren og råbte: „ Dyt
- dyt - dyet“, benede vi ind, mens
vi samtidig råbte: „Optaget min
plads - optaget min plads!“

Drengene derimod afprøvede
deres kræfter på forskellig måde,
men ind imellem legede vi sammen,
f.eks. „ To mand frem for en enke“
og boldspil. Det var nok på det tids-
punkt, hvor drengene ikke var så
dumme endda – især ikke „de store
„, og tøserne blev til piger, som var
acceptable. Boldspil var ikke mit
store nummer – jeg blev næsten
altid trukket til sidst.

Længden af middagspausen
var 1½ time. De børn, som boede i
nærheden af skolen, kunne nå hjem
og spise varm mad. Vi andre havde
madpakke med, og vi byttede mad-
der med hinanden, så madpakken
blev aldrig ensformig – vi skulle jo
alle sørge for at have noget med,
som var brugbart til bytning.

Bagefter byttede vi – og det
var især pigerne – glansbilleder,
servietter og filmstjerner. At samle
på filmstjerner var populært. Der
var nogen, som fik lov at købe et
bestemt blad, som indeholdt et
væld af farverige filmstjernebilleder.
Man kunne så gå og håbe på, at de
fik så mange af den samme stjerne,
at de kunne afse en del af dem.

Dengang var der ikke noget,
der hed: „Top ti“, men i ugebladet
„Tempo“ var der to sider med tek-
ster til de nyere slagere. Melodi-
erne lærte vi fra radioen. En vals,
som Worm syntes om var: „ Dejlig
er sommernatten, ungdommen hol-
der af den“, så den sang vi for ham,

til han kunne den. På mode var
også: „Olga, Olga, Olga, tag en
polka tur med mig“.

Poesibøgerne
I de større klasser var poesi-

bøgerne populære. De blev afle-
veret til „digteren“, så vedkom-
mende kunne tage den med hjem
og gøre sig rigtig umage for at
skrive noget godt. Jeg fik en så-
dan bog udleveret fra én af 4 klas-
ses piger. Det var en ære at blive
udvalgt, når man kun gik i 3die. Jeg
ville gøre det bedste, så jeg skrev
det vers, som hun selv havde skre-
vet på det første blad. Hun blev
meget vred, for der stod: „Kære
venner og veninder, hjælp mig med
at samle minder“.

Én af drengene skrev i min: „
Når du bliver gammel, og ingen vil
ha dig - kravl så op på taget og lad
kragerne ta´ dig“. Neden under
skrev han: „Husk d. 11-12 med et
brev. „. Kunne det være bedre ?

Ferie og fridagene
Lærer Worm havde sin egen

holdning til fridage. Jeg tror, Høg-
sted skole havde enevælde. Jeg
vidste god besked om fridage og
ferielængde i Poulstrup skole, fordi
naboens børn, som jeg havde kon-
takt med hver dag, gik der.

I Høgsted skole fik vi sommer-
ferie nogle dage senere - og skulle
begynde nogle dage før - end bør-
nene i Poulstrup skole. Til gengæld
kunne vi få fri, når f.eks. vi som
større børn kunne tjene en skilling
ved at samle kartofler op efter en
optager. Var det skik i sit hjem, at
Brønderslev marked helst skulle
besøges, kunne man også få fri til
den slags. Lærer Worm vurderede
om begrundelsen var i orden.

Jeg husker, engang vi spurgte,
om ikke vi skulle have fri på kon-
gens fødselsdag - Poulstrup skole

TEMA
HØGSTED SKOLE

af Ingrid Nielsen

Billede fra Høgsted skole omkring 1949.

Beg. fra v. Preben Thomsen, Ingrid Svendsen, Inger Hornbjerg,
Mogens Olesen, Birte Christensen, Aase Christensen, Inga
Sørensen, Doris Bugge Christensen, Inge (Købm.), Ingrid Olesen,
Inger Christensen, Tage Jørgensen, Erna Pedersen, ?, Britta
Thomsen, Rigmor Sørensen, Birte Christensen, Keld Kristiansen
8Vrejlev Kloster), Grethe Thomsen (Djævleøen), Hans Møller
Christensen, Elisabeth Gade, Kristen Olesen, Tage (Haurholm),
Mogens Olesen, Herdis Thomsen, Ellen svendsen, Else Jørgensen,
Egon Sørensen, lærer Jørgen Ringgaard, lærerinde Marie Nielsen,
Lis pedersen, Anny Christensen, Lilian Thomsen, Agnethe
(Købmand), ?, ?, ? fiskerens søn fra Lie mark, Hans Sørensen, jens
Jørgen Olesen, ?, Jytte Kristiansen (Vrejlev Kloster), Lis Mikkelsen,
Eva jensen.

Hvis der er yderligere oplysninger om billederne fra Høgsted skole vil
vi meget gerne have dem på Lokalarkivet i Poulstrup.

Arkiv foto
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havde nemlig fri. Worm så uforstående på os og spurgte, om vi skulle til
fødselsdag. Det måtte vi indrømme, vi ikke skulle. Han var heller ikke
inviteret, sagde han, så han kunne ikke se nogen grund til at vi holdt fri.
Og sådan blev det.

Juletræet
En juletræsfest var en årlig begivenhed, hvor vore forældre også var

indbudt. Jeg mindes ikke, der var ret mange voksne, der deltog. Træet var
højt og pyntet med de papirroser og lign., som skolebørnene havde fabri-
keret. Der blev sunget, danset og som noget særligt, havde vi lotteri,
hvor der var gevinst på alle lodder. Vi vandt blyanter, viskelæder, farvela-
der, modellervoks o. lign.

Der er blevet mig fortalt – jeg ved ikke, om det passer – at en mand fra
Høgsted, som hed Hestehaven, havde sat et beløb ind på en sparekasse-
bog, og det var renterne herfra, der blev købt gevinster for.

Sorger og glæder
En stor sorg oplevede vi, da én af klassens drenge kom på sygehuset

med gigtfeber og døde. Vi blev opfordret til, hvis vore forældre gav tilla-
delse dertil, at deltage ved begravelsen, hvor vi strøede blomster foran
kisten hen til graven. Vi havde mistet en ven, som vi var glade for.

Frk. Nielsen (Mary) rejste i vores skoletid til en anden stilling – sør-
geligt - fordi vi var glade for hende. Vikarerne var der en kort tid, men jeg
husker én, som altid satte sig ned på tørvekassen, når hun læste historier
for os, det var hyggeligt – vemodigt, da hun rejste.

Der kom „en ny“ frk. Nielsen, og hende kunne vi også lide – så da vi
tog afsked med Høgsted skole, var det med stor forventning til fremtiden,
men også at give slip fra hænder, der havde støttet og ledt os på vej. Vi
forlod en skole, som gav os fundamental læring for at være menneske. Til
min konfirmation fik jeg et lille telegram fra Worm, hvor han skrev:

„Gid dit liv må forme sig, så du af og til må føle „fryd for ingenting“.
Det er fra sangen: „Kom glade overgivenhed“ .

FAKTA Lærerne ved
Høgsted skole

Førstelærere:

Niels Kristensen Møller 1901-1928
Ejnar Jepsen 1928-1930
Janus Worm 1930-1950
Anders Kristensen Hove 1950-1967

Andenlærere eller lærerinder:

Laurits Andersen 1904-1905
Lars Frederiksen 1905-1906
Ove Rand 1907-1908
Anna Vallentin 1909-1910
Else Marie Larsen 1910-1915
Maren Jensen 1915-1921
Mary Nielsen 1921-1946
Marie Nielsen (Svennum) 1947-1953
Alma Andersen 1953-1967

Anders Hove, Marie Svennum og Alma Ander-
sen fortsatte fra 1967 og i en årrække som
lærere ved Vrejlev-Hæstrup Centralskole i
Poulstrup.

Janus Vilhelm Emanuel Worm

Janus blev født den 29. februar 1884 i Bode, Ørsted Sogn. Faderen Frederik Worm, der var tilknyttet Bode
Skole, var elev af den kendte Kr. Kold, der sammen ned Grundtvig satte sit præg på hele den danske
folkeskole. Han var samtidig en nær ven med frimenighedspræsten og salmedigteren Jakob Knudsen.
Hjemmet var derfor udpræget grundtvigiansk, og dette livssyn tog Janus Worm med sig som en arv fra sit
hjem.

Her lå vel også fundamentet til hans altid store interesse for friskolen og højskolen, som kom til at præge
hans unge leveår.  I 1906 dimmiteredes han fra Silkeborg Seminarium og blev først lærer ved Nørre Åby Fri- og Efterskole i
3 år og senere lærer ved Uldum Højskole. Her fandt han sin hustru, Herdis Lidemark, der var lærerinde ved skolen. Efter
brylluppet i 1910 var de begge ansat nogle år ved Aaby Friskole.

I 1915 gik Janus Worm ind i folkeskolen, idet han blev ansat på Holme Skole ved Århus. Her virkede han i 5 år indtil
friskolearbejdet kaldte ham tilbage som forstander ved den nyoprettede efterskole i Haubro ved Års, hvor han virkede indtil
1930. Samtidig med gerningen som forstander oprettede Janus Worm sin egen friskole, hvor der var op mod 30 elever.
De sidste 20 år af lærergerningen blev ved Høgsted folkeskole.

Janus Worm satte i de 20 år han var lærer her sit præg på denne skole. Hans grundtvigianske livssyn og de mange år
med friskolearbejdet gjorde, at man på egnen opfattede Høgsted Skole som „en friskole midt  mellem kommuneskolerne“

TEMA
HØGSTED SKOLE

af Ingrid Nielsen
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Dagplejen
set indefra

I forbindelse med min kone
Helles arbejde som dagplejer,

har jeg heldigvis også en
daglig kontakt med dagpleje-

børnene. Det kommer der
mange hyggelige og sjove

episoder ud af, som bl.a. kan
ses på disse
vinterbilleder

foto  Henrik Hansen
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Livet i Guldager i 1940-50 erne

Det skal lige bemærkes, at „vrøvl“ var
en af den tids småkager.

Jeg er blevet bedt om at skrive
„noget om Guldager i gamle
dage“

Heldigvis har jeg fået helt frie
hænder, for skal jeg skrive om
Guldager, som jeg husker det fra
slutningen af 40-erne, vil det med
garanti ikke blive en udtømmende
topografisk og historisk korrekt
analyse, men derimod en nostal-
gisk beskrivelse af mennesker, jeg
har kendt, og begivenheder, jeg
har oplevet – ofte isprængt karak-
teristiske bemærkninger, som af
en eller anden grund har sat sig
fast.

Skulle sådanne ting have inte-
resse for folk i dag, ville det kun
glæde mig, og jeg vil da med en
vis spændt forventning kaste mig
over opgaven (jeg aner jo ikke en
dyt om, hvor jeg ender henne,
men jeg har da nogle ideer…)

Engang havde min far, Karl Sørensen,
købt et par gummistøvler i butikken, men
desværre var den ene defekt, hvilket fik min
far til at spørge Rudolf, om han kunne få
den repareret, evt. byttet. Rudolf sender så
fars defekte støvle til Hjørring Træsko-
forretning, som var hans leverandør, ved-
hæftet følgende reklamationsmeddelelse:

Til Hjørring Træskoforretning:

Jeg har en Kunde, der går og vrøvler,
han si´r, at han vil ha´ byttet Støvler.
Nu er det vel et udslag af Logikken,
at den hårdest ramte
er havnet i Butikken.
Thi Kunden kan tænke –
og mener Støvlens Fejl
bør „Codan“ rette ifølge Guld-Segl.

Men Hjørring Træskoforretning er
ikke sådan at imponere! Ønsker købman-
den i Guldager at kommunikere på vers,
så skal han få tilbage i samme toneart, og
to dage senere indløber flg. meddelelse til
Rudolf Overgaard:

Mit hjem lå i, hvad jeg vil betegne
som byens centrum med forretnings-
kvarter og uddannelsescenter, d.v.s. køb-
manden og skolen. Vi boede lige over for
købmandsfamilien, der i begyndelsen hed
Signe og Henry Christensen. Jeg husker
dem kun svagt, da jeg var ret lille; bedst
husker jeg, at de havde bil, og det var ikke
ret almindeligt på egnen dengang. De
solgte forretningen engang først i 40-erne
og overtog i stedet  „Osteklokken“ i Hjør-
ring. Som nye købmandsfolk fik vi Frida og
Edgar Grønbech – også et par rare menne-
sker „ – og hvad skal sådan et par hønisser
så ha´?“ lød det altid, når min søster Hanne
og jeg var blevet sendt over til købmanden
for at handle.

Men bedst husker jeg deres efterføl-
gere, Anna og Rudolf Overgaard, der vist-
nok overtog forretningen i 1946. Anna var
altid rundhåndet med slik til de børn, der
kom i butikken, og Rudolf var en versema-
ger af Guds nåde; hans evne til at rime var
legendarisk, hvilket vi fik mange beviser på.

En dag var der for eksempel hængt et
stort papskilt op i forretningen, hvorpå
der stod

Med tobak og sprut  er kreditten slut!
Sludder er gratis,
men vrøvl koster stadig 1½ kr. kiloet

Til vor Kunde vi må klage
send os snarest Støvlens Mage
for kun med én Støvle kan det ikke
nytte at vrøvle,
når til Codan vi gamle sender
måske et par nye tilbage vender.

af Kurt Welander Sørensen

Guldager set fra syd med Kærgaard i forgrunden til højre Arkivfoto
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Den omtalte „store kilde lidt længere nord“, var, så vidt jeg
husker, Børge Hansen, Rimmensholm, og Verner var selvfølge-
lig vores flinke og hyggelige vognmand Verner Christensen,
der også havde mælketuren. Han tog gerne bud med til mejeriet
for folk og var i det hele taget, mens han levede, afholdt af alle
på grund af sit venlige og hjælpsomme væsen.

Men verset er igen et eksempel på købmandens poetiske
raptus – her sat på prent med skolelærerens skrivemaskine og
underskrevet med begges fornavne stavet bagfra.

Edit og Kaj Madsen var lærerpar i Guldager Skole i en lille
halv snes år (fra 1949 til ca. 1958).

Det var et par prægtige mennesker, afholdt af såvel elever
som forældre. Jeg havde selv fornøjelsen at gå i aftenskole hos
dem i vinteren 1949/50. Det var selvfølgelig dansk og regning,
der blev undervist i, men det, jeg husker bedst er, når de gen-
nemgik eller rettere „opførte“ klassiske skuespil, som f. eks.
„Ordet“ og „Niels Ebbesen“ af Kaj Munk samt Bertil Malmbergs
gribende drama „Excellencen“. Deres oplæsning og rolle-
fordeling var en kunstnerisk præstation, præget af dyb medle-
ven og intensitet, der virkelig gav os unge elever stof for efter-
tanken – højskoleundervisning af høj karat, vil jeg sige. Jeg
tror, mange savnede dem, da de rejste.

Sønden for os – ca. 100m ad „dæj næijer vej“ (den nedre
vej – en lidt primitiv jordvej) boede Helga og Søren Jensen.
Han var arbejdsmand – daglejer – og hjalp os flere gange, bl.a.
når der skulle æltes tørv; så stod han altid nede i graven med
fare for at blive våd, hvis mosevandet brød igennem – og det
skete en enkelt gang. Heldigvis nåede han at komme op i sid-
ste øjeblik, og hans eneste kommentar bagefter var: „No er dær
fult å wåj!“ – og så gik arbejdet ellers videre i en ny grav (eller
„græt“, som man kaldte det)    Hans kone, Helga, var flere
gange med til at binde neg op efter slåmaskinen, når vi skulle
høste – det var før far indgik i „symbiose“ med vores nabo,
Børge Hansen, Rimmensholm, sådan at forstå, at Børge hø-
stede fars korn med selvbinder, og far til gengæld arbejdede
som daglejer hos ham – en praktisk ordning, som begge havde
gavn og glæde af.

TEMA
GULDAGER

         Kan om nødvendigt synges på melodien:
„ I natten klam og kold“

Herefter sender købmanden sporenstregs fars sidste gum-
mistøvle til træskoforretningen, vedlagt flg. meddelelse:

Jeg takker for rimet, det var mig der blev bet,
thi magen til faktura har jeg aldrig set.
Efter den jeg fik Nys om, der er noget at vinde,
så derfor jeg søgte både ude og inde.
Det gamle ord: „Søger, så skal du finde“
er styrket, thi jeg søgte ej i blinde;
min ven – Støvlen – fandtes hos Kunden - fra før,
som går og surmuler lidt øst for min Dør.
Han går nu i Træsko, men bli´r så forpust.
Nu håber han Støvler at få til August.

Ærbødigst
     Forretningen „Fodplejen“.

Sådan fik far et par nye gummistøvler – samt bevis for, at
gummifabrikken „Codans“ varemærke „Guldsegl“ levede op til
forventningerne.

Ovenstående korrespondance fandt sted i juli 1957, og jeg
synes, det er pragtfuldt, at man dengang havde tid og overskud
til at „slippe gækken løs“ og sætte lidt krydderi på hverdagen,
som disse to travle forretningsfolk viser.

Købmandens og lærerfamilien, Edit og Kaj Madsen, „købte
mælk ved stalddøren“ hos os, men det fik en brat ende, da fars
køer på et tidspunkt blev golde. Det medførte, at min mor, Ane
Kirstine, en dag fandt følgende lille meddelelse på bryggers-
bordet:

„Tak for lang samhandel“

I Tiden klam og kold blev Malkekoen gold
og Mælkedrikkerne er nu i Skæbnens Vold.
For os det var et „Bræk“,
Forbindelsen sprang læk,
hvorfra vi fik vor Mælk i otte Aar i Træk.
Den ene Køber bjærger nu sit lidt længre nord
,i Tide fik han boret og fandt en Kilde stor.
Den anden sender Bud
med Verner sønder ud
Vi begge er tilfreds, da vi får mælk endnu
                                                                                  JAK, FLODUR

af Kurt Welander Sørensen

Købm. Rudolf Overgaard foran sin butik. Den lille pige længst til højre er naboens
datter Dagny, billedet er fra ca. 1957.
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Men Helga og Søren Jensen
var også blandt fars „mælkekun-
der“ De var – som før antydet – et
par arbejdsomme og rare menne-
sker. Ofte sad Søren Jensen inde
hos os på tørvekassen i køkkenet,
mens han trakterede fars enradede
harmonika og sang lidt til. Ind imel-
lem bakkede han på sin pibe – flot,
lang pibe med porcelænshoved –
men det kunne være en lidt blan-
det fornøjelse at være med til, for
man kunne jo ikke  købe tobak un-
der krigen, og Søren Jensen var
ikke bange for at eksperimentere
kreativt med andre brændbare ma-
terialer fra hjemmeavlet tobak til
tørrede elmeblade – en blend, der
nok kunne have en lidt særpræget
aroma!

Hans kone, Helga, var en stor,
stærk og lattermilld kvinde. Når hun
hentede mælk hos os, havde hun
altid en masse nyheder og histo-
rier at fortælle min mor. Munden
stod ikke stille på hende et øjeblik,
og ind imellem slog hun den hjer-
teligste latter op, jeg nogensinde
har hørt, alt imens hun begejstret
klaskede sig på lårene af fryd. Hun
var en farverig person, godhjertet
og afholdt trods den overdådige
snakkesalighed, der bevirkede, at
hun i daglig tale blev kaldt „Gram-
mofon-Helga“.

Da hun kort efter krigen døde,
fik Søren Jensen sig en husbesty-
rerinde, og det fortælles, at hun ved
„lønforhandlingen“ skulle have
sagt: „ – og så er jeg vant til at få
week-end hver lørdag,“ hvortil Sø-
ren Jensen stilfærdigt havde sva-
ret: „Ja, a ska  jør, hva a ka.,“ – han

har næppe kendt betydningen af
det nymodens udtryk „weekend“,
men måske haft andre associatio-
ner…

Det var i øvrigt ikke ualminde-
ligt med øgenavne på egnen den-
gang. Grammofon-Helga var kun et
af mange; jeg husker navne som
„Mossi-Otto“,“Fonik-Thorvald“,
“Potifar og Potimor“ , „Longgout2
(haj var noekon lång!) og „Tossi-
Drés“. Min egen far kom jo fra Sjæl-
land, og han blev derfor kaldt
„Lolliken“. Han tilegnede sig nem-
lig aldrig den vendsysselske dia-
lekt – og folk på egnen havde så
bestemt sig for, at han nok var fra
Lolland!

Apropos øgenavne, så boede
der midtvejs mellem Guldager og
Harken en Martin Hansen, der ofte
blev kaldt „Martin Himmerig“ – jeg
ved ikke hvorfor. Han var murer og
opførte flere huse der på egnen.
Også han var en farverig person-
lighed, der med sit karakteristiske,

lidt drævende tonefald, kunne
klemme mange rammende bemærk-
ninger ud under sit overdimensio-
nerede overskæg (lidt a la cykel-
styr). Jeg husker især én replik, som
jeg lige vil fortælle lidt om.

For at få lidt mere jord at dyrke,
havde far købt Mads Christensens
ejendom, da Mads i 1941 skulle på
alderdomshjemmet (eller kom-
mune-gården, som vi kaldte det).
Mads´ hus, der lå lige syd for vo-
res, var et gammelt, stråtækt og ler-
klinet hus, muligvis flere hundrede
år gammelt (se foto). Det ville må-
ske i dag være fundet bevaring-
sværdigt, men far pillede det ned,
og min søster og jeg fik til opgave
at banke den gule lermørtel  af mur-
stenene, for de skulle nemlig bru-
ges igen. Tidens tand og hård
vinterfrost havde efterhånden fået
vores kostaldmure til at bule ud på
midten på en faretruende måde, så
i efteråret 1947 havde far akkorde-
ret med Tinus Madsen, Harken og
førnævnte  Martin Hansen, at de
skulle nedrive og nyopføre stald-
ens mure af de brugbare gamle
sten, suppleret med de lerklinede
sten fra Mads´ hus (så behøvede
far jo ikke at investere i nye mur-
sten. Det var jo sparetider!).

Det var et koldt og vådt efterår,
og selv om Hanne og jeg havde
skrabet lermørtelen af så godt vi
kunne, kunne stenene godt virke
noget klistrede i regnen. Så da far

af Kurt Welander Sørensen

Morgenidyl i guldager, far trækker køerne på græs

„Guldagers centrum“
d.v.s. købmandsforret-
ningen, skolen og mit
hjem, engang i 1950
erne.
Her ses tydeligt
Guldager sø (Bertel
bjerres mergelgrav).
Helt til højre var vores
„badested“.



LOKAL
bladet 17

en dag spurgte de to murere, hvor-
dan de syntes, arbejdet skred frem,
vendte Martin Hansen lige skråen
og svarede med et resigneret ud-
tryk: „Jo, de gor da fremå, siel om
de somtier ka vær svært å sitj, om
de er murstien , eller de er ræjskij
mæ stor å murer mæ!“ Jeg glemmer
aldrig bemærkningen og måden
den blev sagt på!

Efter min konfirmation.i  marts
48 arbejdede jeg om sommeren som
tørvekusk hos Chr. Haugaard, der
var i gang med en større tørve-
produktion. Han havde købt eller
lejet en tørvepresser og beskæfti-
gede sommeren igennem foruden
to tørvekuske fire arbejdsmænd, af
hvilke jeg bedst husker den bom-
stærke Niels Bach Nielsen på grund
af hans tørre, lune bemærkninger.
„Hepsen spi gesvæsen spiser
smørrebrød med næsen!“ var hans
stående udtryk, når der rigtigt
skulle tages hårdt fat.

Om efteråret blev jeg fæstet
som medhjælper på Kærgård hos
Jens Hurup. Jeg husker ham som
et jovialt og gemytligt menneske,
der altid gik og fløjtede Tellings
Hopsa. Han var meget selskabelig
anlagt og diskuterede ofte og
gerne med folk, ikke mindst køb-
mand Overgaard. Gik bølgerne højt
i diskussionen, hørte man ofte Hu-
rup sætte trumf på med sit stærke-
ste kraftudtryk „djævlen fiseme!“
og hans temperament kunne også
ved andre lejligheder slå gnister i
et vist omfang. Engang jeg havde
dummet mig lidt rigeligt i det dag-
lige arbejde, fik jeg følgende salut:
„Gid du havde været dødfødt, din
dumsæk!“ Nogen decideret ros lå
der ikke i ordene, men hans irrita-
tion over min bommert har uden
tvivl været fuldt berettiget.

Til daglig var Jens Hurup el-
lers meget flink, og hans kone,
Marie, var simpelthen alle tjeneste-
folks drøm om en madmor. Med sit
smukke røde hår, sit glade smil og
venlige væsen styrede hun alt,
både i hus og have på forbilledlig
måde, og jeg opfattede det altid

som et privilegium, når jeg lejlig-
hedsvis skulle hjælpe hende med
bærplukning, storvask og lig-
nende, for hun var altid i godt hu-
mør, som oftest med en munter
sang på læben – og der vankede
tit en kop kaffe med dejligt fransk-
brød!

Jo, jeg havde det skam godt
på Kærgård, og Jens Hurup må da
have været nogenlunde tilfreds
med mig idet han fæstede mig også
for det følgende år. Jeg sov i et lille
uopvarmet kammer på loftet – alle
karlekamre var normalt uopvar-
mede dengang – og der blev jeg
hver morgen kl. 5 vækket af Hurup
med ordene: „Morn, så står vi op!“
Så i en fart i tøjet, ud i stalden, og i
gang med at muge ved heste, grise,
køer og kalve, mens Hurup malkede
køerne. Derefter skulle køerne fod-
res, først kraftfoder, senere roer, der
blev vasket og raspet på „tørvaske-
ren“, som vi kaldte den. Så var det
tid til morgenmad – havregrød ad
libitum samt kaffe med brød – hvor-
efter vi afsluttede staldarbejdet og
gik i gang med dagens øvrige op-
gaver.

Det var før der kom traktor på
gården, så det var hestene Alfred
(jysk) og Lex (belgier), der blev
anvendt til arbejdet i marken. Des-
uden havde man „den bette brune“,
der mest blev benyttet til stads-
kørsel med jumben samt lettere
markarbejde, radrensning og lig-
nende. Arbejdet på landet den-

gang stillede store krav til krop og
fysik; f.eks. at læsse møg og stakke
hø (og læsse det af vognen!) står
for mig som noget, der virkelig
kunne få den dovne sved ud. Om-
vendt kunne det være en meget
kold oplevelse at stå på en roekule
i snestorm, hvor man med en
ishakke  skulle prøve at bane sig
vej gennem et tykt, frosset , sten-
hårdt jordlag for at nå ned til de
roer, man nødvendigvis skulle
have kørt hjem til køerne.

Jeg havde megen glæde af at
arbejde sammen med gårdens æld-
ste søn, Niels Regnar, som faktisk
blev en af mine bedste venner helt
til hans alt for tidlige død i 1995.
Han var landmand med liv og sjæl,
næsten på min alder og velsignet
med sin mors positive livsholdning
og gode humør. Vi gik godt i spænd
sammen.

Men tilbage til hverdagen. Vi
havde middagspause fra 11.30 til
13.00, hvor vi så arbejdede videre
til fyraften kl.17.30. Efter en nød-
tørftig renselsesproces, der foregik
med neglebørste, sæbe og vand-
fad i bryggerset, fik vi vores aftens-
mad og havde så fri, indtil hestene
skulle fodres af til natten og vi
kunne gå i seng. I de lyse sommer-
aftener samledes ungdommen tit
ud for Kærgård i svinget ved
„Hvolbakken“, hvor tiden gik med
lystig snak om alt muligt, kæreste-
rier og leg, f.eks. legede vi tit
„Sparke til Bøtten“, en leg som

GULDAGER
TEMA

Mads´hus, som far købte i 1941 og, som beskrevet, senere blev revet
ned, idag ville det sikkert være bevaringsværdigt

af Kurt Welander Sørensen
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nogle måske endnu kan huske. Eller
også kunne man cykle hen og tage sig
en dukkert i det nordøstre hjørne af
Bertel Bjerres mergelgrav ( i dag Guld-
ager Sø), hvor det inden for et afmær-
ket område var tilladt og sikkert at bade

Hver anden søndag havde jeg
hjemtur, d.v.s. at jeg skulle stå for aften-
fodring,  malkning og mugning. Dette
arbejde varede fra kl.15 til 17.30 og gik
på skift mellem Niels Regnar og mig.
Selv på de søndage, hvor Niels Reg-
nar havde fri, kom han tit ud i stalden
for at snakke med mig, og han gav
gerne en hånd med, hjælpsomhed var
en medfødt kvalitet hos ham. Han
kunne også godt lide at handle med
duer, kaniner, høns, ja, hvad som helst..

Endvidere elskede han væddemål,
og en gang – mange år senere –
havde han væddet med sin svo-
ger, Elmer Nielsen, om han, Niels
Regnar, var i stand til at trække en
bemandet sulky fra Guldager til
Hirtshals. Indsatsen var 300 kr, og
Niels Regnars arbejdskammerat,
Erik Mikkelsen, Guldager blev an-
bragt i jockeysædet, mens Niels
Regnar tog et solidt greb i sulky-
stængerne og skridtede målbevidst
af sted. Turen til Hirtshals var på
ca 30 uendelige kilometer, men Niels
Regnar klarede den på 5½ time,
vandt de 300 kr og var meget træt
bagefter. „Jeg gør det ikke én gang
til lige med det samme – til den
pris,“var hans kommentar. . Heldig-
vis blev de festligt modtaget med
smørrebrød og snaps af deres ar-
bejdskammerater på filetfabrikken
i Hirtshals, hvor Niels Regnar den-
gang arbejdede som truckfører.
Begivenheden blev omtalt på bag-
siden af Vendsyssel Tidende den
9. aug. 1974 ( se foto).

Et sidste eksempel på Niels
Regnars ukuelige humør og opti-
misme: Da jeg besøgte ham på Hjør-
ring Sygehus efter at han havde
fået sit ene ben amputeret, lå han
endnu i respirator, men Elin, hans
kone, sagde, at han var ved be-

vidsthed, så jeg kunne godt
snakke med ham. Vi fik en lille snak,
og efter at jeg havde udtrykt mine
bedste ønsker for ham, sang han
nede fra respiratorens dyb med
slange i næsen, men dog forstå-
eligt: „Vi ses igen! Vi ses igen!“
Sådan var han, ukuelig under alle
forhold. Han kom på højkant igen
og gik med benprotese i nogle år,
men døde så pludselig af et hjerte-
stop under en sukkersygekontrol
på Hjørring Sygehus. Et muntert ,
virksomt liv var slut.

Der kunne skrives meget mere
om livet i Guldager for 50-60 år si-
den. Men som et kuriosum vil jeg
lige nævne en besynderlig hilse-
form, der i slutningen af 40-erne
blev brugt af især karle og drenge
(jeg mindes ikke at have set en pige
udføre den). Man klappede sig 3-4
gange på højre balle eller lår, hvor-
efter man hurtigt førte hånden op
til øjet, idet man med tommel og
pegefinger dannede et lille kighul,
hvor igennem man betragtede den,
man „hilste på“. Hvem der havde
opfundet den ejendommelige pan-
tomime, aner jeg ikke; det var vel
en humoristisk hilseform, der
kunne bruges mellem gode venner,
men hvis man brugte den over for
en voksen, kunne man godt risi-
kere at få ørerne i maskinen, lige-
som når man i dag bruger „skråt
op“ fingeren; jeg mindes i den sam-
menhæng  en gårdmand, der arrigt
udbrød: „Du skal ikke klappe røv
ad mig, din hvalp! Kan du forstå
det?!“ Knægten forstod lynhurtigt,
at der var øretæver i luften – samt
at den humoristiske tolerance trods
alt har sin begrænsning.

Og hermed vil jeg slutte mine
nostalgiske betragtninger og erin-
dringer om livet i Guldager i 40-50
erne. Det har jo kun kunnet blive
lidt løst og fast, set gennem mit
personlige periskop, men har det
kunnet vække lidt genkendelsens
glæde hos nogle, har jeg i grunden
nået, hvad jeg ville.

Kurt Welander Sørensen

GULDAGER
TEMA

Mit hjem i 1948
efter at Martin
Hansen og co
har bygget hny
kostald, der har
fået asbest tag.
Stuehus og lade
er stadig beklædt
med sort tagpap.
Nederst til v. ses
murbrokkerne fra
Mads` hus. Til
højre ses tydeligt
„ dej næijer vej“,
der i dag er
delvis sløjfet.

Niels Regnar Hurup på vej til Hirtshals

af Kurt Welander Sørensen
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Der er egentlig ikke megen lo-
gik i at rengøring skulle forgå om
sommeren, hvor der var meget
varm på et uisoleret loft. Men så-
dan var det, det var på dette tids-
punkt, hvor der ikke var så mange
gøremål i marken. Roerne var hak-
ket, høet kørt ind, så der var ikke så
meget andet end den daglige fod-
ring af dyrene og en kæmpehave
med alverdens grønsager, der
skulle passes og bær der skulle
henkoges.

Så i en sådan stille periode,
gerne en dag hvor der var rigtig
varmt, blev der så ryddet op, fejet
spindelvæv ned og vasket gulv på
hele loftet. I hver ende af loftet var
der bygget et værelse, sådan nogle
med nogle bløde plader, og ind
under taget ved siden af disse væ-
relser var der så en lav „skunk“,
hvor mange ting var stillet ind.
Hvert år blev der kigget på, hvad
der nu egentlig lå der, og hvad der
skulle smides ud. Dette år havde
jeg æren af at kravle ind i skunken
og finde ting frem. Blandt tingene
lå der en rusten genstand, som ved
nærmere eftersyn synes at være en
lysestage. Vi var lidt usikre på, hvad
det egentlig var, mor mente, at det
var en gammel jernstage. Men jeg
fik lov at tage den med ned og se,
om jeg kunne få noget ud af den.
Her startede så en kamp med stål-
uld og skurepulver, og det blev
åbenbaret, at tingen var af messing.

En sommerdag  i 1962-63  - jeg tør ikke
helt sige årstallet, men jeg har vel
været en 13-14 år, - fandt jeg denne
lysestage ved den årlige rengøring på
loftet i mit barndomshjem.

 Jeg fik gode råd om at forsøge
at pudse med en blanding af ed-
dike og skurepulver, og stagen be-
gyndte at blive fin. Til sidst fik den
Brasso og Brasso og blev rigtig fin
at se på.

En dag kom vor lærerinde fru
Jensen(Anna Jensen, født Bjerre)
på besøg og så, hvad jeg var i gang
med. Mit barndomshjem var jo også
hendes. Hun blev helt rørt, da hun
så stagen og fortalte, at den kunne
hun godt huske, den havde nemlig
stået i foredragssalen hos hendes
forældre. Jeg kunne godt huske, at
hun havde fortalt, at der i hendes
barndom havde været foredrags-
sal i en længe af gården, hvor vi nu
havde garage.

Så forstod jeg, at den havde
betydet noget for hende og
spurgte så straks, om ikke hun så
ville have den. Men hun sagde: „
Nej, det er dig der har fundet den
og fået den gjort i stand, så skal du
også beholde den“.

Og siden har lysestagen fulgt
mig. For mine børn har den altid
været en del  af deres barndom  og
et bindeled til deres mors historie.

Hvor køn den er, og hvor vær-
difuld den er, kan nok diskuteres,
men den er meget værdifuld for mig.
Den er et led til mit barndom, hvor
jeg blandt andet igennem fru Jen-
sen fik fornemmelsen af , at også
min barndom bare var en lille for-
tælling af en større fortælling om
gården „Rimmensholm.“

Bodil Hansen

Historien om en lysestageKORT
FORTALT

Kurt Welander Sørensen

Lokalbladet har  fra  2003-2005 bragt en række egnshistoriske
 artikler fra Guldager og Høgsted. Her kan nævnes

2004-1: Ernst Pedersen: Høgsted mejeri
2004-2: Alice Nielsen: Høgsted mejeri som privatmejeri
2005-2: Sven Aage Christensen  og Ingrid Nielsen: Høgsted skole

2003-4: Kurt Welander Sørensen: Guldager skole
2004-2: Kirsten Mouritsen: Rimmensholm
2004-3: Erik Jess: Louise Skrikes fantastiske livshistorie
2005-1: Kirsten Mouritsen: Mergeleventyret i Guldager
2005-2: Kurt Welander Sørensen: Livet i Guldager i 1940-50erne
2005-2: Kirsten Mouritsen: Agnethe Bjerre
2005-2: Bodil Hansen: Historien om en lysestage

Lokalbladet vil også fremover tage gennemgående temaer op fra vores egn
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Maleren Agnethe Bjerre er født og
opvokset på Rimmersholm i Guldager.
Hendes barndom var meget præget af
forældrenes -  Anna Kristine og Bertel
Bjerres -  udadvendte liv

De første malerier er malet under
krigen og  på  lærred som hun fik af sin
far, der var modstandsmand. Lærredet
stammede fra de sække med våben i,
der blev kastet ned på Guldager Mark.

 Agnethe Bjerre
80 år

af Kirsten Mouritsen

Agnethe Bjerres første billede
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 Faderen var som ung radikal,
men da mergelselskabet i 1920 star-
tede gravningen på hans jord, kom
han til at kende „Bette Jensen“, der
var socialdemokrat, og gennem dis-
kussioner med ham, kom han til at
se de ulige livsvilkår, der var mel-
lem arbejdere og arbejdsgivere. Det
blev årsagen til, at han meldte sig
ind i socialdemokratiet og startede
en Landarbejderforening. I den for-
bindelse husker Agnethe, at hun
skulle cykle ud og dele invitationer
ud til det første møde, der skulle
foregå på Vrejlev Kro.  Da hun havde
været rundt til alle dem faderen
havde givet besked på, kørte hun på
eget initiativ ind til en af gårdmæn-
dene i Guldager, som  hun kendte
og ville invitere ham også, men gård-
manden blev meget vred. Dengang
forstod hun ikke, hvorfor han blev
så vred, når han nu fik en invitation
til at komme til møde – med kaffe.

 Agnethe husker at „Bette Jen-
sen“ tit kom og besøgte hendes far
-  mens de diskuterede politik  fik
de to altid en æggepunch – en
æggeblomme rørt med sukker –
hviden pisket og så kom der port-
vin i til sidst .

Agnethes mor var igennem
hele sin tid venstrekvinde også
selvom Bertel gik over til at være
socialdemokrat. Både  moderen og
faderen var meget præget af den
grundtvigianske ånd. På et tids-
punkt byggede Bertel en længe på
gården, der blev indrettet som fore-
dragssal med plads til ca. 100 per-
soner. Her inviterede man udenbys
foredragsholdere til at komme og
alle var velkommen til at lytte og
debattere. Der var gratis kaffe og
kringle og små tvebakker.

Agnethe husker også at de i
hele hendes barndom havde en
medhjælp der hed Anton og at det
var ham der lærte hende at tale. Han
var på det nærmeste en slags alt-
muligmand. Han var også af og til
med henne ved mergelgraven
(Guldager Sø) og fiske – en aften
slog han en af de aggressive sva-

ner med fiskestangen med det re-
sultat, at han fik krogen i hånden,
men da han ville rykke krogen ud,
kom han til at trække den forkerte
vej og den gik længere ind i hån-
den.  Tjenestepigen løb straks hjem
til telefonen og ringede til doktor
Svendsen i Poulstrup og han kom
straks og foretog operationen på
stedet, så Anton kom fri af krogen.

 Agnethe var altid „postbud“
for sin far, der skrev mange breve.
Postbudet kom om formiddagen og
afleverede breve - Bertel besvarede
dem med det samme. Det skulle gå
ekspedit, som Agnethe siger, så
derfor skulle hun tit cykle til Hæ-
strup og få brevene med toget om
eftermiddagen og en sjælden gang
senere på dagen til Hjørring. Ag-
nethe var glad for det job, for hun
elskede at cykle. Hun var også glad
for alle de breve, som faderen fik,
for hun måtte få bagsiden af de
store konvolutter til at tegne eller
male på. Den gang kunne man ikke
frådse og købe papir til bare at
tegne på.

Hendes skolegang foregik i
Guldager Skole indtil hun var 10 år.
Derefter kom hun på Vrå
Realskole.Da hun blev så gammel
at hun skulle til at vælge sig en
uddannelse, spurgte faderen ,hvad
hun havde lyst til at blive og hun
svarede at hun ville være post, for
hun kunne godt lide at cykle og så
var hun jo færdig allerede kl. 15.00
så kunne resten af dagen bruges
til at tegne og male. Agnethe hu-
sker faderen forklarede at man kun
kunne blive post, hvis man havde
været soldat – og det kunne piger
jo ikke blive – dengang.

 Nu var der det  ved det, at
Bertel mente at hans børn skulle
have et arbejde de brændte for og
var gode til, så derfor sagde han at
hun skulle være kunstmaler. Det
ville jeg ikke, husker Agnethe, at
hun tænkte, fordi en gang imellem
kom der en kunstmaler med en
„rulle“ han ville sælge og han blev
altid til at spise, for moderen sagde,
at han ingen penge havde - det

havde jeg lagt mig bag øret, sådan
ville jeg ikke have mit liv.

 Men jeg elskede at tegne og
male og havde altid gjort det og
enden på det blev at jeg kom op til
maleren Svend Engelund i Vrå og
han skulle forberede mig til at
komme på Kunstakademiet. Jeg fik
et rum i den østre længe på Vrå
Højskole hos Brandt Pedersen –
daværende højskoleforstander.
Det var om vinteren og det var
meget koldt, der var ikke fyret i den
længe. Brandt Pedersen syntes, at
jeg skulle have et rum med varme i,
når jeg malede, men Svend Enge-
lund sagde, hvis ikke man kan tåle
kulden så kan man ikke blive kunst-
maler. Da tyskerne indtog Højsko-
len i januar 1945 var Agnethe hel-
digvis så langt at hun kunne sende
både tegninger og malerier til
Kunstakademiet i København.
Hun fik ikke noget svar – så hun
tænkte bare – nå det var så det.

 Men sådan behandlede man
ikke Bertel Bjerres datter, han var
resolut og tit i København i kraft af
sine jobs i forskellige foreninger og
lod sig ikke afspise med den måde
at Kunstakademiet  agerede  på, så
han tog ind på Akademiet og un-
dersøgte, hvor malerierne og teg-
ningerne var blevet af . De var op-
hængt og godkendt – bare i en an-
dens navn. Den historie blev ord-
net og Agnethe blev optaget på
Kunstakademiet  - det blev starten
på hendes mangeårige karriere som
maler.

Hun fortæller at en bekendt
her de senere år fandt  et af  hen-
des allerførste malerier i gemmerne.
Det er nu på museet i Hjørring.

De første malerier er malet un-
der krigen og  på  lærred som hun
fik af sin far, der var modstands-
mand. Lærredet stammede fra de
sække med våben i, der blev kastet
ned på Guldager Mark. Det var
meget løst husker Agnethe, men vi
skulle være glade, bare vi kunne få
noget .Målene var 1x1 meter og det
et mål jeg har brugt meget siden.

PRO-
FILAGNETHE  BJERRE

af Kirsten Mouritsen
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En anderledes konfirmation

FAKTA

Mariann er ikke amerikansk
statsborger, selvom der var
flere fordele ved det.
Mariann har selv udtalt til
avisen: Jeg er født og opvok-
set i Danmark.
Det vil altid være en del af én
uanset hvad man laver eller
hvor man er.
For Mariann er det vigtigt at
hendes børn kender deres
identitet.

Billedet til højre: Skolefoto af
Mariann Jørgensen, som
var elev på Vrejlev-Hæstrup
skole 1973 - 1984

Til venstre Maha, der blev
konfirmeret i Vrensted Kirke
(herover)

Til venstre Maha med
lillebroderen Dylan under
familiebesøget  i Hæstrup
Mølleby.

af Henny Madsen
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Mariann er vokset op i Hæ-
strup Mølleby. Hun startede i bør-
nehaveklassen på Vrejlev-Hæstrup
Skole i 1973, og hun gik der til og
med 10 klasse, som hun afsluttede
i 1984.

Mariann og Chris har 2 børn,
en datter Maha og sønnen  Dylan.
Mariann og børnene rejser en gang
årligt, hvis det kan passe med sko-
len til Danmark for at besøge mor-
mor og bedstefar Gurli og Aksel
Jørgensen i Hæstrup Mølleby.

Maha er født på Hjørring Syge-
hus i 1991 og Mariann og Maha bo-
ede de første måneder hos mormor
og bedstefar. Siden flyttede de sam-
men med Chris til København, hvor
de boede et par år, inden de flyttede
fast til USA.

Mariann har boet i Amerika i
10 år, først i Los Angeles, Califor-
nien og de sidste 8 år i New Orleans,
Louisiana. De bor inde midt i New
Orleans, som minder en del om
europæiske byer. Det er en gammel
by i forhold til de fleste byer i USA.

Maha er 13 år og går i 8. klasse.
Her går man i skole fra kl. 8.10 til
15.15  hver dag lige fra børnehave-
klasse og op, så der er ikke tid til
meget andet end at tale lidt med

veninderne og så lekti-
erne, som der er en hel
del af – også i ferierne har
man mange lektier for. Ef-
ter skole går hun til bal-
let og karate, hvor hun
har det brune bælte.

Sønnen Dylan er lige
blevet 7 år, og han er fær-
dig med 1. klasse sidst i
maj måned. Udover sko-
len og kammeraterne går
Dylan mest op i
Spiderman og Lego.
Dylan taler kun engelsk.
Maha kan tale dansk og
læse en del dansk. Hun
har således læst en del af
Astrid Lindgrens bøger.

Maha ønskede, ud-
over at blive konfirmeret
i Danmark, også at møde
sine venner og hele sin
store danske familie, som

har stor tilknytning til Vrensted,
idet Gurli Jørgensen stammer fra
Vrensted og hvor hendes forældre
ligger begravet.

Endvidere er Mariann, Maha
og Dylan døbt i Vrensted Kirke, så
valget for konfirmation blev der-
for der.

Sognepræst Arne Holst Lar-
sen blev kontaktet, og han var med
på idéen, og forberedelserne fore-
gik  over Atlanten per e-mail. I
Møllebyen fik bedsteforældrene
meget travlt med at ordne det hele.

Maha, Dylan, Chris og Mari-
ann ankom til Danmark den 21.
december om aftenen og allerede
den 22. december var vi alle i Kirke
om morgenen kl. 8.00, hvor der var
gudstjeneste for alle skolebørnene
i Vrensted.

Både den 24.og 25. december
gennemgik sognepræst Arne Holst
Larsen hele programmet for guds-
tjenesten og konfirmationen med
Maha og hendes familie.

2. juledag var så den store dag.
hvor Maha skulle konfirmeres, og
vi mødtes med familie og venner
samt de øvrige kirkegængere i kir-
ken kl.10.00 og fik en helt utrolig

smuk oplevelse. Arne Holst Larsen
havde gjort alt, hvad der var muligt,
for at give Maha og os en helt speciel
oplevelse.

Efterfølgende havde vi en dejlig
og hyggelig fest i Harkenhallen, hvor
der i forvejen var et stort og flot pyn-
tet juletræ, og til glæde for de mindste
kom der også en julemand, som havde
godteposer med til alle børnene.
Mange af de unge kendte ikke hinan-
den eller havde ikke mødt hinanden i
mange år, ligesom der var kommet
mange små børn til. Der var i alt 128
gæster.

Udover at vi skulle gøre klar til
Mahas fest, var det også vigtigt, at vi
fik tid til at fejre julen og specielt jule-
aften, da det var første gang, at Dylan
skulle fejre juleaften i Danmark og en
af de få gange hvor hele familien var
samlet, da vores svigerdatter Gloria er
fra Singapore, og familien der også
gerne vil se dem til højtiderne.

Det var for øvrigt også første gang
Dylan så og mærkede rigtig sne. Han
ville vide, om det kom ned i sneboller.
For en sikkerheds skyld havde vi gemt
noget sne fra forrige vinter til ham i
fryseren. Så det var helt perfekt, at der
kom så meget sne at vi også kunne
lave snemænd i haven.

Maha vil gerne til Danmark og
besøge mormor og bedstefar til som-
mer, og hun er fast besluttet på at tage
turen alene fra New Orleans til Hæstrup
Mølleby - en tur, der næsten tager et
døgn. Maha vil forsøge at komme alle-
rede i juni, da Hannah, Christa, Gloria
og Torben, hvis alt går efter planen,
skal rejse til Kina i juli måned og være
der i 2 år.

Mormor og bedstefar har sammen
været på besøg i USA 3 gange og her-
udover har mormor været der 3 gange
alene.

Chris er i musik- og filmbranchen.
De seneste film, hvori han har medvir-
ket, er „O Brother, Where Art Thou?
og „Ray“

Mariann står for det administra-
tive indenfor deres firmaer. De har kon-
torer og studie ude i byen, men er for
tiden ved at bygge begge dele hjemme
på privatadressen.

En anderledes konfirmation

MøllebyenHÆSTRUP
MØLLEBY

af Henny Madsen
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Friluftsgudstjeneste i
præstegårdshaven
Søndag den 21. august kl. 14 er der gudstjeneste i haven ved
præstegården.
Efter gudstjenesten er der kaffebord og senere fællessang.
Vi håber, at mange vil komme og gør det til en dejlig dag.
I tilfælde af regnvejr flyttes gudstjenesten til Vrejlev Kirke og
efterfølgende er der kaffe i præstegården.

Syng-sammen på
Poulstruplund

Nyt tiltag på Poulstruplund plejehjem.
I foråret har organist og kirkesanger taget hul på et antal syng-

sammen eftermiddage for Poulstruplunds beboere. Indholdet har været
kendte årstidssange og viser, ofte foreslået af beboerne selv. Set fra
organist og kirkesangers side har det været en positiv oplevelse, at be-
boerne har vist så stor interesse for at  synge. Det er sikkert heller ikke
helt uden betydning for resultatet, at der blandt  de forholdsvis få bebo-
ere sidder mennesker, der tidligere har ernæret sig som musikere.

Anders Boelt Kristensen

og Helen Berggren

„Syng-sammen“ aftener
 I år har der i sognehuset været en del „Syng sammen“ aftener på

tirsdage kl. 19.30 . Aftenerne har været hyggelige med en trofast skare
mennesker, der gerne vil synge og hygge sig sammen (også over kaffen).
Der er mulighed for selv at komme med sange, man er glad for og gerne vil
delagtiggøre andre i og ellers er repertoiret kendte årstidssange  og i det
hele taget sange, der er dejlige at synge. Det er også lykkedes mig at  snige
lidt  tostemmighed ind. Der er 1 aften tilbage i dette forår:  d. 26.april. Alle
har mulighed for at være med. Der er ingen krav til at kunne noder eller
have sunget i kor, blot lysten til at synge er tilstede.

Helen Berggren

Kirkekoret
Kirkekoret har medvirket ved gudstjenesterne i Hæstrup og Vrejlev

kirker  Påskedag. d. 27 marts
Set fra organistens side er det en dejlig afveksling at have koret med

til gudstjenesterne, og intentionen er selvfølgelig også at støtte salme-
sangen til gavn for menigheden.  Koret medvirker igen 2. pinsedag d.
16.maj ved musikgudstjeneste i Vrejlev kirke kl. 10.30. Her vil også med-
virke børnekor. Voksenkoret synger fortsat om tirsdagen  og  afslutter
sæsonen d. 5.6 til gudstjeneste i Vrejlev kirke og forhåbentlig et musi-
kalsk indslag om eftermiddagen i  forbindelse med åben kloster og kirke.
Nye medlemmer er velkomne i næste sæson.

Helen Berggren

Med Kirsten og Aksel til Australien.
Mange var mødt op på Aktivitetscentret, og de fik indblik i en
verden langt fra os. Det blev en eftermiddag på rejse i Australien.
Kirsten Mouritzen, Guldager kom og viste lysbilleder fra deres
tur.
Hjemmefra havde de bestemt de ville på en tur med posten i et
lille propelfly rundt til landbofamilier og andre, med nyheder og
post. Ja selv en stor hankat blev sendt på denne måde.
Afstandene er store, men et flot syn ud over regnskove og
storslået natur. En tur på 8 timer. Med store afstande på 200 –
300 km, finder man ejendomme  på 1000 hektar og derover.
Huse er bygget på pæle. Der dyrkede mango, bananer,
sukkerrør. Kartofler, hvor kun de store bruges til chips, de små
blev liggende ( det var spild af ressourcer ).
Der var en afvekslende natur, med træer og masser af vilde
blomster, de var utrolig flotte.
Et besøg ved en jernmine ( verdens største ), et terræn med
bjerge med store kløfter, der var kun fremad, ingen vej tilbage.
Børnenes undervisning foregik på den måde at der kom 20
minutters udsendelse hver dag i radioen, derefter måtte kvinderne
klare resten. Fra det tolvte år blev børnene sendt på kostskole.
Australien er et land med store afstande, med tyfon og uvejr,
mørke skyer trak en dag sammen til et  tordenvejr. Kirsten
håbede det blev til et ordentlig brag, men det drev over.
Nogle eventyrlige aftner med en stilhed uden lige og flotte
solnedgange. Det må da være et eventyr.
 

Annette Lind, Glasladen , Rakkeby
var på besøg med et flot udvalg af bordfade, blomstervaser,
fyrfadslysestager m/ mere. Vinduesglas  og flere andre typer
glas blev brugt. Indlagt i glasset
er kobbertråd, stanniol, glasperler, hønsetråd og mange andre
ting. Derefter blev det brændt i
flere omgange i en glasovn ved 800 gr.
Et spændende resultat, når ovnen åbnes.
Nogle flott glaskurve, rigtig flotte i forskellige farver, er meget
populære for tiden. Med lille handel
og kaffe med brød, blev det en hyggelig eftermiddag med god
tilslutning.
 
 Den 16.02. havde vi en aften med spis sammen, med god mad
og hyggelig samvær og kortspil. En hyggelig afslutning med
kaffe og  en vintersang , og Inger læste dagens tekst:
( Hvad du ikke ønsker gjort mod dig selv, gør ikke det mod
andre ). Med tak for i aften sluttede vi med en sang.
 

 Generalforsamling
i Støtteforening for Poulstrup Aktivitetscenter
Tirsdag den 15.03.2005.  Nikoline bød velkommen. Mens vi
sang Pensionistsangen, blev de gule ærter m/ tilbehør  rettet an.
Formanden, Nikoline Dietz berettede om årets gang i 2004.
Kommunens spareplaner er en hård kamp, men i huset kom vi
op igen, og der sker stadigvæk meget her:
De små i legestuen hver tirsdag formiddag.
Netcafeen er flyttet i det store lokale ( fint besøgt). Der er litteratur,
kør selv ture, knipling, kortfremstilling, og mange andre ting.

Centerlederens beretning:
Sørens beretning om 2004, der var et  turbulent år, men regner
med at 2005 bliver mere roligt.
I 2007 træder den nye kommunalreform i kraft med en ny
Hjørring Kommune ( hvad så ) ?
Ingen kan spå om fremtiden.

                                                                               

Aktivitetscentret Sognearbejdet
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Program
Kl. 10.30 Gudstjeneste ved sognepræst Niels Christian
Scheel Lassen. Kirkens kor medvirker

Kl. 11.30-12: Fra Vrejlev Kirkes historie ved sognepræst
Niels Christian Scheel Lassen

Kl. 13-13.30: Koncert ved organist Helen Berggren

Kl. 13.30-14: Historisk rundvisning af Vrejlev Kirkegård ved
lokalhistoriker Erik Jess

Kl. 14-14.30: Fra Vrejlev Kirkes historie ved sognepræst
Niels Christian Scheel Lassen

Sommerkoncerter
i Vrejlev kirke

I år bliver der i forbindelse med Vendsysselfestival 2005 mulig-
hed for at høre to spændende koncerter i Vrejlev kirke. Den første er
arrangeret lokalt af menighedsrådet og undertegnede og den anden
er blevet tildelt os gennem Vendsysselfestivallens styrelse. Der be-
tales entré til begge koncerter, der starter kl. 20.

Den første koncert bliver torsdag d. 7. juli 2005
og det er lykkedes os at få fat i den efterspurgte Liedsanger

Mathias Hedegaard , tenor f. 1978 med akkompagnatør Jakob Berggren
Lindbirk f. 1975, nu bosiddende i London.

Begge har taget diplomeksamen i henholdsvis sang og klaver på
et dansk musikkonservatorium. Mathias har studeret videre på Opera-
akademiet og Jakob på Royal College i London, hvor han nu ernærer
sig som free-lance- musiker.

De to unge menneskers samarbejde startede i 2001 på det årlige
danske interpretationskursus, afholdt af „ Det Danske Sangselskab“.
Siden har de lavet adskillige koncerter sammen i ind- og udland og
deltaget i flere mesterkurser. De har oparbejdet et bredt repertoire
sammen med fokus på bl.a. den danske sangskat og den tyske lied,
men er også gået nye veje med musicalsange arrangeret af Jakob
indflettet i deres programmer.

 Med  Mathias´ netop erhvervede pladekontrakt i samarbejde
med radiounderholdningsorkestret bliver denne koncert en sjælden
mulighed for at opleve parret tæt på.

Programmet, vi kommer til at høre, består af to afdelinger. Først
en tysk afdeling med sange af W.A.Mozart, L.Beethoven og
F.Schubert og  efter pausen en dansk afdeling med sange af J.P.E.
Hartmann, Carl Nielsen, P.E. Lange-Müller og C.E.F. Weyse.

Den anden koncert bliver søndag d. 17. juli 2005
med Franz Berwald klavertrio. Mere omtale senere.

 Helen Berggren

Konfirmand-
indskrivning
Søndag den 14. august er der konfirmand-
indskrivning for de nye konfirmander.

Indskrivningen finder sted i forbindelse med
gudstjenesterne. Det er i Vrejlev Kirke kl. 10.30 og
i Hæstrup Kirke kl. 9.

Der vil være en kort orientering om konfirmand-
undervisningen, især med henblik på de praktiske
forhold.

Konfirmanderne skal medbringe dåbsattest.
Undervisningen finder sted i konfirmandstuen

i præstegården og begynder i uge 33. Selve møde-
dagen vil fremgå af skoleskemaet.

Konfirmanderne cykler frem til efterårsferien.

Minikonfirmand
Kirkens tilbud til dig i 3. klasse

Vi vil gå på opdagelse i vore kirker, høre hvad
tingene i rummet kan fortælle os om Gud og os. Vi
vil høre bibelhistorie, lære at synge salmer og lege.
Har du lyst til, at lære noget om kirken og det der
sker der, så kom og være med. Niels Christian Las-
sen står for undervisningen sammen med orga-
nist Helen Berggren.

Minikonfirmandforløbet begynder i uge 37.
Ugedagen vil fremgå af et brev, som I modtager
gennem skolen.

Søndag den 18. september holder vi børne-
gudstjeneste i Vrejlev Kirke kl. 10.30 med særlig
henblik på minikonfirmanderne. Efter gudstjene-
sten orienterer jeg om praktiske forhold ved un-
dervisningen.

Mødestedet for undervisningen er Sogne-
huset ved Vrejlev Kirke. Børnene vil blive afhen-
tet og bragt tilbage til skolen med bus. Vi afslutter
forløbet med børnegudstjeneste søndag den 4.
december kl. 10.30 i Hæstrup Kirke

REPLIK

Menighedsrådet

Åben kloster og kirke d. 5. juni
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4 søndag efter påske
Salmer: 749, 294/ 192, 479 og 15

Kære
konfirmander

Hvis I var blevet født for 50 år si-
den, så skulle de fleste af jer ud at tjene i
morgen. Var det i stedet for for 100 år
siden, så var en hel del af jer, allerede
ude at tjene. Men nu kom I til verden for
14 år siden. I skal ikke ud at tjene og I
skal derfor ikke tage afsked med jeres
hjem foreløbigt. I bliver boende de næ-
ste fire - fem år hos jeres forældre og I er
ikke tvunget til at arbejde. Det skulle da
kun være fordi, at I vil have lommepenge
til sport og andre fritidsfornøjelser. I har
meget at være glade og taknemmelige
for. I vokser op i en tid som rummer store
muligheder for jer. I kan mere eller min-
dre selv vælge hvilken uddannelse I om
få år vil spore jer ind på og tage og hvil-
ket arbejde I godt vil have. I tilhører en
meget privilegeret årgang, som har ufat-
telige mange valgmuligheder. Alt ligger
åbent foran jeres fødder. Livet ligger foran
jer, redde til at I skal kaste jer ud i det og
leve.

Jeg håber for jer, at I vil møde me-
gen livsglæde på jeres vej og at I altid vil
sætte pris på livet, også når der kommer
modgang. Det er mit håb, at I aldrig glem-
mer, hvem I er, at I er Guds børn. Uanset
om I er 14 år eller 64 år så forbliver I at
være Guds elskede børn. Det giver jer en
værdighed. I er noget i kraft af hans
kærlighed til jer. Det er ikke noget I først
skal til at gøre jer fortjent til gennem je-
res voksne tilværelse. Der bliver ikke
spurgt om I nu kan leve op til det. Nej, I
er det. Det bekræfter konfirmationen i
dag jer i. Gud bekræfter, at I hører ham til
og I derfor er omfattet af hans kærlig-
hed. Fordi Han elsker jer, har I aldrig no-
gen grund til at føle jer fortabt i livet. I er
ikke overladt til jer selv. Gud følger jer
ved sin ånd.

Det er også lige netop det, som
evangeliet fortalte os. Situationen var
den, at Jesus kort før sin død, holdt en

afskedstale for sine disciple, som vi
lige har hørt en lille bid fra. Jesus vid-
ste, at hans vej på jord var ved at
ebbe ud. I Jerusalem ventede lidel-
serne og døden på ham. Det gjorde
han på forhånd disciplene klart. De
ville komme i sorg. Alt ville blive kaos
for dem. Men de skulle ikke give op.
Han ville ikke lade dem i stikken. Han
ville sende talsmanden. Det kan godt
lyde fremmede, talsmanden. Men det
er blot et andet navn for Guds ånd.
Guds kærligheds og sandheds ånd.
Ved sin ånd ville Gud følge dem.

Og ganske rigtigt, da han forlod
dem og døde, så anede de ikke deres
levende råd. Selv om han opstod fra
de døde og viste sig for dem, så vid-
ste de, at de dage ikke kunne vare
ved. Han ville forsvinde for deres
øjne. Hvem skulle de så følge? Nu
var de vant til at have Jesus hos sig.
Han havde fortalt dem om Gud og
Guds vilje. Hvad når han ikke læn-
gere kunne det? Ville de kunne op-
retholde troen eller ville alt det, som
Jesus havde bygget op i dem, brase
sammen som et korthus? Da skete
pinsens store under. Gud kom ved
sin hellige ånd. De var ikke alene. De
fik kraft og styrke til at tage fat på
deres opgave at forkynde evange-
liet om Guds frelse.

Det er talsmanden, der vækker
livskraften, modet og troen i os.
Troen på hinanden, troen på livet og
troen på Gud. Det er talsmanden, der
vejleder os i sandheden. Den sand-
hed, der her er tale om, er ikke en
hvilken som helst sandhed. Det er
sandheden med stort s, sandheden
om Gud og os. Sandheden som
Jesus kom for at give os og meddele
os. Sandheden som Jesus er. Han er
sandheden. „Jeg er vejen, sandhe-
den og livet“, sagde han.  Når Jesus
f.eks. tilgav et menneske, som havde
gjort noget ondt og åbnede livet for
det menneske igen, så er det sand-
heden om menneskelivet. At leve på
tilgivelsen er den sande måde at ek-
sistere på. Når han gik i døden for
os, så er det sandheden, at ingen har

større kærlighed, end ham, der sæt-
ter livet til for sine venner. Men for-
stå omfanget af det, forstå Guds kær-
lighed til os, hvorfor han vil os, det
bliver vi aldrig nogensinde færdige
med. Derfor er det nødvendigt, at tals-
manden bliver ved med at arbejde med
os og fortælle os det om og om igen.

Vi lærer så længe vi lever. Selv
om jeg har haft jer til konfirmandun-
dervisning og mange af jer også til
minikonfirmandundervisning for fire
år siden, så er I ikke udlærte i kristen
tro. I ved rigtig meget og I er i øvrigt
meget ivrige og lydhøre efter at få
lært endnu mere. Jeres forældre er
med rette stolte af jer, og det er jeg
også. Men selv om I ved meget, så
er I ikke færdige. Kristen tro er en
livslang læring. At tro på Gud er hel-
ler ikke noget som vi kan lære os selv
og det var så det. Der er jo andre af
livets områder, hvor man kan være
selfmade. Men sådan er det ikke med
kristen tro. Det er ligesom med kær-
lighed. Kærlighed kan man heller ikke
lære sig selv, men alene ved at elske,
ved at forsøge sig med det og blive
ved med det. Sådan er det også med
troen på Gud, den opstår og lever i
os, når vi lader os tiltale af Gud. Det
sker i kirken gennem prædikenen,
bønnen og sakramenterne, der taler
Gud til os. Og det sker når vi selv
læser i Bibelen og beder til Gud, så
taler Gud til os.

Der er en historie om det, at der
er noget, som vi er afhængige af at få
fortalt, noget som vi ikke kan sige os
selv. En mand fangede en ørneunge,
anbragte den sammen med sine høns
i hønsegården og gav den hønse-
fødder at æde. Da der var gået fem
år, fik manden besøg af en zoolog.
Han sagde: „Den fugl der er en ørn
og ikke en høne“.

„Ja“ sagde ejeren. „Men jeg har
opdraget den til at være en høne. Den
er ikke længere en ørn, den er en høne“.

„Nej“, sagde zoologen. „Den er
stadig en ørn. Den har en ørns hjerte.
Jeg skal få den til at stige højt op mod
himlen“.

Konfirmation 2005

af Niels Christian Lassen

Vrejlev Kirke

REPLIK
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Han fik lov til at forsøge at lære
ørnen at flyve. Zoologen sagde til
den: „Ørn, du er en ørn, du tilhører
himlen og ikke denne jord, stræk dine
vinger ud og flyv“.

Ørnen så fra den ene side til an-
den og sprang så ned til hønsene.

„Hvad sagde jeg“, sagde ejeren.
„Det er en høne“.

„Nej“, sagde zoologen, „lad os
give den en chance til i morgen.

Næste dag gik han op på taget
og sagde: „Ørn, du er en ørn, stræk
dine vinger ud og flyv“. Men igen
så ørnen hønsene og den hoppede
ned til dem og prikkede i jorden efter
orm.

„Jeg sagde jo, at det er en høne“,
sagde ejeren.

 Zoologen gjorde næste dag
endnu et forsøg. Han tog ørnen med
op på et bjerg og gentog: „Ørn, du
er en ørn, du tilhører ikke denne jord,
men himmelen, stræk dine vinger ud
og flyv“. Og med et skrig hævede
den sig og fløj højt til himmels.

Og historien slutter med ordene:
„Vi er skabt I Guds billede, stræk dine
vinger ud og flyv. Lad dig aldrig
nøjes med hønsefoder“.

Vi er skabt til at leve som Guds
børn, men det er noget, som vi til
stadighed må få fortalt og blive vej-
ledt i, så vi ikke lader os nøje med
noget mindre. Lev som den du er
skabt til at være.  Til lykke. Amen

af Niels Christian Lassen

Bagerst fra venstre: Jeppe Haugaard,
Andreas Jensen, Rasmus Bang Nielsen,
Torben Jess, Rene Sort Christensen, Erik
Sidelmann Jensen, Allan Horne, Tobias Rolle
Horne, Niklas Asbjørn Nielsen, Thomas
Lund Jensen, Carsten Jensen.
Midter rækken fra venstre: Heidi Bundgaard,
Kristina Frederiksen, Laura Saksager jensen,
LiseLarsen, Camilla Vinther Pedersen,
Christine Hejlesen Christensen, Camilla
Ruvald Sørensen.
Foreste række. Anna Mette Thomsen, Nini
Elisabeth Jørgensen, Hanne Rossel
Bækgaard, Christine Elisa Larsen.

Hæstrup Kirke

REPLIK
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KORT
FORTALT

De tog skraldet
- der ikke burde være der.

Forrige søndag var det et godt arrangement på
egnen. Naturfredningsforeningen i Løkken-Vrå og
LandboNord var gået sammen om et „Hold naturen
ren-projekt.“

Arrangementet var en del af et landsdækkende
initiativ, men her i Nordjylland var det kun i Åbybro,
Års, Skørping og Løkken-Vrå, at det blev til noget.

Ærgerligt, for det handlede om en god sag: At
samle det affald, som der ligger alt for meget af langs
vejene.

Birgit Skovsgård, Katrine Jensen og Birte Kri-
stensen stod for det lokale arrangementet, og der var
lavet 6 „samlingssteder“ – steder, hvorfra opsamlin-
gen blev organiseret. Der kunne man møde op og få
tomme affaldssække udleveret…og aflevere dem igen
når de var fyldte.

I Løkken-Vrå var der samlingssteder ved kom-
munekontoret, Købmandstoften i Vejby, Skolen i
Hundelev, Løkken-Hallen, Bytorvet i Rakkeby og ved
Årup Sø.

Jeg kom til starten ved Årup Sø. Lokale strøm-
mede til og det var en god og hyggelig stemning fra
start. Efter lidt „Goddaw-do“ og en Gammel Dansk,
blev sække og veje fordelt, og så gik man i gang.

Naturen kender ikke kommunegrænser, så jeg kik-
kede forbi de samlere, der fik ruter i Hjørring kom-
mune. Det varede ikke længe inden sækkene var halv
fyldte, og det må man undre sig over i et land med et
af verdens mest velfungerende affaldssystemer.
Voksne bilister, der bruger vinduet som skraldespand.
Det burde være utænkeligt, når man ser bort fra æble-
skrog og lignende.

Når man så ved at voksne også på dette område
er rollemodeller for børnene, er perspektivet skræm-
mende.

I Folkeskolen har vi egentlig opgaver nok, men
her er endnu en, og den ligger lige for. Her kan vi være
med til at gøre en forskel – både hos børn og foræl-
dre. Det handler ikke om uddannelse, men om „pli“

På skolen kunne vi, sammen med skolens klasse-
forældreråd lave en „skolelørdag“ for børn og foræl-
dre. Vi kunne dele skoledistriktet op i områder til 1. a,
3. b osv. – og samle sækkene i skolegården. Oplevel-
serne i marken - og affaldsbjerget i skolegården, kan
hverken forældre eller børn undgå et lære noget af.

En sådan opgave… eller oplevelse har også en
social sidegevinst – og så tilbage til Årup, hvor en af
deltagerne inviterede opsamlergruppen til „i melma“
på teressen, når man kl. 13 var færdige.

Jeg tror jeg vil spørge klasseforældrerådene på
Vrejlev-Hæstrup skole om de vil være med til et pæ-
dagogisk, praktisk og socialt arrangement, hvor både
vi - og naturen er vindere.

Efter en morgendram var Årupfolkene klar til at gå på
landevejen

og der var nok at
komme efter.

Skemaet viser noget
om affald og
nedbrydningstid, og
det må give stof til
eftertanke...

Elin og Helmer
Søndergaard
samlede på
Saksagervej og der
var mange kedelige
hilsner fra bl.a.
McDonald og Coca
cola.

Vil man have
indholdet, må man
også tage skraldet...
med sig!

af Birgit Skovsgaard

ARUP
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Kiramik er i dag et af PMU´s
værksteder, hvor man fremstiller
brugskunst som keramik, glas,
smykker og pileflet. PMU der står
for, praktisk medhjælper-
undervisning, tilbyder bogligt

svage, sentudviklede unge, en god begyndelse på vok-
senlivet. I PMU får den unge afprøvet og udviklet  sine
praktiske, sociale og faglige kompetencer i forhold til
arbejde, boform og fritid. Vi har en række meget forskel-
lige værksteder, der er udstyret, indrettet og opbygget
som rigtige produktionsværksteder og arbejdspladser.

Engang hed forretningen på hjørnet af Ålborgvej
og Rønnowsholmvej  „Hæstrup Købmandshandel“, nu
hedder butikken „Kiramik“.

Det er nu 8 måneder siden „Kiramik“ slog dørene
op til de nye værksteder med glas, keramik, smykker og
pil. De forrige 10 år hed butikken „Tusindfryd“ med
forskelligt varesortiment. I dag har vi nogle spændende
unikaprodukter i alle prislag.

Vi er otte ansatte på vores kreativ værksted hvor
der arbejder gennemsnitlig 6 unge med særlige behov.
Her  sprudler kreativiteten med at lave tallerkener, kan-
der, skåle, fade, kopper, figurer, smykker i glas og kera-
mik, samt glas i mange former og farver. Vi har åbent
mandag-torsdag fra kl. 10-14 i butikken og på værkste-
derne. Alle er meget velkomne til kigge ind.

I „Kiramik“ får man mulighed for kreativitet og fan-
tasi, og der er plads til at vise glæde og begejstring, når
brændingen af glas og keramik lykkes, og når skålen
eller glasfadet bliver solgt.

Vi får aldrig to ting, der er helt ens, derfor er vores
ting unika ting.

Skal der bruges en speciel gave til en person, det
kunne måske være til en rund fødselsdag, et bryllup, et
jubilæum eller måske en sangskjuler eller andet, du kan
selv komme med  ideen. Vi kan også lave emner med
navne eller forskellige interesseområder for den enkelte
person, evt. på et glashus. Vi er til at snakke med, og
det var der også flere der gjorde på forårsmarkedet og
de kom med bestillinger på sølvringe, fade og husnumre
i glas, samt keramikkrus.

Søndag d. 10. april afholdt Kiramik forårsmarked.
Vi havde en rigtig herlig dag, med godt vejr og over-
vældende mange gæster fra nær og fjern, aldrig har vi
haft så mange besøgende på en gang,  vi lyver ikke, når
vi siger, at der var over et hundrede mennesker i vores
butik og på vores værksted, da der var flest. Det var
dejligt, at så mange fra lokalområdet var dukket op for
at se, hvad vi er, og hvad vi laver.

Det bliver ikke sidste gang vi holder åbent en søn-
dag – Tak for den gode opbakning.

Åbent hus i
„Kiramik“

FAKTA
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Mandag d. 7 marts holdt senior spej-
derne i hele distriktet en førstehjælpsaktion
i Poulstrup.  Vi har på skift afholdt møder i
grupperne og nu var det Poulstrups tur.

Vi valgte at lave et førsthjælps kur-
sus først i spejderhuset, for derefter at
skulle ud på købmandens parkerings-
plads, hvor det skulle forestille, at der
var sket et færdelsuheld. Her skulle teori
omdannes til praksis.

Da Kåre er i bedredskabet i Ska-
gen, var der hjælp fra dem med ild og
røgudvikling, til at stresse spejderne.
Ligeledes var der en fra hjemmeværnet
til at hjælpe med at stå for førstehjælps
undervisningen.

Alt i alt en rigtig god aften som trak
mange nysgerrige til og  som vi har fået
mange positive tilbagemeldinger om
efterfølgende.

Børnefødselsdag i
spejderhuset

KFUM-Spejderne har udviklet et
fødselsdagskoncept for at skaffe  nye
medlemmer, og få vist spejdernes ansigter
udadtil. Det har vi valgt at afprøve i en
periode, for at se, om det er noget for os.

Derfor  tilbyder Spejderhuset i
Poulstrup nu  børn, der er spejdere, at
afholde en rigtig spejderfødselsdag i
spejderhuset. Vi hjælper med planlæg-
ningen, aktiviteter og afholdelse for et
beskedent beløb, der går til spejder-
arbejde.

Mad, slik, drikke mm. står forældrene
dog selv for. Nærmere oplysninger fås
ved lederne.

Nyt fra Grupperådet
Torsdag d. 10. februar afholdt spej-

dere årsmøde og fastelavnsfest. Års-
beretningen blev læst op og et fint regn-
skab blev gennemgået inden der var tid
til valg af grupperådet.

2 gik af og vi siger hermed en stor
tak for hjælpen gennem de seneste år til
Kate Nygaard og Laila? Derfor skulle 2
nye vælges.

Et valg vi frygtede, men uden grund
for 2 meldte sig selv, så det var rigtig
dejligt. Vi siger her et varmt velkommen
til Kim  og Birgitte Poulsen.

Vi synes efterhånden at vi har fået et rig-
tig godt grupperåd, en god forældrekontakt
og dermed et velfungerende spejderhus. Det
kan mærkes og det er skønt.

Projekt 1000
Også andre end os selv har bemærket

det, for distriktet har lavet et projekt, kaldet
„projekt 1000“,

Dette projekt går ud på at hver gruppe
inden udgangen af 2005, skal have øget sit
medlemstal med 10% siden sidste opgørelse
i nov. 2003.

Når en procentstigning på 5% var nået
ville hele gruppe modtage flødeboller af di-
striktet. Da vores procentstigning i februar
blev gjort op, havde vi haft en medlems-
stigning på 20 %. Og så var der flødebol-
ler! Vi var altså gået fra et medlemstal på 43
til 52, hvilket er flot og vi er dermed det
spejderhus, der ligger i toppen. Det kan vi
godt tillade os at være lidt stolte af.

Tak til de som hjælper os, uden jer ville
spejderhuset ikke kunne fungere så godt
som det gør !

Nyt fra spejderne
Nu er det snart sommer og bævere og

ulve tager igen i år på muslejr ved Thorup
Hede. Her vil temaet blive HC. Andersen.

De store skal, som mange nok efter-
hånden ved, på den store korpslejr ved
Guldborgssund, hvor mere end 25.000 spej-
dere fra hele verden deltager. En oplevelse
som vi alle glæder os meget til.

Fra Poulstrup er der tilmeldt 7 rovere,
spejdere over 18 år, 18 spejdere og 3 ledere,
så vi er mange der skal af sted. Lejren fore-
går fra d. 16. til d. 24 juli.

Forinden skal en gruppe af de store
spejdere på en anderledes lejr i spejder-
huset. Der er nemlig dømt kollektiv uge fra
d. 24-27 maj, uden computere, play station
mm.

5 af de store spejdere skal nemlig bo i
spejderhuset en uge sammen med lederne
Line & Kåre, hvor de skal gå i skole og til
fritidsaktiviteter som de plejer.

Om aftenen vil der være aktiviteter, og
alle skal hjælpe hinanden med at få hverda-
gen til at hænge sammen med lektier, mad-
pakker m.m.

Førstehjælpsaktion i Poulstrup

KFUM-SPEJDERNE

af Line Thomsen
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Den 21. marts  2005 blev der afholdt generalforsamling i „Den
Ny Butik“ i Poulstrup Forsamlingshus. Ca 60 havde tilmeldt sig. Et
virkelig flot fremmøde.

Formand Troels Holst berettede om et begivenhedsrigt år. „Den
Ny Butik“ åbnede dørene d. 29. februar 2004 med købmand Henrik
Karlsen ved roret. Takket være mange  frivillige hænder blev reno-
veringen af butikken færdiggjort.

Siden kom asfaltering af P-pladsen og butikken fik en udven-
dig forskønnelse  I efteråret investerede Henrik i en bake-off til
bagning af brød . Der skulle udvides med ekstra amperer til strøm-
forsyningen. Der er planer om fældning af gl. træer og tilplantning
af juletræer bag butikken.

Troels Holst takkede for godt samarbejde med Henrik og Jytte
Karlsen i det forløbne år. Håbede på ligeså stor opbakning fra
borgerne til butikken fremover.

Troels Holst og Jørgen Larsen blev genvalgt for næste pe-
riode.

De 7 bestyrelsesmedlemmer er: Troels Holst, Hans Jørgen Jen-
sen,  Niels Sørensen, Poul Thomsen, Ejgil Thomsen, Jørgen Lar-
sen og Birgit Krøgholt.

Efter generalforsamlingen blev der serveret ost og rødvin.
Vi fornemmede at alle havde en rigtig hyggelig aften. Snakken

gik livlig rundt om ved bordene.

 
Kommende legeaftener til aktivitetskalenderen.
Fredag d. 30. september. kl. 19-22 Efterårssæsonens før-

ste legeaften i hallen i Poulstrup. Stor hoppepude. Gratis ad-
gang. Arrangør PV Sport 81.

Fredag d. 4. november kl. 19-22 Legeaften i hallen i Pouls-
trup. Stor hoppepude. Gratis adgang. Arrangør PV Sport 81.

Fredag d. 9. december kl. 19-22 Julelegeaften i hallen i
Poulstrup. Julehygge, underholdning og overraskelser til bør-
nene. Gratis adgang. Arrangør PV Sport 81.

Mvh. Helle Hansen Lindager 17, Poulstrup, 9760 Vrå. Mail
hh@has.dk Formand for Gymnastikafdelingen i PV Sport 81.

Poulstrup
Badmintonklub
Sæsonen 2004/05 er nu afsluttet. Vi
havde3 hold tilmeldt DGI´s turnering.
Vores U 11 hold klarede sig bedst, og
blev nr. 2. U 15-4 herre blev sidst og
U 15-4 MK endte på en tredieplads.
Fredag d. 15. marts 2005 blev der
afholdt klubmesterskaber for vores
spillere med følgende resultater:

U 11
Nr.1     Frederikke Henriksen
Nr.2     Mathias Pedersen
Nr.3     Mads Dunker
U 13
Nr.1     Mathias Nielsen
U 15
Nr. 1    Thomas Jensen
Nr. 2    Tobias Horne
Nr. 3    Erik Jensen

Opstart efter sommerferien bliver
onsdag d. 17. august 2005 kl. 17.00,
hvor forældre samt nye spillere er meget velkomne.
Opstart motionister bliver onsdag d. 31. august 2005.
Bestyrelsen konstituerede sig d. 22. marts med:
Formand:  Vagn Nielsen
Næstformand:  Kalle Nielsen
Kasserer:             Jytte Nielsen
Sekretær:  Pia Larsen
Menigtmedlem:      Søren Risager
Suppleant:             Annemarie  Haagensen

FORENINGERNE
KORT
FORTALT

5-års fødselsdag i litteraturkredsen

I maj måned 2000 startede en studiekreds i litteratur.
Man var meget entusiastisk fra begyndelsen, og er det

stadig.
En gang om ugen mødes man til kaffe og løs snak, hvoref-

ter det egentlige kommer på bordet: Gennemgang af det sidste
læste stof. Og der har været meget forskelligt, lige fra Saxos
Danmarkshistorie til Jane Aamund.

Af andre forfattere kan nævnes Kaj Munk, Jacob Paludan,
Thit Jensen, Cecil Bødker, Knud Erik Pedersen, Charlotte
Strandgaard, Tove Ditlevsen, Marie Helleberg, Kirsten Thorup,
Selma Lagerløff,  Bjørnstjerne Bjørnson, Rosie Thomas, Ker-
stin Ekmann og Herbjørg Wassmo.

Der er blevet læst historiske romaner, rejseskildringer,
socialrealistiske bøger, biografier, erindringer, morsomme bø-
ger, sørgelige bøger og trælse bøger, men det hele blev taget i
stiv arm, og har ikke  været kedeligt.

En enkelt bog udløste en sammenkomst med en speciel
suppe, som var så nøje beskrevet, at den blev afprøvet. Fore-
drag af og om forfattere har der heller ikke manglet. Filmatise-
rede bøger er blevet lånt og set på video.

Om sommeren er der blevet foretaget udflugter til et mål,
som alle kunne gå ind for. Disse ture har ikke været særlig
litterære.

Biblioteket har været meget behjælpelig med af fremskaffe
de 8 eksemplarer af hver bog, der skal bruges samt bringe dem
ud med bogbussen.

Måske bliver dagen markeret.
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Der var 3 modstandsgrupper i
området, den første blev dannet i
Poulstrup og bestod af smed Wil-
liam Christiansen, slagter Richard
Thomsen, lærer Kaj Madsen og
dyrlæge Lindberg, desuden var der
Svend Holst og tre landmands-
sønner fra Møgelhøjvej, men om
de var i samme gruppe, ved jeg ikke.

Og så var der en gruppe i Har-
ken med tømrer og murermester
Harry Pedersen og hans 2 sønner
med flere.

Og så havde vi i Øster Harken
politigruppen, hvortil de politifolk
der var gået under jorden hørte til.
Regnar Nielsens svoger Thorvald
Larsen, søn af den gamle bagerme-
ster Larsen i Harken, var boghol-
der på Oxford, og  Oxforddirektør
Nielsen var utrolig meget aktiv i
Modstandsbevægelsen, hvor han
gjorde et stort arbejde med at få
betjentene anbragt rundt omkring
på gårdene.

Hilsen fra himlen

Og sådan gik det til, at politi-
assistent From, broder til den be-
rømte målmand Henry From, kom
til Øster Harken.

De forskellige grupper havde
depoter i Vester Harken og Bertel
Bjerre i Guldager, vistnok også
Vrejlev Kloster Staklade, også
Øster Harken og flere andre steder.
Dyrlæge Lindberg havde loft og
kælder fyldt op.

Jeg kan huske, at From hver
aften kl. ca. 20 lyttede meget intenst
på radioen, det var altid, når vejret
var godt, så blev der fra England
nævnt en række navne, hvor
From’s gruppe kunne blive nævnt
Marie. Så skulle From på cykel ud
til Vrejlev Kloster Plantage, der
hvor der nu er rundkørsel.

 4 timer efter meldingen var
modtaget, kom flyvemaskinen og
var klar til at droppe containere,
som regel en 12-14 stykker. Grup-
pen havde i forvejen mærket

En dag ringede Erik Jess til
mig og sagde: Jeg ved, at du
tjente som karl i Øster Har-
ken ved Regner Nielsen og
at I der havde et større depot
af nedkastede våben fra
England. Vi ved ikke ret
meget fra den tid, kunne du
ikke tænke dig at skrive lidt
om, hvad der foregik den
gang.
Og her er så noget af det, jeg
har oplevet  og er blevet
fortalt.

TEMA
BESÆTTELSEN

af Niels Juul Jørgensen

Gruppe D1 Poulstrup
Bagerste række fra venstre:
Richard Thomsen, Kaj Madsen, Thorvald Zakarias, Bertel Christensen.
Foreste række fra venstre:
Asger Lindberg, William Christensen.
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nedkastningsstedet med lomme-
lygter og dannet et bogstav. Grup-
pen fik også signal om, hvor mange
containere der blev kastet, da det
jo var vigtigt at alle blev samlet op,
der måtte jo ikke være spor efter
nedkastningen.

From har også fortalt, at det
var mørkt, så det gjaldt om ikke at
få en container i hovedet, det siger
sig selv, at det var farligt gods.

Der skete desværre indimellem
at en faldskærm landede i et træ,
og det tog meget tid at få den fri-
gjort og der måtte ikke gerne gå
mere end 20 minutters tid, inden
man havde fået læsset den lånte
lastbil.

Når lastbilen ankom til Øster
Harken, som regel ved ettiden hjalp
Regner Nielsen og jeg altid med at
læsse af.Ladningen bestod af  US
karabiner, maskinpistoler, håndgra-
nater i små jutesække med cirka 20
stk i hver og bazookaer og spræng-
ningsmaterialer, alle våbnene i et
gulv, godt dækket med halm og plove
og harver og andet overalt i laden.

From og en kollega lånte også
jævnligt dyrlæge Lindbergs bil og
kørte flere lange ture til forskellige
modtagere, - en gang de kom kø-
rende og skulle over jernbane-
overskæringen ved Rakkeby trådte
2 tyske soldater ud på vejen med hæ-
vede maskinpistoler. From tog lade-
greb og var klar til at skyde ud af
sideruden, men i sidste øjeblik trådte
tyskerne tilbage og lod dem køre vi-
dere.

From sagde bagefter til mig: du
kan tro, det var en grim fornemmelse,
hvis jeg skulle skyde 2 mennesker.

Nu er der jo nogen, der undres
over, hvordan alle de aktiviteter
kunne foregå uden at blive røbet,
men det skete aldrig her på egnen,
alt var jo også meget hemmeligt.

P.s. Jeg var ikke selv mod-
standsmand, men Regner Nielsen
og jeg og flere andre var ved at
blive godkendt som en ny gruppe,
men så kom befrielsen.

Der opstod flere hændelser
som kunne have udviklet sig al-
vorligt, en af dem oplevede jeg
en aften. Jeg tror, det var om-
kring den 17. – 18. april 1945. Jeg
havde været på besøg ved nogle
bekendte i Poulstrup og cyklede
hjem ved cirka 12. – 01. tiden.
From og hans gruppe skulle
modtage våben denne aften. Da
jeg nærmede mig Kommune-
gården, hørte og så jeg flyve-
maskinen nede over

Vrejlev Klosterskov, det var
ikke helt mørkt, jeg så maskinen
blinke nogle få gange, og jeg så,
at den vendte og blinkede igen.

Da jeg kom til det gamle
pumpehus ved Kommune-
gården, så jeg til min skræk, at
der holdt en tysk personbil par-
keret i vejsiden, og der stod i
S.S. soldat midt på vejen, han
tog ladegreb på maskinpistolen,
- det kan nok være, at jeg blev
forskrækket, jeg tror nok hårene
rejste sig på mit hoved.

Jeg tænkte, at nu blev jeg
stoppet og tvunget til at opgive
min adresse, der jo var Øster
Harken, men soldaten trådte til
side, og jeg kom godt hjem.

En time efter kom From og
gruppen med lastbilen til Øster
Harken uden at have set ty-
skerne, heldigvis, man kan godt
ane hvilken ildkamp, der kunne
være blevet ud af det, selvføl-
gelig til tyskernes fordel.

Jeg fortalte, hvad jeg havde
oplevet, og vi diskuterede, hvad
tyskerne var ude efter.

Men næste dag kom Reg-
ner Nielsen og fortalte, at de var
ude efter sognepræst Søren
Dissing, men havde ikke truffet
ham hjemme, og det fortaltes, at
han ikke turde sove hjemme om
natten de sidste uger inden be-
frielsen, men overnattede ved
bekendte, - om det er rigtigt, ved
jeg ikke.

N. Juul Jørgensen,

Thorsvej, Hjørring

.

TEMA
BESÆTTELSEN

af Niels Juul Jørgensen

Nedkastnings pladsen ved
Aabenterp 2005, marken er i dag
gennemskåret af mororvejen.

En våbenkontainer fotograferet på
V-H skole i forbindelse med
festlighederne d. 5. maj 1995



LOKAL
bladet34

Kobberbryllup
Tirsdag d.15 februar, var

flagene hejst på Hæstrupvej
nr.97, for da kunne Helle og Sam
Jonstrup fejre deres
kobberbryllup. Der var
morgensang kl. 7.30, og efter
sang og musik, tog de deres
gæster med til morgenkaffe i
Harken Hallens Cafeteria.
Omkring 40 kiggede forbi den
dag, og selve festen blev holdt
om lørdagen.

Lasse og Lise er meget stolte af deres lillesøster,
som skal hedde Lisbet
 Hun er født den 21-3-2005 vægt 3710 g.  Længde
54 cm. Mor og barn er kommet hjem og har det
godt.

 med venlig hilsen

Lasse, Lise, Lisbet, AnneMarie og Jens-Ole
Gl. Rønnebjergvej 155, Pleth

Fra Hæstrup Kirke:

Tirsdag d. 8. februar 2005
landede storken på „ Bak-
gården“, med en stor dreng i
næbbet på 4030 gr. og 56 cm.
Anton Toft Juhl, blev Påskedag
døbt i Hæstrup Kirke. Storebror
Tobias på 2 år, hældte sammen
med præsten det vand i døbe-
fonten Anton skulle døbes i, og
da de alle stod omkring døbe-
fonten, ville Tobias nu have at vide
af mor, om lillebror skulle der i!
Det kan jo være han syntes
„badekarret“ var lidt lille.

Nye beboere
på Kløvermarken 3
Hæstrup Mølleby

Anja og Thomas Quist Soelberg og
deres lille søn Lucas Quist Soelberg. Tho-
mas arbejder i Vrå hos Nordjysk Andel.
Fritid går med have og hus samt med at
ordne brænde til brændeovnen. Han har
før spillet fodbold men er p.t. stoppet pga.
for mange skader.

Anja arbejder hos Lytzen i Hjørring
på kontoret men har barselsorlov i øje-
blikket for at passe Lucas, der er født den
26.10.2004 og med ham bruges det meste
fritid, resten på at få styr på haven.

Thomas og Anja kommer begge fra
Hjørring men udtaler, at de er meget glade
for de flinke og hjælpsomme naboer, de
har fået.

De vil måske spille lidt badminton og
dyrke idræt i hallen, når Lucas bliver lidt
større.

Storken har haft rigtig travlt med
at komme til Hæstrup Mejeriby.
Onsdag d. 23 marts vendte den tilbage,
og denne gang havde den skiftet
farven ud på sløjfen med en lyserød,
for nu kom den med Clara, der ved
fødslen vejede 3210 gr. og målte 50
cm. Clara Thorup Eskildsen, hendes
forældre og 2 stolte storesøstre, bor
på Hæstrupvej nr. 109.

Familien Frederiksen

GADESPEJLET

fra meddelerne
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Den 1. september 2004 flyttede Marianne
Sørensen 41 år, og Svend Erik Thomsen 43 år
ind på Hæstrupvej 103.

Marianne og Svend Erik har begge computer
som den store fritidsinteresse, og det var også
gennem Internettet de mødte hinanden.

De boede først i lejlighed sammen i Hjørring,
men syntes de havde lyst til at få lidt mere luft
under vingerne, så da de havde mulighed for at
fremleje nr. 103 i 2 år, ville de se om det var
noget for dem at bo i Hæstrup. De syntes det er
et dejligt sted at bo, det var godt at komme på
landet, og der er ikke særlig langt til arbejde, byen
osv.

Marianne, der er født og opvokset i Hjørring,
har en dreng, Anders, på 14 år der bor hos sin
far i Nibe. Anders flytter hjem til sin mor og Svend
Erik til sommer, og lige nu er de ved at finde ud
af hvor han skal gå i skole efter ferien.

Svend Erik, der oprindelig kommer fra
Ålborg, har to piger på 16 og 17 år, der bor hos
deres mor i Ålborg.

Marianne, der er uddannet korrespondent i
engelsk og fransk, var fra 1985-88 ansat på
Vendsyssel Historiske Museum. Hun har siden
været ansat på HMAK, og er utrolig glad for sit
arbejde. Hun ved endnu ikke om der bliver en
stilling til hende efter 2006, men som hun siger,
med et glimt i øjet, så smider man jo ikke guld på
gaden.

Svend Erik, der er brolægger af uddannelse,
er ansat som cheftræner i Tårs-Ugilt idræts-
forening, og det er min klare opfattelse, at han
går op i det med liv og sjæl. Han træner bl.a. 1.
holdet, og har også en masse „kontor“ arbejde,
og det er der han bruger sin store interesse,
computeren.

Brolæggerarbejdet har han måttet skippe, for
knæene kan ikke holde til det, de er vist blevet
noget slidte efter mange års intensiv fodbold, så
han leder efter andet arbejde.

Familien tæller også Sorte Mis, og indtil for
ganske nylig, havde de også hund, men de syntes
ikke de havde tid til at ta´sig af den. Den er flyttet
på en gård ved Århus.

Lokalbladet ønsker jer velkommen, og håber
I bliver glade for at bo i området.

Hæstrupvej 103.

Gymnastiksæsonen blev afsluttet på festlig vis, da Harken hallen
d. 20 marts fyldtes af tilskuere til den årlige forårsopvisning.

Alle børnehold var efter tur på gulvet. De mindste viste børneidræt
og børnene i skolealderen optrådte med både rytmiske serier og flotte
spring.  Foreningens „nyeste“ hold havde for første gang mulighed
for at vise nogle af de mange linedanse, de har lært i vinterens løb.
Det foregik med støvletramp og ægte cowboy-hvin.

Eftermiddagen blev afsluttet med overrækkelse af gaver til
instruktører og hjælpere, hvorefter hallen blev fyldt af kaffeborde og
dejlig hjemmebagt kage til alle.

Her i sommerperioden er den eneste aktivitet i gymnastik-
afdelingen stavgang. Alle, der har lyst, mødes hver torsdag aften til
en time eller halvanden med ture i lokalområdet. Vi har stave, man
kan låne, og der er instruktion i korrekt brug af stavene. Mød bare op
de gange, du har mulighed for det.

Alle fodboldholdene er i fuld sving med forårsturneringen, og
petanquespillerne har indtaget deres grusbaner.

HUGF har d. 10. april endnu en gang afholdt det årlige
loppemarked med stor succes. Der var så mange effekter, at den
cafe, der plejer at være i den ene ende af hallen måtte sløjfes og
henlægges til cafeteriaet. Selv da var det vanskeligt at se gulvet for
bare lopper!

Som sædvanlig var der stor søgning til loppemarkedet. Om det til
dels skyldtes, at der var foromtale i både avis og fjernsyn, vides ikke.
Godt gang i salget var der i hvert tilfælde, og foreningen forventer
derfor et pænt overskud ud af anstrengelserne, som vil blive brugt til
ungdomsarbejdet i HUGF.

Fra HUGF

HÆSTRUP
KORT
FORTALT

fra meddelerne
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MULTINETVÆRKET

www.poulstrup.net

På internettet kan man hele tiden opdatere læserne med en aktuel historie. Her er
3 billeder fra forsiden bragt i forbindelse med DR´transmisssion fra opsætningen af
storkereden på det gl mejeri. Find hele historien på www.poulstrup.net

En ny internet-portal fra lokalområdet
Et synligt resultat af Landbo Nords „Multinetværk

på landet“ er egnens nye internet-portal. Vi har i et par
måneder lagt rigtig mange timer i atbejdet med at få dette
nye medie til at fungere.

Formålet med en hjemmeside er mange. Vi har lagt
vægt på, at gøre Poulstrupegnen synlig for alle, der ikke
kender området. Derfor er der indlagt en række informa-
tioner, lige fra historiske og kulturelle til faktaoplysninger
om udvikling, byggegrunde og virksomheder. Altså en
guide for nye og kommende borgere.

Hjemmesiden er endvidere et opslagsværk for infor-
mationer om hvad der sker helt aktuelt i områdets for-
eninger. Derfor er det vigtigt, at alle leverer det nødven-
dige stof.

Informationer om „Multinetværkets fokusgrupper“
bliver løbende opdateret, så snart der er nyt. Der er også
plads til kommentarer og debat fra borgere eller aktuelle
indlæg fra aviser og TV. Som et forsøg er der lagt video-
klip ud på poulstrup.net. Det er vores håb, at hjemme-
siden vil give mere dynamik i lokalområdet.

Poulstrup.net er også en portal til alle foreninger og
institutioner. Er man inde på hjemmesiden skal man kunne
komme videre til alle informationer om egnen. Vi hører
gerne, hvis der er noget, vi har overset.

Endelig skal poulstrup.net kunne fungere som start-
side i stedet for f.eks. Google. Der er link til nyhederne,
alle TV-Nords udsendelser, sport og tv-programmerne,
vejret og meget mere.

Vi vil indgå i et samarbejde med eksterne partnere for
at få videreudviklet poulstrup.net til glæde for alle bru-
gerne.

Inger Hansen

Knud Birch Andersen

Flere har i de sidste dage set storke i området. Under en køretur mellem Sæby og
Hjørring fortæller Kim Larsen, Brønderslev, at han pludselig så en stork i et
vådområde ved Sæsing. ”Jeg er sikker på, at det var en stork” udtaler Kim Larsen.
Nordjyske: ”Var den på vej til Poulstrup”? Kim: ”Den gik faktisk i den retning!”

Med den vidneforklaring er der håb endnu. Er man interesseret, kan man følge med
på Poulstrup.net, hvor reden er holdt under døgnobservation. Men også på
NORDJYSKE holder man et vågent øje med sagens udvikling. Har du nyt om
storkens færden omkring Poulstrup, skal du blot sende en mail til:
soeren.hoejlund.carlsen@nordjyske.dk. Så vil NORDJYSKE bringe nye historier
om jagten på storken. NORDJYSKEs redaktion udtaler: ”Indtil der er nye spor i
sagen, så ville det måske være værd at overveje, om I i Poulstrup ikke skulle se
og få lavet jer nogle børn”!

Også Poulstrup.net følger udviklingen intenst, og må til slut indrømme, at artiklens
overskrift faktisk ikke var nogen stork men en and!

NORDJYSKE har etableret en storkeredaktion

- og her er så lidt fra poulstrup.nets forsidehistorie sidst i
april, udsprunget af DR´s direkte transmission fra opsætnin-
gen af storkereden og Nordjyskes opfølgning af historien.

Det er ganske vist! Storken er set i Poulstrup syd for fiskesøerne den 16. april (desværre i 2004)

af Arne Larsen-Ledet
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Referat fra borgermøde d. 30/3 2005
Onsdag den 30. marts 2005 er der
igen holdt borgermøde på skolen
angående ”Multinetværk i Pouls-
trup og omegn”. 24 borgere mødte
op for at høre om projektgrupper-
nes arbejde og planer.

Præsentation af idéoplæg
• Aktiviteter for børn og unge

v/ Lillian Jensen. Gruppen har holdt
2 møder, hvor ønsker og behov er blevet
diskuteret. Man har en række ønsker til
aktiviteter, der kan etableres i Multihuset,
men som også kan iværksættes i eksiste-
rende lokaler indtil Multihuset realiseres.
Det er aktiviteter som:

Dans
Musikskole aktiviteter til byen
Eftermiddagsklub 2-3 gange om ugen
Sport, gymnastik og andre aktiviteter i relation til
idrætsforeningen
Et rum for lektielæsning for de 13-15 årige - INGEN
adgang til PC
Lektiehjælp for mindre skolebørn
Aktiviteter hvor pensionerede håndværkere giver
deres håndværk videre til næste generation
Tømrerværksted
Håndarbejde (hækle, strikke, brodere etc.)

Der er allerede nye aktiviteter på bed-
ding i hallen som resultat af gruppens ar-
bejde.

Gruppen ønsker at aktiviteterne – nye
som eksisterende - skal koordineres i
mellem foreningerne. Der skal IKKE kon-
kurreres men samarbejdes.

Til flere af aktiviteterne kan der for
nuværende findes lokaler på bl.a. skolen
og i hallen.

Gruppen har modtaget et oplæg til
ansøgning om midler til renovering af Bør-
nenes Jord (Ministrup). Der ligger et over-
slag på budget for dette på ca. 150.000,-.
Ansøgningen kan evt. sendes til Hjørring
Kommunes Landsbypulje.

• Kulturaktiviteter v/ Edith Jess
Kulturgruppen har holdt 5-6 møder

siden januar. Gruppen præsenterer en
række planer for kulturelle aktiviteter i
området:

Gennemgang af nye bøger ved bibliotekarer fra
biblioteket i Hjørring. -Måske kunne arrangeres noget
lign. for børn/unge.

Teateropførelse evt. rejsende teater og/eller i
samarbejde med lokale kræfter.
En anderledes kunstoplevelse i år hvor vi mangler
kunstudstillingen. Få en kompetent kunstner til at
gennemgå skolens kunst. Hvad har det givet området
at der har været kunstudstilling her i mange år.
Arrangementer sammen med andre.
Foredrag sammen med skolen og evt. kirken.
Åben by/land arrangement hen på sommeren,
som reklamefremstød for området, i samarbejde med
landbrug, institutioner, foreninger og hvem der har lyst.

Arrangementet Åben by/land tænkes
gennemført i august. Man kan lave en
slags adgangstegn, der købes ved det
første sted, man besøger, og som giver
gratis adgang til alle øvrige ’åbne huse’.

• Byforskønnelse v/ John Lund
Gruppen har sat sig som mål at

komme med indspil til, hvordan byen og
området kan gøres mere attraktiv for fast-
boende, gæster og tilflyttere. Gruppen
foreslår, at man indgår i et samarbejde
med studerende fra Aalborg Universitets
fakultet for Arkitektur og Design, og stu-
derende fra Landbohøjskolens linie for
Landskabsarkitekter. De studerende kan
få som opgave at komme med forslag til
en sammenhængende indsats til forskøn-
nelse af området.

Man skal fra byens side komme med
ideer/ønsker/visioner for området, som de
studerende kan arbejde ud fra. Man skal
som udgangspunkt ikke hænge sig i den
eksisterende lokalplan.

Gruppen har forslag om, at man ser
på følgende:

Byportal ved ind- & udkørsel af byen
Vedligeholdelsesfrit vartegn med bykort evt. skabt af
lokal kunstner
Bedre trafiksikkerhed ved skolen
Belysning og busstop
Trafikale forbedringer m. eks. chikaner
Parkeringsforholdene i hovedgaden
Forbedring af belysningsforholdene i hovedgaden
Lys på bygninger, gadelys
Udsmykning
Kunst ved Sparekassen, Kunst ved Multihuset
Forslag til farvevalg af bygninger i hovedgaden for at
give sammenhæng
Plantning af træer i hovedgaden
Ny beplantning evt. som støtte for trafikregulering
Anderledes skiltning langs hovedgaden
Bedre og mere original skiltning

Tidshorisonten i relation til samar-
bejdet med studerende er efter sommer-

 

MULTINETVÆRKET

GLÆD JER
Den 20. august
sker der noget i
vores område:

Vi arrangerer
„Åben by og land“
og inviterer alle til at
komme og se, hvad

vi kan og hvorfor
 POULSTRUP

ER ET GODT STED
AT BO.

Vi håber at alle har lyst til
at være med til denne
spændende dag. Adskil-
lige har allerede vist
interesse og har givet
tilsagn om at ville deltage.

Det drejer sig om
institioner, foreninger,
landbrug og private
erhverv, der kan skabe
interesse for vores
område.
Mere information følger.

Udvalget for

kulturelle aktiviteter.

DET SKER I POULSTRUP
 28. maj: Lokalhistorisk Forening
           har udflugt til Lille Vildmose
   4. juni: Børnenes Jord

fødselsdsgsfest
   4. juni: Forsamlingshuset

grisefest
   5. juni: Klostermarked

og åben kirke
   7. juli: Vrejlev kirke

kirkekoncert
17.  juli: Vrejlev kirke

kirkekoncert
  6. august: Byfest i Poulstrup
20. aug: Åben by og land

mange aktiviteter
21. aug: Vrejlev præstegård

friluftsgudstjeneste

af Inge Lise Jæger Sørensen
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huset som en slags Sognehus. Provsti-
udvalget ønsker dog ikke at støtte pro-
jektet for nuværende men måske i 2007.
Menighedsrådet vil dog under alle om-
stændigheder benytte huset.

Kristian Kjær giver et kort referat af
mødet på Hjørring Kommunes tekniske
forvaltning med Ole Ørnbøll og Andreas
Duus d. 18. marts. Her orienteres forvalt-
ningen om de aktuelle aktiviteter, og re-
præsentanterne fra Poulstrup får indblik i
de økonomiske muligheder, forvaltningen
har for at støtte arbejdet i området. Mø-
det er særdeles positivt for alle aktivite-
terne i byen. Der opfordres til at få udar-
bejdet ansøgninger til stort se alle
projekterne.

Folkene bag Multihuset er glade for
den opbakning, de nu møder fra alle si-
der. Kun Aktivitetscentret har takket nej
til at deltage i samarbejdet, og dette re-
spekteres naturligvis.

Tankerne om et motionscenter som
del af Multihuset bliver nu overført til
hallens regi. Vrejlev-Hæstrup Fonden vil
i løbet af vinteren 2005 få etableret et
motionscenter på ca. 100 m2 i forlængelse
af hallens baderumsfaciliteter.

Finansieringen er godt på vej.

• Klosterruten
v/ Knud Birch Andersen. Denne

gruppe er opstået efter borgermødet i ja-
nuar, da man syntes, at ideen om et sti-
system skulle forfølges. I gruppen sidder
også John Lund,  Kristian Kjær og Troels
Holst, hvor de 2 sidstnævnte begge er
lodsejere på det område, ruten tænkes
ført.  Nordjyllands Amts pulje til 3. mands
projekter er blevet ansøgt om et beløb på
145.000,- til etablering af ruten. Man ven-
ter svar ca. 3. maj 2005.

En af ideerne med ruten er at anlægge
forskellige aktiviteter for børn og voksne.
Det kan være legeredskaber og kunstvær-
ker af de træer, der væltede i stormen d. 8.
januar 2005. Hjørring Kommunes tekni-
ske forvaltning er positive overfor denne
aktivitet, såfremt amtet giver grønt lys.

Debat om det videre forløb
Indtil udgangen af maj måned, vil

LandboNord fortsat tage initiativer og

give ’gratis’ rådgivning i forbindelse med
projekterne knyttet til Multinetværket.
Derfor skal der lægges nogle planer for
de respektive projekter og deres videre
forløb.

Man efterspørger endnu et borger-
møde i Poulstrup i maj, som opsamling på
de mange aktiviteter inden projektet af-
sluttes fra LandboNords side. Ideen ta-
ges til efterretning.

Indspil til projektafslutning
Inge Lise Jæger Sørensen foreslår en

fælles afslutning for projektdeltagere og
borgere i områderne Tårs og Poulstrup i
juni måned, hvor aktiviteterne og visio-
nerne præsenteres for hinanden og invi-
terede politikerne – også de, der vil tegne
Hjørring Ny Kommune fra 2007 - samt
LandboNord’s Hovedbestyrelse etc.

Til et sådan arrangement kan invite-
res en ekstern oplægsholder til videre in-
spiration i arbejdet med landdistrikts-
udvikling. (Eks. borgmester i Holbæk Jørn
Sørensen, formand for ”Indenrigs- og
sundhedsministerens tænketank om ud-
vikling af lokalt demokrati”).

Poulstrup vil gerne lægge lokalitet til
afslutningen.

Eventuelt
I forlængelse af oplægget til et nyt

forum for støtte af små-projekter under
pkt. 2/IT-portalen giver Arne Larsen Le-
det til kende, at skolen ønsker at støtte et
sådant initiativ. Man vil gerne i forbin-
delse med de årlig kunstudstillinger indgå
under en paraplyorganisation, der koor-
dinerer og evt. administrerer områdets
kulturelle og markedsføringsmæssige ak-
tiviteter.

Der er generel interesse for at arbejde
videre med en sådan konstruktion.

På mødet med tovholderne d. 12. april
skal man diskutere gruppernes/forenin-
gernes holdning til etablering af en for-
maliseret forening/fond/netværk til vide-
reførelse af Multinetværkets aktiviteter.

Hjørring d. 1. april 2005

Inge Lise Jæger Sørensen

referent

ferien 2005. Ved semesterstart i septem-
ber vil der igen være studiegrupper, der
vil være interesserede i at få sådan en
opgave. Deres forslag kan evt. ligge klar
i foråret 2006. Planen er at invitere de stu-
derende på besøg i byen og området for
at se på mulighederne. Der skal være en
påskønnelse af deres arbejde ved afleve-
ring.

•  IT-portalen v/ Inger Hansen
Inger Hansen har i tæt samarbejde

med Knud Birch Andersen opbygget en
IT-portal for området på adressen
www.poulstrup.net.  Se omtalen på ven-
stre side. Vrejlev-Hæstrup Fonden står
som ejere af hjemmesiden.

Siden skal fungere som en kilde til
nyheder, debat og samspil både lokalt og
med omverdenen. Derfor opfordres alle
byens borgere til at bidrage med indlæg,
billeder og små historier til siden. Porta-
len kan også bruges som forum for debat
om nærdemokrati i lokalsamfundet forud
for kommunalvalget til november.

Inger Hansen vil gerne forsætte med
opdatering af siden.

Der kommer forslag om etablering af
et forum, der kan stå som ejer af bl.a. IT-
portalen og Lokalbladet samt diverse pro-
jekter– en fond med en vis kapital hvor
små-projekter kan få en hjælpende hånd.

• Multihuset v/ Kristian Kjær
Kravet fra Hjørring Kommune om

bred, lokal opbakning til etablering af
Multihuset blev desværre ikke indfriet i
2004. Folkene bag projektet havde håbet,
at kommunens bevilling på 1. mio. kr. ville
blive ’rullet’ til budgettet for 2005. Det
skete imidlertid ikke. Forholdene er yder-
ligere vanskeliggjort, da ansøgninger i
2006 skal have støtte fra de øvrige kom-
muner, som kommer til at indgå i Hjørring
Ny Kommune. Gruppen bag Multihuset
har kontakt til Kulturudvalget i Hjørring
Kommune, og sagen følges op.

Med baggrund i tilbagemeldingerne
fra bl.a. Kulturgruppen og gruppen om-
kring aktiviteter for børn og unge er be-
hovet for etablering af Multihuset klart.
Menighedsrådet har desuden tilkendegi-
vet, at man agter at placere al ungdoms-
arbejdet omkring skolen. Derfor har man
søgt Provstiudvalget om støtte til Multi-

MULTINETVÆRKET
 

af Inge Lise Jæger Sørensen



LOKAL
bladet 39

FRI for MOBNING
Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag

er der nu sat fokus på TRIVSEL .
Bestyrelsen er gået i gang med at udarbejde

et Princip for trivsel på skolen og i daginstitutio-
nerne.

Gennem de senere år er der sket en del med
skolens ydre rammer, Indskolingsafdelingen,
Wuwni, Bålhuset, Mediateket og Gangarealer. Vi
har nu gode rammer til at fordre en god trivsel, det
der nu skal ses på er samværet mennesker imel-
lem.

Først og fremmest er børnene i fokus, men det
er også vigtigt at personalets trives, for det er
dem der skal have overskud til at opdage og tage
hånd om de situationer der kan opstå børnene
imellem. Der skal tages initiativ til at inddrage for-
ældrene i arbejdet. Der skal defineres grænser, og
skabes vilje til at overholde disse.

Der skal nedsættes et udvalg med pædago-
ger fra børnehave og fritidsordning, med lærere
fra både indskolings- og udskolingsteam, med for-
ældre- og ledelsesrepræsentanter. Udvalgets før-
ste opgave bliver at lave en handlingsplan, der
kan træde i kraft så snart der opdages tegn på
børn der udsættes for mobning eller på anden måde
ikke trives. Der findes andre institutioner hvor
dette virker, herfra er der allerede indhentet ideer
og forslag, der kan virke som inspirationskilde.

Skolens værdigrundlag og aktuelle fokus-
punkter kan læses på skolens hjemmeside: http://
www.vrejlevhaestrup-skole.dk  Se under punktet
„Faktasider“

Skuespiller Pia Mourier
Den 7. april afholdtes det årlige klasse-

forældrerådsmøde med overskriften „Den gode
tone“.

Som en del af fokusområdet trivsel var skue-
spiller Pia Mourier inviteret til at fortælle om krops-
sprog. Pia Mourier formåede med billeder og skue-
spilkunst som eksempler at anskueliggøre for til-
hørerne, hvordan kropssprog har indflydelse på
den måde, vi som mennesker opfatter og reagerer
på hinandens adfærd. Pia Mourier forstod at ind-
drage tilhørerne i debatten om det talte sprog med
eksempler og med opgave, som tilhørerne skulle
løse i grupper.  Det var en underholdende og lære-
rig aften, som nemt kunne være fortsat længere end
de fastsatte 2 timer.

Fra skolebstyrelsenSiden sidst.
Vi har igen samarbejdet med PV

Sport 81 om den store Julelegeaften,
hvor der kom flere hundrede børn
og voksne. Som et nyt tiltag og sam-
arbejde mellem Ministrup og PV
Sport 81, afviklede vi en Fastelavns-
legeaften i hallen, og vi var spændte
på hvor mange der ville komme. Men
hallo – vi blev næsten rendt ned af
ikke færre end 270 børn og 130
voksne. Med sådan en flot opbak-
ning, er der allerede nu tale om et
arrangement, som er kommet for at
blive. Vi håber på mindst ligeså
mange og flotte udklædninger til
Fastelavnslegeaftenen næste år.

Ny i bestyrelsen
Vi har haft generalforsamling

den 3. marts 2005, og her fik vi en
enkelt udskiftning i bestyrelsen, idet
Allan Chr. Andersen valgte at for-
lade bestyrelsen. Allan har været med
i bestyrelsen i en årrække og afløses
af Trine Mortensen. Allan fortsætter
heldigvis som web-master  for vores
hjemmeside www.ministrup.dk hvor
der findes en masse oplysninger om
Børnenes Jord, samt en masse gode
billeder. Vi siger samtidig velkommen
til Trine, som vi allerede kender som
en trofast hjælper til vores arrange-
menter. Bestyrelsen består nu af:
Bodil Nielsen, Søren Risager Peder-
sen, Ralph Garcia, Trine Mortensen,
Morten Skovsgård, Per D. Thomsen
og Henrik Hansen.

Ansøgning om udskift-
ning af legeredskaber

Børne- og ungdomsgruppen i
„Projekt Multinetværk på landet“
havde bedt os om, at lave en ansøg-

Nyt fra Ministrup - Børnenes Jord

ning om udskiftning af nogle af de
mere end 30 år gamle legeredskaber
på Børnenes Jord. Det gjorde vi selv-
følgelig meget gerne, og vi har søgt
om 155.000,- kr. + arbejdsløn, og er
nu spændte på om ansøgningen gi-
ver os midler til nye tiltrængte lege-
redskaber. Bestyrelsen i Ministrup
arbejder også selv med forskellige
ansøgninger, da Børnenes Jord ikke
modtager nogen former for offentlig
støtte. Vi takker også for de mange
støttemedlemskaber, der er blevet
tegnet. Har man ikke nået/husket det,
og ønsker man at støtte børnenes
eget værested i Poulstrup, så kan
man indbetale støttebeløb i Spare-
kassen Vendsyssel, Poulstrup afde-
lingen. Alle beløb – store som små,
modtages med glæde.

Vedligehold på
legepladsen

Når dette blad bliver delt ud,
håber vi at der er blevet vejr til, at
opholde sig ude, for vi har nogle
vedligeholdelsesarbejder med bl.a.
skibet og enkelte legeredskaber. Vo-
res store håb er dog, at ovennævnte
ansøgning kan give os mulighed for
udskiftning af nogle af de ældste
legeredskaber.

Fødselsdagsfesten 2005
I år kan Ministrup – Børnenes

Jord fejre 34 års fødselsdag (det er
jo faktisk fantastisk og dejligt). Vi
havde kig på lørdag d. 11. juni til af-
holdelse af fødselsdagsfesten, men
her fylder Prins Henrik år og mange
af byens børn tager med spejderne
på Muslejr, så istedet har vi valgt
LØRDAG D. 4. JUNI FRA KL. 13-16,
så sæt kryds i kalenderen og kom til
fødselsdagsfest på Ministrup – Bør-
nenes egen Jord lige midt i Pouls-
trup. Der bliver igen en flot tombola,
fiskedam med fangstgaranti, under-
holdning, konkurrencer samt en
masse godt til hals og mave. Vi ses.

     Henrik  Hansen

S   ET&
SKET

Trine
Mortensen



        GRISEFEST I
FORSAMLINGSHUSET
Vi gentager successen og afholder Grisefest med
Cralpaj-revyen i Poulstrup forsamlingshus

Lørdag d. 4-6-05 kl. 18.30 – 02.00

Menu: Helstegt pattegris med flødestuvede kartof-
ler, salat og flutes. Drikkevarer kan købes til yderst
favorable priser. Der må ikke medbringes egne
drikkevarer.

Alle er velkomne – også ikke medlemmer af
borgerforeningen.  Vi håber på stor tilmelding.

Musikken bliver leveret af „After Eight“ , den
populære duo, der spiller musik til alle aldre.

Prisen for hele denne skønne aften er 100.- pr. person

Billetter kan bestilles og afhentes inden d. 25-5-05 ved
Palle Kokholm  98988632
Mona Pedersen 98988574

             Arr. Borgerforeningen for Poulstrup og Omegn.

Der blev afholdt generalforsamling i Poulstrup-forsamlings-
hus mandag d. 28. februar 2005. Der var pænt fremmøde – i alt var
ca. 50 pers. mødt op. Aftenen startede med servering af Monas
hjemmelavede gule ærter med div. tilbehør, øl og snaps.

Herefter til den mere alvorlige afdeling af aftenens program.
Troels Holst blev valgt til dirigent og Erik Jess og Poul Buje til
stemmetællere. Formanden fremlagde sin beretning for året, der er
gået – og dette blev godkendt.Herefter fremlagde Arne Møller Jen-
sen regnskabet, der blev godkendt uden indsigelser.

Så var der valg til bestyrelsen – hvor Palle Kokholm og Tove
Mortensen blev genvalgt – mens Herluf Olesen ikke ønskede gen-
valg. I stedet blev Inge Christensen valgt ind i bestyrelsen.

Grethe Thomsen blev genvalgt til revisor.
Herluf Olesen vil stadig stå for udlejningen af forsamlingshu-

set, samt borde og stole m.m.
Bestyrelsen for Poulstrup og Omegns Borgerforening ser her-

efter således ud:
Formand:     Palle Kokholm
Næstformand:    Mona Pedersen
Kasserer:     Arne Møller Jensen
Sekretær:    Jette H. Christensen
Øvrige medlemmer:
Inge Christensen
Ole Christensen
Tove Mortensen

Formandens beretning ved
generalforsamlingen

Foråret gik med de sidste renoveringer af forsamlingshuset –
nye herre toiletter, maling af salen og andre småting.

Vi holdt en grisefest d. 12-6-04 med stor succes. Vi afholder
grisefest igen i år d. 4-6-05.

Sankt Hans aften afholdt vi med rideklubben, men dette var
ingen succes – meget dårligt vejr.

Vi holdt julefrokost for Borgerforeningens bestyrelse og
Borgerforeningens venner og de der hjalp til med renoveringen.

D. 27-12-04 var der juletræ – hvor Joanna kom og underholdt
– en rigtig god aften med mange fremmødte.

D. 6-2-05 blev der holdt fastelavnsfest med mange flotte ud-
klædninger.

Borgerforeningen var inviteret til møde d. 8.11.04 af
LandboNord i sognehuset. Emnet var Multinetværk på landet.
Poulstrup og Tårs er blevet udpeget til at være forsøgsprojekt. Der
er bevilget 230.000 kr. af indenrigsministeriets landsdistrikt pulje til
forskellige projekter.

På mødet d.17-1-05 blev der lavet forskellige arbejdsgrupper –
bl.a. om at lave en hjemmeside om Poulstrup på nettet.

Borgerforeningen, skolen, menighedsrådet, hallen, Sport 81
og forenings samvirke har søgt Hjørring Kommune om midler til et
foreningshus i en lidt anden udgave end første gang ideen blev
fremlagt idet forsamlingshuset og aktivitetscentret ikke mere er
med.

Borgerforeningen har indgået et samarbejde med brevdue-
foreningen om at køre bankospil hver torsdag.

Vi kører også præmiewhist hver onsdag med flot deltagelse.
Forsamlingshuset har været meget udlejet det sidste år.

Nyt fra Borgerforeningen
for Poulstrup og Omegn

Sommerudflugt.
Lørdag den 28. maj har Lokalhistorisk Forening  udfllugt
til Lille Vildmose, som i det forløbne år har været meget
omtalt.
Turen foregår i bus med afgang fra Vrejlev-Hæstrup skole
kl. 13.45 Efter en god times kørsel drikkes den med-
bragte kaffe på Vildmosegården, hvor vi møder Ingo
Petersen, som vil orientere os om livet i mosen og
senere lede på en ca. 2-timers bustur rundt til spæn-
dende lokaliteter i Lille Vildmose.
Efter rundturen er der middag på en lokal restuarant.
Hjemkomst ca. Kl.20.00. Turen  koster 200 kr. der in-
cluderer kørsel, rundvisning og middag, eksl. drikkevarer.
Bindende tilmelding senest 23. maj til: Henning Risom
Christensen, tlf. 98986063. Mobil 40636063, eller Erik
Jess, tlf. 98988063. Alle er velkommen  til at deltage.

Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Forening.



Tømrermester

Klaus Bonkegaard
Hovedgaden 69 - Poulstrup

Vinduer og døre i træ og plast
Tagarbejde

Reparationer
Ombygning

Kørsel med rendegraver
Mobil-tlf. 28183333

IMPORT
Plastvinduer og døre

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

Kvalitet til lavpris med garanti

Klaus Bonkegaard
Mobil-tlf. 28181333
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ØSTERMARKEN 51

Telefon 98988020

Hvidevold 2 - 9800 HJØRRING
Tlf. 98 92 33 33 - Telefax 98 92 33 28
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Skrædderi og Design

Voerhøj
Maskinstation A/S

Terpetvej 490, 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99

 98 98 85 99

Syning  af:
Selskabskjoler, brudekjoler,

Konfirmationskjoler

Hverdagstøj, børnetøj m.m.

Til alle typer

Lissi Vestergaard Pedersen
Høgsted gl. Mejeri
Høgstedvej 66
9760 Vrå

Tlf. 98 98 82 11        20 41 82 11
E-mail: lissi_skraedder@yahoo.dk

Træffes efter aftale

Kvalitet frem for kvantitet

Skrædderi i Høgsted
v/ Lissi Pedersen

Turistkørsel i
 ind- og udland

Kørsel med Liftbus
Udflugtskørsel

Minibusser
Selskabskørsel

Saksager rejser
v/ Morten Saksager

Saksagervej 166
9760 Vrå

telefon 98982300
telefax 98988366

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

TLF. 9898 8507
   9896 1701

FAX. 9898 8581
       - 9896 1995

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



Præstevej 61 - Hæstrup - Hjørring
Bestil tid på tlf. 98 90 10 41

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

Der er ingen økonomisk risiko, du må
have adgang til bil og internet, være
initiativrig og kreativ.
 Mere info på www.flp.dk
 
Henvendelse :  
Kim Madsen,  tlf 60202070 eller
kim@flp.dk

Neuromedia Aps
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Mobil: 20438491
Telefax: 98988591
E-mail: pst@pst-poulstrup.dk
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 REDAKTION
Ansvarshavende Niels Chr Scheel Lassen, Vrejl. Kirkevej 28, 9760 98986043
Foreningsstof og annoncer Erik Jess, Hovedgaden, 78, 9760 Vrå 98988063

           Lokalstof         Karen Nielsen, Præstevej 10, 9800 Hjørring            98986514
           Redigering                      Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå            98988027

Korrektur Kirsten Blichert

     LOKALSTOF
Bastholm/Tollestrup Lillian Toft Jensen,Bastholmmøllevej 31, 9760 V. 98988422
Guldager Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå 98986166
Gunderup Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå 98986495
Harken Ingen meddeler
Hæstrup Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring 98986467

   Hæstrup                      Hanne Broberg, Hæstrupvej 29, 9800 Hjørring            98986555
           Høgsted                      Ingen meddeler

Hæstrup Mølleby Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring 98986289
Rønnebjerg Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå 98988029
Poulstrup Ingen meddeler

     FORENINGSSTOF
Børnenes jord Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
Harken borgerforening Niels Jørgen Nygaard, Hæstrup Hedevej 34, 9800 Hj. 98986257
HUGF Åse Hvidberg, Ålborgvej 603, 9760 Vrå 98986446
4H Annette Larsen, Ny Rønnebjergvej 129, 9760 Vrå 98988461
Hæstrup menighedsråd Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333
Møllehaven Ingelise Villumsen, Møllemarken 2, 9800 Hjørring 98986346
Poulstrup Badmintonklub Pia Larsen, Smedievejen 20, 9800 Hjørring 98986504
Poulstrup Borgerforening Jette Christensen, Gønderupgaardsvej 205, 9760 Vrå 98986844
Poulstrup Rideklub Vibeke Hansen, Engkærvej 12, 9760 Vrå 98998674
Skolebestyrelsen, V-H skole Elin Christensen, Terpetvej 210, 9830 Tårs 98831205
Skovager Børnehaven Skovager, Skovager 7, 9760 Vrå 98988327
KFUM-Spejderne Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
Sport 81 Britta Bak, Græshedevej 40, 9760 Vrå 98986468
Støttef. f. Aktivitetscentret Gudrun Nielsen, Munkholmvej 4, 9760 Vrå 98988371

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

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

Bladets formål er at
formidle nyhedsstof fra
området, og at støtte og
synliggøre forenings-
livet og lokalsamfundet
udadtil og give en tids-
dokumentation for efterti-
den.

Bladets økonomi  bygger
på  brugerbidrag fra
læserne, foreningsstøtte,
sponsorer og annoncører.

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

NÆSTE NUMMER

STOF TIL LOKALBALDET
Alle er velkomne til at indlevere,
hvad man har, stort eller småt, til
meddelerne eller redaktionen.
SIDSTE FRIST FOR
INDLEVERING ER:

         10. JANUAR
         10.  APRIL

10. JULI
10. OKTOBER

LOKALBLADET
VEJVISER

20. FEBRUAR
20.  MAJ
20. AUGUST
20. NOVEMBER

Bladet udkommer
4 gange årligt ca.

Næste blad bringer 1. del af en artikel af pensioneret overlærer Egon Juul Jensen, Tårs,
om barndomstiden i Poulstrup, den gang byen endnu havde et blomstrende forretningsliv.
Billedet herover viser automekaniker Nørkjærs første forretning, inden han flyttede til
modsatte side af Hovedgaden hvor nu Bent Nielsen bor.
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FORENINGS
VEJVISER

SKOLEN
Vrejlev-Hæstrup  skole Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå 98988125
Skoleinspektør, privat Hanne Thorup, Harkenvej 3, 9760 Vrå 98998059
Viceskoleinspektør, privat Arne Larsen-Ledet, Irisvej 1, 9760 Vrå 98982127
Viceskoleinspektøren kontoret......................................................................... 96231581
Lærerværelset ....................................................................................... 96231588
Skolens telefax ...................................................................................... 98988308
Skoletandplejen ...................................................................................... 96231586
Teknisk serviceleder ...................................................................................... 96231584
Teknisk serviceleder privat Christian Højer Jørgensen, Elmager 3, 9760 Vrå ......... 98988543
Skolevejlederen ..................................................................................... 96231583
Skolebiblioteket ..................................................................................... 96231585
Skolefritidsordningen ..................................................................................... 96231587
Juniorklubben ..................................................................................... 96231587
Ungdomsklubben ..................................................................................... 98988367
Ungdomsskolen Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå  ......................... 96239708
Skolebestyrelsen Poul Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå........................... 98988267

DAGINSTITUTIONER
Møllehaven Møllemarken 2, 9800 Hjørring 98986346
Skovager Skovager 7, 9760 Vrå 98988327

PLEJEHJEM
Poulstruplund Hovedgaden 116A, Poulstrup, 9760 Vrå 98988040
Skovgården Ålborgvej 49, 9800 Hjørring 98922187

KIRKERNE
Kirkebilen: Tårs Taxa 98961701
Sognepræsten           Niels Christian Lassen, Vrejlev Kirkevej 28, Vrå 98986043

Træffes bedst på hverdage kl. 12-13 (ikke mandag).
Kirkesanger Anders Boelt Kristensen, Gravensgade 23, 9700 Br. 98986801
Organist Helen Berggren, Lundhøjvej 36, 98000 Hjørring 98903970

            Vrejlev Kirke: Kirkegårdskontoret (bedst mandag-fredag kl. 12-13) 98988360
Kirkegårdsleder Peter Boel Beck (privat), Skævevej 6, 9352 Dybvad 98864542
Menighedsrådet Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå 98988027

Hæstrup kirke:
Menighedsrådet Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333
Graver Jørgen Christensen, Guldagervej 330, 9800 Hjørring 98986052

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
Harken Borgerforening Niels Jørgen Nygaard, Hæstrup Hedevej 34 9800 Hj. 98988257
HUGF Hanne Lise Hansen, Ålborgvej 841, 9760 Vrå 98988610
4H Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå 98988271
Lokalhistorisk Forening Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9800 Hj. 98988034
Poulstrup Badmintonklub Klaus Nielsen, Haurholmvej 101, 9800 Hjørring 98986436
Poulstrup Borgerforening Palle Kokholm, Gønderupvej 65, 9760 Vrå 98988632
Poulstrup rideklub Dorthe Christensen, Munkholmvej 66, 9760 Vrå 98988825
KFUM-Spejderne
Sport 81 Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå 98988583
Støttef. for  aktivitetscentret Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå 98988271
V-H. Folkedansere Ingrid Vangsted, Saksagervej 301, 9760 Vrå 98988969

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
Poulstrup Aktivitetscenter Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå 98988011
Poulstrup Forsamlingshus Birkager 6, 9760 Vrå 98988449
Poulstrup Missionshus Hovedgaden 16, 9760 Vrå v/ Erik Christensen 98988492
Poulstrup Ridehal Munkholmvej, 9760 Vrå 98988491
Vrejlev-Hæstrup Hallen Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå 98988088
Sognehuset ved Vrejlev kirke Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98988360

 MAIL-GUIDE

TID OG STED

SOGNEPRÆSTEN:
NCSL@km.dk
VREJLEV KIRKE:
Vrejlev.kirke@post.tele.dk
MENIGHEDSRÅDENE
knud@birch-andersen.dk
erik_k@post.tele.dk
LOKALBLADET:
NCSL@km.dk
lokalbladet@poulstrup.net
POULSTRUP.NET
poulstrup.net@gmail.com

NORDJYSKE   STIFTSTIDENDE:
hh@stofanet.dk
SKOLEN:
vrejlevskole@hjoerringkom.dk
SPAREKASSEN
„VENDSYSSEL“:
mail@sparV.dk.
SPORT 81:

pv81@tdcadsl.dk

MAIL-GUIDE

BØRNENES JORD:

www.ministrup.dk

KIRKERNE:

www.vrejlev-haestrup-sogne.dk

SPAREKASSEN
„VENDSYSSEL“:

www.sparekassen-vendsyssel.dk

POULSTRUP.NET:

www.poulstrup.net

 WEB-GUIDE
SPORT81:
www.pv81.dk

LOKALHISTORISK ARKIV:
Åbent: Mandag     16.00-18.00

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

BOGBUSSEN:
Høgsted: Mandag 16.10-16.50
Harken:  Onsdag  16.10-16.35
Tollestrup:Onsdag16.50-17.20
Poulstrup:Mandag17.00-18.00

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


