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Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke

AKTIVITETSKALENDER

Gudstjenester i  Vrejlev og Hæstrup kirker Indre Missions Samfund

Søndag den 19. februar:
(Mark. 4, 26-32)
Vrejlev Kirke: kl. 14 ved Inge With
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 26. februar:
(Luk. 18, 31 43).
Fastelavns søndag
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Hæstrup Kirke: kl. 9

Forsamlingshuset i Poulstrup kl 13
Børnegudstjeneste og
efterfølgende tøndeslagning.
Se annonce

Søndag den 5. marts
(Luk. 22, 24-32)
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup kirke: kl. 10.30

Søndag den 12. marts
(Mark 9, 14-29)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 19. marts
(Joh. 8, 42-51)
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 26. marts
(Joh. 6, 24-37)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 2. april
(Luk. 1, 46-55)
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 9. april
(Mark. 14, 3-9 eller Joh. 12, 1-16)
Vrejlev Kirke: kl. 14 ved NN
Hæstrup Kirke: Ingen

Skærtorsdag,
torsdag den 13. april
(Joh. 13, 1-15)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Hæstrup Kirke: kl. 19

Langfredag, fredag den 14. april
Vrejlev Kirke: kl. 9
liturgisk gudstjeneste
Hæstrup Kirke: kl. 10.30
liturgisk gudstjeneste

Påskedag, søndag den 16. april
(Matt. 28, 1-8)

Søndag den 7. maj
(Joh. 14, 1-11)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Hæstrup Kirke: kl. 9

St. bededag, fredag den 12. maj
(Matt. 7, 7-14)
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 14. maj
(Joh. 8, 28-36)
Vrejlev Kirke: kl. 9 ved NN
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 21. maj
(Joh. 17, 1-11)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Hæstrup Kirke: kl. 9

Kristi himmelfarts dag,
torsdag den 25. maj
(Luk. 24, 46-53)
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 28. maj
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Hæstrup Kirke: kl. 9

Pinsedag, søndag den 4. juni
Joh. 14, 15-21)
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Mandag den 5. juni
Joh. 6, 44-51
Vrejlev Kirke: kl. 10.30 musikgudstj.
Hæstrup Kirke: Ingen

Fredag den 3. marts:
Sangaften hos Hanne og Per Møller,
Smedievejen 95

Torsdag den 14. marts:
Bibelkredsmøde hos Margit og Erik Christensen,
Bastholm Møllevej 175

Mandag den 3. april:
Møde i Vrejlev Sognehus. Taler: Peer Hugo
Jørgensen, Gærum

Mandag den 1. maj:
Møde i Vrejlev Sognehus. Foredrag ved
sognepræst Niels Christian Lassen:
Hvad betyder det, at vi er lutheranere?

Han vil komme ind på det mest centrale i den
lutherske teologi.
Et af områderne vil være forholdet mellem tro og
politik.

Alle møder er kl. 20

Alle er velkomne
Kontaktperson:
Erik Christensen,
tlf. 98 98 84 92

Dagsordener og mødereferater
Alle møder er offentlige og afholdes normalt i
sognelokalet.
Dagsordner, regnskab og budget er fremlagt på
kirkegårdskontoret 1 uge før mødedatoen.
Referater fremlægges samme sted og ophænges
også i kirkens opslagsskab på parkeringspladsen.

Menighedsrådsmøder - Vrejlev sogn

Torsdag den 23 marts:
Fællesmøde
KL. 19: Regnskabsmøde
torsdag den 18. maj:
kl. 14: Kirke og kirkegårdssyn
Kl. 19: Budgetmøde
Torsdag den 8. juni:
Økonomiudvalgsmøde
Torsdag den 22. juni:
kl. 19: Fællesmøde
Torsdag den 28. sept:
Fællesmøde¨
Torsdag den 23. november:
Menighedsrådsmøde

Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Hæstrup Kirke: kl. 9

2.påskedag, mandag den
17.april (Joh. 20, 1-18)
Vrejlev Kirke: kl. 11
børnegudstjeneste
Hæstrup Kirke: kl. 10
børnegudstjeneste

Søndag den 23. april
(Joh. 21, 15-19)
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 30. april
(Joh. 10, 22-30)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
konfirmation
Hæstrup Kirke: Ingen
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„Hvem skal nu betale?“
Det er omkvædet på en gammel revyvise, og det gælder også når man

står med  ansvaret for økonomien i „Lokalbladet“.
Der er hele tiden udgifter forbundet med at lave et sådant  blad, og de

skal jo gerne dækkes ind. Især er portoen steget betydeligt, i den tid vi
har stået for bladet

Der har heldigvis hele tiden været god opbakning omkring bladet,
når det gælder økonomiske tilskud fra beboerne i området, og det skal
alle, der har ydet deres bidrag have tak for. Der skal også lyde en tak til
bladets annoncører, uden jeres opbakning ville det være endog meget
vanskeligt at udgive bladet i den kvalitet vi gør

Dog har der i det sidste år været en tendens til at færre har betalt. I
2004 var der 268 beboere der betalte mod 248 i 2005. Det svarer til, at ca
25% af de husstande, der modtager bladet i deres postkasse, benytter
det indlagte girokort. Dette maner til eftertanke, hvis vort blad fortsat
skal kunne eksistere.

Er bladet for kedeligt, er der for lidt stof af interesse eller er det bare
glemsomhed? Vi ved det ikke i redaktionen, men vi hører gerne fra læ-
serne med gode råd og kritik.

Vi har i 2005 prøvet at modernisere bladet med fire ekstra farvesider,
hvilket er en ekstra udgift, i forhold til de foregående år.

Så derfor, er du tilfreds med bladet, så tag godt imod det indlagte
girokort. Er der noget du er utilfreds med, så sig det til redaktionen, så
skal vi prøve at rette det, men indbetal alligevel dit girokort. Det er den
eneste måde, hvorpå vi kan lave det bedst mulige blad fremover.

       Redaktionen

Vinterstemning ved spejderhuset
Foto: Henrik Hansen

Gæt og vind en god flaske rødvin på dit girokort
Hvor mange af LOKALBLADETs læsere indbetalte i 2005

et beløb på girokortet?

Skriv det rigtige svar på girokortet inden du indsender DIN betaling,
og du deltager i udtrækningen om 3 flasker Poulstrupvin.

HUSK

FIND ARRANGEMENTERNE HER:
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På sin rute her i Møllebyen nåede storken lige at
aflevere en lille pakke på Præstevej 61. Karina og Jens
fik deres lille pige – Emma -, hun blev født den 23. april
2005.
Når mor arbejder i salonen og far i Skallerup Klit
Feriecenter, kommer mormor og passer Emma.

På Aalborgvej 499 bor Casper og Charlotte med deres 2 børn, William og Amalia Sofia.
Amalia Sofia er født den 28. september 2004. William har været i Lokalbladet.
Her er Charlotte med børnene på kanetur med julemanden.

På Aalborgvej 469 A bor Bettina og
Rene med deres lille dreng, som er født den
19. november.
Rene Nordgaard Olesen er fra Hjørring og er maler hos
Jesper Hansen.
Hobby/fritid males der også og spilles Squash.
Bettina Jensen er fra Lørslev og er salgsassistent, hun
har spillet håndbold i Tårs
Deres lille dreng skal hedde Mathias, når han bliver
døbt.
I huset er desuden en sort labrador, som hedder Mikkel
og som ikke kan lide gæster, desuden katten Pürüs.

Den 9. august 2005 blev Britta og
Arne Kristiansen, Græshedevej i
Harken forældre til en søn. Han
vejede 3830 g. og var 54 cm. lang.
Han blev døbt Simon Bak
Kristiansen den 11. december i
Vrejlev Kirke.

Simon

MathiasAmalia
Sofia og
William

Så har der igen været skiftedag på „Poulstruplund“
 Beboerne  fra „Fynsgade“ flyttede lige efter nytår tilbage til nyrenoverede lejligheder,
og denne gang  er det beboere fra „Skovgården“, som skal genhuses, mens deres
boliger renoveres. Lokalbladet byder de nye beboere velkommen  og håber at de må
få en god tid

Emma

GADESPEJLET

Nyt fra meddelerne
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Nu er jeg kommet helt hen til
huset ved siden af mine forældres,
altså nr. 31. Den første, jeg kan hu-
ske der, er Louise Bertelsen, eller
Louise Hoven, som vi kaldte hende.
Louise var en meget gammel kone
og et sødt gammelt menneske.

Jeg har gået meget inde ved
Louise som helt lille. Det var der,
jeg listede ind, når jeg lige skulle
have en mellemmad med pudder-
sukker. Da Louise døde, overtog
hendes søn Niels Bertelsen og
hans kone Anna huset. De havde
været skovarbejdere, der arbejdede
i Baggesvogn Skov, men i Pouls-
trup var Niels beskæftiget som land-
arbejder eller daglejer. Hans kone
gik ud og vaskede for folk. Niels
og Anna havde flere børn. Ham, jeg
husker bedst af dem, hed Christian
eller Kesse, som vi sagde. Umid-
delbart efter giftermål med Mary,
som var fynbo, boede de i norden-
den af nr. 31. Senere flyttede de til
Vrejlev Kloster , hvor Kesse blev
chauffør.

Efter Kesse og Mary var flyt-
tet fra nr. 31, flyttede et ældre æg-
tepar Inger og Otto Christensen
ind. De havde en søn, Kaj, som jeg
kommer til at omtale senere. Kaj bor
for øvrigt i Hjørring i dag. Inger og
Otto Christensen flyttede til Pouls-
trup fra Rønnebjerg, hvor de havde

et mindre landbrug. Jeg husker
dem kun som et par meget gamle
mennesker, der var gået på pen-
sion. Da Niels Bertelsen flyttede
fra huset, blev det solgt til Carla
Nielsen.

Det næste hus i rækken er nr.
33. Det kender jeg jo som ingen af
de andre, fordi det var mit barn-
domshjem. Min far Niels Jensen
købte huset i 1927 eller 1928 af
skrædder Jens Sørensen, en af de
tre skræddere i byen. Min far bo-
ede tidligere til leje i et hus i norden-
den af byen, vistnok nr. 66. Min
far købte huset til en rimelig pris,
omkring 7000 kr., men på de betin-
gelser, at han skulle acceptere, at
der var spøgeri på nordenden af
huset.

Jeg har aldrig selv oplevet
noget spøgeri der, men Jens Sø-
rensen var overbevist om, at der
var spøgeri. Far var ungkarl, da
han købte huset, og som husbe-
styrerinde havde han i det første
stykke tid sin søster Johanne, men
senere kom mor til som husbesty-
rerinde. Det endte med giftermål,
og efter fars død i 1972 blev mor
boende indtil midten af firserne,
hvor hun flyttede på plejehjem.

Far begyndte som skrædder,
men i 1935/36 begyndte han så
manufakturforretning, først med

arbejdstøj, metervarer og den slags.
Det kom sig af, at Benedikte Christen-
sen, som havde manufakturforretning
på den modsatte side af gaden i nr.
42, ønskede at ophøre med handel
med manufakturvarer og kun ville
have en lingeriforretning. Det var en
grossist fra Ålborg ved navn Hjal-
mar Vendelbo, som fik far sat i gang.
Far havde ingen penge, men Hjal-
mar Vendelbo satte et varelager ind
sammen med grossist Peter Petersen
i Hjørring. Det var på den måde, far
fik startet forretning. Det har utvivl-
somt været hårdt at starte på den
måde, men det gik.

Poulstrup
som jeg
husker

den
Lokalbladet bringer den 3.

beretning af Egon Juel Jensen
om Poulstrup i efterkrigstiden

TEMA
POULSTRUP

af Egon Juel Jensen

foto: Arkiv foto

Esther og Niels Jensen, Henning og Egon fra haven
til nr. 33 umiddelbart efter krigens udbrud i 1940

Hovedgaden 33 som huset så ud da Niels Jensen overtog det i 1927
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Der er utvivlsomt blevet skre-
vet på tværs af mange veksler, men
det hørte nu den tid til. Mange af
de store gårdmænd, som hørte til
fars kundekreds, havde også veks-
ler med far, hvilket kan ses i fars
målebøger og kassebøger, som lig-
ger på Lokalhistorisk Arkiv i Pouls-
trup. Det drejer sig om veksler på
3, 4 eller 7 kr. Far drev skrædder-
værksted og manufakturforretning
i mange år, men måtte i slutningen
af halvtresserne i nogen grad
stoppe skrædderiet, fordi han blev
syg og ikke kunne arbejde så me-
get mere.

De sidste elleve år af sit liv sad
han meget inden for vinduet og kik-
kede ud på livet, der pulserede forbi.
Manufakturforretningen blev luk-
ket i 1969. Da magtede de ikke at
køre det videre. Når jeg tænker på
huset, som jeg kendte det i min
barndom, var det et dejligt hus. I
dag ligner det en ruin, en skamplet
for Poulstrup, men det er jo ikke
Poulstrups beboeres skyld.

I 1941 eller 1942 købte far no-
get mere have til, nemlig stykket
bag vores have og hen bag nr. 31.
Det købte han af Jens Neve Lar-
sen, som havde ejendommen Hou-
ensgård i Nedre By. Far har lavet
mange ombygninger på huset og
forretningen. I 1938 byggede han
fire alen til sydenden af huset. Fire

alen var ikke meget, men nok til at
udvide forretningen. Hele tilbyg-
ningen med inventar kostede om-
kring 950 kr. Det var tømrer Alfred
Thiel, der havde tømrerarbejdet.
Senere er der bygget om adskillige
gange, jeg tror nitten gange i alt,
og mig bekendt er der kun en væg,
der står, som den oprindelig er sat.

Far og mor havde også tilknyt-
ning til Indre Mission. Det var nok
ikke den holdning, far var flyttet til
Poulstrup med, for jeg ved fra an-
dre, at han var en ivrig kortspiller,
og når jeg ved, hvem han omgik-
kes som ung, vil jeg tro, han har
haft et ret muntert liv.

Men for at drive forretning i
Poulstrup, og det er fars egne ord,
så var det nødvendigt at være med-
lem af Indre Mission. Vi børn måtte
være med i det samme løb, så det
var i søndagsskole hver søndag,
hvor man måske hellere ville have
været ude at lege, men i søndags-
skole skulle vi. Vi havde hver ene-
ste søndag en ti-øre eller to med
op til den nikkende negerdreng,
som stod i missionshuset. Pengene
skulle gå til de fattige børn i Su-
dan. At jeg mange gange har haft
den ukristelige tanke at snyde den
lille negerdreng og gå ind til Chri-
stian Kusk og købe en ti-øres is,
en rund is for ti-øren, må jeg blankt
indrømme, men modet svigtede al-
tid, og den lille negerdreng fik sin
ti-øre og nikkede pænt som tak for
den.

En af de ting, som jeg husker
nøje fra min barndom, er krigen. Jeg
husker tydeligt den 9. april om mor-
genen. Vi vågnede op til en infer-
nalsk larm, som jeg som barn i hvert
fald ikke kunne forstå, hvad var.
Men da vi kom op og så ud ad
soveværelsesvinduet, som vendte
mod vest, kunne vi se „de sorte
fugle“, med andre ord de tyske bom-
bemaskiner følge hovedvejen
nordpå på vej til Norge. Krigen følte
vi egentlig ikke megen ubehag af i
byen. Man vidste, at der var  mod-
standsfolk i byen. Vi vidste også,
at tyskerne, der havde deres ka-

serne i Vrå, gravede skyttegrave
omkring byen, men de generede os
egentlig nok ikke så meget. De var
jo også tvunget ind i den krig.
Mange af dem var polske drenge
eller unge mænd eller forretnings-
folk fra Hamborg, Berlin eller hvor,
de nu kom fra, som var sendt til
Danmark.

Far var ikke direkte involveret
i nogen modstandsbevægelse, men
en af de ting, som jeg kan huske,
er, at en eller anden mig ubekendt
person jævnligt kom med et lille
bundt blade, som bare blev stop-
pet op i tøjhylden på fars værksted.
Der blev ikke sagt noget, men i da-
gene efter kom forskellige menne-
sker. De skulle lige ind på værkste-
det, de stak hånden op i tøjhylden,
og alle gik med et lille blad. Jeg tror,
det var „Frit Danmark“. I hvert fald
et af modstandsbevægelsens
blade. Det var den måde, min far
deltog i Danmarks forsvar på.

Far og mor havde flere tjeneste-
piger, det var jo ikke unormalt den
gang. Min mor skulle passe forret-
ningen, min far skulle passe værk-
stedet, og så skulle der jo nogen til
at passe huset og hjælpe til i for-
retningen. Den første tjenestepige,
jeg kan huske, var Gudrun Tryk,
datter af maler Tryk, som jeg vil
omtale senere. Den næste, jeg hu-
sker, er Johanne Nielsen, som se-
nere blev gift med slagter Neder-
gård i Sterup. Anna Jensen, som
blev gift med Richard Jensen og
bosatte sig i Poulstrup, tjente også
hos os. Der var tre – fire stykker
flere.

I det næste hus, nr. 35, boede
vognmand Christian Nielsen og
hans hustru Anna. De havde til-
sammen tre børn. Anna havde søn-
nen Karl Wilhelm, dengang de blev
gift, og i ægteskabet fik de to døtre,
Margrethe og Else. Margrethe blev
gift med en svensker ved navn Stig
og flyttede til Sverige, Else blev gift
og bosatte sig i Hjørring. Karl Wil-
helm blev aldrig gift, han tjente på
forskellige gårde omkring Vrå. Han
var en meget stabil arbejder, som

POULSTRUP
TEMA

af Egon Juel Jensen

foto: Akiv foto

Esther og Niels Jensen. Det sidste
billede jeg har af far (1969) han døde i

1972

Esther og Niels
Jensen. Det

sidste billede
jeg har af far
(1969). Han

døde i 1972
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En eftermiddag, sandsynligvis en fredag eftermiddag, hvor
vores genbo Niels Thomsen kom ind på værkstedet til far. Det
gjorde han så tit. Han satte sig ned og tændte sig en cigaret eller
pibe tobak, så det var ikke unaturligt, men den dag var der lige-
som noget mærkeligt ved ham. Jeg og min bror blev sendt ud af
værkstedet, for der skulle snakkes om ting, som små ører ikke
skulle høre. Jeg har senere fået at vide, at Niels Thomsens ærinde
var at overbringe far en besked. Niels Thomsen skulle efter fars
udsagn have sagt: „Du ved jo godt, hvor jeg arbejder, nemlig for
tyskerne på Arsenalet i Hjørring.. Men du ved også godt, at jeg
ikke sympatiserer med tyskerne. Jeg kommer for at fortælle dig,
at jeg har hørt deroppe på kontoret, at du har en rulle hessian
liggende på loftet, og den kommer tyskerne for at hente på tirs-
dag.“ Da det var sagt, rejste Niels Thomsen sig og gik hjem til sit
på den anden side af vejen.

Der blev pludselig travlhed i det lille hjem. Jeg kan huske, at
far ringede til møbelhandler Quistgård i Vrå og spurgte, hvor
meget hessian, der skulle i en madras. Og der blev nok ikke sagt
ret meget andet end, at der kom nogle pakker de nærmeste dage.
Den hessian, der lå på loftet, blev skåret op i stykker, der pas-
sede til at lave madrasser af. Dengang kunne man nemlig kun
købe en madras til sengen, som var lavet af papir. Stoffet til
madrasser blev pakket i små pakker, og forskellige mennesker,
som far stolede på, der skulle til Vrå, fik en lille pakke med, som
blot skulle indleveres til møbelhandler Quistgaard. Om tirsda-
gen skete der præcis det, som Niels Thomsen havde forudsagt.
Tyskerne kom, stoppede op udenfor, og huset blev overtrampet
af militærstøvler. Der blev søgt, fars hylder blev rodet ned. De
søgte på loftet. Der lå meget andet end hessian på loftet, men
det var den, de var ude efter. Alt det silkefor, som far havde,
havde han smidt op oven på kvisten over værkstedet, bare smidt
derop, for senere at hente det ned til brug. Den sidste rulle fik vi
i nakken, da vi ryddede op efter min mor. Da skred den ned ad
skråvæggen. Tyskerne fandt ingen hessian, men de efterlod hu-
set i et forfærdeligt rod. Der blev aldrig snakket mere om den
hessian, men måske et halvt eller trekvart år senere, rullede en
flyttevogn op fra Quistgaard i Vrå. Ind bar man en egetræs-
spisestue bestående af et spisebord og fire stole, et dækketøjs-
skab, et rygebord, en sofa svarende til og en lænestol. Virkelig
gedigne ting og sager. Det holder den dag i dag og står i Køben-
havn ved min søn i ligeså fin stand som dengang, det kom til
Poulstrup. Der blev aldrig snakket om penge for møblerne, der
blev aldrig snakket om, hvor de kom fra, men det var den handel,
der blev lavet.

Om Quistgaard og far havde snakket sammen, ved jeg ikke,
men sådan gik det til, at far og mor fik de gamle møbler skiftet ud
til en fin egetræsspisestue.

var i pladserne i mange år. Da foræl-
drene døde, overtog han hjemmet.

Her boede han i flere år, indtil
han på en cykeltur blev kørt ned i
nærheden af Vrejlev Kro. Herefter
sad han i en kørestol på plejehjem-
met i Poulstrup indtil hans død i
halvfemserne. Christian Nielsen
drev vognmandsforretning med en
lille lastbil (for mig var den stor).

Det var en Ford 30 eller 31, som
lastede ca. 3½ ton. Med bilen kørte
han sand til folk, der havde brug
for det, mursten fra støberierne og
hvad der ellers var at transportere
til og fra Poulstrup. Christian Niel-
sen var uheldig med sit ene øje,
som han fik ødelagt ved at løbe
ind i en krog til at hænge cykler op
i på mekaniker Nørkjærs værksted.

Hvornår præcis han stoppede sin
vognmandsforretning, mindes jeg
ikke, men jeg tror ikke, han kørte
efter krigen. Hans kone Anna var
en meget dygtig sypige. Hun har
syet adskillige dragter, kjoler, brude-
kjoler og hvad der ellers skulle sys til
egnens damer. I meget travle perio-
der hjalp hun min far på værkstedet.

af Egon Juel Jensen

foto: Arkiv foto
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 I nr. 37 boede skomager Mar-
tin Larsen. Der var skotøjsforret-
ning, og der var skotøjsværksted.
Skomager Larsens kone hed Inge-
borg og bor i dag som ældre dame
i Frederikshavn. De havde tre børn,
den ældste hedder Hans, nummer
to  Åse og den mindste Lis. Alle tre
er også bosiddende i Frederiks-
havn. Åse og jeg er lige gamle på
nær fem dage. Skomager Larsen
døde i en temmelig ung alder. Søn-

nen Hans prøvede at videreføre
skomagerværkstedet, men han
havde jo ikke lært mere end hvad,
han havde set hos sin far, så han
måtte opgive det igen, og derefter
flyttede familien til Vintersvej i Fre-
derikshavn. Hans kom til at arbejde
på en afdeling af flådestationen, og
her blev han, indtil han gik på pen-
sion. Åse blev uddannet sygeple-
jerske og arbejdede i adskillige år
for Flemming Kissmeyer på donor-
afdelingen i Århus. Hun måtte dog
holde op, da hun mistede sit syn.
Lis blev gift i Frederikshavn, men
hende husker jeg ikke meget om.
Da skomager Larsen var død, og
familien var flyttet fra forretningen,
blev den solgt til tidligere mejeri-
bestyrer i Høgsted Karl Nielsen og
hans hustru Elna, som flyttede

derop og drev skotøjsforretning i
nogle år. Karl Nielsen var for øv-
rigt uddannet som mejerist på
Poulstrup Mejeri. De boede i nr. 37
indtil deres død. Jeg kan huske Karl
Nielsen havde to sønner og en dat-
ter. Den ældste, sønnen Jørgen.
boede i Vrå i mange år, nr. 2 i ræk-
ken var datteren Inge, som giftede
sig med en skotte og bosatte sig i
Skotland. Den yngste søn hed Ole.
Han blev lærer og flyttede til Aal-
borg.

 
Næste hus i rækken er nr. 39.

som hedder „Fredbo“.  Huset eje-
des i min første barndom af en æl-
dre dame, som hed Johanne Jen-
sen. Johanne Jensen var mor til bl.a.
Christian Jensen i Vestergård og til
Margrethe Nørkjær. Da hun døde i

af Egon Juel Jensen

foto: Arkiv foto
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1942 overtog Margrethe og Christian
Nørkjær huset. De havde indtil da boet
i lejligheden oven over maler Albert
Jensen, hvilket jeg kommer tilbage til
senere.

Christian Nørkjær byggede 4-5
meter til nordgavlen og indrettede
automobil- og cykelværksted der, og
han havde også benzintank, som han
flyttede med fra det tidligere værksted.

Johanne Jensen var en af de me-
get stærke støtter inden for Indre Mis-
sion. En dame, som man rettede sig ef-

ter inden for de kredse, og Christian
Nørkjær og Margrethe var selvføl-
gelig også tilknyttet Indre Mission.
Deres søn, Erik, som i dag bor i Høj-
ene blev uddannet ved P. Nørkjær i
Hjørring og blev senere direktør for
bilfirmaet og senere for P. Nørkjærs
Plads i Hjørring. Da Margrethe og
Christian Nørkjær flyttede til Hjør-
ring i 1976, blev forretningen over-
taget af den nuværende ejer, Bent
Nielsen

Artikelserien af
Egon Juel Jensen
om Poulstrup
fortsættes i senere
blade

POULSTRUP
TEMA

af Egon Juel Jensen

foto: Arkiv foto

Hovedgaden 39 med værksted og butik engang  i 1940 erne

Hovedgaden 39, som huset med værksted og benzintank så ud, inden Chr. Nørkjær flyttede i 1976 En glad Chr. Nørkjær betjener en „Kunde“
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 Først vil vi lige ønske alle vi
kender et rigtig godt nytår og vi
håber  alle  får et rigtig godt år.
Denne gang vil vi berette lidt om
hvad vi får tiden til at gå med på
denne tid af året.

 Lige før jul holdt vi julefrokost
for alle børnene i Skovhuset. Vi var
ca. 75 så  hver en stol var i brug.
Menuen bestod af frikadeller, le-
verpostej, makrel og meget mere og
så selvfølgelig sodavand og nisse-
øl til at skylle det ned med. Efter
frokosten stod det på hygge resten
af dagen med julefilm og juleklip.
En rigtig hyggelig dag som vi alle
glæder os til hver år.

 Hverdagen i øjeblikket foregår
mest på kælkebakken. Hver efter-
middag er der rigtig mange børn
med på bakken . Vi har en stor
bunke slæder som flittigt bliver
brugt. Mange børn er også rigtig
glade for bare at lege ude i sneen i
øjeblikket og så er skoven jo et rig-
tig hyggeligt sted at være.

 Der er selvfølgelig også børn
der er inde i varmen og hygger sig
der og leger. Vi har blandt andet
lige købt et kæmpe stort Barbiehus
som er til stor glæde for pigerne.
Nye biler og spil er også i høj kurs
i øjeblikket. Det var lidt fra os alle i
SKOVHUSET

Nyt fra
Skovhuset

LOKALARKIVET:

Vintertid er indetid

Først en tak til alle dem der
har henvendt sig til Lokal-
historisk Arkiv med gårdbilleder
som vi enten har fået eller fået
lov til at affotografere. Det har
været opløftende, at så mange
har efterkommet vores opfor-
dring, så vi har en mulighed for
at dokumentere bebyggelse og
landskab i Vrejlev-Hæstrup
området.

„Vadet“ i Hæstrup omk. 1940, et af de mange billeder vi har fået til
Arkivet i løbet af vinteren.

Dernæst vil vi stadig
opfordre til at man , nu da
det er vinter og haven eller
lignende ikke kræver det
store arbejde, ser efter i
gemmer og på lofter, for at
se om der skulle gemme sig
et billede eller fotografi af en
gård eller et hus, som kunne
indgå i vores samling.

Alt kan afleveres på
arkivet eller ved at ringe til
Erik Jess  på tlf. 98988063

SKOVHUSET

fra Børnehaven Skovager
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Endelig blev det december –
til stor glæde for børn og juleglade
pædagoger i Skovager.

Vi startede med at tage på ung-
domsskolen Godthåb i Hjørringd.1.
dec. hvor vi skulle se cirkus Arenas
juleshow. Et fantastisk julecirkus,
med nisser gaver og mange sjove
ting – til sidst var der også en stor
julemand som fik  alle vores ønsker
til jul.

Den 13. Luciadag – Alle bør-
nene fra Solsikkestuen havde øvet
på Luciasangen, og vi var inviteret
på Poulstruplund til Lucia optog.
Alle sang det bedste de havde lært
og bagefter var der saftevand og
småkager  - en meget hyggelig ef-
termiddag.

Den 14. dec. var det så tid til
den årlige julestue, som vi holder
sammen med forældrene.

Vi har forskellige „værksteder“
som børn og forældre så kan veksle
imellem. I år var der juleklip, jule-
dekorationer og julebagning. Vi
startede eftermiddagen med æble-
skiver og g løgg og saftevand. Alle
værksteder var godt besøgt og vi
siger tak for en rigtig hyggelig ef-
termiddag.

Torsdag d. 15. dec. – havde vi
ad omveje fået at vide at juleman-
den skulle mellemlande i Poulstrup
– så børn og pædagoger drog for-
ventningsfulde af sted, vi endte i
skoven bag skolen – og pludselig
var der noget mellem træerne ........
En rigtig glad julemand med sæk-
ken fuld af godteposer – både til
store og små. Julemanden fik teg-
ninger og julegaveønsker med og
vi ved fra pålidelig kilde at et af ju-
legave ønskerne  gik i opfyldelse.
Så troen på julemanden lever sta-
dig.

De sidste dage inden jul gik
med juleklip og julehygge, vi havde
nogle fredelige dage, så vi kunne
lade op til juleaften og de efterføl-
gende juledage.

Det var lidt om hvad Skovager
har fået december måned til at gå
med.

December måned
i Skovager

BØRNEHAVEN
SKOVAGER

fra Børnehaven Skovager
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 Jens Møllers far, der stammede fra Over Hejselet
ved Glimsholt, købte Tingsig i 1911 af Laurits Lygten,
der kun havde haft den i 7 år. Ejendommen der var på
24 tdl. kostede 17.000 kr. Med i handelen fulgte 8 køer,
2 søer og et par heste. Bygningerne var gamle, så i
1924 blev der bygget nyt stuehus, det var et, efter
datidens målestok, imponerende hus, det er bygget i
røde sten. Der er høj kælder, og overetage med 4 væ-
relser. Hele herligheden kostede 17.700 kr. Det skal ses
i forhold til, at en hest kostede 4.000 kr. og en tyr 2.000
kr. ( så skulle en tyr koste 150.000 kr. i dag! )

Navnet Tingsig har oprindelse
langt tilbage i tiden, der har
været et tingsted i nærheden,
og ordet sig betyder et lavt
vådområde.

Tingsig ligger på Ny Rønne-
bjergvej nr. 26. Det er et rigtigt
lille smørhul..

Stedet ejes af Jens Møller
Christensen, der har haft det
siden 1943.

Tingsig

 Øst  for ejendommen er der et
lavt område (sig). Før i tiden hen-
tede naboerne vand dernede, van-
det kom fra en kilde. Førnævnte
Laurits Lygten, beordrede nabo-
erne til at medbringe nogle store
flade sten, til at træde på, så de ikke
ødelagde det gode drikkevand. Det
var åbenbart ikke nok, så han la-
vede en stenkiste omkring kilden,
og satte en hævert i.

Hæverten pumpede vandet op
i en cementbeholder der lå oppe
over hane-båndene i det østre hus,
ca. 15 m hen og 10 m op Den gav
vand til hele besætningen og hus-
holdningen. Hæverten er stadig i
brug og pumper nu vand op i driv-
huset, og fra den ene dam til den
anden.

 Det lave og våde kildested
kunne jo ikke rigtigt bruges til no-
get, så Jens Møllers far gravede en
lille sø med en ø i, det var begyn-
delsen til den idyl der er i dag. Det
næste spadestik blev taget under
krigen.  Jens Møller der overtog
ejendommen i 1943, begyndte at
grave tørv. Da der ikke var mere

tørvejord tilbage, var der i stedet
en stor sø. Da den nu var der, kunne
den jo ligeså godt se pæn ud, så
der blev planeret og  plantet om-
kring den.

Midt i 50erne plantede Jens
Møller et stykke jord til med jule-
træer, det blev der også en god for-
retning ud af.  Så nu havde han
både skov og sø. Han har altid  haft
stor interesse for det dyreliv der
fulgte med, der bliver skam til sta-
dighed  ført dagbog over de for-
skellige dyr og fugle, der kommer
på ejendommen.

 På et tidspunkt fandt Jens
Møller ud af, at der var en god for-
retning at blive ægproducent, så
han byggede et par hønsehuse
med 75 æglægningshøns i hvert.
Brugsen i Ny Rønnebjerg var fast
aftager, det gav flere penge end
besætningen

 Jens Møller har nok altid haft
lyst til andet end landbrug, nu var
det jo blevet sådan, men det var jo
ikke ensbetydende med, at det ikke
kunne blive anderledes!  I 1968 blev
besætningen solgt og  han be-
gyndte at køre gas ud for Agerbæk

af Karen Magrethe Bruun

foto Erik Jess

Karen Margrethe og Jens Møller på tur ved en af søerne
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Iversen i Vrå .Det var kun 2 dage
om ugen, så der indimellem tog han
ud og bildede kværne. Men der var
arbejde nok til en mand der kunne
bruge både hoved og hænder, bl.a.
blev han medhjælper for dekoratø-
ren  hos Agerbæk i Brønderslev.
Hjemme på værkstedet blev der
også fremstillet mange ting, både i
træ og metal.

 Da Saksager brændte  købte
Jens Møller de ubeskadigede sten
og tagplader til at bygge nye
udhuse af. De brændte bygninger,
der i øvrigt  var ret nye, havde væ-
ret opført i røde sten, de blev ren-
set, sat på paller og fragtet til
Rønnebjerg. Det var  selvfølgelig
også Jens Møller der egenhændigt
murede dem op igen.

 Igennem tiderne er der altid
blevet flyttet jord og udvidet
damme. Der er plantet rundt om
dammene, lavet andehuse og lyst-
hus. Der er selvfølgelig også plan-
tet mere skov. Desværre væltede
der en del under orkanen, men med
Ole Christensens hjælp er der ryd-
det op igen. Ole er fast skovmand i
Tingsig‘s skov.

 Jens Møller var så uheldig at
vælte med traktoren for nogle år si-
den, der fik han en skulderskade,
der stadig plager ham. Men det er
skam ikke grund til at give op, han
er still going strong, Han har god
hjælp af  Kaj Moltsen, til det han
ikke selv kan klare. De kan vist
være 2 mænd om at slå 1 søm i, for
Jens Møller ved jo lige hvor det
skal sidde.

Når man snakker med Jens
Møller mærker man hvor meget ste-
det betyder for ham. Han kan en
historie om alt, hvad der omgiver
ham. Han har selvfølgelig også la-
vet det meste selv, lige fra han som
7 årig var med til at grave sokkelen
ud til det nye stuehus, til der i sid-
ste uge blev flyttet et antal kubik-
meter jord. For dammene og omgi-
velserne kan altid blive bedre.
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Billederne:
Medvirkende: Lasse, Michelle, Carsten, Hanne, Peter, Nini, Christina og Mette
Nini, Hanne og Carsten i en bankrøversketch.
Christina og Mette var kunde og rådgiver i en telefonisk henvendelse til teleselskabet.
Peter og Lasse gav den som bedemænd med meget sort humor.
Michelle leverede en flot monolog, som gav „de små synger „ en besynderlig drejning.

Ungdomsskolens
revyhold 2005

Hele 3 forestillinger blev det
til under sidste års skole-

fest, og de gjorde det rigtig
godt under kyndig instruk-

tion af Line Thomsen.
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-og året gik godt. Vi har gjort sta-
tus på udlejninger af forsamlingshu-
set, og det viser sig, at man med rette
kan sige, der er brug for et forsam-
lingshus i vort lokalsamfund. Huset
har været udlejet 42 gange i løbet af
2005, og af disse udlejninger er
hovedparten til private fester. Det
skyldes  selvfølgelig, at både salene,
toiletterne og  køkkenet nu er „up to
date“, takket være „forsamlings-
husets venner“, som udførte et
kæmpe stykke frivilligt arbejde, da
der var røster fremme om, at forsam-
ligshuset skulle nedlægges, så man
kan med rette sige, at den tanke er
gjort til skamme.

Ud over de 42 udlejninger, bli-
ver der hver uge afholdt bankospil
og i vinterhalvåret præmiewhist. Der-
til kommer, at der i 2006 er aftalt
ugentlig udlejning, hver onsdag, til
linedanserne, som tidligere har øvet
på skolen - så 3 faste ugentlige ar-
rangementer og privat fest næsten
hver weekend, så kan man ikke sige
andet end: „Det er da intj så reeng“.

 
Knap så godt gik det med vores

juletræsfest, som blev afholdt 3. ju-
ledag. Der var kun mødt 10 børn og
16 voksne op. Hvor er Poulstrups 
borgere? - hvad har vi gjort forkert? -
skal vi „droppe“ dette arrangement
fremover eller skal vi gå sammen alle
foreninger og holde en samlet
juletræsfest?

Vi er nu på vej ud for at sælge
medlemskort for 2006 og vi håber vi
vil blive godt modtaget og få endnu
flere medlemmer i foreningen.

Vi afholder generalforsamling
den 27. februar 2006 i forsamlings-
huset og starter med gule ærter kl.
18.30 og den ordinære generalfor-
samling kl. l9.30, så mød op og lad os
høre, hvad lokalbefolkningen ven-
ter sig af foreningen fremover. Der er
4 af den nuværende bestyrelse på
valg, så du har mulighed for frem-
over at komme til at gøre indflydelse
i foreningen. 

Borgerforeningen

Når jeg kører igennem små lands-
byer tænker jeg tit på så dødt og for-
ladt det hele ser ud til at være - man
ser ofte ingen mennesker i gadebille-
det. Men her i Poulstrup er det ander-
ledes, og det takket være vores køb-
mandsbutik, hvor der altid er liv. Jeg
glæder mig dagligt, sammen med
mange andre, over at vi fik butikken
genåbnet for snart to år siden.

Ved en lokal‘s 70 års fødselsdag i
efteråret, hvor jeg var gæst, var der en
sang fra børnene, hvor et af versene
lød sådan:

Mel: „Jeg en gård mig bygge vil“

   Trofast med din handel er,
  - og nu skal I høre her.
   Du i Brugsen kommer gerne
  - om butikken vil du værne.
   Fyrre år har handlet der,
 - den er for dig meget værd

Det er jo positiv, at de børn som
bor langt væk, ved hvor meget det
betyder, for der er jo nok af skræk-
historier om „døde“ og forladte byer
med faldefærdige huse. Se blot et citat
fra Nordjyske Stiftstidende 26.11.2006:

       Gedsted Kro gik til
       „Låsby“ Svendsen

Efter at have stået tom i flere
år er Gedsted Kro netop blevet
solgt på tvangsauktion. Køberen
af kroen er den kendte handels-
mand Jens „Låsby“ Svendsen, som
i forvejen ejer flere ejendomme i
Aalestrup Kommune.

Både formanden for socialud-
valget, Søren P Johansen (S) og for-
manden for teknisk udvalg, Per
Aagaard (L) er ikke begejstrede for,
at „Låsby“ Svendsen har købt Ged-
sted Kro. Aalestrup Kommune har
nemlig tidligere erklæret flere af
hans udlejningsejendomme for
uegnede til bolig

– Vi havde håbet,  at køberen
var en, der ville gøre noget ved
kroen for at sætte den ordentligt i
stand. Og det har „Låsby“ Svend-
sen jo ikke ligefrem ry for at gøre,
siger Per Aagaard (L).

Vi håber aldrig det går så galt
i Poulstrup, så kære venner
støt fortsat op om vores lokale
købmand, det er en meget
vigtig brik i landsbyens
puslespil.

Med venlig hilsen

Hans Jørgen Jensen

Poulstrup
en levende by

Så gik 2005

Købmandsforretningen i Poulstrup

POULSTRUP
KORT
FORTALT
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Søndag d. 27. november, kunne man opleve dette flotte syn i Poulstrups gader, da rideklubben lavede juleoptog til
plejehjemmet Poulstruplund.

Juleoptog
Poulstrup Rideklub:

foto Henrik Hansen
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Stemningsbilleder
fra en kold tid

Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård.
Hvidt forneden, hvidt for oven,
pudret tykt står træ i skoven
som udi min abildgård.

St. St. Blicher, 1838

foto Henrik Hansen
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Jeg startede med at stå på
ski i 1995 på Hafjell, året efter
OL i Lillehammer, det blev jeg
lynhurtig bidt af. Hvert år var
hele familien af sted på Hafjell,
det var bare det bedste.

Til 10. klasses afgangsek-
samen på Horne Ungdoms-
skole, lavede jeg en selvvalgt
opgave om, hvordan man blev
skiin-struktør, og det var nok
der, det hele startede.

December 2003 tog jeg det
første skiinstruktørkursus på
Kvitfjell, hvor de også afholder
worldcup, der var jeg ene pige
mellem 8 drenge, så det var bare
at hænge på.

 Efter en uges kursus kom
jeg hjem med diplom under ar-
men, og bevis på at jeg var ble-
vet skiinstruktør. For rigtig at
komme videre var jeg nødt til at
have 4 ugers praktik. Jeg havde
fået at vide af mine skilærer, at
de søgte skiinstruktør på Nore-
fjell. Det søgte jeg og fik plad-
sen.

Den 2. januar 2004 tog jeg
så af sted. Jeg havde set bille-
der af hytten, jeg skulle bo i,
men man kan ikke altid regne

Hej, jeg hedder Jane Morris Christensen.
Jeg er født og opvokset i Hæstrup og har gået på
Vrejlev Hæstrup Skole fra børnehaveklassen og
til jeg i 1991 gik ud af 9. klasse

Jeg er blevet spurgt, om jeg vil fortælle om hvad
det er, jeg går og laver, så her er min historie.

med billeder. Det var noget gam-
mel lort, ikke to håndtag var ens.
Der var ikke vand i vandhanen i
køkkenet, det skulle jeg hente ude
på toilettet. Ovnen var fra den-
gang, min oldemor var ung. Den
skulle tændes en time før bare for
at komme op på 100 grader. Der
skulle jeg så bo i 3 måneder helt
alene, oppe på toppen af fjeldet og
uden gadelys.

På skiskolen var der kun 2 in-
struktører, mig og min chef Chri-
stian, og hans hund Rufus. I høj-
sæsonen var der 9 personer. Jeg
var den første dansker, han havde
i skiskolen. Min første time var med
2 små danske piger på 3 og 4 år. Jeg
tror aldrig, jeg har været så nervøs.
Storesøsteren gik det fint med, men
lillesøsteren skreg i vilden sky i de
45 minutter timen varede. Christian
mente, det var det værste, han
havde set, og vidste ikke helt om
han kunne bruge mig. Efter det gik
det bare opad. Jeg havde mange
timer, og fik utrolig meget ros. Jeg
fik slik, rødvin, tegninger og nogle
gange også penge.

Efter 2 måneders praktik kunne
jeg tage skiinstruktør-kursus 2 på
Hemsedal. Igen var jeg ene pige.

af Jane Morris Christensen

foto Hanne Saksager

På rulleski for at holde træningen vedlige
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af mig, at det var Kron-
prins Haakon og Mette-
Marit, der kom kørende
på ski sammen med hen-
des søn. Det syntes jeg
var lidt sjovt, at de stod
på ski på Hafjell. Senere
fortalte nogle af de an-
dre instruktører, at de
havde set fotografer, der
lå rundt omkring og tog
billeder.

Efter 4 måneder i de
norske fjelde skulle jeg
hjem igen. Jeg havde be-
sluttet mig i vinterens
løb, at jeg ville prøve
Norge af om sommeren.
Jeg havde fået fat i en lejlighed
i Lillehammer igennem en jeg ar-
bejdede med i skiskolen. Jeg ma-
lede lidt i den hytte, jeg boede i.
Senere fik jeg arbejde som stue-
pige på Hotel Nermo lige i nær-
heden af Hafjell. Samtidig var
jeg trolden Ola på et andet ho-
tel, der hver aften kom og le-
gede med børnene.

At være skiinstruktør har
givet mig utrolig mange gode
oplevelser, man møder mange
søde mennesker og får rigtig
gode venner, men det bedste er,
at man står på ski hver dag.

Selvom det er sjovt, og man
får ros og skulderklap, så kan
det være rigtig hårdt både fy-
sisk og psykisk, da man hele ti-
den skal være glad, positiv, imø-
dekommende og hjælpsom til
hver ny time. Vi arbejder i et
team, som også skal repræsen-
tere skisportsstedet.

Kan man lide at stå på ski
og hele atmosfæren omkring et
skisportssted, så kan jeg varmt
anbefale en kold vinter i Norge.

Ja nu er jeg så klar til en
vinter mere på Hafjell.

Den 14. december 2005
drog Jane nordpå igen for at
arbejde indtil sidst i april
2006, et job hvor hun trives
som en fisk i vandet.

Det var en kæmpe oplevelse
at være på Norefjell, men ind imel-
lem var der også mange en-
somme mørke aftner.

Jeg kom hjem i midten af
april, hvor jeg så arbejdede frem
til vinteren igen.

Efteråret 2004 søgte jeg ar-
bejde på Hafjell, stedet jeg altid
har drømt om. Det var noget helt
andet.

Vi var omkring 15 fastansatte
instruktører, og ca. 40 instruktø-
rer i højsæsonen.

 Jeg boede i hytte sammen
med 4 andre instruktører. Hytten
lå midt på fjeldet, så det var med
at nå den sidste hejs op ellers
måtte vi gå op. Her var der både
opvask- og vaskemaskine, så det
var det rene luksus. Her skete
der en del mere om aftenen. Vi
var rimelig tit på afterski på
Woodys. Det er en engelsk pub,
der ejes af englændere.

Der var mange forskellige
grupper, børn, junior, ungdom
og voksen for begyndere, let
øvede og øvede. Jeg underviste
i alle grupper. Vi havde hver vo-
res skilt med vores nummer (mit
var nummer 11), her skulle ele-
verne møde op, inden timen star-
tede.

Jeg underviste enkeltperso-
ner og grupper fra 5-12 perso-
ner. Når vi havde trollklub for de
allermindste 4-6 år, var vi ofte 3
instruktører til at holder styr på
flokken. Der skulle tit tørres en
næse eller 2 og andre trøstes.
Hvis der gik helt kaos i det, havde
vi heldigvis kiks og supersaft i
varmestuen. Som regel sluttede
vi timen med en sneboldkamp.

Jeg havde blandt andet en
dreng på 13 med Downs syn-
drom, det var lidt af en opgave.
Han vejede meget mere end mig,
og så døjede han med sin ba-
lance. Det var virkelig hårdt. Der
var også en dag, jeg havde en
pige med autisme.

En dag jeg sad i stole-
heisen, sagde damen ved siden

„ Skitrold“ i Norge

REJSEBREV

af Jane Morris Christensen
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Efterlysning - Kidnapning
4 grise fra Klan De Fede Svin er pludselig
forsvundet fra roverlejren.
Det eneste spor vi har at gå efter er dette
billede, der er kommet Skræppen i hænde.
Kidnapperne kræver 20 sodavand i løsepenge.
 Kan du genkende nogle på billedet, eller har
du andre oplysninger om kidnapningen, så
kontakt venligst Skræppen i Informationen

Lidt senere kom betjenten i sin politibil, Futte
kørte med for at vise vejen til kidnapperne,
som blev noget overraskede over at der
pludselig stod en betjent og spurgte til de 3
grise som var hængt i et reb fra spisebordet.
Nu havde vi altså grisene tilbage i stien og
det eventyr endte lykkeligt.

Guldborgsund
Lejren 2005

 tekst og foto

 Roverklanen i Poulstrup
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Lørdag den 16. juli mødtes ro-
verne i Poulstrup Klan de fede svin

midt på den store plads som skulle
danne rammen om en god uges
spejderlejr. Hurtigt fandt vi vores
lejrplads og blev enige om ind-
gangsportalen skulle vende direkte
ud mod hovedgaden på lejren. Det
er noget godt jord de har på
Lolland……vi var næsten ved at
opgive at få noget i jorden, men vi
fik dog magten over det og inden
lørdagen var gået, havde vi boret 8
stk. 1 meter dybe huller til vores
indgangsportal, gravet en 1 meter
dyb fedtfælde samt en stor rund
bålplads. Aftenen bød på åbnings-
lejrbål med storskærm og masser
af lyd.

Om søndagen stod der så
pionering på programmet. Nye raf-
ter blev hentet og nyt reb købt. Vi
splejsede 3 hele ruller reb, samti-
dig med at indgangsportalen og et
specielt designet spisebord tog
form. Vi var først bestemt på at bor-
det skulle overdækkes, men blæ-
sten var hård ved alle de billige/
lette presseninger, og vi blev hur-
tige enige om at de tynde pres-
seninger ikke hører til på spejder-
lejre. Vi lavede også huggeplads,
brændeskjul samt ind-gangsportal.
I indgangsportalen var vores even-
tyrlige hjørne, nemlig en lille grise-
sti med halm og grise, akkurat som
i svinedrengen. En af de ting som
skulle findes på pladsen i vores
kamp for sølvpløkken. Søndag af-
ten var der gudstjeneste.

Mandag byggede vi køkken-
bord. Der var også underlejrdag,
med den helt store minigolf turne-
ring. Distriktet stod for madlavnin-
gen, nemlig på en stor pandekage-
maskine, smart. Det var også store
badedag. Om aftenen stod den på
lejrbål i underlejren. For øvrigt med
Poulstrups Line og Kåre på slap
line. Senere var der kaffe mm. i Ro-
ver Drop-in.

Tirsdag eftermiddag var da-
gen hvor vi tog hul på vores akti-
viteter, nemlig et 3D SMS-løb det
styrtede ned i starten men vi prø-
vede os lidt frem alligevel. Noget
gik dog galt…..men det var næsten
forudsigeligt, for vi skulle gå efter
kompas mellem 2 rækker flagstæn-
ger i en stor flag allé. Koderne på
posterne var dog meget sjove/
svære.

Onsdag formiddag var vi på
byløb i Nykøbing Falster. Her fik
vi udleveret en masse spørgsmål
om byen, et af dem lød således,
hvad hedder byens nye politime-

ster og hvem stod midt på torvet
og sludrede med fiskehand-
leren…… en betjent og så var lø-
bet i gang, vi faldt hurtigt i snak
med ham og det viste sig at han
havde vagter på lejren og havde
bemærket vores grise lige ud til lej-
rens hovedgade. Han ville komme
til kaffe senere på ugen. Vi delte os
og kom rundt i byen, dog var det
ikke alle borgerne der kendte sva-
rene om byen for vi kom på et vild-
spor, men med lidt søgen på
Internettet fandt vi til sidst den rig-

tige opdagelsesrejsende fra Nykøbing. Vi
havde 2 forkerte oplysninger ud af et par og
20 . Det var vist meget godt gået i betragtning
af at vi også nåede at følge gamle damer over
gaden mv. Om eftermiddagen lavede vi mad
over Trangia, det var nogle meget specielle
retter som ikke indeholdt så meget kød og kar-
tofler. Da vi kom tilbage til vores lejrplads efter
aktiviteten, så vi til vores skræk, at grisene i
indgangsportalen var væk, der var blot en tom
svinesti. Vi var jo nærmest i chok, sad bare og
stirrede ud i luften, hvem kunne dog finde på
det. Pludselig så vi i huggeblokken sad en sed-
del med følgende ordlyd: Løsepenge! Aflever

20 bajere ved klan koglerne kl. 20.00 i dag

ellers dør svinene. Så let skulle de nu ikke
slippe, Pernille cyklede op til RadioKnyffen
og fik dem til at sende en efterlysning af gri-
sene. Om aftenen havde vi tilbudt at lave mad
til spejderne som lige var kommet hjem fra hike.
Der var rigtig gang i bålet, for vi skulle have
pandekager med kødfyld, der blev vist bagt
150 pandekager. Troppen og de forældre som
var til stede var meget begejstrede for maden.

Torsdag var H.C. Andersen dag og som
Rovere blev vi tildelt en opgave om formidda-
gen. Vi skulle sammen med de tilmeldte spej-
dere være med til at lave en konditionsbane
ude i skoven, til gavn for Nykøbings borgere.
Det regnede og der kom ganske få børn, vi
skulle afbarke nogle stammer der på forhånd
var gravet ned samt banke hønsetråd på top-
pen for at gøre dem skridsikre. Om eftermidda-
gen var det igen tid til et lille bad, denne gang
på en nærliggende skole hvor der skulle være
varmt vand. Pedellen havde vist slukket fyret

inden sommerferien.

  FORTSÆTTES NÆSTE SIDE....

KFUM-SPEJDERNE

 tekst og foto

 Roverklanen i Poulstrup
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...Fortsat
Om torsdagen havde Klan Kog-

lerne indrykket en annonce i underlejr-
bladet hvor de igen krævede løsepenge,
men vi ville jo ikke umiddelbart give for-
tabt så vi kom efter at vi dagen før da vi
fortale at give kaffe til betjenten havde
udvekslet mobilnumre og vi ringede til
ham. Næste gang han kom på pladsen
var for at eskortere prinsesse Benedikte
ved hendes visit på lejren. Herefter ville
betjenten tage en sludder med kidnap-
perne…..

Fredag formiddag var vi på GPS-
løb to og to blev vi udstyret med et „mo-
derne“ kompas. Vi fik en kort introduk-
tion og så skulle vi af sted. Det var me-
get spændende at prøve, men løbet var
lidt for ambitiøst for os „fede svin“ som
faldt fra lidt efter lidt. Ruten var nok på
10 km, og nogle skulle starte og slutte
på en post 2-3 km væk. Lidt før middag
fik vi lige et glimt af prinsessen som be-
søgte vores genboer fra Hellerup.

Lidt senere kom betjenten i sin po-
litibil, Futte kørte med for at vise vejen
til kidnapperne, som blev noget overra-
skede over at der pludselig stod en be-
tjent og spurgte til de 3 grise som var
hængt i et reb fra spisebordet. Nu havde
vi altså grisene tilbage i stien og det
eventyr endte lykkeligt. Om eftermid-
dagen havde vi meldt os til MegaKubb.
Her skulle vi bygge en katapult som
skød med raftestykker. Vi havde en god
fight mod et andet hold. Vi vandt nem-

lig.  Om aftenen bagte vi pizza i ovnen.

Lørdag skulle lejren rives ned og
hullerne dækkes til. Om aftenen var der
lejrbål i underlejrene hvor sølvpløkkene
skulle deles ud. En af dem gik til Klan
de fede svin, så Pernille og Marie måtte
op på scenen for at hente pløkken. Det
var nu alligevel meget sjovt den gik til
os. Dommerne har helt sikkert ikke gi-

vet point for orden og ryddelighed i

teltet……

Søndag morgen pakkede vi teltet
spiste morgenmad og tog af sted.

Klan de fede Svin

Det ny Julemarked.
Lørdag d. 19. november 2005 afholdt spejderne deres julemarked i skolens gymnastik-

sal og aula. Igen i år  havde vi forsøgt at lave et marked med mange forskellige tilbud, således
at der var noget for enhver smag. Der mødte næsten lige så mange kræmmere op som de
tidligere år, men vi må dog erkende, at vi ligger i hård konkurrence, idet mange kræmmere
takkede nej, da de allerede var optaget til anden side!!!

Lidt fornyelse må der jo til, så ud over de fine striknisser og flotte ting i træ, smykkerne,
bolcherne, vinene og de smukke glasting, kunne der i år også købes ting til menneskets
bedste ven, hunden. Der var flotte hjemmelavede  tasker og sjaler, legetøj til de mindste i
dejlige klare farver, og mulighed for at se, hvilke flotte rober der kan fremtrylles hos det lokale
skrædderi i Høgsted. Det var også muligt at købe gran, og kranse og puder til kirkegården.

Spejderne solgte adventskranse og tog mod bestillinger på juledekorationer, der var
salg af pølser, æbleskiver, sodavand, kaffe, te og gløgg i cafeen, og i vores tombola var der
i perioder særdeles travlt.

Ned af gangen havde rigtig mange børn taget opstilling med al deres gamle legetøj, som
de gerne ville sælge. Der blev handlet på livet løs, og det var et sandt eldorado for mange.
Der var ingen ende på, hvad der kunne handles for en 10èr.

Spejderne i Poulstrup vil gerne sige tak til alle de frivillige hjælpere, kræmmerne og ikke
mindst de besøgende for en dejlig dag.

Nytårsparade.
Søndag d. 8. januar 2006 var spejderne til deres årlige nytårsparade i Vrejlev Kirke. Der

var mødt rigtig mange spejdere op og nogle af de store bar fanerne ind i kirken og skiftedes
til at holde fanevagt under gudstjenesten. Efter gudstjenesten bød menighedsrådet på
pølser og sodavand i sognehuset, og her var der rigtig mange som gik med over og fik en
god afslutning på en hyggelig formiddag.

Nyt fra Bæverne.
Vi er i øjeblikket 6 bævere; 3 piger og 3 drenge. Vi er næsten altid ude, og vejret skal være

rigtig slemt, før vi har lyst til at gå ind. Vi nyder at være ude, også selv om der er mørkt på
denne tid af året. Vi leger mange lege, især fangelege, men ellers er det meget forskelligt,
hvad vi laver.

Vi har f.eks.været på besøg i kirken, hvor præsten fortalte om, hvorfor vi fejrer jul.
Bagefter viste han os rundt i kirken. Vi var oppe i tårnet, hvor vi fik lov til at ringe med
kirkeklokken og vi måtte også prøve orgelet.

Vi har lært at lave bål og selvfølgelig også prøvet at lave mad over bål. Vi har lavet refleks-
brikker, lært de nordiske landes flag at kende og vi har lavet fuglemad og været på by-løb.

Her i februar skal vi på besøg på AVV i Hjørring, for at se, hvad der bliver af vores affald.
Vi er nemlig rigtig gode til at samle affald, når vi går rundt i byen, og det er helt utroligt, hvor
meget affald der ligger smidt!!!

Vi kunne godt tænke os nogle flere bævere at lege med, så går du i bh.klasse eller 1.
klasse, og kunne du tænke dig at blive spejder, så er du velkommen til at komme og snakke
med os og se hvad vi laver. Du må gerne tage Mor eller Far med, eller du kan måske følges
med en af dine venner som allerede er spejder.

  MØDETIDSPUNKTER:
Bh.klasse og 1. klasse: Torsdag klokken 18.30 – 20.00
2. og 3. klasse: Torsdag klokken 18.30 – 20.00
4. klasse og op efter: Tirsdag klokken 19.00 – 21.00

KONTAKTPERSONER:
BÆVERNE: Lone Smith tlf.: 98 98 81 61

Hans Palmdahl tlf.: 98 96 38 36
ULVENE: Birgitte Poulsen tlf.: 98 98 82 30
SPEJDERNE; Line Thomsen

ÅRSMØDE: Tirsdag d. 28. februar holder KFUM
spejderne årsmøde i Spejderhuset kl. 19.00

KFUM-SPEJDERNE

fra KFUM spejderne i Poulstrup
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Lys i mørket
Efter sidste vinter at have af-

prøvet en midlertidig belysning af
Vrejlev kirke besluttede menig-
hedsrådet i efteråret at lave en per-
manent opstilling af projektører, så
vores smukke kirke nu kan ses også
i den mørke tid fra omfartsvejen.

Det kræver en hårfin ballance
at få den rigtige belysning så kir-
ken kan anes både fra vest og øst.
Dette er opnået ved at benytte 5
lavenergi-projektører.  Disse har til-
sammen en effekt på 430 watt, og
da lyset er tilsluttet et ur, der sluk-
ker belysningen om natten, er
strømforbruget begrænset.

Samarbejde
Menighedsrådenes aktivitets-

udvalg er indgået i et samarbejde
med områdets foreninger omkring
arrangementer i lokalsamfundet.

Af fællesarrangementer kan
nævnes nytårsparade i kirken,
fastelavnsgudstjeneste i forsam-
lingshuset, forårsfest samme sted,
forefragsaften på skolen og flere
arrangementer kommer til.

Det er menighedsrådenes op-
fattelse, at kirken skal være en syn-
lig del af lokalsamfundet og en lo-
kal kulturbærer et bredt samar-
bejde.

Nye projekter
I foråret skal nordsiden af tegl-

taget  udskiftes. Tagstenene smuld-
rer ligesom kirketaget, så nu er det
tid at få rettet skaderne, inden
disse får alvorligere følger.

Vrejlev kirke trænger til at blive
kalket indvendigt, varmeanlægget
er udslidt og skorstenen har løbe-
sod.

Menighedsrådet er derfor ved
at få udarbejdet en konsulent-
rapport for en indvendig vedlige-
holdelse. Når der foreligger en
vedligeholdelsesplan og der er be-
villiget lån, vil kirken efter al san-
synlighed skulle lukkes i en pe-
riode. Dette har dog lange udsig-
ter da provstiets budgetter er
stramme i forbindelse med den ny
kommune- og sognestruktur.

af Knud Birch Andersen

foto: Erik Jess
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Hvis man juleaften gik i Vrejlev
eller Hæstrup for at høre en band-
bulle rettet mod regeringens
flygtningepolitik, så gik man for-
gæves. Men gik man i kirke for at
høre julens glædelige budskab om
Kristi komme, så gik man forhå-
bentlig ikke forgæves.

I Danmark har vi nemlig den
tradition, at vi ikke holder direkte
politiske prædikener. Traditionen
går helt tilbage til reformationen.
Der er ganske vist undtagelser. Kaj
Munk er blevet ført i marken i dis-
kussionen om forholdet mellem tro
og politik. Men han var netop ikke
iført præstekjole, men stod i frakke
og med et rødt halstørklæde på kir-
kegulvet i Vedersø Kirke og talte
imod nazismens danske håndlan-
gere! Han holdt netop ikke en præ-
diken.

I kirken samles vi ikke for at få
en moralsk opsang. Det er ikke præ-
stens opgave at være den store
samfundsrevser, men han er kaldet
til at tjene menigheden med at præ-
dike evangeliet om Guds nåde til

Kristendom
og politik

Der er stadig plads i kirken!

alle. I det øjeblik han sætter sig ud
over det og går videre, anbringer
han sig selv i en position, hvor han
nemt kommer til at se de andres fejl
og ikke sine egne (der er vist nok en
fortælling om en splint og en
bjælke). Han hæver sig over de an-
dre i sin moralisme. Men han bør
altid inkludere sig selv. Det kunne
man kalde den farisæiske faldgrube.

De to regimenter
Den anden grund til at vi ikke

taler direkte politisk fra prædikesto-
len, er den lutherske sondring imel-
lem lov eller evangelium. På det sam-
fundsmæssige plan er det en son-
dring imellem kirken og den jordiske
magt. Det er denne sondring som
bærer navnet to-regimente–læren.
Luther udformede den og den lig-
ger til grund for vort samfund i Dan-
mark, hvad angår kirke - stat forhol-
det. Den går kort sagt ud på, at vi
må forholde til at vi som kristne men-
nesker lever i et samfund og ikke i
paradis. Samfundet skal ikke styres
af evangeliet, men af den verdslige
magt. Den verdslige magt må som
navnet siger betjene sig af magt,
symboliseret ved sværdet. Når den
kristne dommer idømmer en morder
10 års fængsel, skal han dømme ef-
ter den verdslige lov, straffeloven.
Han skal ikke dømme ud fra bjerg-
prædikenens bud om at vende den
anden kind. Det sidste skal han gøre

som menneske, men ikke i sin egen-
skab af dommer.  Han må sondre.

Men det er klart, at der i prak-
sis ikke er vandtætte skodder, da
dommeren er et menneske og in-
gen robot. Det gælder også for den
kristne politiker, selvfølgelig vil han
være præget af sine livsværdier,
især sin tro. Det er blot  ikke den,
som han skal omsætte i landets
love. Man kan ikke styre et land
ved hjælp af. budet om næstekær-
lighed. Men man kan vise næste-
kærlighed over for de mennesker,
som man møder på sin vej. Med
andre ord, der findes ikke nogen
kristelig politik, men kristne politi-
kere.

Og endelig, denne sondring
mellem politik og kristen tro gæl-
der også i kirken. Kirken kan nem-
lig i sit væsen ikke betjene sig af
verdslig magt som i samfundet.
Man kan tvinge et menneske til at
adlyde samfundets love, straffe det
for køre over for rødt, men ikke
tvinge et menneske til at tro. Det er
ganske enkelt det som ligger i be-
tegnelsen protestant. At være pro-
testant er at protestere imod ånde-
lig tvang og i luthersk sammen-
hæng desuden at sammenblande
politik og religion. Kirken er for alle
og ikke for dem med de rigtige me-
ninger og den rette partibog! Vel-
mødt

Højskoleaften om Grundtvig
Sæsonens sidste højskoleaften er den 9. marts kl. 19
i Sognehuset ved Vrejlev Kirke

REPLIK
Vrejlev Kirke

af Niels Chr. Lassen
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Sogneindsamling
Søndag den 5. marts 2006 er der indsamling til for-

del for mennesker, der sulter. Sammen med 1.200 andre
danske sogne deltager Vrejlev og Hæstrup sogne i Fol-
kekirkens Nødhjælps sogneindsamling

Sogneindsamling 2006 sætter fokus på
mennesker, som lever i stille sult. Børn,
voksne og gamle, som får intet eller kun ét
måltid mad om dagen. Sådan er hverdagen
for flere end 800 millioner mennesker. Hvert
ottende menneske på jorden lever i daglig,
udmarvende sult.

Selv i lande som fx Indien, der oplever økono-
misk fremgang, sulter millioner af familier. Og sulten
er ikke kun et ansvar for dem, der lever tæt på ver-
dens fattigste. Den er en urimelighed, som vi alle må
tage stilling til og arbejde på at ændre.

Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe no-
gen. Og hver eneste indsamler får i gennemsnit 931
kroner i bøssen i løbet af et par timers gåtur.

Pengene fra Sogneindsamling 2006 vil Folkekir-
kens Nødhjælp bruge på projekter, der bekæmper den
stille sult i en række lande, herunder Indien og Ma-
lawi i det sydlige Afrika.

Du kan melde dig som indsamler ved at
kontakte indsamlingsleder Niels Christian
Lassen på telefon: 98 98 60 43

Henrik Hyldgaard Thomsen
Rasmus Bo Rasmussen
Tine Nielsen
Marie Nielsen
Lasse Hohnsbehn Nielsen
Dina Nørgaard Brønnum Jensen
Sabrina Linde Hansen
Michelle Brix Hansen
Helena Nørgaard Hansen
Jan Abel Christensen
Dennis Munkebæk Christensen
Anja Rudbæk Christensen
Kaya Brovn Berntsen
Lasse Schultz Andersen
Camilla Bertelsen
Kristian Arenholt Bruun
Jens Juhl Christensen
Christina Overgaard Havsager
Søren Hvidberg Henriksen
Majbrit Woller Jensen
Peter Primdahl Jensen
Charlotte Mølhus Jørgensen
Mette Karlsen
Line Kjærsgaard
Ditte Melitha Kristensen
Danny Melsen
Rune Michelsen
Lucia Brix Møller
Jelle Johannes Osinga

Christian Høgsted Risager-Pedersen

Konfirmation 2006

Søndag den 30. april håber vi at se rigtig
mange flag og at solen vil skinne dagen lang,
for der holder vi konfirmation. I år er der kun
konfirmation i Vrejlev Kirke. Det er kl. 10.30.

Følgende vil blive konfirmeret:

Børnegudstjeneste og
dåbsjubilæums-
gudstjeneste
2. påskedag, mandag den 17. april indbydes
alle til børnegudstjeneste. Det vil samtidigt
være en gudstjeneste, hvor vi markerer, at
det i år er fem år siden at dåben fandt sted
for mange børn i 2001.

I Vrejlev Kirke holder vi gudstjeneste kl. 11
og i Hæstrup Kirke er det kl. 10.
Kirken har en gave til børnene.

Musikgudstjeneste
2.pinsedag, mandag den 5. maj er der kl.
10.30 musikgudstjeneste i Vrejlev Kirke.

REPLIK
Hæstrup Kirke

af Niels Chr. Lassen
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Forårsfest
i Poulstrup Forsamlingshus

Fredag den 21. april kl. 18.30.

Vi skal have en aften  i selskab med Tom
Kirk fra Thisted og Lars Nielsen fra Tor-
sted friskole og med overskriften:

„Vores folkelige sang
- sang er lig med fællesskab.“

De vil med et langt liv levet i „den frie
skole“ fortælle historier og synge sange.
Historier, som har betydning for måderne,
vi lever vores eget og vort fælles liv på og
sange, som har rørt os. Det bliver både
kendte og nye sange. På Torsted Friskole
lærer eleverne 300 sange i deres skoletid.
Det bliver en aften med levende historie-
fortælling.
Vores egen skoles kor medvirker også.
Aftenen starter med spisning kl. 18.30.
Senere kaffe med småkager.
For hele arrangementet betales 50.kr.
Tilmelding senest den 18. april til
Niels Chr. Lassen  tlf. 98986043 eller Edith
Jess tlf. 98988063.

Glæd jer allerede nu!

Poulstrup Borgerforening
og Menighedsrådene i Vrejlev og Hæstrup.

Kunstudstillingen
lever

i 2004 måtte vi aflyse kunstudstillingen, og lige siden har vi arbejdet
på få den „genrejst“

Det ser nu ud til at lykkes. Et nyt kunstudvalg er etableret: Det er
Edith Jess, Kirsten Blichert,

Bente og Peter Worm, Lillian Jensen, Sigrid Møller, Niels Chr. Las-
sen, John Lund og Torben Nilsson.

Alt arbejdet lå tidligere på skolen, hvor skolens sekretær Jette Boje
var krumtap i både forarbejdet og afviklingen.

Skolen vil stadig danne rammen om udstillingen, men arbejdet er nu
lagt udenfor skolen –  i Multinetværksregi.

Hvor er det da godt, at nye har meldt  sig til at tage over. Nu kan vi
bevare en meget anerekendt og næsten Vendsysselberømt kunst-
udstilling i Poulstrup.

Jeg kan røbe, at udvalget har planer om at flytte udstillingen fra
påske og hen til efteråret. Men det  vil I høre mere om.

Søndag den 26. februar kl. 13
er der børnegudstjeneste i Forsamlingshuset  ved

Niels Christian Lassen.

Efter gudstjenesten er der tøndeslagning.
Der er gevinst til de bedst udklædte børn.

Det er gratis at være med til tøndeslagning.
Kaffe, kage, pølser og sodavand kan købes.

Arrangeret i samarbejde med Poulstrup Borgerforening,
spejderne og menighedsrådene

Fastelavn

MULTINETVÆRKET

det sker i Poulstrup
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Teater i Vrejlev-Hæsteup hallen 5. marts
- se side 45

MULTINETVÆRKET

Nyt motionscenter i Poulstrup

MOTIONSRUM 90 M2

HAL

Nu kan du gå i
teateret i Poulstrup

I Mands minde har der ikke væ-
ret et „rigtigt“ teater i Poulstrup, men
ved et samarbejde mellem Poulstrup
borgerforening, Vrejlev Hæstrup
Hallen og kulturgruppen under
Multinetværket, er det muliggjort.

Borgerforeningen og kultur-
gruppen gik i efteråret sammen om
at få arrangeret en gæsteforestilling
fra Vendsyssel teater, men da det
efter opmålinger viste sig, at scene-
opbygningen krævede halvdelen af
forsamlingshuset, trådte Hallen til,
og samarbejdet blev udvidet, og det
er jo i sig selv  en styrke. Vi må er-
kende Scharnbergs ord: „Alene kan
vi lidt, men sammen kan vi det hele“,
så nu er det en realitet.

Søndag den 5. marts gæstespil-
ler Vendsyssel Teater i Vrejlev Hæ-
strup Hallen.

Stykket de opfører er konge-
farcen „Svend, Knud og Valdemar“.

Vi håber og tror at det  bliver en
god oplevelse.

Kunst i lokalsamfundet
Selvom sneen føg og det nærmest var

ufremkommeligt, så var der alligevel
mødt en pæn lille flok op på skolen, da

Anne Lie Stokbro den 19. januar meget le-
vende fortalte om skolens kunst og viste ek-
sempler på, hvad den enkelte kunstner viser
med sit kunstværk. Som Anne Lie sagde, så
går ens vægudsmykning på et tidspunkt „i
et med tapetet“, og sådan er det nok også
med det, der findes på skolen, men den aften
fik vi en ny vinkel på kunsten i almindelig-
hed og skolens kunst i særdeleshed.

Bagefter serverede „Vera Vine“ et godt
glas rødvin med lidt mundgodt til, alt imens vi fik lidt information om vin og vindruer. Jo,
det var en rigtig fin aften.

Bestyrelsen i Vrejlev Hæstrup
Hallen har besluttet at bygge et
motionscenter ved hallen. Vi me-
ner der er basis for at etablere et
motionscenter, som er til gavn for
alle i Poulstrup og omegn og som
samtidig er med til at styrke ud-
viklingen og sammenholdet i vo-
res lille samfund.

Det bliver en tilbygning til
hallen på ca. 100 kvm, som place-
res nedenfor de nuværende om-
klædningslokaler. Tilbygningen får
egen indgang. Ved indgangspar-
tiet bliver der mulighed for at stille
et par borde, så forældre kan over-
være de udendørs fodboldkampe
i tørvejr og eventuelt drikke en
kop kaffe.

Vi forventer at motionscen-
teret kan tages i brug lige før som-
merferien. Læs meget mere om det
nye motionscenter i Poulstrup i
næste nummer af Lokalbladet

det sker i Poulstrup
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Poulstrup – Øhh – hvor er det
nu lige helt nøjagtig byen ligger ?,
det var min tanke i 2001 da jeg før-
ste gang besøgte aktivitetscentret.
Men med bus nr. 203 fra Hjørring
ud gennem Guldager forbi Vrejlev
Kloster kommer byskiltet med nav-
net Poulstrup.

Ved første øjekast ligner byen
mange andre landsbyer, en lang
gade hvor husene er placeret tæt
på begge sider. Midt i byen går Gl.
Rønnebjergvej fra og her finder man
aktivitetscentret, et parcelhus på en
stor grund.

Kl. 830 om morgenen en meget
stille by, enkelte biler ingen fodgæn-
gere, „Her sker vist ikke ret me-

get“. Men aktivitetscentret har nu
i 5 år været mit arbejdssted hver
torsdag. Og gennem de fem år er
min opfattelse af byen ændret sig
meget. Det er en by som har opar-
bejdet et godt netværk, omkring
børn og unge, ældre og kulturen.
Der blev kæmpet da Brugsen måtte
lukke og det lykkedes at få en køb-
mand tilbage til byen.

Poulstrup – Øhh – hvor er det nu
lige helt nøjagtig byen ligger?

1. januar startede jeg fast på
aktivitetscentret, idet jeg har lavet
en jobrotation med Inger Øster-
gård, som har været leder gennem
de sidste fem år.

Jeg kommer fra et job som
Beskæftigelsesvejleder i Forsam-
lingsbygningen i Hjørring, som
Poulstrup aktivitetscenter er en af-
deling af og som sagt kender jeg
huset, det er et godt hus, som står
til rådighed for pensionister og
efterlønsmodtagere, hvor der er
plads til social samvær i bred for-
stand. Der bliver lagt vægt på krea-
tiv udfoldelse, det kan være med
nål og tråd, ture ud i det blå, fore-
drag, IT værksted. Det sidste nye,
nogle ildsjæle har fået gang i træ
værkstedet igen. Huset bliver godt
besøgt, mange benytter sig af de
tilbud som aktivitetscentret tilby-
der, det fortæller, der også er be-
hov for sådan et hus i de små lokal-
samfund.

Det bliver denne dagligdag jeg
skal arbejde med på og jeg glæder
mig til samarbejdet med aktivitets-
centret og byen.

Lilly Buus

Nålefiltning
Minna Rødsgaard fra Tårs kom

på Aktivitetscentret og fortalte om
nålefiltning, en rigtig frisk dame
med et godt humør, der fik sat gang
i ulden og lattermusklerne.

Hun fortalte om gode sæbe-
spåner og om forsigtigt at lægge
ulden omkring flamingohjerter.

Med filtning kan man lave
mange ting, selv en lille mus med
lyserøde ører, kan blive rigtig sød.
På et tørklæde og andre ting kan
man lave blomster, rosetter og me-
get andet, kun fantasien sætter
grænser.

Med mange muntre bemærk-
ninger og lidt øvelse, fik vi et flot
rødt hjerte med hjem..

AKTIVITETSCENTRET
POULSTRUP

fra Aktivitetecentret i Poulstrup
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Med juleafslutningen 2005 rin-
der året snart ud. Men med 50 delta-
gere der var mødt op,  blev det en
hyggelig dag.

Formanden Tove Mortensen
bød os alle velkommen og derefter
sang vi „Julen har bragt velsignet
bud“, hvorefter julefrokosten med
sild, grønlangkål, øl og sanps og en
osteanretning blev serveret. Efter
sangen „Velkommen igen Guds engle
små“ fortalte Bent Nielsen om det
nye tiltag med „Træværkstedet“ og
bød tømreren Jørgen Bak velkom-
men i huset.

Nicoline Dietz takkede Ole Grav
for det store arbejde han lægger i
Netcafeen.

Men vores leder gennem man-
ge år Inger Østergaard skal fra ja-
nuar ind til Forsamlingsbygningen i
Østergade i Hjørring og arbejde, men
helt slippe os herude gør hun ikke,
hun kommer her en dag om ugen.

Formanden takkede Inger for de
år hun har været ansat i Poulstrup
og overrakte hende en gave fra bru-
gerne.

Uden en leder dur det ikke, så
Lilly Jørgensen fra Hjørring bød vi
velkommen.

Lilly er godt kendt herude, så vi
håber på at det gode samarbejde fort-
sætter. Lilly takkede og glædede sig
til at overtage Ingers arbejde her ude.

Jul og historie høre sammen, og
med hjælp fra deltagerne i frokosten
kom Inger og Lilly med en anderle-
des julehistorie „Den unge smukke
cowboy og lady Rose“.

Pakkespillet gik også fint med
pakker der blev flyttet frem og tilbage
i en glad og munter stemning.

Efter sangen „Der er noget i luf-
ten“ kom kaffen og julekagen på bor-
det. Herefter takkede Inger for  tiden
der er gået i Poulstrup, og med tak
for en dejlig dag og med ønsket om
en rigtig glædelig jul, sang vi „Dejlig
er jorden“.

Julefrokost på
aktivitetscentret

Juleforberedelser på Aktivitetscentret.
Der laves strømpenisser, juledekorationer og

der pyntes med 69 julehjerter  og det hele
slutter med en dejlig julefrokost
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Senior Shop med butik i Elling
kom d. 18. november på besøg i
Aktivitetscentret.

Med et flot udvalg af tøj til herrer
og damer fra kendte mærker og i alle
størrelser, jakker, bukser, trøjer, kjoler
og festkjoler til damer. Pæne skjorter,
bukser trøjer og jakker til herrer. Det
var nogle flotte herrer og damer der
viste tøjet frem. Der blev fortalt om
detaljer og finesser, der var ved tøjet.

Efter kaffe og kage blev der hand-
let i „butikken“

Der var pænt fremmøde til denne
anderledes dag.

Senior shoppen på besøg

Vi blev budt velkommen til Ørum kirke af organist Peter Ander-
sen, der fortalte om kirken.

Det er en lille kirke fra det tolvhundredetallet. I kirken har der
været kalkmalerier, der engang ved en renovering er blevet overført
til cementplader og opbevaret på Spøttrup slot; men de er nu kom-
met tilbage i kirken; de er rigtig flotte begge to.

Der er en rigtig fin altertavle, der er malet af salmedigteren
B.S.Ingemanns kone Lucie Mandis, hun havde en særlig interesse
for det lokale.

Kirken har fået en testamenteret gave der skulle gå til udsmyk-
ning. Det blev billedskærer Niels Helledi fra Skagen der lavede en
flot skulptur af Jomfru Maria stående med Jesusbarnet. Barnets arme
er strakt ud som en korsfæstelse, Marias barn er bestemt til kors-
døden. Således rummer motivet såvel julens som påskens budskab.

Kirken har 3 flotte messehagler, der er lavet af Hanne Nebber
Christensen fra Klokkerholm.

I kirken sang vi „Nu falmer skoven trindt om land“, og med
„Dybt hælder året i sin gang“, forlod vi den smukke lille kirke.

Vi tog med organist Peter Andersen ud i Allerup bakker, hvor fru
Gitte ventede med kaffe.

Gitte Engen er billedkunstner, hun fortalte om et stort arbejde
med et billede hun havde lavet på silkestof, det tog flere år, og i dag
hænger det i Abildgaard kirke i Frederikshavn. Hun laver også papir-
klip til julekort og flotte  klippede og malede billeder til forsiden på
kirkeblade.

Derefter satte Peter sig til klaveret og vi sang „Blomster som en
rosengård“, besøget hos Gitte og Peter sluttede med at de spillede
og sang for os.

En dejlig eftermiddag, med de gyldne blade på træerne, sluttede
vi i Allerup bakker med at synge „I skovens dybe stille ro“.

Kør-selv tur til Ørum kirke og Allerup bakker

AKTIVITETSCENTRET
POULSTRUP

fra Aktivitetecentret i Poulstrup
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PV Sport 81

Poulstrup Vrejlev Sport 81 blev stiftet
i 1981

Foreningen holder derfor  jubilæums-
reception fredag d. 7. april 2006 fra kl.
15,00 i Vrejlev-Hæstrup Hallens cafete-
ria, hvor alle er velkomne.

Foreningen byder på en bid brød og
lidt godt til halsen. Til børnene er der
pølsehorn og klubbens store hoppe-
pude pustes op i hallen, hvor den er til
fri afbenyttelse.

25 år, 1981 - 2006

To ihærdige ildsjæle førte
en god idé ud i livet.

Poulstrup Vrejlev Sport 81, som er
foreningens fulde navn, blev stiftet af
en gruppe forældre til 14 sandkasse-
spillere i april 1981. Initiativtagere var
Vagn Hansen og Regner Borrisholt.
Foreningens mangeårige formand Ib
Nielsen kom med i bestyrelsen i 1982.
Formanden i dag hedder Tom Bak. For-
eningens start var en protest imod at
al aktivitet i Poulstrup Serritslev Idræts-
forening (PSI) efterhånden blev flyttet
fra Poulstrup til Serritslev på det tids-
punkt, hvorfor den idrætsaktive del af
beboerne i Poulstrup enten ikke dyr-
kede idræt, eller måtte søge andre ste-
der hen. Allerede året efter var der 60
aktive, og der blev tilbudt trimvolley,
badminton, håndbold, fodbold og
gymnastik.

Klub uden klubhus
Samlingspunktet var skolens

omklædnings- og gymnastiksal. Efter-
hånden som foreningen voksede, blev
behovet for mere plads påkrævet. Der

blev søgt om klublokaler og ekstra
baner. Alle ansøgninger blev imid-
lertid afslået, da der jo var for-
eningslokaler og baner i den syd-
lige del af byen, hvor PSI´s klub-
hus og baner lå.

Ny fodboldbane anlagt
med frivillige kræfter

Derfor bestemte man i PV
Sport 81, selv at anlægge den nye
bane øst for skoven.

Den blev lavet ved hjælp af
frivillig arbejdskraft og banklån til
at købe jord for. Samtidig blev
Poulstrup og Omegns Idrætsfond
stiftet til at stå for driften. Den nye
bane blev indviet i 1985. Omkring
samtidigt indså PSI at man havde
tabt „ slaget om Poulstrup „ og de
solgte klubhuset på Munkholmvej
til Hjørring kommune, hvorefter
Poulstrup Rideklub fik lokaler der.

Fra ingenting til „klub-
hus“ i hal

Foreningens vinteraktiviteter
foregik stadig i Vrejlev-Hæstrup
skoles gymnastiksal, samt i hen-
holdsvis Tårshallen og Lunder-
gårdhallen. Hvert år sendte besty-
relsen ansøgning til kommunen om
oprettelse af halfaciliteter i Pouls-
trup, men først da en arbejds-
gruppe med repræsentanter fra alle
foreninger satte sig sammen i 1989
kom der skred i sagen. Poulstrup
og omegns borgere var velvillige
og så måtte kommunen til sidst bøje
sig. Glæden var stor da hallen stod
færdig i efteråret 1990, og klubben
kunne leje sig ind. Klubben havde
nu næsten et klubhus og virknin-
gen udeblev da heller ikke. På et
tidspunkt var foreningens med-
lemstal oppe på 500. De gode for-
hold trak og trækker stadig med-
lemmer til.

Læs mere om jubilæet på de næste sider

PV SPORT 81

tekst Henrik Hansen

foto Arkivbilleder
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Fodbold
Fodboldafdelingen er den største af foreningens

afdelinger. I dette jubilæumsår indleder idrætsfor-
eningens fodboldafdeling et ungdomssamarbejde
med VBI (Vrå-Børglum) og PSI (Serritslev), hvor klub-
berne har fælles hold i miniput-, lilleput-, drenge- og
juniorrækkerne. De yngste spillere på mikroputholdet
træner som vanligt i Poulstrup.

I seniorfodbold har PV Sport 81, to hold i serie 5
og et hold i serie 6, samt et oldboyshold og et dame-
seniorhold som dog ligger underdrejet i dette forår
pga. barsel blandt spillerne. Herrerne trænes af
Johnny Knudsen og Jan Steffensen, mens damerne
trænes af Ib Nielsen.

Håndbold
Håndboldafdelingen består af to damehold i se-

rie 2 og serie 4, der trænes af Ole Nørgaard, samt en
ungdomsafdeling, som består af et stort fælles hold
med spillere fra bh-klassen til og med 5. klasse, som
træner og leger håndbold i hallen én gang om ugen,
sammen med trænerne Jane Abrahamsen og Karina
Mølgård Frost.

Gymnastik
Klubbens gymnastikafdeling består i år af et en-

kelt børnehold (3-6-årige) som træner og leger i sko-
lens gymnastiksal og ledes af Trine Mortensen, som
får hjælp af Stine Hansen.

Idrætsforening med mange aktiviteter
for store og små

Idrætsforeningen afholder mange aktiviteter
hvert år, fx Dana-cup ugen med masser af unge men-
nesker fra mange forskellige lande, som bor i hallen
og på skolen i Poulstrup. Foreningen holder også
nogle meget populære legeaftener med flere hundrede
børn og unge - juletræsfest og fastelavnsfest med
underholdning, som samler ca. 250 - 300 glade børn
og forældre og om sommeren afholdes der grisefest i
foreningens eget store telt – og den er en del af for-
eningens sommerfest med gade- og firmafodbold. For
de yngste er der legefodbold og legehåndbold og
ellers er der traditionel turneringsfodbold og -hånd-
bold for børn, damer og herrer, og endelig tæller klub-
ben også en børnegymnastikafdeling.

„PV Sport 81’s første holdfoto. Trøjesponsor: „Alfaholm“ andelsmejeri

„Ungdomsfoto“ af Poulstrups fodbolddamer

Stolte drenge og piger med medaljer fra starten af 80’erne

Billedet øverst: PV Sport 81’s allerførste fodboldhold bestod af: Bagerst fra venstre Allan Karlsen, Ib Nielsen, Sonny Andersen, Henrik Vangsted,
Nis Østergaard og Karsten Sørensen.
Forrest fra venstre Ole Christensen (OC), Per Hansen, Regnar Borrisholt, Svend Erik Pedersen og Michael Christensen.
Nederste billede: I midten sidder det blandede holds målmand, Heidi Larsen, som senere blev valgt til foreningens formand som kun 19-årig i 1993

tekst Henrik Hansen

foto arkivbilleder
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PV SPORT 81

Et af foreningens håndboldhold fra 80’erne

Håndboldafdelingens talenthold fra 90’erne

Poulstrup håndbolddamer for „nogle år siden“

Ib Nielsen var formand i mange år - og nød det!

En flok friske håndboldpiger på vej til Lyngsålejren i 1990

Lyngsålejr i 1988

Godt kammeratskab
Foreningen kendt for at frem-

me det gode kammeratskab, som fra
starten var hjørnestenen i forenin-
gen, og medvirkende til at nogle
medlemmer har været med fra ung-

sport i en klub hvor det sociale samvær
er i højsædet. Da godt kammeratskab og
socialt samvær aldrig går af mode, og slet
ikke i Poulstrup, er foreningen godt ru-
stet til fremtiden og de næste 25 år.

domsårene til oldboys, og nu selv
har børn på ungdomsholdene.
Er man til fodbold, håndbold eller
gymnastik, så kan man blive med-
lem af PV Sport 81 og dyrke sin

tekst Henrik Hansen

foto arkivbilleder
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Da vi på Lokalhistorisk Arkiv i efteråret fik installeret nye
computere, var det et stort ønske blandt medarbejderne også at få
installeret SLA´s EDB program ARKIBAS til registrering af og
søgning på arkivets arkivalier.

Da arkivets midler er begrænsede, måtte vi tænke i andre ba-
ner. Derfor rettede vi en henvendelse til Sparekassen Vendsys-
sels gavefond om støtte til projektet. Gavefonden var meget posi-
tive, og de har foræret arkivt programmet ARKIBAS, som sætter
os i stand til at løse en mængde nye og spændende opgaver.

Der skal fra Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Arkiv og dets
medarbejdere lyde en stor tak for denne gave, men også en tak
fordi man altid ser  med velvilje på en velbegrundet ansøgning.

Vi skal nu i gang med at bruge ARKIBAS, så der vil gå nogen
tid før vi får den fulde glæde af programmet

Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Forening
Foreningen afholder ordinær generalforsamling på Aktivitetscentret
Tirsdag d. 14 marts kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne
Knud Søndergaard fra Tårs kommer og fortælle „Om det at være
barn og ung i 1930´erne  og 40´erne“.
Alle er velkommen Entre, kaffe og brød 30 kr.

                          Bestyrelsen

Husk at komme til 25 års jubilæums-
reception i hallens cafeteria,
fredag d. 7. april 2006 fra kl. 15.00

Forpagter  af cafeteria
Udover de mange arrangementer og aktiviteter, så

er PV Sport 81 også forpagter af Vrejlev-Hæstrup hall-
ens cafeteria, der passes af frivillige hjælpere fra og
omkring idrætsforeningen. Som noget nyt kan den ak-
tuelle cafeteriavagtplan findes på www.pv81.dk hvor
også cafeteriets åbningstider fremgår.

Hjemmesiden www.pv81.dk
På idrætsforeningens egen hjemmeside kan man

finde oplysninger om klubben, medlemsinformation,
aktiviteter, træningstider, kamptidspunkter, turnerings-
planer, kontaktpersoner, sponsorater, sponsorlinks og
links til andre Poulstrup hjemmesider.

Nyt EDB program til
Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Arkiv

Tom Bak

Ib Nielsen

KORT FORTALT

Ib Nielsen var fore-
ningens formand i to
perioder på sammen-
lagt 16 år. Ib har været
aktiv spiller i klubben
og han har trænet
ungdomshold,
herreseniorhold og
dameseniorold i PV
Sport 81 og så er
han uddannet
fodbolddommer.
Ib er nu halinspektør
i Vrejlev-Hæstrup
hallen

Tom Bak er fore-
ningens formand i
dag. Tom har spillet
fodbold i PV Sport
81 i mange år
(og han siger selv,
at han bliver ved
med at spille mange
år endnu).
Tom har i dag „Tom
Baks Hønseri“ ved
Poulstrup.

tekst Henrik Hansen

foto arkivbilleder
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Julen er godt overstået, det
nye år er budt velkommen, og vi
går alle mod lysere tider.

I foreningen er vi begyndt
at tænke på forår og afslutnings-
festen, som traditionen tro hol-
des i vores forsamlingshus,
sammen med Hjørring  Folke-
dansere,d. 31 marts.

I dagspressen læses om
landsbydød  i Ny Hjørring Kom-
mune. Et rigt foreningsliv, som
vi har i Poulstrup, er et  positivt
aktiv for landsbyen. Så man kan
sige , det er en fornøjelig og livs-

Fra HUGF
Når det går mod lysere tider – så skal der igen

spilles udendørs fodbold i Harken.
De voksne startede træningen søndag d. 5. februar

kl. 10.30. Efter en gang let træning var der suppe, og
trænerne orienterede om sæsonen 2006. Seniorhold-
ene er tilmeldt en træningsturnering inden den rigtige
turnering begynder.

Træningsstart for ungdommen er søndag d. 19.
februar kl. 10.30 for følgende hold:

Herre-junior og Dame-junior, Piger, Drenge, Lille-
put-piger og –drenge. Der er lidt varmt at spise med en
sodavand til efter træningen. Til fremmødte forældre
er der kage og kaffe på kanden samt en orientering
bl.a. om de ture, der er planlagt til sommer.

Følgende hold starter træningen udendørs lørdag
d. 25. marts kl. 10.30:

Miniputdrenge og –piger (årg. 96-97), Mikro-
drenge og –piger (årg. 98, 99 og 2000). Efter træningen
er der kaffe til forældre og pølser med sodavand til
spillerne.

Miniputterne og deres forældre glæder sig nok al-
lerede til den årlige udflugt til Norge. Gennem de sid-
ste år har der kun været vellykkede ture, både sports-
ligt og socialt.

Hvis man ikke er kommet i gang med at spille fod-
bold, da der var sæsonstart, er der ingen grund til for-
tvivlelse – bare mød op til en træning. Alle nye som
gamle spillere er velkomne til at være med.

Det er også tid for de årlige generalforsamlinger.
Alle afdelinger i HUGF har holdt deres årsmøder først
i februar, og Hovedbestyrelsen inviterer til fællesspis-
ning og efterfølgende  generalforsamling i Harken hall-
ens cafeteria onsdag d. 1. marts kl. 18.30/19.30.

Gymnastiksæsonen afsluttes med forskellige
opvisningsstævner rundt om i Vendsyssel, og i Har-
ken kan man se årets forårsopvisning søndag d. 26.
marts om eftermiddagen. Derefter holder alle hold pause
indtil september.

Petanquefolket venter med glæde på varmere og
lysere tider. De har vinteren i gennem deltaget i inden-
dørs turneringer, der afholdes i ridehaller rundt om i
Nordjylland, og med flotte resultater.

Petanque starter udendørs 1. april, hvis vejret til-
lader det.

Også i år bliver der loppemarked i Harken, godt
nok lidt senere i april end de forrige år. Selve loppe-
markedet foregår i Harken hallen søndag d. 23. april kl.
10 – 14. Der er indsamling i lokalområdet onsdagen før,
d. 19. april, hvor idrætsforeningen med tak tager imod
effekter. Bliver der overskud, går det som sædvanligt
til ungdomsarbejdet i foreningen.

FRA
LOKALOMRÅDET

Folkedanserne
bekræftende måde, at være med
til   - forhåbentlig - at bevare
vores landsby - kun en lille brik -
Men alligevel !!

Der er rigelig plads til nye
medlemmer på dansegulvet tors-
dag aften i gymnastiksalen, på
vor skole her i Poulstrup!

Læs mere på
www.poulstrup.net.

Hilsen Bestyrelsen

Vrejlev- Hæstrup

Folkedanserforening.

Årsmøde i Multinetværket i Vrejlev-Hæstrup
Torsdag den 30. marts kl. 19.30

i Sognehuset, Vrejlev Kirkevænge 1

Dagsorden i følge vedtægterne med
aflæggelse af årsberetning og regnskab

Samme aften aflægges årsberetning og regnskab for
Lokalbladet

poulstrup.net
Alle er velkomne

fra HUGF
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…Det gør vi også i Harken!
Men vi gør også mere end det.

For at give børnene nogle 1. hånds
naturoplevelser og en begyndende
forståelse for hvilken betydning vej-
ret har for os, har fire af de ældste
drenge i Møllehaven i en periode un-
dersøgt vejret på forskellig vis. De
har bl.a. lavet en „vejr-udsigt“ med
billeder, der viser hvordan vejret er i
børnehaven. Drengene er meget op-
tagede af at skifte billederne så de
passer til dagens vejr, alt efter om
der er sol, skyet, lyn, hagl eller sne.

En dag der bød på regn og blæst,
gik vi på oplevelsestur. Vi skulle ud
og mærke vejret, og finde tegn på
hvordan vejret var. Drengene kunne
hurtigt finde flere tegn, bl.a. så vi at
der var meget vand i bækken, vimp-
len blafrede og kloakken var stoppet
af visne blade og  masser af regn,

På turen tog vi mange bille-
der som vi har samlet i en bog.
Bogen låner drengene nu med
hjem, så de også kan fortælle der-
hjemme om deres oplevelser.

En morgen, hvor det haglede
samlede vi hagl på legepladsen.
Nogle gemte vi i fryseren til se-
nere forsøg, andre lod vi stå i et
krus i varmen, - og tænk de blev til
vand!

Senere undersøgte vi, hvor-
dan haglene smeltede hurtigst, i
koldt/varmt vand, eller uden
vand?

- og hvad mon der skete med
det varme vand, når vi puttede de
kolde hagl deri?

Det var meget spændende at
se og høre, når drengene undrede
sig over at vi kunne  ændre kulde
til varme, - og omvendt ved at
blande hagl med varmt vand.

Alle snakker om vejret...

At arbejde med vejret har skærpet disse drenges op-
mærksomhed for naturen og vejret især. Men det har også
bredt sig til den øvrige børnegruppe, som også nu også er
opmærksomme på at vi skal skifte vejr i vejrudsigt, eller
kigge i en af bøgerne om vejroplevelser. Og de fire drenge
deler gerne ud af den viden de har fået gennem temaarbejdet.

Jo snakken går om vejret….

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

David, Daniel og Mathias L. hopper i vandpytter

Mathias R., david og Mathias L.
undersøger de indsamlede hagl.

fra Børnehaven Møllehaven
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Bedsteforældredag

Traditionen tro holdt vi igen i år vo-
res bedste-forældredag i denne hygge-
lige juletid.

Inden den store dag kom, var der
nu flere forberedelser der lige skulle kla-
res.

Vi ville nemlig hente juletræ som
skulle pyntes op til selve dagen, så der
var hyggeligt inde som ude.

Ja børnene gik på skovvandring -
hvor de fandt de flotteste juletræer i Har-
ken og omegn. Hjemme blev det pyntet
med børnenes juleklip og kogler og med
glimmer. Desuden havde børnene også
travlt med, at hjælpe de voksne med at
bage og lave småkagedej til bedstefor-
ældrene kom på besøg.

Endelig blev det fredag d. 2. decem-
ber og børnene stod forventningsfulde
ved vinduet og ventede på, at mormor ,
morfar, farmor, farfar eller bedstemor og
bedstefar kom på besøg i deres vugge-
stue og børnehave.

JUbiii hvem kom nu gående derude
på legepladsen, min mormor sagde et
barn, mens en anden sagde : se der kom-
mer min bedste. Ja der blev delt mange
knusere ud ved døren denne dag.

Det blev en hyggelig eftermiddag,
hvor der rigtig blev klippet julepynt, la-
vet juledekorationer og julesmåkager.

Uhm! der duftede rigtig af småka-
ger og gran i hele huset, imens blev der
hygget med børnegløgg, kaffe / the og
hjemmebagt kage.

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

Stemningsbille fra skolen. Foto: Henrik Hansen

fra Børnehaven Møllehaven
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Bondegårdstema på
Anemonen

Oktober og november måned har på Anemo-
nen ( vuggestuen i Hæstrup ) stået i bondegår-
dens og især koens tegn.

Vi har i denne periode beskæftiget os med
koen på mange forskellige måder. Vi har forsøgt at
komme bredt omkring med måden vi arbejder med
emnet på, altså både kreativt, konkret ( i form af
billeder, bøger), musisk og ved at opleve med krop-
pen og alle dens sanser.

Dette har vi gjort velvidende, at børn lærer på
forskellig vis. Vores ko projekt har været en mere
konkret måde at arbejde  med at udvikle sproget
og det sociale hos børnene, via noget som bør-
nene finder interessant. Vi startede med at tage en
tur på bondegårdsbesøg hos en sød landmand vi
kender.

Han havde en hel masse køer, både store og
små. Børnene fik lov til at fodre kalvene, som godt
nok larmede når de var sultne. Vi så hele to kalve-
fødsler, vi prøvede at malke koen, for vi havde jo
fundet ud af, at der kom mælk ud af yveret.

Bagefter smagte vi også på mælken, som var
god uhmm… dem der turde, rørte også ved kø-
erne. Vi fandt ud af, at sådan nogle køer også kan
lugte lidt.

Hjemme igen printede vi alle billederne fra vo-
res tur ud, således at børnene kunne fastholde og
snakke om deres oplevelser. Her arbejdede vi også
med koen ved at tegne koen, male dens ansigt på
paptallerkener, synge „Jens Pedersens ko“ med
fagter til og læse / kigge i bøger om koen.

Til vores samlinger har vi også talt meget med
børnene om deres oplevelser og hele tiden vendt
tilbage og set på vores fine billeder. Vi besluttede
at tage en tur mere ud på bondegården. Det viste
sig at være en god ide, idet børnene kunne huske
meget fra sidste gang. De vidste hvad der skulle
forgå og flere af dem vovede sig også ud i at røre
ved dem.

Det har alt i alt været et spændende projekt,
som børnene har været meget engagerede i. Bør-
nene har alle på forskellige planer fået meget ud af
projektet. Nogle har fundet ud af hvad koen siger,
andre har fundet ud af, at ikke kun tyre har horn og
andre har fundet ud af at der kommer mælk ud af
yveret.

I løbet af projektet er der også kommet mange
sjove kommentarer her er en: En pige fortæller vo-
res havemand:Pigen: „Ved du hvad Lars, jeg har
også engang været en lille kalv“.Lars: „Nej du har
da været en lille baby“ Pigen: „Nej jeg var en lille
kalv og ved du hvad…. Det har min mor også
været“.
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På luciadagen fejres Santa Lucia, lysets helgeninde.
Det er d. 13. december. Da arrangeres der mange steder
optog af piger, som synger Santa Lucia. Forrest i optoget
går den hvide luciabrud med lyskrans i håret. Bag hende
går hendes terner, som hver bærer et lys i hånden. De
store piger (4-6 årige) i børnehaven „Møllehaven“ gik
også lucia-optog på luciadagen. De havde i forvejen øvet
at gå i optog og synge sangen i forbindelse med et musik
forløb.

Først skulle de gå optog på „Rundmarken“, hvor de
hører til og bagefter på „Møllemarken“ for de mindste
børn. De levende lys var dog skiftet ud med noget lidt
mere forsvarligt, nemlig en batteri-drevet krone og små
glas med fyrfadslys i.

Der er nemlig mange ting man skal huske på når man
sådan skal gå lucia-optog og det er ikke helt let.

Pigerne følte sig dog ikke mindre fine af den grund,
for som Malene udtrykte det: „Jeg syntes vi ligner prin-
sesse engle“. Men det var ikke alt sammen bare for sjov,
og det vidste pigerne godt for de havde hørt godt efter da
der blev læst op af historien om den stakkels Santa Lucia
der på trods af sin godhed led en sørgelig skæbne.

Nye børn
i Møllehaven

Lysets helgeninde

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

Emilie Dietz Hejlesen Emilie Vangsted Jensen

Sofie Kongerslev Jensen Mathias Dissing Hansen

Lucas Soelberg Tobias Toft  Juhl

fra Børnehaven Møllehaven
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Klaus Bonkegaard
Hovedgaden 69 - Poulstrup

Vinduer og døre i træ og plast
Tagarbejde

Reparationer
Ombygning

Kørsel med rendegraver
Mobil-tlf. 28181333

IMPORT
Plastvinduer og døre

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

Kvalitet til lavpris med garanti

Klaus Bonkegaard
Mobil-tlf. 28181333

Telefon

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

HUSK GIROKORTET

- til Lokalbladet næste gang jeg

betaler regninger på posthuset

eller i sparekassen
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ØSTERMARKEN 51

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

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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STØT BLADETS ANNONCØRER -
DE STØTTER OS

Bøjholmvej 4, Sæsing, 9830 Tårs



Skrædderi i Høgsted
v/ Lissi Pedersen

Kvalitet frem for

kvantitet

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,

omforandringer og reparation.

Træffes efter aftale

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

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
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Hele egnens

samlingssted

Sport og

fritid

Henvendelse: Elmer Madsen
Tlf. 98 98 62 89 - MOBIL 41 60 62 89

Harken UGF
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MEDVIRKENDE
PETER SCHRØDER

SUSANNE HEINRICH
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JØRGEN BING
HANS HOLTEGAARD

HANNE LAURSEN

MUSIK:
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4 GANGE ÅRLIGT CA.

1. MARTS
1. JUNI
1. SEPTEMBER
1. DECEMBER

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

LOKALbladet

NÆSTE NUMMER:

Poulstruplund plantage
bliver 100 år i juni 2006.
I den anledning bringer
LOKALBLADET en
artikel om tilblivelsen
og om en ny idé med at
genoplive „grundlovs-
pladsen“ ved skolen.
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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 Vakant

            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 41267504

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
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. 98986063
Poulstrup Badmintonklub Klaus Nielsen, Haurholmvej 101, 9800 Hjørring 98986436
Poulstrup Borgerforening Palle Kokholm, Gønderupvej 65, 9760 Vrå 98988632
Poulstrup rideklub Lone Hedstrøm, Gl. Rønnebjergvej 359, 9760 Vrå 98988659
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:
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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