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4. marts
Legeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr.: PV Sport 81

5. marts kl. 10
Gymnastikopvisning
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr.: HUGF/DGI

6. marts
Fastelavnsfest
Harken Hallen
Arr.: HUGF

14. marts kl. 19
Årsmøde i Multinetværket
Vrejlev-Hæstrup-
Hallen Cafeteria
Arr.: Multinetværket

16. marts kl. 12
Generalforsamling
Aktivitetshuset

18. marts kl. 18
Forårsfest
Poulstrup Forsamlingshus
Arr: Menighedsrådet

24. marts
Lokalhistorisk Forening
Generalforsamling
Arr.: Aktivitetshuset

Arrangementskalender - 2011
27. marts kl. 14
Gymnastikopvisning
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr: HUGF

1. april kl. 14 - 17
KFUM spejderne 25 års jubilæum
Reception
Spejderhuset, Hovedgaden 85

2. april kl. 18
Jubilæumsfest
Vrejlev-Hæstrup Skole
Arr: KFUM spejderne

11. april kl. 10
Kør selvtur ud i det blå
Arr.: Aktivitetshuset

19. april kl. 13
Banko
Arr.: Aktivitetshuset

5. maj kl. se Uge Posten
Marie Louise
Maraton  7x7x7
Tårs Sognegård

28 - 29 majl
Loppemarked
Præstgården
Arr: KFUM spejderne

29. maj
Klostermarked
Vrejlev Kloster

17. - 19. juni
Muslejr
Thoruphede
Arr.: KFUM spejderne

23. juni
Sct. Hans aften
Arr: Børnenesjord

23. juni
Sct. Hans aften
Præstegården
Arr: Menighedsrådet

29. juni kl. 12
Grill fest
Arr.: Aktivitetshuset

30. - 6. august
KFUM spejderne sommerlejr
Port Arhtur, Fyn

7. september kl. 18
Spis sammen. Underholdning
ved Michael og Kaj Holm
Arr.: Aktivitetshuset

16 - 18 september
KFUM spejderne gruppelejr

Kære Læser
Så er vi i gang med et nyt år i Lokalbladet og vi byder alle både nye og gamle læsere velkommen.
For at et blad som Lokalbladet kan udkomme skal der være en gruppe energiske medarbejdere, men det
kræver også mange penge at udgive et sådant blad.
Udgivelsen financieres dels ved tilskud fra Menighedsrådet, Institutioner i området og Skolen samt gennem
annoncer, men også private er også nødt til at give et tilskud for at Lokalbladet kan løbe rundt, så derfor
foreslår redaktionen at man giver 125 kr. pr. husstand. Vi har i år valgt girokortet fra, da langt de fleste
bruger netbank til betaling. Girokortet giver øgede udgifter for Lokalbladet
Pengene kan indbetales gratis til Sparekassens Vendsyssel på konto:  9070-000-01-52889 eller ved at
bruge følgende FI indbetalingskode til betaling via netbank:  +73<  +83716045<   husk indbetalers navn og
adresse. Hvis du gerne vil betale i lokalområdet kan det ske kontant til Henny Madsen, Vingemarken 3,
Hæstrup Mølleby eller til Erik Jess Hovedgaden 78, Poulstrup
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LOKALbladet

Udebliver Lokalbladet: Ring tlf. 98 98 80 63

LOKALBLADET

Den ændrede skolestruktur
er hård ved landdistrikterne

Forandringens vinde blæ-
ser, og skolestrukturreformen
har fejet over den ganske kom-
mune. Det er især i landdistrik-
terne vinden har været hård –
og hvor er det ærgerligt, at den
slet ikke harmonerer med kom-
munes nyformulerede
landdistriktspolitik.

I den skriver man, at halv-
delen af kommunens befolkning
bor på landet, og at man natur-
ligvis vil understøtte livet der og
livet i landsbyerne, der er af af-

gørende betydning for kommunens indre liv og dens mulighed for
at tiltrække nye borgere.

Det er vanskeligt at se en sammenhæng.
Landdistriktspolitikken bærer præg af, at der forud har været

en værdidebat. Det har der ikke været i skolestrukturdebatten, og
det bærer resultatet præg af.

Nuvel, vi blev ikke lukket – kun beskåret, men også det er en
udfordring.

Nye muligheder.
Efter sommerferien er vi en 6. klassers skole i skolecenter med

Taars. Vi må undvære 7.,  8. og 9. årgang - dem vil vi savne – og nok
det at have fod under eget bord.

Sammen med Taars bliver vi en skole, med en bestyrelse, en
ledelse og en økonomi – altså en skole med to undervisningssteder
– et i Taars og et på Vrejlev-Hæstrup skole….med mulighed for
samdriftsfordele - både økonomisk og pædagogisk.

Vi bliver en mindre skole – ja, men også en endnu mere over-
skuelig skole.

Fællesskab, samhørighed, nærhed, tryghed, gensidig respekt
og god læring vil fortsat være nøgleord, og vi vil løbende lave
fællesarrangementer med Taars. Vi er faktisk allerede begyndt. Vore
elever på mellemtrinet er inviteret til idrætsdag i Taars i

uge 7.
Vores opgave, vores udfordring og vores mål efter ferien er det

samme som nu: At lave en rigtig god skole for børnene i Vrejlev-
Hæstrup distriktet.

Vi vil lægge os i selen, og på Vrejlev-Hæstrup skole vil vi - med
eleven og det gode skoleliv i centrum - lave et godt og gedigent
skolearbejde med gå-på-mod og glæde…med tradition og forny-
else.

Arne Larsen-Ledet

Nye udfordringer, men også
nye muligheder..

FORSIDEBILLEDET 

Kirkens infoside se side 20

Vinterfuglene har travlt i træerne
Foto: Erik Jess
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Fra kommunen side lægger man op til, at der skal være en
indvielsesfest engang i foråret, så hvis der er nogen, der har
forslag til sådan en fest, vil vi fra dialoggruppen gerne høre fra
jer. Det gælder om at samle alle gode kræfter denne dag.

Projektet omkring Hovedgaden med trafikregulering og for-
skønnelse med træer og nye lysmaster blev desværre forsinket
på grund af vejret. Så snart frosten tillader det, vil man gå i gang
med de sidste arbejder, den røde asfalt ved skolen kan først
lægges når vejret bliver varmere.

Erik Jess var til indvielsen af projektet i Vrensted d.25. no-
vember. Indvielsen blev noget afkortet p.g.a. snevejret og efter
et par taler og en fællessange blev byens juletræ tændt og alle
gik hen til skolen, hvor der var varm gløg og æbleskiver. Bagef-
ter blev der  talt af medlemmer af dialoggruppen om samarbejdet
med kommunen og byens borgere, et fint arrangement.

Dialoggruppens medlemmer:
Lone Chemnitz, Hovedgaden 82
Inger Larsen, Hovedgaden 2
Tommy Rømer, Hovedgaden 125
Anders Nielsen, Hovedgaden 67
Kaj Andersen, Hovedegaden 117
Erik Jess, Hovedgaden 78

November og december her på Gl. Rønnebjergvej var jo de
traditionelle julehyggemåneder. Og som altid arrangerede hu-
set også en juletur, som denne gang gik til „ Galleri Vesterhus“
ved Hals. Og det blev en flot tur ud i det danske snelandskab, i
fin solskin kørte vi over Sæby til Voerså og langs kysten til Hals
hvor vi fandt galleri Vesterhus og nu kom buschaufføren på
arbejde på en glat og smal vej med snevolde hvor det var umu-
ligt at vende ved gården. Men Galleri Vesterhus emmede af jul
og alle havde et par gode timer før turen atter gik hjem ad.

Der blev selvfølgelig også afviklet et stor bankospil med
gode gevinster. Og Juleafslutning 17. dec. var det sidste arran-
gement i 2010 før vi gik på juleferie.

I skrivende stund er vi allerede godt inde i det ny år og ser
frem til vores foredrag med Anne Rottbøl fra Børglum Kloster
19. jan., men mere her om i næste blad.

Aktiviteterne er godt i gang igen, de kreative piger om tors-
dagen er her i løbet af efteråret blevet mange flere så der er bare
gang i den. Gymnastik fredag formiddag har vi fra januar rykket
en halv time frem til kl. 9,00 og det har været godt, men husk der
er stadig plads til flere ellers laver vi et hold mere.

Med disse ord fra Aktivitetshuset ønsker vi alle et godt
2011

 Byfornyelse Aktivitetshuset

Selv om det er vinter, er der stor aktivitet i Aktivitetshuset i Poulstrup, men der er
også plads til flere

Hvem har et godt forslag til indvielsesfest af
byfornyelses/byforskønnelses projektet i Poulstrup

Fra indvielsen af projekt gadekryds i Vrensted

Asfaltarbejdere i gang med pumpene kort før vinteren satte ind

AKTIVITETSHUSET
POULSTRUP
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Harken UGF Gymnastik
Forårsopvisning 2011

Søndag d. 27. marts 2011 kl. 14.00
i Vrejlev-Hæstrup Hallen

Dagen byder på:

• Alle afdelingens hold vil vise en masse spændende gymnastik,
som de har øvet sig på i løbet af sæsonen.

• Kaffe og kage

• Leg på redskaber

• Opvisning med Vivild efterskole (vi har en af vores lokale gymnaster med på holdet)

Alle er velkommen!

Med venlig hilsen

HUGF Gymnastik

www.harkenugf.dk

LOPPEMARKED
I HARKENHALLEN

Harken Ungdoms og Gymnastik Forening
åbner dørene for det årlige loppemarked

Søndag den 10. april 2011
kl. 10.00-14.00

INDSAMLING AF EFFEKTER
ONSDAG DEN 6. APRIL FRA KL. 16.30

Foreningens hjælpere kører rundt til husstandene i lokalområdet. Det
indsamlede sorteres i hallen og gøres klar. I dagene mellem onsdag og selve

loppemarkedsdagen er man velkommen til selv at aflevere sine bidrag til
loppemarkedet under halvtaget udenfor hallen.
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På Rundmarken 3 B bor på Tove Pedersen
I maj 2010 flyttede Tove Pedersen og Jens Carner fra Hjørring tilbage til området

omkring Harken Hallen. De har tidligere boet på Græsmarken, på Bjarkesvej, samt i en
lejlighed i samme boligforening i Hjørring.

Det var Jens, der ønskede at komme tilbage til området. Desværre fik han ikke så
lang tid på Rundmarken.

Tove har tre børn, to piger samt en søn. Sønnen bor i Århus, og døtrene bor i
henholdsvis Mosbjerg og i Guldager.

Tove har sin bil endnu, der skal jo handles ind! Og så vil hun gerne til bowling. Der
er der mange gode minder fra. Jens spillede også bowling. Og det var der deres veje
krydsede hinanden.

Vinteren er lidt lang – heldigvis er der alle børnene i børnehaven, at kigge på. Tove
glæder sig til foråret og sommeren, når naboerne kommer ud i haven til en snak.

Lokalbladet håber at du får dit ønske opfyldt – velkommen på Rundmarken.

På Rundmarken 1B bor Eva Melsen.
Eva er fra Rakkeby og blev i 1956 gift med Carlo Melsen, bagerens søn

fra Harken. Deres første lejlighed var på kvisten i „skrædderens hus“ på
Aalborgvej.

I ca. 1960 købte de selv hus på Aalborgvej 582. I deres unge år var der
mange aktiviteter i Harken. Eva var bl.a. med til at spille dilettant i forsam-
lingshuset. Det var også okay at spille kort.

Carlo var brødkusk. Han kørte rundt ude på landet og solgte brød og
kager! „Et mobilt brødudsalg“.

Eva har været alene i flere år. I 2004 overtog datteren Sonja huset. Eva
boede senere på Aalborgvej 523, før hun flyttede på Rundmarken, hvor hun
er meget glad for at bo. Der er flere venner og naboer fra deres unge dage.

Eva plejer at cykle, når der skal handles i Hjørring. Men nu tager hun
bussen, hvor hun kan nå at handle, inden den kører retur, på den samme
billet. Men hun nyder også godt af naboernes hjælp.

Eva kan godt lide børnene i børnehaven, det er hyggeligt, når oldebarnet
råber Oldemor igennem hegnet.

Selvom personnummeret siger 80 år, kan man sagtens tage til koncerter.
Næste koncert er med Hansi Hintersee!

Vinter billeder fra Hæstrup Mølleby.
Nabohjælp fra Anders Hansen,
Præstevejen.

I sne og slud rykker Anders ud!

GADESPEJLET

Tekst & foto: Meddelerne
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Vingemarken 5, Hæstrup Mølleby
Den 15/12 2009 kunne Marie Vindfjell Svendsen

fortælle Ole Blichfeldt Sørensen en glædelig nyhed.
Der var familieforøgelse på vej og 40 uger + 8 meget
lange dage senere, torsdag den 26/08 2010 kl. 08:12,
kom der en lille ny prinsesse til verden. Mor og far
var begge rigtig stolte og glade for endelig at kunne
holde deres lille datter i armene, hun skulle hedde
Helena Vindfjell Blichfeldt.

Da mor og datter kom hjem fra sygehuset, så fik
den lille nye familie travlt med at planlægge barne-
dåb, da Marie har en stor del af sin  familie i Norge og
derfor skulle de inviteres i god tid. Barnedåben var
planlagt til at holdes i Vrejlev Kirke, men lige inden
de hjemmelavede indbydelser skulle sendes ud, rin-
gede præsten og fortalte, at hun ikke kunne den dag,
pga. et møde. Så enten skulle Helena døbes meget
tidligt den dag eller også skulle der skiftes kirke. Ole
og Marie blev enige om at tage Harritslev Kirke kl.
10:30, hvor der bagefter ville blive serveret helstegt
pattegris i cafeteriaet i Harken Hallen. Det var en
rigtig stor dag og hele den norske familie, inklusiv Marie, duk-
kede op i deres folkedragter, kaldet bunad, og det til gæsternes
store overraskelse og glæde. Det var en rigtig fantastisk dag for
den lille familie og den dejlige Helena lå og sov under hele
barnedåben og 10 timer i træk om natten.

Lørdag den 20/11 2010 kl. 11:00 valgte Ole og Marie at sikre
hinanden og Helena på Det Gamle Rådhus i Hjørring ved et
borgeligt bryllup. De havde holdt det hemmeligt for vennerne
og det meste af familien, da de ønskede, at det kun skulle være
en stille og rolig begivenhed for den nærmeste familie. De fik
begge ændret deres navn, så de nu kom til at hedde Vindfjell
Blichfeldt til efternavn, ligesom deres lille Helena. Marie håber
også på, at kunne overtale Ole til at få et rigtig kirkebryllup med

Hovedgaden 23
I starten af november kunne Lassse Nielsen og Mia Hedegaard Nielsen sammen

med deres to drenge Martin på 5 år og Noa på 3 år flytte fra Vrå til deres nye hjem
Hovedgaden 23.

Lasse og Mia overtog huset til september og har siden haft travlt med at renovere
det efterhånden lidt misrøgtede hus. Nu fremstår det med nye vinduer i undetetagen
og også snart i overetagen. Indvendig er der også sket en masse, der er kommet nye
gulve og nye døre og alt er malet og der er kommet nyt køkken og Lasse er ved at sætte
skik på bryggers og baggang.

Lasse er uddannet maler, men er fortiden sygemeldt p.g.a. en dårlig ryg, der venter
på at blive opereret. I den sparsomme fritid er Lasse instruktør på fitnes centret i Vrå

Mia er ved at tage 10. klasse og vil derefter uddanne sig til folkeskolelærer.

stor kjole, masser af fantastisk mad og alt, hvad der hører til, så
de kan fejre deres kærlighed til hinanden sammen med alle deres
venner, naboer og familie.

Ole er udlært landmand og produktionsleder og er for tiden
ved at videreuddanne sig til virksomhedsleder på Lundbæk
Landbrugsskole i Nibe og bagefter til agrarøkonom. Marie er
udlært blomsterdekoratør og er på barsel indtil midt i maj fra
Super Best i Højene i deres blomsterafdeling. De har et lille
dejligt bjælkehus på Vingemarken til salg og den lille familie
håber på, at det hurtig bliver solgt, så de kan få deres drøm
opfyldt med at få en lille ejendom på landet i Hirtshals/Hjørring
omegn med masser af dyr og plads.

GADESPEJLET

Tekst & foto: Meddelerne

Far Lasse med drengene Martin og Noa,
mor Mia var ikke hjemme da Lokalbladet
kom forbi
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I 1834 overtog Jens Severin Jensen Aas Hovedgård på ca.
800 tdr. land. Jens Severin var ligesom sin far handelsmand og
straks efter sit ægteskab med Sidsel Marie Jørgensdatter i 1836,
begyndte han opkøb af jord i Høgsted. Ved 18 handler fik han
opkøbt 240 tdr. land og hermed oprettede han en gård, som han
kaldte Høgstedgård.

Jens Severin og Sidsel Marie fik 7 børn sammen, men i 1857
blev de skilt.  Herefter flyttede han til Høgstedgård og forpag-
tede Ås Hovedgård til sin søn, der i 1868 købte den for 66.000
Rdl.

 Høgstedgård var indtil Jens Severin flyttede ind blevet
drevet med 2 spand heste og folk fra Ås Hovedgård, men efter
flytningen blev det faste  folkehold på 6 karle og 4 piger og en
husbestyrerinde.

Den ældste karl var den trofaste „Bette Hans“. Han havde
to røgtere og nogle malkekoner til at hjælpe sig med at passe de
60 malkekøer med opdræt og 150 fedesvin. Det var en lille, men
meget adræt mand. Han kunne slå flyvspring, kravle op i flag-
stangen og alle havde stor respekt for ham. Hvis nogen gik ham
for nær, når der var bal i Høgsted Forsamlingshus (der hvor der
i dag er antikvitetsforretning)  blev de inviteret udenfor og før
de fik set sig om fik de en skalle, og gik ud som et lys. Det hed
sig at selv tyrene lystrede ham, skulle han ud i marken, så red
han på dem.

Forvalteren aftalte med Jens Severin, hvad der skulle laves
af arbejde og herefter blev arbejdet delegeret ud til karlene. De
begyndte morgenarbejdet med at fodre og strigle hestene, her-
efter var der morgenmad: havregrød, kaffe, rugbrød og en skive
sigtebrød  -  kl. 7 ringede forvalteren med klokken og så startede
dagens arbejde. Fra 11.30 var der middagsmad samt middags-
hvil for både folk og heste – kl.18.00 var der fyraften med efter-
følgende aftensmad.

Om foråret og ellers i travle perioder var der daglejere, som
kom fra arbejdsformidlingen i Hjørring. Det skete af og til, at den

lokale betjent kom og hentede en af dem, fordi han havde glemt
at betale børnepenge – så skulle han ind og sidde pengene af.

I stuehuset var der også mange hænder. Der skulle tændes
op i komfur/kakkelovne og der var meget rengøring, fordi der
blev fyret med tørv, som støvede meget og det var før støvsu-
geren holdt sit indtog . Der blev slagtet grise og fjerkræ  og al
mad blev lavet helt fra bunden – kød saltes eller henkoges –
brød bages. Om sommeren var der frugt og bær der skulle syltes
eller henkoges.

Alle tyrekalve blev slagtet daggamle og indgik i hushold-
ningen.

Efter Jens Severin flyttede ind på Høgstedgård, blev der
bygget nyt stuehus, det blev opført i 1860. I 1871 solgte han
Høgstedgård til sin yngste søn Marinus – salgssummen var
25000 Rdl – køb af jord og nybyggeri havde kostet Jens Severin
18000 Rdl, så der var grænser for fortjeneste ved oprettelse af
Høgstedgård.

Fra bondebrug til storlandbrug
Opkøb af jord og
sammenlægning af
ejendomme har
driftige landmænd
altid praktiseret -
Høgstedgård er et
af resultaterne.

KORT
FORTALT

HØGSTEDGÅRD

Tekst: Kirsten mouritsen
Foto: Lokalhistorisk Arkiv
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Som før nævnt havde Jens Severin
også en husbestyrerinde – Lovise Jørgens-
datter. Hun var dog nok lidt mere end bare
husbestyrerinde idet de fik 7 børn sammen.

Bemærkninger til disse i kirkebogen for
Vrejlev Sogn: Præsten har opgivet at ugifte
Lovise Jørgensdatter på 9 mdrs. dagen
tjente hos Proprietær Jens S. Jenssøn i Høg-
stedgård samt at udlagte barnefader til de
første 4 børn var handelsmand og kræm-
mer Jørgen Christensøn fra Billund i Hol-
sten, han må siges at være trofast den han-
delsmand, men ved det 5. barn står, at mo-
deren nægtede at opgive faderen. Nu ville
hun ikke være med til det pjat længere. Men
præsten fik dog det sidste ord i den sag,
idet han i rubrikken hvor faderens navn
skulle stå meget sigende anbragte notitsen
„moderen tjente hos Jens Severin på 9 mdrs.
dagen“ – Det blev af samtiden også anta-
get at Jens Severin var far til alle børnene
og blev betragtet som lidt af en skandale og der blev fra flere sider forsøgt at få dem gift. Det
lykkedes også - men først i 1878. Da var hun flyttet med ham til gården „Lund“ i Vrejlev (i dag
Vrejlev Kirkevej 36), som  Jens Severin købte i 1866. Jens Severin dør i 1880 – 66 år gammel. Lovise
, som nu hedder Jensen til efternavn, bliver boende – i uskiftet bo og gården bliver først solgt i
1893.                                          Fortsættes i næste nummer

Jens Severin Jenssøn f. i Hvorup 13/6 1914,  død
Vrejlev 25/3 1880.

Sidsel Marie Jørgens-
datter f. i Ajstrup d. 29/3
1809, død i Hjørring 22/6
1870

KORT
FORTALT

HØGSTEDGÅRD

Tekst: Kirsten Mouritsen
Foto: Lokalhistorisk Arkiv

12b

16a

Del af matrikelkort over Høgsted 1818 - 1860 matrikel 12b og 16a
udgjorde den jord Jens Severin købte 1836

Høgsted by
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Lørdag d. 13. november holdt Arkivet åbent hus og det
blev en succes.

Vi havde vist et billede af huset på Hovedgaden 54 i Pouls-
trup, og efterlyst oplysninger om huset og dets beboere i for-
skellige medier, og der kom 14 besøgende, som hver på deres
måde kunne bidrage med oplysninger om huset, det siger vi alle
tak for.

Vi vil prøve med et par nye billeder og beder jer se godt på
dem,  hvis I genkender en eller flere af personerne eller ved hvor
billederne er taget, hører vi meget gerne fra jer.

 Billederne stammer fra Peter Thomsen, Oddingen, det øver-
ste billede er tiden omkring 1945. Det nederste billede er fra
tiden omkring midten af 1920´erne. Billederne stammer så vidt vi
kan skønne ikke fra Oddingen, men måske fra egnen omkring
Hæstrup.

   Vi har åbent på Arkivet mandage fra 16 til 18,
eller I kan ringe på tlf. 98988063

Kom og hør amatørarkæolog Gert Jensens
spændende beretning om Danernes færd til
Jerusalem.

Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Forening
indbyder  igen i år alle interesserede til en

spændende aften i Aktivitetshuset
torsdag d. 24. marts kl. 19.30

I sommeren 1191 stævnede en flåde ud fra Hals bemandet
med en dansk korsfarerhær. Man var fast besluttet på at sejle til
Det Hellige Land for at hjælpe Richard Løvehjerte med at befri
Jerusalem, der på det tidspunkt var indtaget af sultan Saladin.
Togtet gik via det sydlige Norge og ned gennem Europa, Da
man efter mange genvordigheder endelig nåede Det Hellige
Land, var der sluttet fred.

 Gert Jensen vil fortælle om dette særprægede korstog, og
om sine egne oplevelser i sommeren 2010, da han sammen mu-
seumsinspektør Per Lysdahl var i korsfarernes fodspor på begge
sider af Oslo-fjorden.

Gert Jensen er kendt for sin mangeårige interesse for Børg-
lum Kloster og dets historie, og for flere bøger og foredrag om
dette emne.

Vrejlev-Hæstrup
Lokalhistoriske Arkiv

Lokalhistoriske
Forening

Middelalderarkæolog Jens Rytter, der er leder af Riksantikvarens distrikts-
kontor i Tønsberg, fortæller Gert Jensen om Slottsfjellets historie

LOKALHISTORISK
FORENING

Efter kaffen holder lokalhistorisk Forening
generalforsamling ifølge vedtægterne.

Alle er velkommen, aftenen koster 25 kr. incl.
kaffe

Sæt kryds i kalenderen, det bliver givetvis en
spændende aften sammen med Gert Jensen.

BT_Master 2011_1.pmd 23-02-2011, 10:0110



LOKAL
bladet 11

Marathon London -
foredrag af den første kvinde i verden der har
løbet 7x7x7 maraton på 7 dage i 7 verdensdele

Dorte og jeg havde planlagt en forlænget weekend i Lon-
don fra d. 5-9. november.

Sidst på ugen d. 27-29/10 hørte vi på P4 lidt om en kvinde,
der skulle løbe 7 Marathon i 7 verdensdele på 7 dage, og tænkte,
det er da imponerende. Da vi nu selv er løbeinteresserede, fulgte
vi videre med i P4´s føleton om løberen. De følgende dage hørte
vi lidt mere om projektet, at hun var fra Nordjylland og hun
skulle løbe det syvende og sidste maraton i London om freda-
gen, hvor vi selv var i byen. Vi snakkede om, at vi ville prøve om
vi kunne finde ruten og se når hun kom forbi. Onsdag d. 3/11
hørte jeg så navnet på hende - Marie-Louise. Jeg søgte oplys-
ninger på nettet, hvor jeg fandt hendes blog og skrev til hende,
at når nu vi alligevel var i London, ville jeg da gerne løbe sam-
men med hende, hvis hun synes. Jeg fik dette svar i min mail:

Jeg løber den officielle rute med start kl 12 vil være glad for
at løbe med dig, mine forældres nummer er xxx de kan give mere
besked

Sent from my iPhone=           Jeg kontaktede hendes forældre
og vi fik udvekslet telefonnumre. Det viste sig, at vi skulle med
samme fly torsdag aften fra Aalborg, så vi mødes i lufthavnen
og aftalte  videre at mødes i Greenwich ved startstedet næste
dag.

Fredag var Marie-Louise´s fly ca. to timer forsinket, så det
blev løbsstarten også. Marie-Louise, hendes træner, to venner
og jeg lagde afsted fra Greenwich ca. kl. 15. Vi var tre der løb
med Marie-Louise hele vejen. Efter de første 21 km blev det
mørkt og regnvejr. På trods af det var det en rigtig spændende
tur gennem Londons gader i myldretiden, uden nogen former
for afspærring eller afmærkning af ruten. Der var to mænd med
på cykel for at hjælpe med trafikken, og aldrig har jeg prøvet at
løbe over for rødt så mange gange. Dem på cyklerne og vi andre
løb jo bare ud i krydsene og stoppede bilerne, så Marie-Louise
ikke blev stoppet. Marie-Louise´s forældre og Dorte stod no-
gen steder på ruten med ekstra mad og drikke. De sidste 7 km
langs Themsen, forbi Big Ben, Buckingham Palace og langs St.
James Park til mål løb Dorte med. Marie-Louise bor og arbejder
i London som jurist. Ved hendes arbejdsplads på Victoria
Embankment, 4 km før mål, ventede 20 kollegaer med truthorn
og bannere. De løb også med det sidste stykke. Da vi kom i mål
viste vores løbeure, at vi faktisk havde løbet 44 km, i stedet for
de 42,195 km, som en Maraton er.

Ud over at tage på denne utrolige fysiske og mentale ud-
fordring,  vil Marie-Louise også skaffe midler til Adam Rogers
Trust. The Adam Rogers Trust is a registered charity and was
established in 2007 in the honour of Adam Rogers who was just
thirteen when he died of a brain tumour.Adam Rogers Trust er
et registreret velgørenhedsfond og blev  etableret i 2007 til ære
for Adam Rogers, der bare var tretten, da  han døde af en hjerne-
svulst. The Trust’s purpose is to raise funds to help care for
children with cancer and to help adults with learning difficulties
live and work in the community. Fondens formål er at rejse mid-
ler til  at hjælpe med at passe børn med kræft og for at hjælpe
voksne  med indlæringsvanskeligheder

Jeg har fået Marie-Louises til at komme og fortælle om hen-
des kæmpe præstation. Hendes forberedelse, Adam Rogers, ud-
fordringerne med aftalerne i de 7 lande, skaffe sponsorer,
lufthavnene, maden, tøjet og hele logistikken (hun er den første
kvinde i verden der har gjort det).

Tårsløberne står for arrangementet. Det afholdes i Tårs
Sognegården Torsdag d. 5/5 2011. For nærmere info - hold øje
med annonce i lokal aviserne.

Falklands (Antarctica):
Santiago, Chile (South America):
Los Angeles, USA (North America):
Sydney, Australia:
Singapore (Asia):
Cairo, Egypt (Africa):
London, UK (Europe):

Maraton London
Kort over løbeturen

Tekst & foto: Hans Jørgen Jensen
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I skrivende stund er skolen i fulde omdrejninger efter jule-
ferien og udover det daglige arbejde og undervisning på sko-
len, er 8. og 9. klasserne netop nu i gang med terminsprøver,
mens mange af skolens øvrige klasser gennemfører de obliga-
toriske Nationale Test. I marts måned skal 9. klasse lave den
obligatoriske projektopgave og til maj/juni afholdes Folkesko-
lens afgangs-
prøver for 9.
klasse. Der skal
gives års-
karakterer og 8.
klasse skal på
Introkursus på
f o r s k e l l i g e
u n g d o m s -
uddannelser i
marts måned.
Til maj skal 6.
klasse på lejr-
skole og til juni skal 8. klasse på lejrskole til København. Samti-
dig er arbejdet med at planlægge det kommende nye samar-
bejde med Tårs skole i fuld gang, så det bliver et rigtig spæn-
dende forår på hele egnens skole.

På skolen i Poulstrup inviterer vi til forældredag hver an-
den måned – fordelt på alle ugens dage, hvor forældre eller
bedsteforældre er meget velkommen. Dette skoleårs to sidste
forældredage afholdes onsdag d. 23. marts og fredag d. 13. maj
2011.

Besøg også vores hjemmeside: www.vrejlevskole.dk

TAK fordi I vælger lokalt
Tak til alle Jer der også vælger vores lokale Vrejlev-Hæ-

strup skole i fremtiden – kun ved at bakke op om den, vil vi have
en god og stærk skole fremover. At have en skole i lokalsamfun-
det betyder rigtig meget og man kan sagtens lave god skole
uden overbygning – det har mange andre skoler gjort i mere
end 20 år. I den landsdækkende undersøgelse af alle landets
folkeskoler og privatskoler, er Vrejlev-Hæstrup skole nr. 1 i hele
Hjørring kommune, både med undervisningseffekt og med ka-
rakterer – det er ikke så ringe endda! Fremover kan eleverne
have syv gode og trygge år på vores lokale skole i Poulstrup,

Isfiskeri i Poulstrup
Tirsdag d. 28. december blev der isfisket i søerne hos Inge

og Erling, der har Poulstrup Ørredfiskeri. Isen var efterhånden
25 - 30 cm tyk og derfor stærk nok til at bære lystfiskerne, der
ville isfiske. Jeg traf tre friske unge mænd på isen, hvor de prø-
vede og på den første time fangede de 3 flotte ørreder, hvoraf
den ene ørred blev landet netop da jeg kom forbi.

Henrik Hansen

Spændende skoleforår
nemlig fra og med 0. klasse til og med 6. klasse, hvorefter de tre
afsluttende år i folkeskolen tages på Tårs skole, som forresten
er nr. 2 med karakterer i Hjørring kommune. Der er dermed rigtig
god basis for et godt samarbejde, som vil give eleverne fra
Vrejlev-Hæstrup området de allerbedste betingelser. Rigtig
mange overbygningselever fra Vrejlev-Hæstrup området bliver
endda berettiget til gratis skolebus, fordi reglerne er således, at
har man længere end 7 km. til Tårs skole, har man ret til gratis
bustransport. Vælger man derimod en skole udenfor skole-
distriktet eller en fri- eller privatskole bortfalder muligheden for
gratis skolebuskørsel og skolebuskørsel i det hele taget. Der-
med skal forældre selv foretage eller betale for transport til og
fra skole året rundt. Gør som de fleste: Vælg lokalområdets skole
– din og min skole!

VREJLEV-HÆSTRUP SKOLE - ET GODT STED AT LÆRE...
ET GODT STED AT VÆRE. Følg med på www.vrejlevskole.dk
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Idræt ude i januar?
Det kan man da sagtens ifølge 2.a på Vrejlev-Hæstrup skole.
Da sneen faldt onsdag den 12. januar, flyttede 2.a idræts-

timerne udenfor. Iført varmt skitøj gik turen over den is- og
snedækkede sportsplads. Eleverne havde selv medbragt diverse
slæder og „numsebrætter“. De, der manglede lånte af klasse-
kammerater eller af SFO’ens udstyr.

Eleverne hyggede sig i det milde solskinsvejr. Alle fik mange
ture ned af bakken, siddende eller liggende, forlæns eller bag-
læns og mere eller mindre frivilligt. Der var nemlig rigtig glat
under sneen. Nogle af eleverne blev lidt trætte og lavede nogle
rigtig fine sneengle.

Da vi kom ind i klassen igen, blev det sidste af timen brugt
med varm kakao og højtlæsning.

Majken Sundby
Vrejlev-Hæstrup skole

4.kl´s besøg hos Kiramik i Harken

Tirsdag d. 21. september 2010 satte en flok forventnings-
fulde elever sig i bussen, som skulle køre dem til Harken.

De og klasselæreren var inviteret på besøg hos Kiramik i
Harken, for at prøve at arbejde med glas. Vel ankommet og godt
modtaget af Gabriella, blev alle bænket omkring et langt bord. Vi
fik udleveret en klump ler og skulle nu lave et fantasidyr. Det var
rigtig sjovt, og mange dyr og figurer så dagens lys.

Derefter var det tid for en pause og lidt at spise. Samtidig
fik eleverne lov til at gå rundt i butikken og værkstedet og se de
mange flotte ting. Efter pausen var det tid at prøve kræfter med
glasarbejdet. Hver elev fik udleveret et stykke glas til et kagefad
og to små stykker glas til lysfade. Disse skulle nu males/dekore-
res. Derefter var de klar til brænding. Så var det blot at vente til
både figurer og glasfade var færdige, hvilket ville tage nogle
dage. Gabriella lovede at komme ud på skolen med det hele.

Hvor var alle spændte da hun dukkede op. Hvor var tin-
gene blevet flotte! Julegaverne var sikkert reddet for mange.

Udover at arbejde med ler og glas fik de også set, hvordan
tallerkener, krus og diverse figurer blev lavet. Det var en rigtig
dejlig og lærerig formiddag. En stor tak til Gabriella.

4.klasse og Birgitte Knudsen, Vrejlev-Hæstrup skole

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Oliver i et styrt – stadig med smil på læben.

Alpin idrætstime på
skolen i Poulstrup

Som sluttede i en busk.

Kathrine i gang med at lave
fantasidyr i ler.Kasper fandt ud af at det er svært at

lave lerfigurer på en drejeplade.

Glasstykkerne blev malet inden de skulle i ovnen.
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Lærerigt bogprojekt i indskolingen
I uge 46 gennemførte elever og lærere i indskolingen et

rigtigt spændende projekt, hvor eleverne skulle fortælle deres
egen historie ud fra nogle udvalgte ord fra en forfatters bog.
Derefter fik eleverne læst forfatterens historie op, for derefter at
gå med lærerne i nogle forskellige værksteder, hvor de fremstil-
lede flotte ting fra historien. Det hele er blevet til en rigtig flot
udstilling ved indgangen til indskolingen. Her følger fotos fra
det flotte projekt.

Lærerne i indskolingen
Vrejlev-Hæstrup skole

Elever gik med fakler til kirken
Tirsdag d. 21. december var årets allersidste skoledag på

Vrejlev-Hæstrup skole i Poulstrup. Denne dag havde vi tradi-
tionen tro en rigtig hyggelig juleafslutning, som startede med
et stemningsfuldt fakkeloptog til Vrejlev kirke. Her blev vi
modtaget af Vrejlev-Hæstrup sognes præst, Kirstine R. R. Rafn,
der holdt en kort julegudstjeneste, og sammen sang vi nogle
af julens smukke sange. Vel tilbage på skolen var der dømt
julehygge i klasserne indtil kl. 10,45, hvor årets allersidste sko-
ledag sluttede. www.vrejlevskole.dk

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

6

Tekst & foto:
Vrejlev-Hæstrup Skole

Sarah, Helena, Signe S. og Bjørg skriver historie på computeren

Bjørg, Helena,Signe A. og Signe S. kiggerr i bogen til projektet

Jeppe står øverst på stigen, medens Signe A. Signe S. og Bjørg holder stigen

Elever fra 1.a ser på det færdige bogprojekt
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VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Skolefest 2010

BT_Master 2011_1.pmd 23-02-2011, 10:0215



LOKAL
bladet16

og stadig fuld af gode ideer, stort engagement
og højt tempo.

Det var med stort vemod at Vrejlev-Hæstrup Skole måtte
sige farvel til en værdsat kollega gennem knap fire årtier.  An-
nette Raadshøj er kendt for sin store kreativitet og gåpåmod
som bunder i, at hun aldrig sidder stille, da hun altid har en ide
uanset fag eller klasse. Annette har været en kæmpe ressource
for skolen, og vi er meget glade for at hun ikke helt har forladt
os, da vi flere gange ugentligt ser hende enten som vikar eller
bare på besøg. Man stopper ikke bare fra det ene minut til det
andet efter 38 år og sporene efter Annette er mange. De kan
følges rundt på hele skolen, og det har kostet flere bæreposer,
at få arbejdet med hjem for allersidste gang.

Annette var frisk på en udfordring til det sidste, og var
hurtig på aftrækkeren, da hun i foråret 2010 blev tilbudt rollen
som klasselærer for sidste gang.  Annette ville nemlig gerne
slutte sin karriere, hvor den begyndte, nemlig med en 1.klasse.

Så her har Annette gået og hygget sig fra skoleårets start
og indtil jul. Og det var hygge med stort H. Der blev ikke lagt
skjul på at karrieren som lærer snart var slut, og at det var med
lidt gråd i stemmen, at skolen holdt afskedsfest for Annette
tirsdag d.21. december. Men dagen havde de perfekte rammer,
som begyndte med fakkeltog og juleafslutning i Vrejlev-Hæ-

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

strup kirke, efterfulgt af julehygge i klassen og middag på lærer-
værelset med et overraskende stort pakkebord. Det er nemlig
sådan, at Annette igennem mange år har stået for gavekassen,
og dermed været indkøber af gaver til alle kollegaer, og hun har
altid været hurtig til at sende en buket, når behovet var der.
Betænksomme Annette. Omsorgsfulde Annette. Nu var det
kollegaernes tur til at få lov til at vise, hvor meget hun har
betydet for os, og til at tage fusen på kære Annette. Alle kolle-
gaerne havde medbragt en gave, og det tog lidt mere tid end
beregnet at få pakket alle gaverne ud, grinet af, takket for op-
mærksomheden og sunget et par sange til lejligheden. Men alt
i alt, så kan vi ikke bare sådan uden videre lade Annette slippe
efter 38 trofaste år på skolen. Telefonen, sms, email og Facebook
er flittigt i brug når tampen brænder, og vi må råbe:“Annette!!!
Vil du komme og hjælpe os“. Og det vil Annette heldigvis hjer-
tens gerne. Så vi takker hermed for et fantastisk stykke arbejde
og godt venskab. Vi ses jo nok på gangene fra tid til anden.

        Mia Elise Illum Bæk
       Vrejlev-Hæstrup skole

38 år på samme arbejdsplads

Gennem mange år har Annette været gaveindkøber i personale-
foreningen, når der har været mærkedage osv. Nu var det blevet
vores tur til at begave Annette, så derfor fik hun et helt rullebord fyldt
op med gaver. Vognstyrere var Mona, Bodil og Emmy.

Hele skolens samlede personale og en håndfuld tidligere lærere, var mødt
frem for at tage afsked med Annette Raadshøj, som gik på pension efter 38 år
på Vrejlev-Hæstrup skole. Bemærk: Erling spiser stadig!

Tekst & foto: Mia Elise Illum Bæk
Vrejlev-Hæstrup Skole
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8.a tog lige en hjørnesofa med i filmrummet
I geografiundervisningen ser vi sommetider en film om for-

skellige emner. En dag da 8.a skulle med i filmrummet for at se en
længere film på 1½ time, var de lidt trætte af at skulle sidde på de
hårde træstole i så lang tid. Derfor tog de et friskt initiativ. Nogle
af eleverne skilte hurtigt den læsesofa ad, som de har i klassen
og fluks var de nogle stykker, som kom ned ad trapperne med
hver sin tredjedel af en hjørnesofa. I løbet af få minutter var
hjørnesofaen samlet igen og så var der god siddekomfort i film-
rummet. Eleverne viste initiativ og rigtig godt samarbejde,
selvom det var på noget utraditionel vis. Eleverne sad nu godt
i hjørnesofaen og vi fik set filmen. Da filmen var færdig gik der
kun ganske få minutter inden hjørnesofaen igen stod oppe i
8.a´s klasseværelse.

Henrik Hansen
Vrejlev-Hæstrup skole

De opfindsomme lærere på Vrejlev-Hæstrup Skole har igen
barslet med noget nyt og spændende, idet de holdt julefrokost
og natbold for eleverne i overbygningen.

Onsdag 1. december inviterede overbygningens lærerteam
nemlig alle elever fra 7. 8. og 9. klasserne til julefrokost, med
efterfølgende Natbold, som varede hele natten og foregik i
Vrejlev-Hæstrup hallen i Poulstrup.

Hele ideen med Natboldarrangementet er flere forskellige
idrætsaktiviteter som spilles i total mørke. Ved hjælp af uv-lys
og selvlysende markeringer på net, bolde, afmærkninger og på
selve eleverne, skulle der dystes i bl.a. volleyball, håndbold,
hockey og høvdingebold. Dette tiltag blev, som så mange gange
før, støttet af Foreningssamvirket for Vrejlev-Hæstrup, som før
har ydet stor hjælp og økonomisk støtte til tidligere initiativer.
F.eks. da skolen havde besøg af de landskendte Gug
Ropeskipping, som satte hele skolen i sving og da skolen udar-
bejdede sundhedsprofiler – med daglig motion - for overbyg-
ningen, som blev fulgt op med en hel emneuge med kalorie-
forbrænding og fokus på sund mad. I den forbindelse kunne
skolen præsentere latterkonsulent Lars Mygind og sidst, men
ikke mindst, selveste Chris McDonald, der gav elever og lærere
en peptalk, der stadig tales om på skolen. Årets julefrokost med
Natbold var helt i tråd med overbygningens tidligere arrange-
menter med sundhed og trivsel, hvor der er fokus på det hele
menneske og elevernes sociale kompetencer.

Skoledag om natten

8.a skilte deres læsesofa/hjørnesofa ad i tre dele og tog den med i film-
rummet, hvor vi så en geografifilm.

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Tekst & foto: Lærerne i overbygnngen
Vrejlev-Hæstrup Skole

Billeder fra skoledag om natten
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SFO ledere er: Anne Friis Schmidt og Kirsten Biegel.
Adm. Leder er: Mette Jensen
Serviceleder er: Henrik Simonsen

I skrivende stund er kabalen ikke helt på plads med, hvem der skal være i Poulstrup og hvem der skal være i Tårs, men uanset
kabalens udformning, bydes I alle hjerteligt velkommen til skolen i Poulstrup og til Vrejlev -Hæstrup området.

Arne Larsen-Ledet er skoleleder i Poulstrup indtil d. 1. august 2011, men da han er fyldt 60 år, har han indgået en aftrædelses-
ordning med Hjørring kommune, så han fratræder til d. 1. oktober 2011. Arne bliver heldigvis på skolen indtil da, så vi får en
glidende overgang med vores nye skoleledere.

Henrik Hansen
Vrejlev-Hæstrup skole

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Borgerforeningen informerer
Det går godt med Bankospillet, der er omkring 130-140 hver torsdag, men også præmiewhisten om tirsdagen går fint.
Huset er meget brugt, det var lejet ud 64 gange i 2010. plus banko og præmiewhist. så det kan ikke blive ret meget bedre.
Gulvet er blevet lakeret igen for at kunne holde til den store belastning. Vores gasfyr trænger til en udskiftning, men vi

forventer at kunne spare ca 15.000 kr. i gas pr. år. så vi skifter det snarest.
Den 26 marts holder vi Forårsfest, med musik og dans. Musikken leveres af After Eight og maden kommer fra Lendum

kro tilmelding til: Per Christensen 9898 6824 -  3094 5718

Skoleledere for Tårs og Vrejlev-Hæstrup skoler
og skolecenterleder for Tårs skolecenter

fra d. 1. august 2011

Tommy Lillelund Christensen
Skoleleder Tårs Skole

Jan Breivik
Skolecenterleder
Tårs skolecenter

Pernille Daarbak
Skoleleder Vrejlev-
Hæstrup Skole

Årsmøde i Multinetværket/Landsbyrådet
Mandag den 14. marts kl. 19 i Hallens Cafeteria.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag , der ønskes behandlet,
skal være formanden Jens Ole Frederiksen i hænde senest 8 dage før.
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Jeg vil gerne fortælle lidt om min hobby og hvorfor jeg
synes det er en spændende hobby. Den giver mulighed for at få
indblik i biernes utrolige liv. Man kommer ud i naturen og
følger med i årets gang gennem de blomster bierne besøger.

Hvem er jeg?
Mit navn er Inge Lis Saksager, jeg er 46 år og driver sam-

men med min mand et landbrug med slagtekyllinger og plante-
avl. Min interesse for bier skyldes at bierne har stor betydning
for bestøvning af bærbuske, frugttræer og mange planter i land-
bruget. Jeg købte de første bier for 4 år siden, det gik dog ikke
særligt godt da de døde, siden fik jeg tilbud om at købe nogle
flere og klog af skade begyndte jeg på et kursus for at lære
hvordan man passer bier. Jeg har i dag 10 bifamilier.

Bifamilien
Der er op til 60.000 bier i en bifamilie om sommeren, om

vinteren er der kun ca. 10.000 bier.
Bifamilien består af en dronning, nogle hundrede

droner(hanbier)og mange tusinde arbejderbier. Dronningen er
det eneste medlem i familien, som kan lægge æg. Om sommeren
lægger hun op til 3000 æg i døgnet. De vejer næsten dobbelt så
meget som dronningen selv. Derfor må arbejderbierne hele ti-
den nusse om dronningen og fodre hende. En dronning bliver

ca. 2 år men kan blive op
til 4 år. Arbejderbierne er
dem som laver alt arbej-
det i familien de gør rent,
fodrer larverne, bygger
boet større, holder vagt
og henter nektar og la-
ver honning. I højsæso-
nen bliver en arbejderbi
kun 3 uger gammel så er

den slidt op. Dronerne er hanner, der er kun brug for dronerne
om sommeren til at parre nye dronninger. Om efteråret bliver
dronerne smidt ud af stadet og dør, der er ikke brug for dem om
vinteren og de spiser for meget foder. Om foråret laver bierne
nogle nye droner.

Bistadet
Stadet er bifamiliens hus, der er 2 forskellige typer stade.

Trugstadet er det gammeldags, nostalgiske stade som mange
måske kender hvis de har haft forældre eller bedsteforældre der
har haft bier. Opstablingsstadet er det moderne stade som mange
bruger i dag især dem som har mange bier 200-400 bifamilier. Jeg
har begge slags stader da jeg har købt brugt materiel med bier,
det er måske lidt besværligt da det kræver at jeg skal have for-
skellige materialer til de forskellige stade typer. Jeg synes det er
godt at lære at passe bier i begge typer.

Bigården
En bigård er det man kalder stedet hvor man har sine bier.

Jeg har mine bier hjemme , ikke direkte i haven, men bagved i
tilknytning til markerne. Selv om der er 600.000 bier om somme-
ren mærker vi det næsten ikke, det er ikke bierne men hvepsene
der kommer og generer på terrassen.

Bistik
Det gør ondt at blive stukket af en bi og det er altid det

første stik om foråret der gør mest ondt, som biavler kan man
ikke undgå at blive stukket. Biernes brod har modhager, så når
bien har stukket, bliver brodden siddende i huden, bierne kan
derfor kun stikke mennesker èn gang.

Januar/februar måned
Bierne sidder inde i staderne og hygger sig, spiser af det

foder (sukkervand) jeg gav dem i efteråret. Forhåbentlige har de
foder nok så de kan overleve og holde varmen. Jeg skal til at
gøre klar til sæsonen;

Rammerne, som bierne har haft larver og honning i skal
vaskes for at undgå at sprede sygdom og bakterier.

Bierne kan som os godt lide der er rent. Jeg vil senere for-
tælle mere om biernes forunderlige verden og om hvad der sker
i bigården.

Biavl som hobby

BIAVL SOM
HOBBY

TEMA

Det gør ondt at blive stukket af en bi!

Tekst & foto. Inge Lise Saksager
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Sognepræsten
Kirstine R. R. Rafn
Vrejlev Præstegård,
Vrejlev Kirkevej 28,
9760 Vrå
tlf. 98 98 60 43
Mandag-torsdag
Mail: KRR@KM.dk

Kirkegårdskontoret
Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå

Kirkegårdsleder
Jan Bjergene Christensen

Servicemedarbejder
Inger Hansen

Tlf 98 98 83 60
Mail: vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
Kontortid: Mandag-fredag kl 9-12

Menighedsrådet
Formand
Erik Kristensen
Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
Tlf. 98 98 63 33.
Mail: ge@bbnpost.dk

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

Indre Mission
  7. mar.

17. mar.
 4.  apr.

  2. maj.
23. maj.-
27. maj
 6. jun.

Møde i Sognehuset kl. 19.30 v/Sognepræst Johnny Sønberg
Madsen. Aftenens tema: „Helligåndens gerning“
Kredsens bibelkursus v/Per Veber, Hinnerup
Møde i Sognehuset kl. 19.30 v/Jørgen Smedegård, Dronninglund,
koret medvirker
Møde i Sognehuset kl. 19.30 v/Per Veber, Hinnerup
Kredsens vækkelsesmøder. Program fås ved henvendelse til
kontaktperson
Møde i Sognehuset kl. 19.30 V/Finn Mikkelsen, Brønderslev

Sognearbejdet GUDSTJENESTER
OG MØDER

Dato
 6. marts
10. marts
13. marts
20. marts
27. marts
 3. april
 6. april
10. april
17. april
21. april
22. april
24. april
25. april
  1. maj
  8. maj
11. maj
15. maj
20. maj
22. maj
29. maj
 2. juni

Kirkeåret
Fastelavn
Spagettigudstjeneste
1.s.i fasten
2.s.i fasten
3.s.i fasten
Midfaste
Aftengudstjeneste
Mariæ bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1.s.e. påske, konfirm
2.s.e.påske
Spagettigudstjeneste
3.s.e.påske
Bededag
4.s.e.påske
5.s.e. påske
Kristi Himmelfart

Kl.
10.30
17.30
10.30
10.30
10.30
10.30
18.30
10.30
10.30
19.00
10.30
10.30
19.30
10.30
10.30
17.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

Kirke
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Vrå
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup

Prædikant
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Konfirmanderne
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Søren S. Johansen
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Arne Mumgaard
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Alle 3 præster
Kirstine R.R. Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn

Bemærkninger
Kirkekaffe

Evt. afløserpræst og ændret tid
Konfirmandernes egen højmesse
Kirkekaffe

Fællesspisning - husk tilmelding
Evt. afløserpræst og ændret tid
Minikonfirmanderne medvirker
Let anretning serveres efterflg.

Musikgudstjeneste med Vrå m.fl.
Konfirmation
Kirkekaffe

Evt. afløserpræst og ændret tid

Kirkekaffe

Kom og vær med, vi glæder os til at se dig

Kontaktperson: Erik Christensen tlf. 23 47 86 92

Vi har planlagt følgende sangaftener i 2011:
29. marts - under ledelse af Anna Brohus,
24. maj,
27. august og
13. november.
Hold øje med kommende Lokalblade og Kirkenyt, hvor vi efterhånden
vil løfte sløret for de forskellige afteners indhold.

Sangaftner i 2011

På grund af manglende aftaler med samarbejdspræsterne i skrivende stund er der ikke fastdsat fridage for præsten, derfor er der i
bemærkninger anført, hvornår det formentlig bliver. Følg med i Kirkenyt og på kirkens hjemmeside for yderligere informationer.
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Sognepræst
Kirstine R.R. Rafn

Sognearbejdet

Fra og med højmessen
søndag den 6. marts 2011 er
tidspunktet for gudstjene-
sternes start ændret, så for
fremtiden ses vi i Hæstrup kl.
10.30.

Nye tider i Hæstrup
Det er en forsøgsordning,

så jeg hører meget gerne fra
alle kirkegængerne i Hæstrup,
hvorvidt det er en god idé –
eller ej. Skulle det vise sig, at
alle helst vil tidligt op om søn-

dagen, så rykker vi naturlig-
vis tidspunktet tilbage til kl.
9.00!

Der har været nogle hen-
vendelser omkring tidspunk-
tet, så derfor prøver vi nu at
holde gudstjenesterne og
højmesserne kl. 10.30 – fore-

løbig frem til efter sommer. Så
tager vi ordningen op til over-
vejelse og ændring eller fast-
holdelse af tidspunktet.

Vi ses i Hæstrup Kirke kl.
10.30

Kirstine R. R. Rafn
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SOGNENE NETOP NU

Sognearbejdet NYT FRA
KIRKEGÅRDEN

Kirkegården og kontoret
om vinteren.

Så kom vinteren ellers
over os, med en del sne og is
til følge. Så er der vel ikke no-
get at lave for os 3 der er hel-
årsansatte?

På selve kirkegården er
der ikke så meget, men når der
ikke er sne til op over hæk-
kene, går vi et par runder om
ugen for at holde øje med, om
der er gravsteder der skal op-
rettes. Lige så snart tøvejret
sætter ind er der altid en del
gravsteder der sætter sig. I år
er der også blevet tyndet ud i
læbæltet mod vest.

Vi har jo også inddraget
1. salen i sognehuset til fro-
koststue, mødelokale og arkiv.
Så der bruges tid på at gøre
den klar med gardiner, møbler

og andre småting.
Ellers bliver tiden brugt på

at regnskab 2010 skal laves
færdig, og det nye år skal star-
tes op. I år skal der anvendes
en helt ny regnskabsmodel for
kirkerne i hele landet, så der er
en del der skal rettes til, for at
få det til at virke. Men det ser
rigtig godt og fornuftigt ud,
så det skal nok blive godt.

Vi bruger også vinteren
på at få fornyet de gravsteder
der er udløbet. Det kan i nogle
tilfælde være, at vi døjer med
at finde de pårørende, på
grund af de er flyttet eller må-
ske er døde. I disse tilfælde
prøver vi at spørge i folkere-
gistret. Hvis det ikke giver
noget resultat sætter vi skilt
ud på gravstederne med tek-
sten „henvendelse til grave-
ren“. Der er en del der hen-

vender sig, så vi kan finde ud
af om gravstederne skal for-
nyes eller eventuelt slettes.
Men der er også nogle vi ikke
hører fra, så hvis man ser et
gravsted med et skilt på, men
ikke har direkte noget med det
at gøre, men kender til ejerne
af det, vil vi gerne have be-
sked, så vi kan komme videre i
sagerne. Skulle det ske, at vi
slet ikke kan finde pårørende,
kan vi efter forudgående op-
slag i Statstidende, nedlægge
gravstedet til en given frist.
Man finder Statstidende på
www.statstidende.dk og søger
i søgefeltet i højre side på
„hjemfaldne gravsteder“. Så
dukker der nogle gravsteder
op, som man ikke kan finde
noget på.

Vi fik jo nyt kirkegårds-
program i 2008,  og i forbin-

delse med overflytning af op-
lysningerne, er der nogle ting
der er kommet til at stå for-
kert. Det er hvad der sker, når
der er EDB indblandet, og vi
opdaterer oplysningerne lø-
bende. Derfor er det godt vi
har begravelsesprotokollerne
og papirkartoteket. Men når
vi opdaterer, finder vi også ud
af, at der er en del gravsteder
der egentlig skulle have væ-
ret fornyet. Vi vil prøve at
komme igennem dem i løbet
af i år, så vi kan få det hele på
plads. Men det er et stort, men
også meget interessant ar-
bejde.

Så er vinteren forhåbent-
lig snart forbi, og vi kan
komme ud i det fri igen. 1. april
ansættes de 4 sæsonarbej-
dere så vi kan få det hele gjort
pænt til påske.

Kirkegårdsleder
Jan B. Christensen
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Kirstine R. R. Rafn

SognearbejdetNYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

En af de opgaver, som de kommende konfirmander har
haft i efteråret var, at de selv skulle formulere nogle nye bud –
til erstatning for de ti „gamle“ – der måske er lidt forældende
– eller er de? Døm selv:

1.bud:  Du skal tro på Gud og Helligånden.
2.bud: Du må slet ikke slå ihjel, så er du ikke noget
              menneske mere og har ikke ret til at være i Guds hus
3.bud: Du må ikke tage hævn overfor nogen, hvis de har
             gjort dig noget.
4.bud:  Du skal respektere dine forældre.
5.bud:  Du må ikke mishandle dyr.
6.bud:  Du skal behandle andre, som du selv vil behandles.
7.bud:  Du må ikke være din elskede kone utro.
8.bud:  Du må ikke være misundelig.
9.bud:  Du må ikke lyve.
10.bud: Lev dit liv, og hjælp andre med at leve deres.

Det er de bud, der oftest går igen – i varieret udtryks-
måde.

Og her kommer så nogle, som jeg ikke kunne stå for:

· Du skal være fredfyldt på helligdagen, ikke aggressiv
· Du skal sove til kl. 12 om søndagen
· Du skal huske at få en god nattesøvn
· Du skal ikke være grådig
· Du må ikke være racist
· Du må ikke forurene naturen
· Beskyt din næste
· Du må ikke mobbe
· Du må ikke se ned på andre
· Du skal børste tænder mindst en gang om dagen
· Du skal gå til frisøren 6 gange om året
· Du skal i bad mindst en gang om ugen
· Du må ikke kidnappe nogen
· Du må ikke gøre ulovlige ting
· Du skal være 100% ærlig
· Du må ikke lyve om noget vigtigt
· Du må ikke tage stoffer – eller sælge dem
· Du må ikke køre i en grim bil
· Alle skal have en chance til

De ti „nye“ bud

I maj måned vil vi lægge
kirkegård til et anlægskursus
af gravsteder for Hjørring
Kredsens Graverforening. Der
forventes deltagelse af 75-100
personer. Vi skal have ca. 20
gravsteder at boltre os på, så
hvis der er nogle der godt
kunne tænke sig at få sit grav-
sted lagt helt om, må I gerne
kontakte Kirkegårdslederen.
Udgifterne afholder vi, og
skulle der blive lavet noget der

ikke falder i gravstedsejerens
smag, laver vi selvfølgelig ar-
bejdet om. Men det er vigtigt
at vi har frie tøjler og at grav-
stederne er i brug, så det ikke
bare er noget der skal sløjfes
igen. Skulle der være ønsker
til omlægningen er det dog
også i orden. Vi vil dog forbe-
holde os retten til at vælge i
gravstederne til kursusdagen,
så der bliver så forskelligar-
tede opgaver så muligt.

Jan Bjergene Christensen

Anlægskursus på Vrejlev Kirkegård
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Kirstine R. R. Rafn

FRA
FOTOARKIVET

Sognearbejdet

Vi stiller op til spagettigudstjeneste igen den 10. marts og 11. maj 2011

Spaghettigudstjeneste
Vi har hele to spaghetti-

gudstjenester i næste par må-
neder. Første gang er torsdag
den 10. marts, og det handler
om venner. Jesus havde jo 12
venner, som han fulgtes med,
12 rigtig gode venner… Og så
alligevel ikke, for det viste sig
jo, at én af dem var en rigtig
dårlig ven.

Anden gang er onsdag
den 11. maj, hvor vi skal høre
om nogle af de undere Jesus
gjorde. Et under er, når nogen
kan noget særligt, som ikke
kan forklares – lidt lige som
en tryllekunst. Og Jesus kunne
gøre nogen meget spændende
og vidunderlige ting.

For de af jer, der endnu
ikke har oplevet en spaghetti-
gudstjeneste, er der kun at
sige; I har virkelig snydt jer

Palmesøndag
I år kan vi nyde årets mini-

konfirmander søndag den 17.
april. De har hele året frem til
Palmesøndag mødtes i sogne-
hus og kirke for at lære om kri-
stendommen. Og de har ikke
mindst øvet sig på et lille skue-
spil – et passionsspil, der
handler om Jesu lidelse og
død.

Der vil ikke være prædiken
denne søndag – på prædikens
plads foregår passionsspillet,
som et oplæg til den kom-
mende påskeuge. På meget an-
skuelig vis får vi fortalt hele
historien om Jesu sidste dage

og hans opstandelse. Og så
kan vi samtidig glæde os over
minikonfirmandernes skue-
spillerevner. Vi tør godt love
alle sammen, at det bliver godt,
rigtig godt. Og så er det jo lidt
anderledes at komme i kirke,
når der ikke prædikes – for
denne søndag er der noget
både for øjne og øre.

Vi tror naturligvis, at fa-
milierne til minikonfirman-
derne bakker op og kommer –
men vi vil gerne understrege,
at det er en god oplevelse for
alle, så vi håber at se rigtig
mange denne søndag.

selv for en god oplevelse! Så
kom nu og vær med! Oplev en
kort, men rigtig hyggelig
gudstjeneste – der samtidig er
meget uhøjtidelig. Bagefter
spiser vi pastaskruer, kød-
sovs, gulerods- og agurke-
stave og drikker saftevand til.
Når vi er mætte, både i maven
og i sjælen, synger vi en god-
natsang og beder en kort af-
tenbøn. Og så er det tid til at
rydde op og tage hjem – uden
indkøb, borddækning, mad-
lavning, opvask... Om ikke
andet, så må det da være dej-
ligt for far og mor!

Tag fat i hele familien –
mor, far, søskende, bedstefor-
ældre, tanter og onkler, fætre
og kusiner – og kom og vær
med i en god oplevelse sam-
men med hele familien og alle
vennerne.

Trods et omfattende billedarkiv, har vi ikke billeder af dette års minikonfirmander -
men et nostalgisk tilbageblik på minikonfirmander fra 2003 kan vel bruges....
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Kirstine R.R. Rafn

NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Sognearbejdet

Konfirmandernes egen
højmesse

Søndag den 20. marts sker
der noget virkeligt stort i
Vrejlev Kirke. Det er nemlig
den dag, de kommende kon-
firmander holder højmesse for
os alle. Og der bliver en ople-
velse ud over det sædvanlige
– det tør jeg allerede love nu. I
skrivende stund er opgaverne
fordelt mellem de unge men-
nesker og nu begynder de at
forberede sig.

Når I kommer til gudstje-
neste søndag den 20. marts,
så er intet som det plejer at
være… Det er de kommende
konfirmander, der beder alle

bønner og kollekter – som de
vel at mærke selv har forfat-
tet. De har valgt salmerne til
dagen og når de prædiker, så
har de selv skrevet hvert et
ord. Det bliver helt fantastisk
at opleve. Kommende konfir-
mander skal jo gå i kirke et vist
antal gange for at blive kon-
firmeret. Vi husker sikkert til-
bage med gru på alle de søn-
dage, som vi måtte tilbringe i
en støvet og kedelig kirke,
uden at forstå ret meget – og
bare med tanke på, hvornår det
dog sluttede, så vi kunne
komme ud i luften og hjem!

Sådan er det ikke i Vrejlev-
Hæstrup sogne. Hér vil vi ger-
ne lære noget og prøve noget

– være aktive og engageret.
Derfor lærer de kommende
konfirmander om højmessens
forløb – ved selv at lave og
holde den. Og som I kan læse
andet steds, så er de unge

mennesker ret bevidste om
deres forhold til kirken, tro og
liv.

Bak op omkring de kom-
mende konfirmander – kom og
få en fantastisk oplevelse – og
tag hele familien med.
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Sognearbejdet VREJLEV-HÆSTRUP
SOGNE

Igen i 2011 tilbyder vi babysalmesang, som er en
dejlig måde at være sammen for både forældre og børn.
Alle børn fra 2 – 10 mdr. kan deltage med mor eller far.
Der kræves ingen forkundskaber – heller ikke af foræl-
drene! Og det koster ikke noget, bortset fra den 10’er vi
betaler for kaffe og brød hver gang.

Babysalmesang foregår i Vrejlev kirke torsdage fra
kl. 10 og slutter i Sognehuset med en kop kaffe eller the
og et stykke brød - og hyggeligt samvær.

Babysalmesang består af både salmesang og rytmi-
ske bevægelser, stille musik og stimulering af alle san-
ser. Det er helt sikkert en dejlig oplevelse for både ba-
byer og forældre. Der er en egen ro i kirkerummet, der
smitter af på alle. Og det er morsomt at se, at de lidt
større børn reagerer med glad genkendelse, når de se-
nere hører de sange og salmer, som mor eller far sang, da
de var til babysalmesang. - Og måske har taget med
hjem som godnatsang, for der er mange gode mulighe-
der for at benytte de ting, man lærer sammen med sit
barn.

Der er så mange tilbud til jer forældre fra forskellig
side, men de er ofte forbundet med en del udgifter – så
hvorfor ikke give jeres børn en god start i den kristne
tradition, der senere i deres liv kommer til at forme og
præge dem via det samfund, der omgiver dem – uden
udgift og med et meget stort udbytte i form af værdi-
fuldt samvær og ikke mindst de rare oplevelser I får gen-
nem deltagelsen?

Babysalmesangsforløbet foregår på følgende tors-
dage i 2011:

Februar: 10. og 17.
Marts: 3., 10., 17., 24. og 31.
April: 7., 14. og 28.
Alle forældre til børn i målgruppen bliver kontaktet

via præsten og får tilbud om at deltage, og yderligere
information kan indhentes ved at kontakte kirken.

Babysalmesang forår 2011
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Kirstine R. R. Rafn

Fællesskabseftermiddage
Der er stadig god gang i strikkedamerne, som mødes

fredag den 4. marts og den 1. april kl. 14 i Sognehuset for at
strikke, hækle og sy til de mange fattige børn i Rumænien.

Den 6. maj mødes alle i Præstegården, hvor Kirstine Rafn
åbner konfirmandstuen

Selv om der stadig er garn på lager modtages alle rester
af garn og stof med tak. Alt kan bruges, og kan afleveres
enten i Sognehuset eller Præstegården.

Edith Jess

Sognearbejdet

Lidt kirkestatistik…

Året 2010 bød i Vrejlev og Hæstrup kirker på

Dåb
Der blev døbt i alt 21, heraf var de 5 voksendåb – og en

del af vores sognebørn blev døbt i andre kirker.

Konfirmander
Årets hold var på 23 konfirmander, der alle deltog en-

gageret i undervisning, højmesse, lidt kirkegang og ikke
mindst konfirmationsdagen.

Vielser og velsignelser
14 bryllupper og velsignelser blev det til i årets løb.

Dødsfald
Vi måtte tage afsked med 22 sognebørn.

Sådan kan man jo også gøre året op, men de kolde tal
dækker jo over livets store begivenheder – både de glæde-
lige og de sørgelige. Og de fortæller ret beset ikke noget om
de vigtige ting i kirken. Men jeg ser af tidligere Lokalblade,
at man har bragt denne statistik, så det være hermed gjort
for 2010. Og så kan vi jo glæde os over, at der trods alt var
56 glædelige begivenheder – mod 22 triste. Hermed en ven-
lig tanke til alle jer, der bragte jeres børn til dåben, blev
konfirmeret, viet, velsignet – eller tog afsked med en af
jeres kære.

Påskens gudstjenester
Skærtorsdag – den 21. april, kl. 19.00 i Vrejlev Kirke
       v/Arne Mumgaard

Jesus holder påskemåltid med sine disciple. Med nadveren
indstiftes det evige måltidsfællesskab mellem Kristus og alle
troende. Men forræderen er til stede…

Aftengudstjenesten forrettes af Arne Mumgaard og byder
således på et gensyn med den populære domprovst. Efter guds-
tjenesten serveres der en let anretning og vin, vand, cider m.v.

Langfredag – den 22. april, kl. 10.30 i Hæstrup Kirke
Dagen, hvor Jesus tages til fange og føres til Pontius Pilatus,

der modvilligt, men for at redde sin egen position og anseelse
dømmer Jesus til den fornedrende straf: Piskeslag, tornekroning
og korsfæstelse.

Højmesse med altergang – bemærk tidspunktet!

Påskedag – den 24. april, kl. 10.30 i Vrejlev Kirke
Kristus er opstanden. Fra den tomme grav udspringer nyt

liv.
Højmesse med altergang.

2. Påskedag – den 25. april, kl. 19.30 i Vrå Kirke
        v/Ole holm, Viggo Noe og Kirstine Rafn

Jesus møder de to disciple på vejen til Emmaus, der dog i
første omgang ikke genkender ham i deres sorg over at have
mistet ham.

I lighed med sidste år holder vi fælles musikgudstjeneste
med Vrå-Em og Rakkeby-Sejlstrup-Vejby-Harritselv. I år i den
nyrenoverede Vrå Kirke.
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Vrejlev Kirke NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Sangaften
Der er hele to sangaftener her i foråret at se frem til.
Vi mødes i konfirmandstuen kl. 19.30 både den 29. marts og

den 24. maj, kl. 19.30 – medbringende sangglæde og godt hu-
mør. Evner til at synge har ingen betydning, bare man gerne vil
synge og være med, så er man hjertelig velkommen.

Vi har den store fornøjelse at Anna Brohus kommer i marts
måned og underholder og spiller. De, der var med i november,
kan formentlig stadig mindes den gode stemning, livsglæden
og de hyggelige timer i Annas selskab.

Maj måneds sangaften er i skrivende stund ikke planlagt –
men uanset hvad vi finder på, så bliver det hyggeligt, rart, livs-
bekræftende og i ualmindeligt godt selskab.

Find sangglæden og det gode humør frem og kom og vær
med til den aften i gode venner og naboers selskab – og ikke
mindst kaffebordets glæder.

Før mørket sænker sig
Vores hyggelige aftengudstjenester „Før mørket sænker sig“

bliver her i foråret væsentligt udbygget i forhold til de normale
aftengudstjenester. For vi har nemlig i samarbejde med Viggo
Noe (Rakkeby m.fl.) fået landsdelspræst Søren Skov Johansen
til at komme og holde gudstjenesten og efterfølgende et lille
foredrag. Og ikke nok med det, så starter vi aftenen med fælles-
spisning i kirkerummet. Så der er lagt op til en rigtig dejlig aften.

Og dette spændende arrangement foregår onsdag den 6.
april, kl. 18.30

Aftenen starter som nævnt med fællesspisning, det koster
kun 50 kr. for mad og kaffe. Så er der gudstjeneste med særligt
hørehensyn, derefter foredrag om et godt menighedsliv – med
særligt henblik på dette at miste hørelsen, samt muligheden for
– trods høretab – at bevare evnen til at leve et aktivt menigheds-
liv.

Vi har fået denne enestående chance for at være med i
Rakkeby - Harritslev – Vejby – Sejlstrup Pastorats sogneaftener
med temaet Kirken, livet og handicaps. Og den chance skal vi
ikke lade gå fra os.

Tilmelding til Viggo Noe, tlf. 98 99 80 22 eller vno@km.dk –
nødvendig af hensyn til bestilling af mad.

Forårsfest i Poulstrup
Fredag den 18. marts er menighedsrådet igen vært

ved  en af de traditionsrige forårsfester i Poulstrup.
Denne gang har vi inviteret Anna Brohus og Poul

Lybæk fra Løkken, som kommer og underholder.
Det hele foregår

kl. 18.00
 i Poulstrup forsamlingshus

hvor aftenen indledes med spisning efterfulgt af un-
derholdning. Så kom og deltag i en rigtig hyggelig og
uformel sammenkomst.

Pris: 100,- for 2-retters menu - børn deltager gratis.
Tilmelding senest 15. marts til Margit Christensen

tlf. 98 98 84 92 eller kirkegårdskontoret 98 98 83 60 eller
vrejlev.kirke@vh-kirker.dk

Landsdelspræst Søren Skov Johansen

Sognepræst
Kirstine R. R. Rafn
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I forbindelse med lokalarkivernes åbent hus arrangement
havde Erik Jess fat i mig. Han havde nogle gamle lokaleblade,
som jeg kunne få, hvis jeg var interesseret. Naturligvis var jeg
det og jeg faldt over dem straks. Jeg var heldig, at der blandt
bladene var nr. 1 fra november 1989. Og naturligvis slog jeg op
på siderne omkring Poulstrupspejderne. Det første, som faldt
mig i øjnene, var en ganske udmærket artikel som Rise Nielsen
havde skrevet. Datoen 1. april 1986 sprang frem og heraf frem-
går det:

KFUM-spejderne startede her i Poulstrup 1. april 1986. Vi
startede med 45- børn i alderen fra 6-15 år i det gamle bibliotek,
Hovedgaden 8. der var ikke meget plads til så mange børn.
Kommunen kunne ikke anvise os andre steder, så vi gik i gang
med at finde egnede lokaler evt. et hus.  Den 15. marts 1989
købte vi Hovedgaden 85 som er et velegnet hus, med en dejlig
stor have. Kun vores økonomi er meget stram. Hver patrulje får
nu hver deres rum, så det bliver skønnere for børnene og le-
derne. Vi håber på vi kan få et godt solidt spejderarbejde, så det
kan blive til mange dejlige oplevelser for børnene og de unge
som kommer der. Spejderarbejdet er et kirkeligt arbejde, hvis
formål er at lade børn og unge  møde det kristne evangelium
med det internationale spejderbevægelses idé at oplære til selv-
stændighed, medansvar – demokratisk livsholdning og mellem-
folkelig forståelse. Medlemmerne deltager i møder, ture og lejre,
hvor der er foregået vidt forskellige aktiviteter. Hovedvægten
er lagt på fritidsliv. Vores indtægter til at drive spejderarbejdet
og økonomien i huset kommer ved afholdelse af loppemarked,
julemarked, salg af lodsedler, uddeling af telefonbøger og frivil-
lige bidrag. Så hvis der e nogle som vil give spejderne et frivil-
ligt bidrag til afdrag på huset, siger vi mange tak, det kan ind-
sættes i Sparekassen eller afleveres til undertegnede.

Rise M. Nielsen

Det er jo sjovt at kunne læse en sådan artikel. Der er ikke
meget, som har ændret sig siden. Vi har stadigvæk de nævnte
aktivitet og stor tilslutning. Vi tæller lige nu 53 medlemmer, men
der er plads til flere. Vores spejderhus trænger voldsomt til ved-
ligeholdelse. Og det kræver både frivillige kræfter og masser af
penge. Derfor modtages både arbejdskraft, men også økono-
misk støtte, med stor tak. Særligt har vi et behov for udskift af
vores køkken (vi har et brugt på lager), vores garage skal sætte
i stand. Måske har du nogle brædder du kan undvære? Alt dette
kan du selv opleve, da vi holder

Reception fredag den 1. april 2011 fra kl. 1400-1700.
Der vil være forskellige aktiviteter som spejderne står for, men
naturligvis også lidt godt til ganen. Har du lyst til at give en
gave eller et bidrag til spejderne kan du enten se vores ønske-
seddel på www.poulstrupspejderne.dk , sende en mail til
mail@poulstrupspejderne.dk eller kontakt Henrik Rafn  på tlf.
72 58 12 50. Der vil blive opsat løbesedler om vores reception i
Poulstrup om omegn. Så vil glæder os til at se dig denne dag.

KFUM-spejderne

25- års jubilæum
Lørdag den 2. april 2011

afholder spejderne en kæmpe stor spejderfest på
Vrejlev-Hæstrup Skole fra kl. 18.00 til 01.00.

 Der vil være dejlig mad, drikke og skøn musik fra en DJ.
For tidligere spejdere, hjælpere og venner koster det 80 kr. at deltage.

Billetter kan købes i forbindelse med spejdermøderne onsdage fra kl. 17.00 til 18.30 og
torsdage fra kl. 17.00 til 20.00 eller ved henvendelse til undertegnede på tlf. 72 58 12 50.

Vi håber at rigtig mange vil være med til at fejre spejdernes 25- års jubilæum.

KFUM-spejderne
i Poulstrup kan

den 1. april 2011
fejre 25- års jubilæum.

KFUM-SPEJDERNE

Tekst: KFUM spejderne
Rise Nielsen
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Onsdag den 5. januar 2011 deltog 7 spejderledere fra Pouls-
trup i distrikt Vestvendsyssels nytårskur, der blev afholdt i
spejderhuset på Halvejen i Hirtshals. Distrikt Vestvendsyssel
består af 16 grupper med ca. 600 spejdere, hvoraf de 160 er
spejderledere og hjælpere.

I år var nytårskuren meget anderledes for Poulstrup-
gruppen, idet vi håbede på at vores nominering til Årets
Spejderleder 2010 blev May Britt Vinther Andersen. Bag May
Britt’s ryg havde lederne indstillet hende til denne pris med
følgende begrundelse:

May Britt Vinther Andersen (MVA) er en dygtig, ansvars-
bevidst, loyal og pålidelig leder. Da Poulstrupgruppen råbte om
hjælp og truede med lukning, trådte MVA til igen efter at have
været ude nogle år pga. familieforøgelse.

Siden april gik MVA 100 % ind i opgaven – at få Poulstrup-
gruppen til at fungere, så der også var en fremtid for gruppen.
Hun har lige siden arbejdet på at skabe flere ledere og skaffe
flere medlemmer til gruppen. Hun har brugt det meste af sin
fritid på planlægning af spejderaktiviteter og opfølgning på
opgaverne.

MVA fortsatte i gruppen, da hendes sparringspartner valgte
at udtræde af gruppen. Hun ville ikke give op, men fortsatte.
Hun forsøgte at skabe ro i gruppen så vi kunne koncentrere os
om det vigtigste – at lave sjove aktiviteter for spejderne. Hvil-
ket også lykkes til fulde.

MVA er leder for bæverne, som elsker hende. Hun har fået
2 Rovere med som lederassistent og dermed er hun med til at
give en god indstilling til spejderlivet videre til næste genera-
tion. Hun har skaffet huset en leder som både er bæverleder-
assistent og „madtante“. Hun bakker op om de beslutninger,
som træffes i ledergruppen og i grupperådet, hvor hun ligele-
des er repræsenteret, og hun arbejder loyalt hen mod løsning af
opgaven.

Var alle KFUM-ledere som MVA så alt helt anderledes ud
og vi ville være verdens bedste spejderorganisation.

Det er vores håb, at vi herigennem har givet udtryk for, at
her er der en leder som skal hyldes og som er et forbillede for os
alle.

Nytårskur
Heldigvis var distriktets stab fuldstændig enig med os i, at

May Britt skulle være årets spejderleder. May Britt var dog ikke
selv tilstede ved uddelingen, da hun – pligtopfyldende som
altid – var blevet tilbage i spejderhuset sammen med Majbritt
Tripp for at holde spejderaften med bæverne. Derfor valgt le-
derne at aflægge hende en kort visit efter nytårskuren under
påskud at ville drøfte „noget“ med hende. Vi kunne derved over-
række hædersbevisningen og et gavekort til vores spejderbutik.
Beskeden som hun altid er, udtalte hun straks; „Jamen jeg har jo
ikke kunne gøre det uden jer“. Også hænger tingene jo sammen.
Uden ledere - ingen spejdere og uden spejdere - ingen ledere.
Den tid er heldigvis forbi, hvor vi skulle frygte at Poulstrup-
gruppen var nødt til at lukke. „Vi fortsætter som altid fremad“,
udtalte May Britt. Kæmpe tillykke fra os spejder til dig May
Britt. Hvis du ikke skulle hædres som årets spejder, var der ikke
nogen som skulle.

Spejderlederne, Poulstrupgruppen.

Spejdernes Venner – hvad er det for en
„fisk“?

I har sikkert hørt det til hudløshed, men vi nævner det
lige igen. Spejdernes Venner består af tidligere spejdere, for-
ældre til spejdere eller bare gode venner af spejderne, som vil
give en ekstra hånd med, når spejderne har brug for det. Det
kan være i forbindelse med loppemarked, julemarked, som-
merfest, vedligeholdelse af spejderhuset m.v., men også som
hjælpere på gruppelejr ville en hjælpende hånd være værdsat.
Det er ganske uforpligtende at være Spejdernes Venner, men
vi håber at du kan afse lidt tid og give en hånd med. Bag
Spejdernes Venner står Henny Thomsen, som selv er tidli-
gere spejder og spejderleder, hvis datter (Line) er et stor aktiv
for spejderne i Poulstrup. Har det din interesse, så kontakt
Henny Thomsen på tlf. 24 65 98 33 eller send en mail på
thomas_t@post4.tele.dk.

Det er ganske frivilligt og kan du ikke lige deltage den
dag, vi kalder på dig, ja så er det helt ok. Vi ved jo, at vi kan
trække på dig igen på et andet tidspunkt.

Henny Thomsen, Spejdernes Venner
Henrik Rafn, gruppeleder

Indvielse af spejderhuset 1989

KFUM-SPEJDERNE

Tekst & foto. KFUM spejderne
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Spejdernes Venner holder loppemarked – igen
og noget om Korpslejr 2012.

En gammel tradition bliver vækket til live igen. Spejderne
afholder igen loppemarked i stalden på Præstegården, men
nu over 2 dage. Loppemarked afholdes lørdag den 28. og
søndag den 29. maj 2011 begge dage kl. 10.00 til 15.00.

Vi er allerede i gang med at samle ind, og har du effekter
(dog ikke hårde hvidevarer), som du gerne vil af med, så ring
til Henny Thomsen, mobil. 24 65 98 33 eller send en mail på
thomas_t@post4.tele.dk for afhentning af effekterne. Det
vil også være muligt at aflevere effekterne direkte ved stalden
efter aftale med Henny.

Et sådan arrangement kan også skabe lidt sult, derfor vil
vores præst lukke konfirmandstuen op som spejdercafe. Her
vil der være mulighed for at købe en kop kaffe og kage eller
en pølse med brød. Og naturligvis masser af sodavand til.

Hvorfor holder spejdernes Venner så loppemarked for
spejderne i Poulstrup? KFUM-spejderne i Poulstrup har kun
få indtægter, herunder overskuddet fra julemarked og
loppemarked, til at drive dels vores spejderhus og dels de
forskellige aktiviteter, som vi gerne vil lave med spejderne.
Men netop overskuddet fra Loppemarked i både 2011 og
2012 er øremærket til Korpslejr i 2012, som afholdes i
Holstebro. Og hvad er så en korpslejr. Hermed lidt information,
men yderligere information kan læses på http://
spejderneslejr2012.wordpress.com/about/,

I juli 2012 mødes spejderne i Danmark og internationale
gæster til en fælles sommerlejr. Det bliver den største
spejderbegivenhed i Danmark nogensinde med omkring
35.000 børn, unge og voksne samlet i venskaber på tværs af
korps, kultur og nationalitet.

Lejren afvikles i uge 30, 2012 (20./21. juli – 28./29.juli)
Holstebro er værtsby for Spejdernes Lejr 2012. Lejren

kommer til at ligge i et område nordvest for byen med
tilknytning til Idrætscenter Vest.

Lejren er for alle spejdere i Danmark, både små og store.
Lejren er også for gæster fra både ind- og udland.

Lejren arrangeres af de fem internationalt anerkendte
spejderkorps i Danmark: De grønne pigespejdere, KFUM-
Spejderne, Det Danske Spejderkorps, Danske Baptisters
Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig

Deltagelse i en sådan lejr koster typisk en hel del. Derfor
forsøger vi allerede nu at samle penge sammen ,så
deltagergebyret bliver væsentlig mindre for spejderne. Vi
arbejder også på at lave en form for opsparing fx. ved at den
enkelte spejder fra august afleverer 100 kr. hver måned til
vores kasserer og dermed påbegynder en opsparing allerede
nu.

Vi håber at rigtige mange vil slutte op omkring vores
loppemarked. Vi kan allerede nu afsløre, at der er masser af
„guf“.

                      Spejderlederne og Spejdernes Venner.

Spejdernes Venner

Kæmpe tilslutning til Årsmøde ved Poulstrup-
spejderne.

Onsdag den 19. januar 2011 kl. 19.00 var der indkaldt
til Årsmøde i Spejderhuset. Med tanke på sidste år var
det med en vis spænding grupperådet og lederne havde
indkaldt til møde. Men tankerne blev gjort til skamme.
Hele 22 forældre og ledere var mødt for at deltage i
årsmødet.

Regnskabet for året blev aflagt på en overskuelig og
forståelig måde af vores mangeårige kasserer, Josefine
Pedersen. Vi kunne gå ud af året med et mindre overskud,
mod underskud i 2009. Det gode overskud skal ses i lyset
af større tilslutning, men også af at vi nu har betalt det
sidste afdrag på vores kreditforeningslån.  Men der må
også påtænkes større vedligeholdelsesudgifter i 2011, da
vores hus trænger voldsomt til reparation, maling og særlig
vores garage mangler en del nyt træværk. Vi har også en
have, som skal indrettes med bålplads, der skal laves
raftegård osv. Det blev også påpeget, at der var tilgået en
del nye ledere - og uddannelse af lederne koster også.
Regnskabet blev godkendt med applaus.

De forskellige enhedsledere aflagde beretning om året,
der var gået og hvad de havde påtænkt at lave i 2011.
Sluttelig aflagde gruppelederen en beretning om det
forgangne år, som var gået godt, det vellykkede og
succesrige julemarked, salg af julekalenderen, og meget
mere. Gruppelederen kom også ind på de kommende
arrangementer, herunder at loppemarked igen afholdes ved
præstegården – den 28.-29.  maj 2011. Det var gruppens
ønske, at disse penge og øvrige ekstra penge, som det
måtte lykkes at skrabe sammen i løbet af de næste par år,

Årsmøde ved Poulstrup-
spejderne.

KFUM-SPEJDERNE

Tekst & foto. KFUM spejderne
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Poulstrupspejderne kan med sikkerhed bevise, at jule-
manden findes. Torsdag den 16. december 2010 fik Ulvene
besøg af julemanden. Han var der kun kort tid – for julen stod jo
for døren og der var masser af gaver som skulle laves inden
juleaften. Line og Jan havde arrangeret en hyggelig aften hvor
Ulvene kunne hygge sig over lidt godt og selvfølgelig æbleski-
ver.  Ulvene havde været i gang med at tage et mærke og det
skulle afsluttes med at de selv læste deres egen bøn op og holdt
en andagt for forældrene. Og det blev gjort i samarbejde med
vores præst, Kirstine.

Juniorspejderne stod naturligvis ikke tilbage for at hygge
sig og sige god jul til hinanden. Afslutningen indeholdt pakkes-
pil. Det var sjovt at se, hvor heldig man det ene øjeblik kan være
med masser af pakker foran sig - og så kort efter ikke at have én
eneste. Da klokken ringede, var der alligevel pakke til alle bør-
nene. Men nogen gik med flere, end de var kommet med. Også
juniorspejderne afsluttede aftenen og året med æbleskiver og
saftevand.

Forældrene til bæverne oplevede så en helt anderledes jule-
afslutning. Denne blev holdt onsdag den 15. december 2010 og
bestod naturligvis også af de traditionelle æbleskiver og så
gløgg til de voksne. Men bæverne havde forberedt et julerollespil
for de voksne. Og det faldt i god jord. Vi er sikre på, at mange
forældre var stolte af deres små poder.

Og så blev det næsten juleferie og ro over spejderhuset,
der startede op igen allerede den 5. januar.

I årets løb var der kommet mange nye spejdere til og vi
afsluttede året med 47 medlemmer. Men det tal steg i januar 2011
til 52 medlemmer. Så mon ikke vi til næste år kan se endnu flere
spejdere og forældre deltage i juleafslutningen.

Tak for et dejligt, udviklende spejderår 2010.

Julemanden findes
skal gå til korpslejr i 2012, hvor 35.000 spejdere samles
ved Holstebro. Det er også lykkes at genoplive Spejdernes
Venner med stor hjælp fra Henny Thomsen. Det er
Spejdernes Venner, der står bag loppemarked og mange
aktiviteter i det kommende år.

I forbindelse med valg til grupperådet, havde Orla
Ørebro valgt at træde tilbage, hvis det lykkes at finde en
ny formand, idet Orla i det forgange år har virket som
lederassistent og var nu faldet for jobbet som
lederassistent. Endvidere ønskede både Kenny, Sanne og
Liza at træde tilbage.  Der var heldigvis en del forældre
som stillede op og nu består grupperådet af:

Berit Agerlyst
Laura I Geil
Marie Jørgensen
Stinne G. Pedersen
Henny Thomsen
Mogens Sørensen (fortsætter fra tidligere grupperåd)
May Britt Vinther Andersen (fortsætte som

lederrepræsentant)
Josefine Pedersen (fortsætter som kasserer)
Henrik Rafn (gruppeleder og dermed ej på valg).
Så mangler der blot at grupperådet bliver konstitueret.

Efter forslag fra lederne blev der nedsat 3 udvalg som
skal hjælpe til. De 3 udvalg er :

Et jubilæumsudvalg
Et aktivitetsudvalg
Et lokaleudvalg (skal stå for vedligeholdelse af vores

dejlige spejderhus).
Der kom endvidere et forslag fra forældrene, om at

huset skulle tage på sommerlejr – for alle. Lederenheden
har drøftet det og vi mente at gruppen har haft så stor
udskiftning og stor tilgang, at vi ikke kunne nå at planlægge
en sommerlejr. Men planen er, at der skal være sommerlejr
i 2013, men der satses på korpslejr 2012.

Årsmødet blev afsluttet efter almindelig snak. Vi kan
vist alle konkluder, at med forældrenes hjælp og opbakning
og den gode lederenhed som nu er sammensat, kan
Poulstrupspejderne se positivt på fremtiden. På
www.poulstrupspejderne.dk kan referatet læses.

                                                         Henrik Rafn
                                                         Gruppeleder

KFUM-SPEJDERNE

Tekst & foto. KFUM spejderne
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 Lige i øjeblikket bruger vi det flotte vintervejr alt det vi kan
komme til.En eftermiddag stod det på bål og snobrød og selv-
følgelig leg i det flotte vejr. Selv om det var koldt ,var det rigtig
hyggeligt og varmen fik vi hurtig fra bålet.

 Når vi er nød til at være inden døre er bayblade det helt
store hit.Det er små snurretoppe som man kan lave små
konkurencer med og ellers bare få til at køre stærkt. Det er jo

Skovhuset

Hæstrup Kirke

legetøj som man ikke må tage med hjemmefra og SFO har ingen
hvad gør vi så? Vi laver dem selvfølgelig selv. Nogle børn fandt
hurtig ud af de kunne bygges i lego og andre fandt ud af at de
kan laves i perler. Små firkanter og cirkler af perler smeltes sam-
men for senere at blive limet sammen og så har man pludselig en
rigtig flot bayblade. Hilsen alle os i Skovhuset

Hæstrup Kirke er en af vore typiske og smukke, små landsby-
kirker, bygget i romansk stil.

 Den oprindelige bygning har normal romansk grundplan
opført på murfod af munkesten.

Hæstrup Kirke har i tidligere tider haft tårn. Det gamle tårn-
rum er i vestenden hvor nu bl.a orglet står.

Billede af korpartiet hvor Nationalmuseeet også fandt mu-
rede bænke, der var gået langs ydervæggene.  Altertavlen her
er fra 1897. Malet af  Anker Lund, kopi efter Carls Blochs „Jesus
velsigner de små Børn“.  Blev nedtaget i 1949 og erstattet af

nuværende 3-fløjede altertavle i 1950 malet af Paul Høm, Born-
holm.  Det gennemgående motiv i  altertavlen er barnet. I ven-
stre fløj ser man Maria med barnet i stalden. I midten Jesus
omgivet af børn og i den højre fløj ser man en ung pige ved den
tomme grav. På altertavlens „fod“ er afbildet et lille menneske-
barn i en kurv. Der er ingen spidsfindigheder i de smukke bille-
der. De taler ligefremt om mennersker og menneskelige følelser.
Det guddommelige er kun antydet ved en glorie om hovedet.

Billederne forkynder først og fremmest at Gud blev menne-
ske i Jesus og derfor er afstanden mellem Gud og mennesker
overvindelig. Kærligheden og tilgivelsen korter vejen af.

Tekst: Bjarne Jensen, Hæstrup
Foto: Vrejlev-Hæstrup
         Lokalhistoriske Arkiv
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Prædikestolen
 Prædikestolen er et

snedkerarbejde fra 1622, den
er stafferet  i 1600 tallets slut-
ning med malede våben for
Wulf Unger til Hæstrupgård
og hans to hustruer, Agathe
Orning og Vibeke Banner.

- Den blev istandsat i 1911
i de oprindelige farver ved ma-
ler S. Simonsen, Hjørring un-
der ledelse af Nationalmuseet
og igen 1974.

Der blev i 1930 lavet træ-
trappe til prædikestolen og se-
nere i 1974 blev den udskiftet
med murstenstrappe.

Alterkalken
I 1950 kom der flg. oplys-

ninger fra arkitekt  Fritz, Kø-
benhavn:

Alterkalken er dateret 1722
- blev forgyldt af guldsmed i Aalborg i 1898 og igen forgyldt i
2009 af guldsmed Hjort, Vestervig.

Disk og oblatæske er ligeledes fra 1722

Døbefonten og dåbsfadet
Døbefonden er flyttet fra midt i koret (se skitsen side 33) til

sin nuværende plads i 1931 hvor der også kom ny fod på som
blev fremstillet af sten- og billedhugger Holm, Hjørring.

Dåbsfadet af messing er fra 1681)

Lysekronerne
Lysekronen er fra 1724 - og ved prædikestolen en stor lam-

pet fra 1600-tallet.
Der blev installeret elektrisk lys omkring 1949 ved installa-

tør Bie, Hæstrup.
1986 blev der installeret nye lamper over altertavlen og ny

lampe på nordvæggen i koret  - nøjagtig kopi af dem på syd-
væggen - lavet af gørtler  Arne Larsen, Hjørring.

HÆSTRUP KIRKE
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Orglet
 Nuværende orgel (5 stemmer) er bygget i 1974. Det gamle

orgel  - også 5 stemmer - var fra 1935  og blev købt brugt i
København  - ved samme lejlighed blev installeret elektrisk blæ-
ser.

Løberen
I 1986 blev der indkøbt løber til midtergangen  -  betalt af

renten af den kapital som  Gertrud Marie Kristjansen havde
hensat til Hæstrup kirke - hun levede hele sit liv i huset på
Hæstrupvej 46 - fra 1883 - 1969 -   gennem årene skænkede hun
kniplinger til alterdug, alterdug, lille dug til alterkalken,  det lille
stjernetæppe foran altret og første hynder til stolene.

 Stolene
Ved kirkesynet i 1904 blev der skrevet i protokollen:
Stolene i kirken er brøstfældige - nye stole anbringes i den

ene halvdel af kirken - mage til de stole der er i Hellum eller
Hallund kirkerken

Taget
Taget på sydsiden af koret fik pålagt bly i 1935 og på nord-

siden i 1947 og over hele koret er der blevet lagt nyt blytag i
2010. Over skibet er der pålagt blytag i 1974.

På vej ud af kirkerummet ses ved udgangen en indsamlings-
bøsse med påskriften „De fattiges bøsse“ Den minder om tidli-
gere tiders socialforsorg da omsorgen for de svageste i sam-
fundet var afhængig af enkeltpersoners godgørenhed.

Våbenhuset
Våbenhuset er fra omkring 1800-tallet og står direkte på

jorden uden sokkel.
Der blev lagt nyt munkestensgulv i 1935 - samtidig med der

blev lagt i koret og gangen.

Kirkegården
Kirkegården blev udvidet i 1930 mod øst hvor der blev købt

jord af gårdejer Jørgen Jørgensen.
Der blev ligeledes købt jord i 1976/77 så der kunne anlæg-

ges parkeringsplads
I  1976 - 77 blev der bygget nyt redskabs- og toilethus,  før

var der toilet i  den ene ende af kirke-Mines hus.
I 1989 blev der bedre forhold for graveren da redskabs- og

toilethuset blev ombygget så det opfyldte de lovmæssige krav.

Kirkegårdsdiget
Der kan læses i  de forskellige referater  i den gamle proto-

kol (fra januar 1862) at kirkediget flere gange er blevet repareret
og afrettet.

Der blev  mulighed for at få stendiget lavet helt fra bunden
mod  syd og vest i 2007 under ledelse af kirkegårdskonsulent -
i forbindelse med jordbytte med gårdejer Tage Birket Pedersen.
Rakkebyvej 35.

Der blev i samme forbindelse beplantet på kirkegården.
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Vinterbilleder fra en dag i Møllehaven
Sneen kom tidligt i 2010 og der kom sne i lange baner. Børn

og voksne lavede snemænd – kørte på slæde og havde sne-
boldkamp, men det gav også anledning til nye udfordringer i
naturen for Møllehavens børn og voksne. Vi tog på ture ud i det
fri og kæmpede os frem i sneen og undervejs fandt vi forskellige
dyrespor som gav anledning til megen snak og fordybelse.

Hjemme på legepladsen var det svært at få køretøjerne rundt
i sneen – der måtte skubbes og mange armkræfter måtte i sving.

Andre brugte bakken som var superglat til at kælke og trille
ned af. Mens andre hyggede sig i tipien, hvor der nok var lidt
mere lunt.

Vi ser nu frem til at foråret kommer og alting spirer og gror.

Spillebulen
I denne lidt mørke og kolde tid, har vi sat gang i „Spillebu-

len“ for en del af Møllehavens børn, nemlig de børn som til
dagligt færdes på Kornblomsten. Ved at spille forskellige sær-
ligt udvalgte spil, arbejder vi med børnenes personlige, sprog-
lige og sociale kompetencer. Ud over at opnå konkrete færdig-
heder som, at kunne tælle prikkerne på en terning og tælle hvor
mange man må rykke frem på spillepladen, så trænes der også i
farverne i de spil som indbefatter farverne. Lideløbende med at
vi træner færdighederne øves der i at vente på tur, at overholde
spilleregler, og at acceptere, at man ikke kan vinde hver gang
man spiller. Men selvom det kan være hårdt arbejde, så er det
vigtigste trods alt at det er rigtig hyggeligt at spille spil med
hinanden.

M
øllehaven

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

Zakarias, Emily og Marcus

Jonas, Frederik og Lenna

Nye børn i Møllehaven
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Vores egen CD
Tirsdag d. 2. november skulle vi indspille vores helt egen

CD! Vi havde i forvejen øvet os på forskellige sange og remser,
bl.a. „Mariehønen Evigglad“, „Heksemutter“ og „Oppe i gardi-
nerne“. Indspilningen foregik i skolens musiklokale og til at
hjælpe os havde vi Lars fra firmaet „Musikbilen“. Børnene var
rigtig gode!

Samme dag indspillede nogle børn fra indskolingen også
sange til den samme CD.

Nu har vi fået den færdige CD og resultatet er fantastisk
godt. Børnene elsker at høre sangene igen og er meget stolte af
reslutatet! Skovager

Julen i Skovager
Julen er traditionernes tid – også i børnehaven. De ældste

børn kan huske hvad vi lavede i julen sidste år og er dermed
med til at bære traditionerne videre til de yngste børn. Børnene
oplever dermed at de bidrager til børnehavens „historie“, hvil-
ket er særdeles fordrende for barnets personlighedsudvikling.

Her i børnehaven er vi så heldige, at kende en nisse, som
hedder Nissesok. Hvert år flytter han ind på vores loft. Han
følger med i børnehavens hverdag og skriver hver dag et brev
til et af børnene. Brevet hænger han på døren, imens vi spiser
madpakker. Børnene venter og lytter efter fodtrin, med nissen er
hurtig eller usynlig, for vi har endnu ikke set ham. Nissen kom-
mer også med lidt godter hver dag, som et bestemt barn skal
finde og dele med de andre børn.

D. 1. december havde vi julehygge her i børnehaven. Vi
lavede julepynt til juletræet, bagte julekager og lavede jule-
dekorationer.

D. 17. december var alle børn inviteret til julefrokost her i
børnehaven. Inden vi skulle spise, fik vi et brev fra selveste
Julemanden, som var kommet til Poulstrup. Vi skyndte os at få
tøj på og gik ud i skoven for at lede efter ham. Heldigvis fandt vi
ham og ham havde godteposer med til os. Børnene fortalte ham,
hvad de ønskede sig i julegave og så gik turen hjem igen.

D. 21. december skulle vi i kirke. Vi gik i samlet flok til kirken
i smukt (og koldt!) vintervejr. Efter en dejlig fortælling om jule-
evangeliet og nogle gode julesange gik turen hjem igen. Mid-
dagsmaden var denne risengrød

Skovagers tur til Vrejlev Kirke
Onsdag d. 17. november var vi på besøg i kirken. Vi gik fra

børnehaven kl. 10.00 og gik hele den lange vej til kirken.
Da vi kom, stod præsten Kirstine og tog imod os. Hun var

helt klar til at vise os kirken
Først hørte vi om Jesus, ham der blev født juleaften og

døde på et kors, da han blev voksen. Bagefter gik vi på skatte-
jagt efter kors. Vi skulle også tegne et kors - det var lidt svært.

Vi hørte også om, hvordan kirken engang så ud og hvem
der gik i kirke. Så havde vi set kirken indenfor , smagt saftevand
og fundet kors - så var det tid til at se kirkegården. Vi så et sted,
hvor der lå to „prinsesser“ og vi læste en masse forskellige
navne på stenene.

Bagefter spiste vi madpakker i sognehuset, inden turen gik
tilbage til børnehaven. Vi sagde farvel til præsten og hun spurgte
om hun også måtte besøge os en dag - så det bliver spæn-
dende!
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Åbent: Alle ugens dage kl. 8.30-20.0

Borgergade 1, 9760 Vrå

VAREUDBRINGNING
MANDAG OG TORSDAG

Et godt nummer til land og by
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Voerhøj
Maskinstation A/S

Terpetvej 490, 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99
 98 98 85 99

MS Staldmontage
Hovedgaden 75

Poulstrup

Tlf. 23 35 82 60
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Neuromedia Aps
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I 12 år har jeg nu hjulpet over 100.000
mennesker med at tjene flere penge i hele
verden,  og successen fortsætter, aldrig har
timingen været bedre, her i 2011 har vi nye
koncepter og produkter, som vil revolutionerer
og et aflønnings system, hvor der ingen grænse
er for hvor meget du kan tjene.

Ring 60202070 eller email kim@flp.dk  for
uforpligtigende informations møde og en god
kop kaffe.

Du kan også blive fadderfamilie i et unikt projekt
i Uganda, hvor et fattigt barn venter på din hjælp.

Se www.helpafrica.dk

Succes’en fortsætter

M.v.h. KIM MADSEN
Neuromedia Aps
Høgsted
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Tømrermester

Klaus Bonkegaard
Hovedgaden 69 - Poulstrup

Vinduer og døre i træ og plast
Tagarbejde

Reparationer
Ombygning

Kørsel med rendegraver

IMPORT
Plastvinduer og døre

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

Kvalitet til lavpris med garanti

Træpiller til stokerfyr leveres billigt

NYT

Mobil-tlf.  28 18 13 33

Vrejlev-Hæstrup Hallens
Motionscenter

Træning når du har
                              tid og lyst

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

v/Sonja Larsen, Engager 1
Poulstrup, 9760 Vrå
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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

Tlf. 23 11 65 49

ØSTERMARKEN 61

Ny annonce?
ring 98988325
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SALG AF
HVIDEVARER KØB OG SALG

AF FAST EJENDOM

Euro Plast
Vinduer og Døre A/S

TLF. 98 83 70 55
FAX. 98837033
E--mail INFO@EURO-PLAST
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Borgerforeningen for
Poulstrup og omegn

byder foråret velkommen med en fest i
forsamlingshuset på Birkager.

- Kom til forårs-fest -
En festlig aften med musik og dans

Lørdag den 26. Marts 2011 kl. 18.30 - 02.00

After Eight spiller op til dans.
musik fra de gode gamle dage blandet med nyt

Menuen består af: STORT ta’ selvbord
med flødekartofler og salat

Pris pr pers. 150,-kr.
Øl vand og vin sælges til rimelige priser…

tilmelding til:

Per Christensen 9898 6824 -  3094 5718
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Kig ind og få 
inspiration
Kig ind og få 

Altid venlig og Altid venlig og Altid venlig og Altid venlig og Altid venlig og Altid venlig og 

personlig betjeningpersonlig betjeningpersonlig betjeningpersonlig betjeningpersonlig betjeningpersonlig betjening

PetitPetitPetitPetitPetitPetit Mange
muligheder
for de kreative
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Vrejlev-Hæstrup området.
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poulstrup.net
www.poulstrup.net
er en internetportal for Vrejlev-
Hæstrupområdet.
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arbejdskraft ligesom Lokal-
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med en selvstændig redaktion.
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Sport 81 Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
Støttef. f. Aktivitetshuset ingen
Vrejlev-Hæstrup JagtforeningLoe Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760  Vrå 98982231
 Menighedsråd Servicemedarbejder Inger Hansen

Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98988360

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

For menighedsrådet
Knud Birch Andersen

For skolebestyrelsen
Merete Pilgaard

For børn- og ungegruppen
Lilian Toft Jensen

For foreningerne
Jens Ole Frederiksen

For aktivitetscenterets støttegruppe
Tove Mortensen

Kunstudstillingen
 p.t. ingen

For Vrejlev Hæstrup Hallens fond
Kristian Kjær

Kulturgruppen i Poulstrup
Edith Jess

For Lokalbladet
Kirsten Mouritsen

For Poulstrup.net
Inger Hansen

Formand for  landsbyrådet i Poulstrup
Jens Ole Frederiksen

Formand for Landsbyrådet i Harken
Niels Peter Kjøge

Styrelsen 2009-2010:

Formand forMultinetværket:
Jens Ole Frederiksen
Næstformand
Kirsten Mouritsen
Sekretær:
Edith Jess

Multi-
netværket
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LOKAL
bladet 47

 MAIL-GUIDE

FORENINGS
VEJVISER

 MAIL-GUIDE

SKOLEN
Vrejlev-Hæstrup  skole Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå 72333980
Skoleleder, privat Arne Larsen-Ledet, Irisvej 1, 9760 Vrå 98982127
Skoleleder Kontoret ...................................................................... 72333982
Lærerværelset ...................................................................................... 96231588
Skolens telefax ...................................................................................... 72333975
Skoletandplejen ...................................................................................... 72333797
Teknisk serviceleder ...................................................................................... 41223988
Teknisk serviceleder privat Erling Petersen, Præstebakken 23, 9830 Tårs 41223988
Skolevejlederen ..................................................................................... 72333987
Skolebiblioteket ..................................................................................... 72333986
Skolefritidsordningen ..................................................................................... 72333990
Juniorklubben ..................................................................................... 96231587
Ungdomsklubben ..................................................................................... 98988367
Ungdomsskolen Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå  .......................... 96239708
Skolebestyrelsen Flemming Jensen, Søndervej 130, 9800 Hjørring 98963421

DAGINSTITUTIONER
Møllemarken Møllemarken 2, 9800 Hjørring 98986346
Rundmarken Græshedevej 26, Harken, 9800 Hjørring 98986347
Skovager Skovager 7, 9760 Vrå 98988327

PLEJEHJEM
Poulstruplund Hovedgaden 116A, Poulstrup, 9760 Vrå 96234711
Skovgården Ålborgvej 49, 9800 Hjørring 96234711

KIRKERNE
Sognepræsten Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå 98986043
Kirkesanger Anders Boelt Kristensen, Fredensvej 25, 9760 Vrå 98986801
Organist Bodil Andersen, Nedre Byvej 6, 9760 Vrå 21754440
Kirkebil Charlotte Kristiansen 98998362

            Vrejlev-Hæstrup
        Kirker: Kirkegårdskontoret (bedst mandag-fredag kl. 12-13) 98988360

Kirkegårdsleder Jan Bjergene Christensen, Lavndelvej 7, 9700 Brsl. 23831450
Servicemedarbejder Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå 98988284
Menighedsrådet Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord Bodil Nielsen, Gl. Rønnebjergvej 4, 9760 Vrå 98988362
HUGF Lisa Dissing Hansen, Ålborgvej 841, 9760 Vrå 28722797
Lokalhistorisk Forening Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå. 98986063
Poulstrup Borgerforening Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå 98986824
Poulstrup Rideklub Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå 23929437
KFUM-Spejderne Dorte Vanggaard, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 29641227
MC Kloster Niels Worup, Svendstrupvej 180, 9760 Vrå 40687368
Sport 81 Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå 98988777
Støttef. for  aktivitet Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå 98988271
Vrejlev-Hæstrup JagtforeningLoe Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå 98982231

HALLER OG MØDELOKALER
Harken-hallen Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98986390
Harken Idrætsforening Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98986244
Lokalhistorisk Arkiv Hovedgaden 8, 9760 Vrå, v/ Erik Jess 98988063

        Aktivitetshuset i Poulstrup Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå 98988011
Poulstrup Forsamlingshus Birkager 6, 9760 Vrå 98988449
Poulstrup Ridehal Munkholmvej, 9760 Vrå 98988491
Vrejlev-Hæstrup Hallen Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå 98988088
Sognehuset ved Vrejlev kirke Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98988360

TID OG STEDTID OG STED

SOGNEPRÆSTEN:
krr@km.dk
VREJLEV KIRKE:
vh-kirker.dk
MENIGHEDSRÅDET:
bbnpost.dk
LOKALBLADET:
e@jess-rantzau.dk
POULSTRUP.NET
poulstrup.net@gmail.com
VRÅ AVIS/UGE POSTEN TÅRS:
poulstrup@live.dk
SKOLEN:
vrejlevhaestrupskole@hjoerring.dk
SPAREKASSEN Vendsyssel:
mail@sparv.dk.

MAIL-GUIDE

BØRNENES JORD:
www.ministrup.dk
KIRKERNE:
www.vrejlev-haestrup-sogne.dk
POULSTRUP.NET:
www.poulstrup.net

 WEB-GUIDE
SPORT81:
www.pv81.dk

LOKALHISTORISK ARKIV:
Åbent: Mandag     16.00-18.00

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

BOGBUSSEN:
Poulstrup:Mandag15.20-16.20

SPAREKASSEN
„VENDSYSSEL“:
Østergade 15, 9760 Vrå
Mandag - fredag..............10 - 16
Torsdag dog..................10 - 17.30
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Spar op og få samtidig 
en fast og sikker 

rente i op til 3 år

Kontakt din rådgiver og hør mere!

Vendsyssel               
FastRente               

Vendsyssel
FastRente

Maj2012

2,00%

Udløb d. 20.maj 2012

Vendsyssel
FastRente

Maj2013

2,25%

Udløb d. 20.maj 2013

Vendsyssel
FastRente

2014

3,00%

Udløb d. 20. jan 2014

Kontoen er åben for indskud frem til 
den 30. december 2010

Læs mere på
www.sparv.dk
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