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2010

6. juni kl. 10.30:
Klostermarked
Vrejlev Kloster
Arr.: Kirsten Blichert

18 - 20. juni:
Muslejr
Thorup Hede
Arr.: KFUM spejderne

23. juni kl. 18.00:
Grill/Sct. Hans fest
Børnenes Jord
Arr.: Børnenes Jord

23. juni kl. 17.00:
Grill/Sct. Hans fest
Harken Hallen
Arr.: HUGF

23. juni kl. 20.00:
Sct. Hans fest
Præstegården
Arr.: Menighedsrådet

Arrangementskalender

26. juni kl. 13.00:
Fødselsdagsfest
Børnenes Jord
Arr.: Børnenes Jord

30. juni kl. 12.00:
Sommerafslutning
Aktivitetshuset
Arr.: Aktivitetshusets venner

3. juli:
Ridestævne
Ridebanerne Poulstrup
Arr.: Poulstrup Rideklub

1.-4. juli:
Sommercamp
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr.: Hallen

26. juli kl. 19.30
Koncert med Lille Muko
Universitetskor
Vrejlev Kirke
Arr.: Menighedsrådet

Uge 30:
Dana Cup
Vrejlev Hæstrup Hallen
Arr.: VH Sport 81

1. august kl. 19.30
Koncert med Kaare Norge
Hæstrup Kirke
Arr: Menighedsrådet

13. august kl. 19.30:
Afslutningskoncert med
DR VokalEnsemblet
Vrejlev Kirke
Arr: Vendsyssel Festival

11. september:
Foreningsudflugt
Skærum Mølle/Nr.Vosborg

20. november:
Julefrokost
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr.: Vrejlev-Hæstrup Hallen

Kirkens infoside se side 20

Kalenderens formål er: At  vi får større kendskab til hinandens arrangementer, så vi undgår sammenfaldende arrangementer.
At der bliver mere PR omkring arrangementer, der har almen interesse. Jeg forsøger at kontakte alle jeg kan komme i tanker om,
foreninger ,institutioner, grupper og lign. for at få mest muligt med. men alle er naturligvis også velkommen til at ringe på
tlf. 98 98 80 63 eller maile: e@jess-rantzau.dk  hvis man har noget der skal med på arrangementslisten. Yderligere oplysninger om
de enkelte arrangementer,  kan ses her i bladet eller hentes hos de enkelte arrangører.

Edith Jess
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Hvad skal der ske med
Klosterruten !

Poulstrup har altid været kendt for at tage utraditionelle metoder

i brug for at nå næsten uopnåelige mål som f.eks. Vrejlev-Hæstrup

Hallen og Ridehallen, derfor denne henvendelse til ansvarsbeviste

Poulstrup borgere.

I oktober 2007 blev Klosterruten, efter et stort og tidskrævende

forarbejde af en lille gruppe borgere,  indviet under stor festivtas og

megen presseomtale, så langt så godt; men  man havde bare ikke

taget højde for, hvad der skulle ske med Klosterruten efter

festlighederne, og når det igen blev hverdag.

En efter en faldt initativtagerne fra og nu ligger Klosterruten og

forfalder, hvis ikke der findes en løsning med en gruppe, der vil påtage

sig vedligeholdelses arbejdet med Klosterruten. Det kunne være nogle

få personer, der et par gange i løbet af sæsonen ville gå ruten igennem

og slå græs og rydde op og evt lægge lidt ekstra flis på, hvor det

tiltrænges.

I Multinetværket synes vi, det er en skam at Klosterruten

forfalder, så derfor vil vi gerne være medvirkende til, at der samles

en gruppe til vedligeholdelse af ruten.

Hvis du er interesseret og har lyst og kræfter til at gøre en indsats,

vil vi gerne se dig i Aktivitetshuset tirsdag d.8. juni kl. 19, så vi kan

få en snak om arbejdet, og hvad der eventuelt kræves af

redskaber, så finder vi en løsning sammen.

Multinetværket

Fra kunstprojekt i SFO i Skovhuset
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39 års fødselsdag
lørdag d. 26. juni kl. 13.00

afholder vi årets fødselsdagsfest
på Børnenes Jord og det er den
39. i rækken. Vi låner atter PV
Sport 81s store hoppepude og
finder også på andet sjov. Bodil
og Kalle åbner igen byens flot-
teste tombola med de største
vinderchancer og vi er på udkig
efter en ny „fiskedamsbestyrer“,
efter at Ralf har valgt at holde en
pause i bestyrelsesarbejdet.
Desuden bliver der mulighed for
at købe is, pølser, slik, kage,
kaffe, øl samt sodavand. Vi er
også igang med at planlægge for-
skellige aktiviteter og konkur-
rencer, så mød op og hav en sjov
dag på Børnenes Jord.

Børnenes jord

Vil du hjælpe?
Det er imponerende, at frivillige forældre har „holdt lege-

plads“ for byens og egnens børn i 39 år. Det hele blev kronet
med kåringen til Årets Børneby i 2006 - det er noget vi skal være
stolte af. I 2008 blev præmien for titlen omsat i nye legeredskaber
og derfor kan vi i bestyrelsen „nøjes“ med vedligehold og græs-
slåning i de kommende år. Det er nu også noget af en opgave
efter at Hjørring kommune ikke klipper fodboldbanen mere. Vi
har dog et par nye ting på vej, så inden fødselsdagsfesten kom-
mer der et par „gyngende“ nyheder og så skal svævebanen
laves igen, ligesom de nye legeredskaber skal have en gang
træbeskyttelse. Kontakt Bodil på 98988362 hvis du vil hjælpe
med noget af det praktiske arbejde på vores allesammens
legeplads. Se mere om „Ministrup“ Børnenes Jord i Poulstrup
på www.ministrup.dk

BØRNENES JORD
POULSTRUP

Sankt Hans i Poulstrup
Kom til Sankt Hans fest på Børnenes Jord,

onsdag d. 23. juni 2010
hvor vi inviterer alle interesserede til bålfest på lege-

pladsen,
Gl. Rønnebjergvej 5 i Poulstrup.
Vi laver et stort bål, finder en heks

 (vi har kig på nogle emner - så pas på derude!)
 og en båltaler. Inden bålet tændes kl. 20,00 er der

mulighed for
at medbringe egen mad til den store grill, som tændes

kl. 18,00.
Drikkevarer skal købes på pladsen og overskuddet går

til Børnenes Jord.
Vi ses til Sankt Hans fest på Børnenes Jord

- det naturlige samlingssted for alle aldre midt i
Poulstrup by.

Tekst & foto: Henrik Hansen
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Forårs Party en stor succes
God mad og god musik var to gode

ting da Borgerforenin- gen holdt
ForårsParty.

Det blev en hyggelig aften for de
omkring 50 fremmødte. „After Eight“ spil-
lede en god blanding af gammel og nyere
musik, og der var gang i både snakken og
dansen.

Vi vil prøve igen næste år.
Generalforsamlingen:
Vi startede traditionen tro med gule

ærter, øl og brændevin, det var godt be-
søgt, der var kommet 35 trods udsigt til
sne.

Det har været et stille år, vi har kon-
centreret os om huset, vi har fået nye
gardiner. Borde og stole er gået efter og
repareret, vi har malet næsten overalt,
væggene i den store sal mangler, gulvet i
den store sal har fået en gang en gang lak
så det er nemt at holde.

Huset har været lejet ud 51 gange i
2009 og det er nu allerede reserveret 35
gange i 2010.  De, der lejer det er glade og
synes det er et flot hus. Derudover bru-
ges det hver tirsdag og torsdag til banko
og præmiewhist.  Bankospillet har været
for nedadgående, men er på vej op. Må-
ske fordi bl.a. Sterup er lukket, men præ-
miewhist går forrygende med over 35 spil-
lere hver uge.

En stor tak gik til Inger for udlejnin-
gen, Birgit og Grethe som revisorer og
alle de mange frivillige, som hjælper til
ved spil og præmiewhist. Også tak til Kir-
sten og Palle for deres tid i bestyrelsen.

Der var positive reaktioner på at der
kom gang i festerne igen, der blev fore-
slået forskellige virksomhedsbesøg,
bl.a.Novo Nordisk, Nordjyskes medie-
hus, travbanen, Vera´s Vine. Men også
julehygge (juleklip og juledekorationer)
og mere samarbejde med de andre forenin-
ger i byen.

Borgerforeningen
Den nye bestyrelse har konstitueret

sig således:
Formand: Per Kristensen
Sekretær: Jens-Ole Frederiksen
Kasserer: Arne Møller
Vedligehold: Erik Møller
Rengøring:. Tove Mortensen,
Præmiewhist Lis Krogholm.
Best.medlem Else Hurup
1. supleant       Bodil Houen
2.   —               Jette Kristensen
Revisor             Birgit Krøgholt
                        Grethe Thomsen

På bestyrelsens vegne
Jens-Ole Frederiksen

Har du ikke betalt kontingent kan det
nås endnu på

Giro: +73<                     +84927287 eller
bank: Regnr: 9070 kontonr. 16356002-99

Multinetværket

MULTINETVÆRK
POULSTRUP

Ved Multinetværkets års-
møde den 15. marts kunne for-
manden Jens Ole Frederiksen
berette om flere aktiviteter i
årets løb. Bl.a venter der ind-
byggere i Poulstrup et flot
syn, når de 1000 påskeliljeløg,
som blev lagt ned i efteråret,
om kort tid står i fuldt flor ved
byens indfaldsveje.

I årets løb er der sat borde
og bænke op i forbindelse med
Klosterruten, ligesom der
også er opsat bedre skiltning
ved Klosterruten. Byens
tandemcykler er blevet efter-
set og renoveret, så de er klar
til brug i sommeren 2010.

I samarbejde med idræts-
foreningerne HUGF og PV
Sport 81 har Multinetværket

søgt penge hos Fødevare-
ministeriet til et sundheds-
projekt på skolen. Bl.a var
Chris McDonald på Vrejlev
Hæstrup Skole for at give in-
put til elever og lærere om mo-
tion og sund kost. Projektet
blev også støttet af Sparekas-
sen Vendsyssel; Nordea, PV
Sport 81 og Hjørring Kom-
mune

Under Multinetværket er
der nedsat flere arbejdsgrup-
per. Der arbejdes med
byforskønnelse, ligesom der
arbejdes med at få lavet en
cykelsti fra rundkørslen ved
motorvejen til Aalborgvejens
rundkørsel.  Der er også her-
fra en repræsentent i gruppen,
der dækker hele Vendsyssel,

og som prøver at kortlægge
stier,  der tidligere har været
med henblik på at få oprettet
et landsdelsdækkende sti-
system.

Der er for nuværende ned-
sat en gruppe, der arbejder
med at udvikle interaktiv un-
dervisning af skolens elever.
Det er nyskabende og spæn-
dende, om vores område kan
medvirke til at skabe undervis-
ning for eleverne. Undervis-
ning der er spændende og le-
ver op til, at man i dag finder
meget af sin viden på nettet.
Projektet har været forelagt for
Pædagogisk Råds møde på
skolen og lærerne viste stor
interesse for det.

Der har også været ned-
sat en gruppe , der har udar-
bejdet  en velkomstfolder for
nytilflyttere.  Folderen beskri-
ver området med alt, hvad der
er af interesse  her. Folderen
indeholder også en række til-
bud om gratis medlemskab af
områdets foreninger og den
bliver nu delt ud til nye bebo-
ere i området

Der var også beretninger
fra de forskellige grupper un-
der Multinetværket.

Et fyldigt referat  af års-
mødet kan læses på
www.poulstrupnet.dk

Edith Jess
Sekretær i Multinetværket
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Søndag d.28. marts afholdte Hugf gymnastikafdeling den
årlige forårsopvisning i Vrejlev-Hæstrup hallen. Opvisningen
startede traditionen tro, med en flot indmarch i en fyldt hal.
Foreningens nye formand Lotte Toft Juhl bød velkommen, og
herefter var der fællesopvarmning for alle gymnaster.

Så var holdene klar. Alle hold lavede nogle meget flotte og
festlige opvisninger, og fik vist hvad de har arbejdet med i vin-
terens løb. Der var rigtig meget flot gymnastik fra alle børne-
holdene, der var dans fra latino-hiphop og voksenholdene herre-
tons og onsdagstøserne dystede i høvdingebold. Dagen slut-
tede med Juniormix’s flotte opvisning, som lidt utraditionelt
havde inddraget et stillads i deres opvisning.

Undervejs var der en pause, hvor der blev lavet en stor
redskabsbane som børnene kunne lege på, imens de voksne
kunne nyde det store udvalg af kager og en kop kaffe.

Opvisningen sluttede af med fælles udmarch. Det var en
dag med masser af underholdende gymnastik og et veloplagt
publikum, der var med til at gøre det til en festlig dag.

I Harken foregik en dejlig forårssøndag, d. 11. april.
Da vi slog dørene op til hallen kl. 10 strømmede det ind med

folk, der var klar til en gang „prutten om prisen“ og en god
handel. Harkenhallen var fyldt med gode loppefund, for under
indsamlingen onsdagen før, havde lokalbefolkningen skænket
mange fine effekter, der nu skiftede ejer – og indbragte HUGF
en god skilling til ungdomsarbejdet i foreningen.

Da klokken blev 14 var hallen om ikke tømt, så næsten da…
og vi kunne stadig glæde fattige i Rumænien med det tilovers-
blevne tøj og legetøj, som blev samlet og gjort klar til at sende
derned. Som sædvanlig var der rigtig mange frivillige i sving for
at stable denne begivenhed på benene.

De fortjener en stor tak, fordi de skænkede en eller to dages
arbejde til det gode formål.

Vi siger også en stor tak til alle, der gav effekter, og til alle
dem, fra nær og fjern, der besøgte Loppemarkedet og forhå-
bentlig nu får glæde af deres nyindkøbte loppefund – eller som
nogle sagde: „…ellers kan vi vel bare komme igen med det til
næste års loppemarked, det går jo til et  godt formål!“

HUGF, Loppemarkedsudvalget

HUGFs forårsopvisning

Årets loppemarked
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 PV Sport 81
Fodboldafdeling er kommet godt i gang med sæsonen.

I år deltages der for senior i herrer serie 4, Old Boys samt
vores nyeste hold, kvinder.  Kontaktperson senior er Pre-
ben på 30 13 62 38.

Ungdomsafdelingen er også i fuldt flor med mange hold
i alderen 3-14 år.

Kontaktperson for ungdom er Trine på 22 30 77 02.
Husk at vi altid kan bruge trænere, holdledere og ikke

mindst hjælp generelt til vore mange arrangementer hen over
året. Kontakt ligeledes Trine herfor.

Nye ansigter i hallens bestyrelse.
I forbindelse med årsmødet i hallen udtrådte Inger Hansen

af hallens bestyrelse. I stedet blev Kim Stokbro udpeget som
nyt medlem. Da skolen igennem lang tid har været uden repræ-
sentant, er det en ekstra stor glæde at Per Thomsen vil indtage
den tomme stol og således nu også er medlem af bestyrelsen.
Ved konstitueringen blev Kristian Kjær genvalgt som formand,
mens Keld Jensen blev genvalgt til næstformand. Som kasserer
valgtes Kim Stokbro og IngerLis Sørensen blev ny sekretær.

Motionscenteret
Vores motionscenter er et motionscenter for ganske almin-

delige mennesker af begge køn, og med over 100 ugentlige
åbningstimer og åbent alle ugens dage kan træningen tilrette-
lægges så det passer DIG bedst!

I perioden efter jul har vi oplevet
en stor tilgang af nye medlemmer, og
håbet er selvfølgelig at endnu flere vil
benytte motionscenteret. Vi har i øje-
blikket omkring 50 aktive medlemmer,
men målet er et noget større medlems-
tal. For at imødekomme nye brugere,
som er usikre på, om det at gå i
motionscenter er noget for dem, har
vi indført ordningen med „Betaling
efter forbrug“

Denne ordning fungerer rigtig
godt og langt de fleste benytter denne
ordning.

Medlemmer tilknyttet denne ord-
ning modtager hver måned en faktura
på det antal gange man har benyttet
motionscenteret. Pris pr. træning ko-
ster 40,- kr. , dog opkræves der max.
200 kr. pr. måned. Udlevering af nøgle-
chip og tilmelding kan ske til Grethe

Thomsen, Hovedgaden 42 i Poulstrup Tlf.  98 98 82 87

1990-2010
Den 29. september er det 20 år siden, hallen blev indviet

med masser af gæster til reception og fest. Gennemgående har
vi stadig en pæn og velholdt hal, som vi vil kunne glædes over
mange år endnu. Den daglige brug af hallen, sætter selvfølgelig
sine spor, men med jævnlig vedligeholdelse og hensynsfulde
brugere, er hallen stadig et ungt og solidt fundament i lokalsam-
fundet.

Læs mere på den nye hjemmeside
Hallen har nu også fået sin egen hjemmeside, så klik ende-

lig indenfor og læs mere om Hallen og Poulstrup Motionscenter
på www.vrejlev-haestrup-hallen.dk  På denne side finder du alt
om åbningstider, priser m.m.

VREJLEV-HÆSTRUP
HALLEN

Tekst & foto: Inger Hansen
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Sommercamp 2010
Den tredje Sommercamp i Poulstrup

for FLP-forhandlere bliver med afrikansk
islæt. Kim Madsen, som jo er en af op-
havsmændene til Sommercampen, har i år
allieret sig med en flok store drenge fra
Uganda, som kommer og hjælper med at
underholde og aktivere de mange børn,
der helt sikkert vil deltage i årets
sommerccamp.

Og der bliver hårdt brug for alle hæn-
der, for selv om vi syntes, der de to første
år var fyldt godt op på campingpladsen,
så kommer der i år endnu flere, der er fak-
tisk over 100 på venteliste for at komme
med på Sommercamp i Poulstrup.

Deltagerne overnatter i campingvogn
eller telt, idet fodboldbanerne ved hallen
laves om til „Poulstrup Camping“ fra tors-
dag. 1. juli til søndag 4. juli. Men også
rigtig mange kan benytte skolen, idet vi
har lånt alle klasseværelser til overnat-
ning.

I år får vi meget stor hjælp af Hjemme-
værnet, som kommer med flere store telte,
store kaffekander og termokander,
samaritervogn og frem for alt kommer der
en del hjemmeværnsfolk, som godt vil
give en hånd med, hvis det bliver nød-
vendigt.

Men vi har også brug for dig
Det er jo et meget stort arrangement, derfor skal der bruges rigtig mange frivillige

hjælpere, som vil medvirke til, at idrætsforeningen og hallen kan tjene penge til byens
ungdom og alle de sportslige aktivi-
teter vi har i byen. Der skal bruges
hjælpere til mange forskellige funk-
tioner og der kan bl.a. nævnes:  hjæl-
pere til „check-in“, købmandsbutik
og cafeteria, morgenmad, frokost og
aftensmad (der bruges engangsser-
vice på nær knive og gafler, maden
leveres udefra, men der skal fyldes

op og ryddes væk), rengøring, bord-
dækning/afrydning, opstilling og
nedtagning af det store telt, opstil-
ling af borde og stole ved fester og
underholdning, baren ved de for-
skellige arrangementer og meget
andet arbejde. Kan du/I hjælpe én
eller flere dage og har du/I lyst til at
få en rigtig god oplevelse fra d. 1. til d. 4. juli 2010, så skal I tilmelde jer hos IngerLis
Sørensen tlf. 98 98 83 33 eller mail til hallen@poulstrup.net.

Der er altid travlhed i Sommercamp-dagene, men der bliver også tid til godt socialt
samvær og hygge, det er nemlig tilladt at blive og mærke stemningen – også efter
vagten er slut.

Inger Hansen

Klostermarked

og åben have på

Vrejlev Kloster

Søndag d. 6. juni 2010 kl. 10.30

Kunsthåndværk, brugskunst, delikatesser og
planter.

„Klostercafe“

Schwåmpis Venner spiller på gårdspladsen fra 1300

Entre 25 kr. Børn gratis adgang.

SOMMERCAMP
2010
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I spejderhuset nyder alle spejderne og lederne at foråret
endelig er kommet – og at sneen omsider er væk – så de rigtig
kan komme ud i haven og lege og lave bål.

De store juniorspejdere har haft en spændende oplevelse,
idet de og deres spejderleder boede i spejderhuset fra onsdag
til lørdag. De blev hentet på skolen onsdag efter skoletid, og så
flyttede de ellers ind. De skulle dog ikke snydes for at komme i
skole både torsdag og fredag, ligesom de da heller ikke slap for
at lave lektier. Men ud over dette havde de en masse andet på
programmet, der kan blandt andet nævnes, at de fredag aften/
nat havde natløb. De blev delt op i to hold og derefter sendt i
hver dsin retning for at løse diverse opgaver. Hans havde denne
aften allieret sig med nogle hjælpere, som kunne gå med bør-
nene til de første opgave, og senere da alle børnene blev sendt
ud på „kom-hjem-Børge“-løb, kørte de rundt i biler for at finde
spejderne og stjæle deres guld. Det skal dog lige fortælles at
spejderne var så gode, at de kom hjem med alt deres guld i
behold. Da klokken havde passeret midnat, var det skønt for
alle at komme hjem i spejderhuset, hvor bordet var dækket op
med varm kakao, frugt og hjemmebag, der gik dog ikke lang tid
før de trætte spejdere foretrak at gå i seng.

Der har i den seneste tid været en del spekulationer og
snakken frem og tilbage om, hvad der skal ske med KFUM-
spejderne i Poulstrup. Der var indkaldt til årsmøde i spejder-
huset torsdag den 18. februar – men tilslutningen til mødet var
desværre ikke stor - at vi så også løb ind i en snestorm, gjorde jo
ikke sagen bedre. Det blev blandt de få fremmødte bestemt at
der skulle indkaldes til et ekstra årsmøde den 18. marts, hvor der
kun var et punkt på dagsordnen – nemlig om der skulle være
spejdere i Poulstrup eller ej. Det hjalp, der mødte en stor del af
forældrene op. Og der blev diskuteret frem og tilbage om spej-
derne fremtid. Der kom mange gode ideer og forslag på bordet,
og det lykkedes også at få valgt to nye medlemmer ind i gruppe-
rådet. De nye medlemmer i grupperådet er May Britt Andersen,
som også tidligere har haft sin gang i spejderhuset og Orla
Ørebro – velkommen til jer begge. Orla Ørebro blev på det første
grupperådsmøde valgt til ny formand. Vores gruppeleder har i
øjeblikket arbejde i Norge, og det er desværre endnu uvist hvor-
når hun vender tilbage, så sidder der en derude der kunne tænke
sig at være fungerende gruppeleder imens Dorte er væk, hører
vi meget gerne fra dig

Lige nu glæder vi os til at skulle afsted på MUS-lejr i juni.
Temaet for denne lejr er Cirkus, så mon ikke der venter børnene
en oplevelse af de helt store. Ifølge indbydelsen lover de da
både klovne, løver og masser af sjov. Mus-lejren bliver afholdt
på Thorup Hede, og er et stort arrangement med deltagelse af
mellem 800 og 1.000 spejdere fra hele distriktet.

Vi har også altid plads til flere spejdere, så sidder der nogle
med lyst til at prøve det, så mødes bæverne (0.  - 1. kl.) og ulvene
(2. - 3. kl.) hver torsdag fra kl. 17.00 til 18.30. Juniorspejderne
mødes også hver torsdag, men fra kl. 18.30 – 20.30.

KFUM spejderne
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Dengang var vi otte, der startede en studiekreds. Vi er sta-
dig otte, selvom der er nogle, der er faldet væk, for det har givet
plads til nye deltagere. Vi mødes hver onsdag formiddag på
Aktivitetshuset over en kop kaffe og en ostemad og så er det
spændende at høre, hvad de andre har fået ud af den bog, vi pt
er i gang med.

Bøgerne bestiller vi på biblioteket og får dem leveret på
Aktivitetshuset. Biblioteket har nu bogkasser med otte eksem-
plarer af hver bog og der er mange forskellige og der kommer
hele tiden nye  titler til. Bøgerne er beregnet til læsekredse og vi
synes, at det er en rigtig god service, de der har oprettet.

Og hvad får man så ud af sådan en studiekreds ?
For det første får man læst bøger, som man måske ikke ville

have fået læst.
For det andet læser man på en anden måde, end når man

læser alene. Det giver en anderledes læseoplevelse. Man tager
noter og slår ord og ting op, så man er forberedt til at diskutere.

For det tredie får man diskuteret indholdet med andre og
dermed får man ofte indblik i andres og ikke mindst ens egen
opfattelse af livet.

Det giver livet en ny dimension at få indblik i andres ople-
velser og livsopfattelser.

Man kan godt sige at det giver et skræddersyet  „læse-
fællesskab“, man ikke har med andre.

Hvad har vi så læst i disse år ?
Vi startede  i 2000 med Saxos Danmarkshistorie og har si-

den bevæget os skiftevis fra den gamle litteratur  til de sidste
nye udkomne.  Udvælgelsen af  bøger sker, efter hvem der har
hørt eller læst noget, der er værd at beskæftige sig med. Vi har
også fundet inspiration ved at deltage i bibliotekets arrange-
menter om „vinterlæsning“ , hvor den nye litteratur bliver præ-
senteret.

 Vi har læst hele Knut Beckers forfatterskab. Det var en stor
oplevelse. Vi har ofte læst flere bøger af samme forfatter. Vi har
læst en del bøger om kvindefrigørelse, lige fra Thit Jensen til

Hanne Vibeke Holst og Lillys Danmarkshistorie og vi har
forundret os og prist os lykkelige over de mange kvinder, der
har kæmpet mange kampe og bragt mange ofre,  for at vi som
kvinder er nået dertil, hvor vi er i dag.

Sidst  har vi læst to bøger af den islandske forfatter:
Kirstin Marja Baldursdottir  om den islandske kvinde
„Karitas“. Det er spændende bøger og så er snakken i kred-
sen gået om den islandske folkesjæl, kultur og natur. Det har
været meget interessant og givende.

Hvis der har været film, der har relation til en bog, vi har
læst, har vi ofte lånt den og set den hos en af deltagerne eller
gået i biografen og set den der.

 En gang læste vi „Grøn er min barndoms dal“ som er en
roman fra Wales og da vi fandt opskriften på cognacsuppe
som var beskrevet deri, meget interesant og morsom, beslut-
tede vi at den ville vi lave en fest på og suppen blev lavet på
skinke og høns og der blev tilsat porter øl og kastet fem glas
cognac i suppen ganske som beskrevet i opskriften. Suppen
var en oplevelse og smagte fortrinlig og vi havde en smadder
hyggelig aften. Siden har vi ikke begivet os ud i det kulinari-
ske, men nogle gange har vi besøgt biblioteket i Hjørring og
besøgt deres velassorterede cafe´.

 Hver sommer har vi en udflugt til et eller andet sted her
i Vendsyssel, vi har dog også et år været i Års.

Edith Jess.

Det er 10 år og 100 bøger
siden litteraturkredsen på
aktivitetscentret startede i maj 2000.

Læsekreds

LÆSEKREDS

Tekst & foto:Edith Jess
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Det var svaret, da vi
spurgte om der blev betalt
for, at vi kunne gå rundt
og studere livet i de små
etniske landsbyer i Sydkina.
Vi kom tæt på indbyggerne,
fordi gaderne (mange
steder kun stier) er så
smalle og livet til dels
foregår udenfor husene. De
fleste landsbyer er bygget
på bjergsider, hvor der er
stejle stier og mange
trapper. Det medfører, at alt

hvad der skal ud og ind i det indre af landsbyen skal bæres
enten af mennesker eller af dyr.

Nogle få har heste – ikke som trækkraft, men som
lastdyr. Trækkraften i rismarken er vandbøfler, hvis man
har råd ellers sker arbejdet med håndkraft. Da vi gik rundt
mellem husene kunne vi høre, at de fleste familier havde
grisehold. Ved et kig ind mellem brædderne kunne vi se,
at grisene alle bar gule øremærker. Det er også her
lovpligtigt, der er dyrlægekontrol på. Der var hængelås på
dørene ind til både grisestierne og til vandbøflen og til
deres lager af ris m.m.

Staldgødning og ajle blev båret ud i ris eller
grønsagsmarkerne. Ligesom alt avlen fra marken bliver
båret den anden vej. Man kan sige der er en slags
ligeberettigelse – idet både mænd og kvinder transporterer
store byrder på deres bærestænger.

Den store finanskrise, som verden blev ramt af, gik
heller ikke udenom Kinas landdistrikter. Mange fabrikker
i nærheden af de større byer lukkede, fordi vesten ikke
længere aftog deres varer. Dermed blev arbejderne sendt
hjem til deres små landsbyer, som igen mistede lønindtægt
og yderligere også skulle brødføde flere mennesker. Det
skabte uro og ulmende opstand. For at forhindre yderligere
uro og for at få folk til at blive i deres landsbyer blev/
bliver der af staten postet penge ud i yderområderne til
nybyggeri og anlæggelse af nye veje. Hele det område vi
kørte i, minder mest om en stor byggeplads.

Selvom der i landsbyerne bliver bygget nye huse, så
bliver de mange steder holdt indenfor det eksisterende
byområde. Det medfører, at de smalle gader/stier bevares
og stadig er ufremkommelig med for eks. biler.

 Mange af de veje vi kørte på er i meget dårlig stand.
Flere steder er en del af vejen skredet flere hundrede
meter i dybet, andre steder er bjergsiden skredet ned over
vejen. Et par steder måtte vi af bussen, mens den
forcerede de store huller i vejen. Det går derfor ret

Betaler du entre i
din landsby?

Ved du at Hjørring Bibliotekernes bogbus holder i
Poulstrup en gang om ugen?
kl. 15:20 – 16:20  hver mandag holder vi ved
Aktivitetshuset. Bogbussen er fyldt med bøger, blade,
film, spil og musik.
Det der ikke er med, kan bestilles enten i bussen eller
via bibliotekets hjemmeside:www.hjbib.dk.
Det du låner, kan afleveres på bibliotekerne i Hjørring
Kommune og omvendt.
Det er gratis at låne. Du skal bare have dit sundheds-
kort med, første gang du besøger os.
Brug  bogbussen
Hvis vi ikke kommer til den, holder den op med at
komme til os!

Bogbussen -
dit bibliotek i din by!

Biblioteket har nu bogkasser med otte
eksemplarer af hver bog

KINA

Tekst & foto: Kirsten mouritsen
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langsomt med at tilbagelægge selv korte afstande samtidig
med at vi bevæger os fra top af bjerg til bund i dalen.

En ny stor og flot motorvej er under etablering. Når
den åbner er der hurtig forbindelse fra Hongkong og til
Guizhou, det vil medføre, at mange flere turister vil besøge
de etniske minoriteter og snart vil de kun være kulissebyer
med salg alskens souvenirs. Vi så små samfund, der i løbet
af bare nogle få år var endt sådan. Typisk en landsby med
en seværdighed for eks. trommetårn hos Dong folket (en
slags forsamlingshus) eller en flot bro. Vi besøgte en
landsby, hvor der var en meget flot bro, det havde taget
12 år at bygge. Bare i løbet af de sidste to år havde det
udviklet sig fra at være en bro, man stille og roligt kunne
gå og nyde synet af til nu at skulle gå spidsrod gennem et
utal af sælgere med næsten samme udbud.

Selvom folk er fattige i de områder, er der
tilsyneladende ingen der sulter. Ris og grønsager som den
største ernæringskilde er lige uden for døren. Vi besøgte
en lille landsby i en afsides dal, hvor husstandsindkomsten
kun var på ca. 1800 kr. om året. Her var der ingen
vinduesglas i husene. Maden blev tilberedt på åbent ildsted
midt i huset. Svaler havde bygget rede inde i huset under
loftet. Under reden var hængt et stykke stof op, så de
ikke sked på gulvet.

I andre landsbyer var der nogle, der havde forstået at
skabe sig en niche og dermed en god indtjening bl. a. en
fløjtemager, som beskæftigede hele familien. Her var
husstandsindtægten ca. 1000,- kr. om måneden. For to år
siden fik bønderne skattefrihed, fordi deres indtægt er så
lav og også for at holde dem på landet.

I de områder, hvor der blev dyrket bomuld, blev der
vævet. Når stoffet var vævet, blev noget af det banket
med store trækøller, som kvinderne stod og hamrede løs
med i timevis indtil stoffet var så blankt, at det nærmest
lignede plastik.

Etbarnspolitikken var ikke alle steder gældende. Der
var brug for mange hænder i det arbejdskrævende
landbrugssamfund. Det var tit bedsteforældrene, der tog
sig af børnene, når forældrene arbejdede i rismarken. Der
var også mødre, der havde deres spædbørn med i bærepose
på ryggen. En dag Aksel og mig var kommet langt ud i
rismarken langs en flod, som vi gerne ville krydse, spurgte
vi en lille familie, mand og kone med spædbarn, som hun
sad og ammede, hvor den næste bro var. De svarede ved
at vise os, at vi skulle rulle bukserne op og vade gennem
floden – de morede sig meget, mens vi prøvede at holde
balancen på den glatte stenbund.

Det kræver meget stor erfaring at dyrke en rismark,
blev vi fortalt, på grund af risen skal vandes og afvandes
på de helt rigtige tidspunkter. Hvordan man bærer sig ad

med det oppe på bjergsiderne må være noget af en
videnskab, men de kinesiske landmænd skulle være helt
suveræne til det. De gamle vandmøller er stadig i brug -
side om side med nyere teknikker.

 Det er en oplevelse at færdes ude blandt de
arbejdende i marken. Det havde regnet meget, og mange
stede stod de i vand til knæene hele dagen og skar risen af
med segl, lagde det i bundter, derefter slog de toppen af
bundtet mod kanten af en kasse der opsamlede risen.
Herefter blev halmen bundet i neg. Halmen var til foder
til vandbøflen. Nogle af kvinderne eller mændene tog også
deres vasketøj med, som de vaskede i floden ved siden af
og lagde derefter tøjet til tørre på halmnegene. Atter andre
fangede fisk mellem risplanterne.

Ude i rismarken oplevede vi, at selv hunde synes vi er
anderledes. Når Aksel og mig mødte en hund på de smalle
stier, så sprang den ned i rismarken. Når den mødte en
kineser, så blev den på stien. På samme måde med helt
små babyer. Når vi kom for tæt på så stirrede de og gav
sig til at hyle.

Kineserne tager tingene som de kommer. En dag vi
gik i en lille by med meget gennemkørsel af vejmateriale
giver det et brag og alt er indhyllet i støv. Det er en lastbil
der punkterer. Det resulterer i at vejen er spærret, så længe
chaufføren  skifter hjul og det tager en lille times tid,
selvom han får hjælp af andre i den lange bilkø, der dannes.
Når sådan noget sker går alle ud, sætter sig på hug ved
siden af bilerne,  tænder en cigaret (alle ryger) og får en
snak. Vi oplevede den tålmodighed igen et sted, hvor der
skulle ske en sprængning i forbindelse med ny vej og
senere, hvor vi skulle passere en meget smal og gammel
bro. Her kom vi til at holde ude på broen i meget lang tid
presset inde mellem med tungt læssede osende lastbiler –
ikke noget rar fornemmelse idet der var flere hundrede
meter ned til bunden af dalen - også her gik kineserne ud
af bilerne, satte sig ned på hug og tog en smøg og ventede
tålmodigt.

Tanker om skattevæsenet er åbenbart ikke af nyere
dato.

Her er et digt af Wang Chi (-644)
Er der mere kan en mand ønske sig – end at sidde

alene og nippe til sin vin? Jeg glæder mig over besøg af
mine venner – dem er det let at snakke med, men
skattevæsenet er mig en pestilens. Når bare børnene bliver
hæderligt gift og døtrene kommer i sikre hænder, så skulle
der også kunne blive råd for mig: så ville jeg helst nusse
rundt og pusle med det som ligger mig for i den tid jeg har
igen – så får det være det samme det med paradis.

KINA

Tekst & foto: Kirsten Mouritsen
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Bedstemor i hvilestilling sammen med barnebarn -
der er typisk påklædt i den alder.

Klasseværelse i landsbyskole

Typisk landsbygade

Pigen her gik langt ud i rismarken med det
dyrebare husdyrgødning

Grisetransport
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Fuglene omkring os!

Vi har i en periode arbejdet med fuglene omkring os på
Kornblomsten. Det har været en lærerig oplevelse for både børn
og voksne. Alle har været nysgerrige og stillet mange gode
spørgsmål om fuglene. Vi valgte at tage 3 af de fugle, som kom
til vores foderbræt på Rundmarken. Her et uddrag af hvad vi
fandt ud af:

Fugle spiser små sten og grus, dette ryger ned i kråsen.
Dette hjælper dem til at kværne maden, da de jo ingen tænder
har.

Om vinteren spiser fuglene rådne frugter, da de indeholder
alkohol, som er let omsætteligt til varme.

Fjer:
· Isolerer
· Glatter ud, så de bedre kan flyve
· Fugle har et højt stofskifte og er meget varme,
    deres fødder er det eneste der kan afgive varme
· Fugle puster sig op for at holde varmen

Hvorfor fløjter fugle?
· For at advare
· For at tiltrække
· For at afmærke territorium
     Jo dårligere en fugl synger,
     jo sværere er det at finde en mage.

Hvad kendetegner en fugl?
· Den har fjer
· Den lægger æg
· De har næb
· Den har hule knogler

Hvad spiser de?
     Solsort:  Regnorme, snegle, insekter. Tager
                    desuden bær og frugter. Solsikkefrø.

    Husskade: Smådyr, frø og frugter, affald og
                   husdyrfoder, tager også fugleæg
                    og – unger i yngletiden.

    Musvit:   Bestemmer over foderbrættet,
                     solsikkefrø, larver, frugter, nødder
                   og fedt.

Møllehaven

Tekst & foto: Møllehaven
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LucasJacobMikela

Nye børn i Møllehaven

Genbrug / miljø……. Besøg hos AVV.

Et spændende
og lærerigt besøg ,
hvor vi blev guidet
rundt til det hele.

Vi startede i
forsøgsafdelingen,
hvor vi fik mange in-
formationer gennem
„leg“ / aktivitet.

Derefter gik tu-
ren til „samlings-
salen“ hvor vi blev
beværtet med frugt
og sodavand, mens
vi først hørte lidt om
hvad der sker på
AVV. Mange af bør-
nene kunne bidrage

med mange ting som de vidste på forhånd, plus at vi alle nok
også kom derfra med ny viden.

Vi så hvor der blev samlet/pakket papir til genbrug, flaske-
skylleafdelingen m.m.

Ude på genbrugspladsen var der en lille konkurrence, hvor
vi i hold skulle finde ud af at putte 4 ting i den rigtige contai-
ner……….. det syntes vi selv vi var rigtig gode til.

Dernæst gik turen over til selve forbrændingen.
Her så vi først „kæledyrs-krematoriet“, hvilket vi slet ikke

var klar over fandtes i Hjørring. Vi så bl.a. de forskellige urner.
Flere af børnene kunne fortælle at deres kæledyr var blevet
begravet hjemme i haven , uden dog først at være blevet „be-
handlet“ på kæledyrskrematoriet.

Så var det tid at vi skulle udstyres med hjelme for nu skulle
vi ind at se ovnene og se hvor der sad en mand og styrede en
kran som med en stor grab samlede affaldet og puttede det i
ovnene. Vi så en skraldebil læsse affald af og derved så vi hvad
der sker når affaldscontaineren bliver hentet hjemme i børneha-
ven.

Gennem vores forløb har vi også været den lokale „miljø-
patrulje“ , vi har samlet affald langs stierne i området og der var
rigtig mange ting som ikke hørte til i naturen , f. eks. div. flasker
, dåser , papir fra slik og chips, flamingostykker, cigaretskod
m.m. Børnene var gode til at udse sig de ting som naturen ikke
kan „fordøje“ selv.

Samling med ælling
På stuen med de yngste

børnehavebørn, har vi i en pe-
riode haft besøg af ælling (kendt
fra Bamse i TV) når vi holder
samling.

Ælling kommer hver dag og
hvisker den voksne i øret, hvad
der skal ske:

- Hvem skal krydse
de børn af, der er kommet?

- Er der nogen der har
legetøj, vil ælling gerne passe
på det mens vi har samling?

- Ælling har også for-
talt at børnene skal ligge på navlen, mens vi har samling.

Ælling er glad for historier og eventyr – ligesom børnene,
og han vil tit gerne høre den om de 3 Bukke Bruse eller Rød-
hætte.

Efterhånden kender børnene begge eventyr rigtig godt, og
de vil gerne være med til at lave et lille teaterstykke med et af
eventyrene.

Andre gange inviterer Ælling sine venner Bamse og Kyl-
ling med i en af historierne. Det er bare hyggeligt med besøg,
synes børnene. De venter spændte på, hvad han hvisker den
voksne i øret hver dag. Selvom han hvisker meget stille kan den
voksne altid høre Ælling, for der er musestille når han er på
besøg.

Tekst & foto: Møllehaven
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 Så er sneen endelig forsvundet og børnene i Børnehaven
Skovager nyder igen at lege i sandkassen, cykle i skoven og
opholder sig meget af tiden udendørs.

Krop og bevægelse.
I forbindelse med vores projekt omkring krop og bevæ-

gelse, startede vi med en daglig løbetur – hvilket var stort set
umuligt p.g.a. de høje snedriver. Nu hvor sneen er væk, har vi
genoptaget denne aktivitet. Hver formiddag kl. 9.00 tager alle
børn og voksne en løbetur i skoven. Vi beskæftiget os med

kroppen og dens funktio-
ner og børnene har været
meget optaget af at lære om
deres egen krop. Bl.a. har
vi snakket om skelettet,
muskler og blodårer. Derud-
over har vi hver torsdag
været (og er stadig) i gym-
nastiksalen.

Fastelavn.
Traditionen tro har vi afholdt børnehavens årlige fastelavns-

fest.
 Børnene var flot udklædte og vi slog katten af 2 tønder. Om

eftermiddagen kom børnenes forældre og fik hjemmebagte fa-
stelavnsboller.

Danmarksindsamlingen.
Efter jordskælvet på Haiti fik vi mulighed for at give vores

bidrag til Danmarksindsamlingen, eftersom Lego ville donere
10,- pr. børnetegning vi lavede. Vi tegnede alle og Sarah og
Sebastian tog derefter tegninger med på biblioteket, som sam-
lede tegningerne sammen.

Påske.
Fredag inden påskeferien gik vi alle i skoven for at se, om

påskeharen havde gemt påskeæg til os. Heldigvis havde den
gemt lidt til os!

Skovager
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Viole og Jens Ole Thomsen er flyttet ind i
„Skrædderens hus“ i Hovedgaden 33. De kom-
mer fra Børglum, så de er kendt med at bo i en
mindre by. Viola har bl.a. arbejdet i en børne-
have og Jens Ole har kørt lastbil fra Trælasten i
Bindslev. Familien har 3 voksne børn 5 børne-
børn.

I huset på Nedre Byvej 7d
er Birthe Bjerre flyttet ind.
Hun kender til Poulstrup, da
hendes Mor og far boede på
Gl. Rønnebjergvej og hun er
moster til Malene, der er om-
talt andet sted på siden. Bir-
the kommer fra Randers, hvor
hun i mange år hat arbejdet
med at lave lampeskærme. Nu
bruger hun bl.a. sin kreativi-
tet i Aktivitetshuset i Pouls-
trup.

I fodermesterhuset ved Vrejlev Kloster er Vira Kolesnyk og
Dmytrii Osipchuk flyttet ind. De er begge fra Ukraine, hvor de
har studeret på universitetet, han med kvægbrug og hun med
landbrugsøkonomi. For fire år siden kom de til Danmark for at
læse videre på landbrugsskole i Ålborg, og det var først her de
lærte hinanden at kende, skønt de er fra samme område i Ukraine.
Vire har i praktikperioden arbejdet med at dyrke gulerødder i
Sejlflod og Dmytrii var i praktik på en stor gård med kvægbrug,
før de kom til Vrejlev Kloster.

Vira er på barsel i øjeblikket, da de den 9. marts blev foræl-
dre til en dejlig lille dreng. Mormor til lille Artur er på besøg fra
Ukraine for at nyde sit lille barnebarn.

Velkommen til familien ,
der bor Hovedgaden 65. Der
bor Malene Christiansen og
Michael Lund Jensen og de-
res søn Noah som blev født d.
29 august 2009. Malene skal
efter orlov tilbage som butiks-
assistent i Foderland hvor
man kan få alt til kæledyrene
og dem er der både 1 hund og
2 katte af i hjemmet.- Michael
arbejder som busmekaniker og
chaufør ved Jørns Busrejser i
Brønderslev.

Da snestormen satte  ind
den 5. januar ville en lille dreng
i Poulstrup absolut til verden.
Familien på Gl. Rønnebjergvej
14 blev forældre til Malthe,
som vejede 2850 g. og var 50
cm. lang. Vi ønsker familien til
lykke.

Storken besøgte for 3.
gang familien Jepsen, Hoved-
gaden 51. Den 3. november
2009 kom Johanne til verden,
en fin lille pige på 3700 g. Jo-
hanne har 2 store søskende,
Emil på 10 år , som går i 4. kl.
på Vrejlev-Hæstrup skole og
Sigrid på 3 år, som går i børne-
haven Skovager. Johanne nø-
jes foreløbig med at gå til
baby-salmesang sammen med
sin mor.

Maja og Morten,
Guldagervej 220 blev den. 1.
februar forældre til lille Emma.
Hun er heldig at have 2 store
søskende, idet Morten har
Julie, der går i 1. kl. på Vrejlev-
Hæstrup Skole og Sebastian
på 5 år som går i børnehaven
Skovager.

Ny meddeler i Poulstrup
Vi byder Hella Hansen velkommen

som ny meddeler i Poulstrup. Hella  vil
byde ny beboere velkommen til byen
og samle hvad der sker i Poulstrup af
stort og småt til Gadespejlet, så har du
en god historie eller noget du vil bare
meddele til andre, så kan du kontakte
Hella Hansen, hun bor Engkærvej 6 el-
ler ring på tlf. 98988325 eller mail til:
hella-per@has.dk

Samtidig vil vi sige tak til Hanne Weirum og Lone Smith for
det arbejde de har udført for Lokalbladet gennem en årrække.

Gadespejlet

GADESPEJLET

Tekst & foto: Hella hansen
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 Der er sket en masse spændende ting hos os siden sidst,
en af dem er vores fastelavnsfest.Det foregik en flot vinterdag
hvor vi havde hængt vores tønder op ude i vores gyngestativ.
Alle gik til opgaven med stor iver , men selv om kampen mod
tønden var hård måtte den jo ned til sidst. Derefter stod det på
varm cacao til at varme sig på, det var selvfølgelig lavet over
bål. Det var lige hvad vi alle trængte til.

 Derefter stod det på små konkurrencer som hører til en
fastelavnsfest. Vi bed til boller som hang rundt i træerne og så
havde vi konkurrencer i at spise lakridssnøre hurtigst muligt.
Det var der rigtig mange der var rigtig skrappe til. Efter et par
timer ude i kulden trængte vi til igen at komme ind i varmen efter
en hyggelig eftermiddag ude hvor alle vist havde hygget sig.

Vi vil også gerne fortælle lidt om et kunst projekt som vi har
gang i lige nu.Vi laver malerier som handler om venskaber. Bør-
nene finder sammen med en ven som de har lyst til at male et
billed sammen med med. Kan de ikke lige finde en, hjælper vi
voksne dem lidt på vej. De starter så med at male en skitse på et
stykke papir, når så resultatet er tilfredstillende overfører de det
så ideen til et lærred hvorefter de maler selve maleriet. Det er en
lang proces som ikke lige bliver færdig på en eftermiddag. Men
vi oplever en masse gode snakke og venskaber som bliver over-
ført til lærredet. Vi har også set børn som ellers ikke plejer at
være venner har fundet sammen om en fælles interesse og må-
ske er der så opstået nye venskaber, og det var jo også ligesom
ideen med det hele. Vi håber at vores kunstværker når de bliver
færdig  evt kan komme med på kunstudstillingen ellers laver vi
vores egen har vi snakket om.

 Vi laver også små individuelle skulturer, men her har vi
oplevet at nogle også har fundet sammen om noget, der hører
sammen. Et par drenge har bl.a. lavet et par venskabsslanger.

 Vi har oplevet en masse nye venskaber opstå og det var jo
også ligesom meningen med det hele.

Bare lidt leg og hygge som der altid er plads til hos os

Skovhuset

SKOVHUSET

Tekst & foto: Skovhuset
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Efter en vinter med usædvanlig megen sne, er foråret endelig
kommet og det betyder ud af huset aktiviteter, der er allerede
planlagt kørselv ture og udflugter som er med i vores nye pro-
gram som kom på gaden først i maj. Af ture kan nævnes bustur til
Han Herreds Safaripark og en kør selvtur til Thise bakker

Foråret har budt på før omtalt foredrag med to Navere fra
Naverhulen i Ålborg et godt arrangement. Der har været en, spis
sammen, et arrangement som altid er godt besøgt, en hyggelig
aften hvor der bliver snakket og også tid til et spil kort.

 Og så den årlige generalforsamling, som traditionen tro star-
ter med gule ærter og så efterfølgende generalforsamling, der
foregik i god atmosfære. Der er ikke sket udskiftning, så bestyrel-
sen for det kommende år består fortsat af

Formand, Tove Mortensen.
Næstformand, Bent Nielsen.
Kasserer, Lene Thomsen.
Og bestyrelsesmedlemmer, Lis Krogholm og Poul Thomsen.
Så medlemmer af bestyrelsen er atter klar til at tage fat.
Der er stadig godt gang i de daglige aktiviteter, som gym-

nastik, træværksted, kreativ torsdag, gå ture m.m.
Huset holder sommerferie hele juli måned, men vi er på ba-

nen igen 2. august med ny tiltag og ideer.

Aktivitetshuset.

Sensommerudflugt
læs mere side 45

AKTIVITETSHUSET I
POULSTRUP

Tekst & foto: Aktivitetshuset
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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

Aktivitetskalender

Dato
6. juni

13. juni
16. juni
20. juni
27. juni
4. juli
11. juli
18. juli
25. juli
1. august
4. august
8. august
15. august
22. august
29. august
5. september

Kirkeåret
1. s.e. trinitatis

2.s.e. trinitatus
Aftengudstjeneste
3. s.e. trinitatis
4. s.e. trinitatis
5.s.e. trinitatis
6.s.e. trinitatis
7. s.e. trinitatis
8. s.e. trinitatis
9. s.e. trinitatis
Aftengudstjeneste
10. s.e. trinitatis
11. s.e. trinitatis
12. s.e. trinitatis
13. s.e. trinitatis
14. s.e. trinitatis

Kl.
10.30

09.00
19.00
10.30
09.00
09.00
10.30
10.30
10.30
09.00
19.00
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

Kirke
Vrejlev

Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev

Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev

Prædikant
Kirstine R.R.Rafn

Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Ole Holm
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R. Rafn
Ole Holm
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
Festgudstjeneste Kloster-
marked, koret medvirker
Kirkekaffe
Pilgrimsvandring fra kirken
Konfirmandindskrivning

Kirkekaffe

Kirkekaffe
Kirkekaffe
Vin og snacks
Præstegårdshaven

Soldaternes internationale
flagdag

10. juni

23. juni
25. juni

8. august
24. - 29.
august

Fællessamfundsmøde i Vrå kl. 19.30 ved Elna Olsesen,
Brønderslev
Sankt Hans aften i Præstegården
Møde hos Inge og Henning Jensen, Brønderslev kl. 19.30 v/Elna
Olesen, Brønderslev
Udflugt, vi mødes ved Sognehuset kl. 13.15
Teltmøder i Hjørring:
Program fås ved henvendelse til kontaktperson:
Erik Kristensen Tlf. 23 47 86 92

6. juni
16. juni
23. juni
26. juli
1. august
6. august
13.august

kl.10.30
kl.19.00
kl.20.00
kl.19.30
kl.19.30
kl.10.30
kl.19.30

„Klostermarked“ i Vrejlev kirke indtil kl. 14.30
Pilgrimsvandring fra Vrejlev Kirke
Sankt Hans aften ved Præstegårdshaven
Koncert med koret Lille MUKO i Vrejlev Kirke
Koncert med Kåre Norge i Hæstrup Kirke
Friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven
Vendsyssel Festivals afslutningskoncert i Vrejlev
Kirke

Sognearbejdet

GUDSTJENESTER
OG MØDER

Sangaftener i efteråret 2010
finder sted i konfirmandstuen i Præstegården tirsdag den 31. august og tirsdag
den 30. november kl. 19.30. Se mere i næste Lokalblad, men reserver allerede
nu aftenerne. Den 31. august vil vi synge om sommer, sol, varme og kærlighed.
Glæd Jer!
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Sognearbejdet

Tekst: Kirstine R.R. Rafn

NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Pilgrimsvandring
Èn af vores hyggelige „Før mørket sænker sig“-aften-

gudstjenester er henlagt til Guds fri natur – hvis vejret ellers
arter sig…

Onsdag den 16. juni vil vi kl. 19.00 mødes udenfor Vrejlev
Kirke og følges ad på pilgrimsvandring ad store dele af Kloster-
ruten. Det betyder jo, at hvis man ikke er godt gående, så vil
turen måske være lidt barsk. Men de fleste af os kan nok klare
os med et par gode og fornuftige sko…

Vi vandre fra kirken ad klosterruten til vi kommer til Hoved-
gaden – derfra går vi direkte tilbage til kirken, så vi springer
den sidste del af klosterruten over. Der vil undervejs være flere-
stop, hvor vi beder, høre tekstlæsninger, holder altergang og
lignende. Og det vil være en pilgrimsvandring med vægten lagt
på lægmandslæsninger – således at vi er fælles om oplevelsen.

Skulle vejret være for dårligt eller vådt, så er der selvfølge-
lig en „plan B“, i fald det regner eller er alt for koldt, vil gudstje-
nesten foregå i Vrejlev kirke og være efterfulgt af et godt glas
og lidt chips.

Jeg håber at se rigtig mange til denne utraditionelle aften.Spaghettigudstjeneste
Vi må lave lidt om på temaerne til vores lækre spaghetti-

gudstjenester og også på datoen i september. Så derfor ser
resten af årets temaer sådan ud:

29. september – tema: Lignelser
18. november – tema: Skabelsen og syndefaldet
Men vi har ikke ændret spor ved, at vi mødes i Vrejlev

kirke kl. 17.30, holder en halv times gudstjeneste i børne-
højde og spiser veltillavet kødsovs på et bjerg af pasta-
skruer og gumler masser af gulerødder og agurker til. Og
som altid slutter vi af med en aftensang og en godnatbøn.

Kom og være sammen med os – og oplev hvor hygge-
ligt det er at holde gudstjeneste og spise i kirken. Og tag
din mor og far, dine søskende, dine bedsteforældre, onkler
og tanter med… De trænger til at slippe for at lave aftens-
mad – og ikke mindst for opvasken. Og de vil have godt af
at slappe lidt af i smukke omgivelser med dejlig salmesang
– og være sammen med jer.

Friluftsgudstjeneste
Søndag den 8. august, kl. 10.30 holdes der igen gudstje-

neste i Præstegårdens have.
Vi håber på dejligt vejr – i tilfælde af regn fra morgenstun-

den kører vi til Vrejlev Kirke og holder gudstjenesten dér. Kør
først til præstegården, der vil være opslag – hvis vi har flyttet
gudstjenesten til kirken.

Når alt det praktiske således er på plads, så er det naturlig-
vis et stort håb, at vi kan nyde Præstegårdens gamle have i
strålende solskin… Det er jo lykkedes tidligere år, så mon ikke
vi igen kan genskabe en god tradition.

Efter friluftsgudstjenesten vil vi servere en kop kaffe/the
og lidt sødt, mens vi hygger os med hinanden i det (forhåbent-
lig) fine vejr. Skulle det blive nødvendigt at flytte til kirken –
flytter vi naturligvis kaffe og kage med!

Så uanset om vejret er med os eller ej – er vi fast besluttet
på en god dag og hyggeligt samvær. Håber rigtig mange har
lyst til at være med.
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SOGNENE NETOP NU

Sognepræst

Sognearbejdet NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Konfirmation 2011
Næste hold konfirmander invite-

res i løbet af foråret til indskriv-
ningsgudstjenste sammen med deres
forældre. Men I kan allerede nu sætte
X i kalenderen ved datoen: 20. juni
2010, kl. 10.30.

Efter højmessen foregår selve ind-
skrivningen i Sognehuset, hvor vi går
hen i samlet trop og får en kop kaffe
og lign., mens der bliver orienteret om,
hvordan konfirmationsforberedelsen
vil forløbe. Og alle spørgsmål vil blive
forsøgt besvaret!

Den endelige startdato for under-
visningen er i skrivende stund ikke
fastsat, men det bliver midt i eller sidst
i september måned. Skolen er anmo-
det om at planlægge deres skema ef-
ter, at konfirmanderne skal modtage
undervisning i Præstegården torsdag
morgen. Men det ved vi mere om til
indskrivningsgudstjenesten.

Alle forældre til de kommende kon-
firmander får indbydelse tilsendt til ind-
skrivningen.

Jeg glæder mig til at se jer alle sam-
men.

Minikonfirmander
Næste hold minikonfirmander star-

ter til januar 2011.
Dette blot en kort orientering, så I

ikke bliver skuffede, når I intet hører
om tilmelding til undervisning i efter-
året. Det er besluttet at undervise
minikonfirmanderne frem mod lysere
tider – i stedet for i de mørkeste måne-
der.

Vi starter undervisningen i januar
måned 2011 og afslutter med en flot
gudstjeneste med minikonfirman-
derne i centrum Palmesøndag 2011.

Vi har anmodet skolen om at give
3. kl. tidligt fri om torsdagen, så vi kan
hygge, lege og lære i Sognehuset ca.
12 eftermiddage af 2 timer. Mini-
konfirmandforløbet munder ud i en
(helt sikkert) fantastisk gudstjeneste,
hvor de unge mennesker opfører pas-
sionsspil og viser al deres kunnen og
alle deres gode evner.

Alle elever i 3. kl. (efter sommerfe-
rien) får brev med hjem om mini-
konfirmandundervisning i sidst på året.

Så er endnu en sæson gået i gang
på kirkegårdene.

Og vi er kommet godt i gang med
arbejdet. Sommerpersonalet er i gang, så
nu er vi følgende personale på kirkegår-
dene

Gartner, Lise-Lotte Dam Christensen
Gartner, Anne Marie Kjær Jørgensen
Gartneriarbejder, Jette R. Kjærsgaard
Gartneriarbejder, Bruno Jensen
Gartneriarbejder, Jan Dietz Hejlesen
Gartneriarbejder, Per Christensen
Servicemedarbejder, Inger Hansen
Kirkegårdsleder, Jan B. Christensen

Det skal af hensyn til kirkegårdens
økonomi lige nævnes at ikke alle er fuld-
tidsansatte. Endvidere giver Jon Frede-
riksen en hånd med i præstegårdshaven.

Vi skal i år i gang med at skifte hække.
Det er en langstrakt proces, så det kom-
mer til at vare nogle år inden vi er hele
vejen rundt. Vi vil selvfølgelig tage et

stykke ad gangen, men det vil give lidt
gener på gravstederne.

Der er i forbindelse med skiftningen
af hækkene lavet nye  reguleringsplaner
for kirkegårdene. Der vil ske ændringer i
enkelte områder, hvor de udløbne grav-
steder ikke skal bruges på samme måde
som tidligere. Men det er også en lang
proces, en kirkegårdsomlægning kan let
tage en 30 til 50 år. Ændringerne laves
løbende, men det skulle gerne kunne ses
til efteråret, at vi er startet.

Vi er i skrivende stund også i gang
med ændringer i kirkegårdsvedtægten.
Den skal harmoniseres, således at alle
kirkegårdsvedtægter bliver ens i hele Aal-
borg stift. Der udarbejdes også nye
kirkegårdskort når vi kommer i gang med
reguleringerne på kirkegårdene. Man kan
få mere at vide om det hele på kirkegårds-
kontoret.

Kirkegårdsleder Jan B. Christensen
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Servicemedarbejder Inger Hansen

SognearbejdetVREJLEV-HÆSTRUP
SOGNE

Først og fremmest er Kaare
Norge klassisk guitarist, men han er
også optaget af den rytmiske musik
og den spanske tradition, og spansk
guitar - musik, som har givet ham et
bredt publikum og fyldte koncert-
sale. Han er desuden kendt for at
spille kompositioner på guitaren
skrevet til andre instrumenter: bl.a.
Bachs kompositioner for cembalo og
Air.

18 CD’er og én dvd er det ble-
vet til. Det har resulteret i 4 guldpla-
der og én af platin.

Kaare Norge har givet koncer-
ter over hele verden, fra Grønland til
Kina og fra Bolivia til - hele Europa,
og hans master classes er meget
populære.

I Danmark er han en af de musi-
kere, hvis koncerter næsten altid er
udsolgt. Omkring 3500 gange har et
publikum klappet ham af scenen.
Ved to af disse lejligheder spillede
han for henholdsvis Hendes Maje-
stæt Dronning Margrethe den An-
dens 25-årsjubilæum, og under mid-
dagen, der fulgte efter Kronprins
Frederik og Kronprinsesse Marys
første besøg i Århus

Billetpris 100 kr.

Koncert med Kåre Norge
Hæstrup Kirke
Søndag den 1. august kl. 19.30

Lille MUKO har de sidste 35 år væ-
ret i stand til at holde sig på toppen af
dansk korliv, hvilket først og fremmest
skyldes de fire dirigenter, som har stået i
spidsen for koret: Poul Jørgensen, Tamás
Vetö, Kaare Hansen og Jesper Grove Jør-
gensen.

Disse fire dirigenter har på yderst
professionel vis lagt vægt på det musi-
kalske udtryk og den fortolkning af
korlittera-turen, som Lille MUKO er ble-
vet så berømmet for. Dette gælder ikke
mindst den lyriske og inderlige fortolk-
ning af danske sange, der er blevet korets
varemærke, og som er en fast bestand-
del af korets koncertrepertoire.

Det er vigtigt for koret at være alsi-
digt og musikalsk vidtfavnende; korets
virke og repertoire spænder således fra
klassiske a cappella koncerter, over store
værker for kor og orkester, til uropførel-
ser af eksperimenterende dansk musik.

Koret har et højt aktivitetsniveau og
holder mange koncerter i Danmark. Her-
udover turnerer koret årligt i udlandet og
gør sig positivt bemærket ved festivaler
og korkonkurrencer, hvilket fremmer
kendskabet til dansk kormusik verden
over. På disse turneer har Lille MUKO
vundet adskillige priser - en pris koret er
særlig stolt over er førstepladsen „The
Silver Rose Bowl“ vundet ved European
Broadcast Unions „Let the Peoples
Sing“.

Billetpris 150 kr.

DR VokalEnsemblet blev etable-
ret i 2007. De 18 professionelle san-
gerne er ansat på fuldtid og fungerer
både som selvstændigt ensemble og
som kerne i DR Radiokoret. Allerede
fra debuten har det høje kunstneriske
niveau resulteret i overstrømmende
anmeldelser. „10 mænd og 8 kvinder
som tilsyneladende kan alt!“ skrev
pressen forventningsfuldt, da DR
VokalEnsemblet debuterede. Siden er
forventningerne gået i opfyldelse: DR
VokalEnsemblet har taget livtag med
alt fra tidlig musik og barok til roman-
tiske værker og krævende ny musik.

Billetpris 150 kr

Lille MUKO i Vrejlev Kirke
mandag den 26. juli kl. 19.30

Afslutningskoncert i Vrejlev Kirke
fredag den 13. august kl. 19.30

VENDSYSSEL FESTIVAL

lokalblad_02_2010.pmd 17-05-2010, 00:0023



LOKAL
bladet24

Foto: TEAM PHOTO
HJØRRING

Vrejlev Kirke KONFIRMATION
2010
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Sognepræst
Kirstine R.R. Rafn

Vrejlev Kirke
NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Altergangsritual
Fra og med Bededag er der i Vrejlev og Hæstrup kirker indført et nyt

altergangsritual. Det har været vores menig at „lysne“ ritualet lidt og løfte det
ud af den meget højtidelige stemning – og gøre det lidt mere jordnært.

Vi synes ikke, at det er blevet uhøjtideligt – bare lidt lysere. Vi har hidtil
benyttet os af ritual B fra ritualbogen. Det indeholder en indledning med
svar fra menigheden og afsyngelse af salmen „O du Guds lam“. Den nye
indledning er med biskoppens godkendelse ændret til en tekstlæsning fra
Johannesevangeliet og afsyngelse af vers 5 fra salmebogens nr. 321 (O
kristelighed).
Så nu indrammes altergangen meget smukt og poetisk af:

O kærlighed selv!
du rolige kilde for kræfternes elv!
du fylder med Frelserens gavmilde ord
velsignelsens kalk på det kristne Guds-bord;
o, vær du vor livdrik på jorden og bliv
vort evige liv!
(DDS nr. 321, vers 6 – O kristelighed – Grundtvig)
Og
Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!
(DDS nr. 192, vers 7 – Hil dig, Frelser og Forsoner – Grundtvig (igen))

Nu håber jeg, at endnu flere har lyst til at deltage i altergangen i vores dejlige
kirker

Mange hilsener – og forhåbentlig på gensyn ved alterskranken…

Kirstine

Sidste nyt fra Præstegården
Ja sådan så Præstegården ud tid-

ligere…
Det gør den ikke længere. Eller

det vil sige, selve præstegården har
ikke forandret sig – men det har om-
givelserne. Meget er blevet fældet og
ryddet væk, så nu er det frit udsyn til
det meste af Præstegården. Og det er
både godt og skidt! Det er dejligt at
den smukke, gamle bygning er mere
synlig – men det trækker en del!

Det er heldigvis planen, at der
skal plantes nyt omkring Præstegår-
den, så i løbet af en 10 – 15 år er der
igen læ i haven!!!

Der er også blevet skiftet vinduer
på syd- og vestsiden. Det har så til
gengæld hjulpet gevaldigt på træk-
ken inden døre…

Der er stadig lidt malerarbejde,
der trænger til at blive gjort, men vi
når det vel…

Jeg vil bestræbe mig på at få ta-
get et billede i sommer, så vi i næste
Lokalblad kan se, hvor meget anlægs-
arbejderne har hjulpet.
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Fællesskabseftermiddage eksisterer i bedste velgående!

Vrejlev Hæstrup kirkers voksenkor
starter sæsonen tirsdag den 12. august. Denne tirsdag

og den efterfølgende tirsdag er nye medlemmer meget vel-
komne. Derfor, går du med en uforløst sangstemme, så er det
den 12. og 21. august den skal ud! Og så de efterfølgende
mange tirsdage og sommetider medvirken ved gudstjenester
og små koncerter, som vi selv arrangerer.

Vi kræver ikke nodelæsning. Kun, at du kan li’ at synge,
og at du synger nogenlunde rent.. Uanset hvor stor eller lille
din sangstemme er, vil vi glæde os til at hilse dig velkommen
i koret!

Kontakt evt. korets leder, Bodil Andersen, for flere infor-
mationer på tlf. 21 75 44 40 eller bodil@lindecom.dk.

Selvom det ved en fejltagelse ikke er blevet annonceret i Lokalbladets
sidste to numre, så har damerne der deltager i fælleskabseftermiddagene ikke
ligget på den lade side. Der er produceret masser af beklædningsstykker i løbet
af vinteren. En del af det er på vej til Rumænien. Resten sendes med i en senere
transport. Nu er sæsonen slut, men vi starter igen den første fredag i septem-
ber kl. 14 i Sognehuset.

Med den flid der udvises er der stadig brug for garn, hvis nogen har garn
liggende i gemmerne.

Vi har fået en stand på „Klostermarkedet“ den 6. juni, så kan man få
lejlighed til at se et udsnit af, hvad der er frembragt i løbet af vinteren og der
er man også velkommen til at aflevere garn, hvis nogen har noget at give af.

Igen i år medvirker Kirkernes Voksenkor ved fest-
gudstjenesten i forbindelse med Klostermarkedet den 6.
juni. kl. 10.30

Kl. 14 er der Klostermarkedskoncert, hvor kirkernes
voksenkor og skolens børnekor under ledelse af Bodil
Andersen medvirker.

I forbindelse med Klostermarkedet vil der i løbet af
dagen være rundvisning i kirke og på kirkegård.

Se mere i Vrå Avis i uge 22

Babysalmesang i efteråret 2010
Babysalmesang finder i efteråret sted

på følgende torsdage kl. 10.00 i Vrejlev
Kirke med efterfølgende kaffe/te i Sogne-
huset (det koster en 10’er, men baby-
salmesangen er gratis):

Den 2., 9., 16., 23. og 30. september
Den 7., 14. og 28. oktober
Den 4. og 11. november
Har du på starttidspunktet en baby

på 2-6 måneder er dette tilbud måske lige
noget for dig. I de 3½ år, der har været
babysalmesang i Vrejlev Kirke, har vi kon-
stateret en meget stor interesse.

Babysalmesang stimulerer baby (og
mor/far!), således at baby senere i livet
får lettere ved indlæring og kreativ og
selvstændig tænkning. Det har flere un-
dersøgelser bevist. Du kan evt. google
„babysalmesang“ for at få mere informa-
tion og inspiration.

Tilmelding er nødvendig. Derfor,
kontakt organist Bodil Andersen, tlf. 21
75 44 40, bodil@lindecom.dk, for flere in-
formationer eller tilmelding.

Sognearbejdet VREJLEV-HÆSTRUP
SOGNE

Klostermarked
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Kirstine R. R. Rafn

Sankt Hans bål i Præstegården
Onsdag den 23. juni, kl. 20.00 laver vi sankt Hansbål

ved Præstegården. Ikke i haven, så modige er vi alligevel
ikke!

Men Præstegårdens nabo – Kommunegården – har
velvilligt stillet marken til rådighed for os, så vi kan holde
en gammel tradition i live.

Og for at gøre det ekstra festligt, har vi indbudt dom-
provst Arne Mumgaard til at holde båltalen – og han har
venligt indvilget heri, så vi ser meget frem til „den gamle
præst“ kommer på besøg.

Vi har dog mod til lidt (kontrolleret) ild i haven, så vi
tænder op i grillen og sælger pølser og brød til spotpriser,
lige som der vil være mulighed for at købe en sodavand
eller øl til meget rimelige priser. Således at vi får alle mu-
ligheder for en rigtig hyggelig aften.

Skulle vejret ændre sig til regn – så har vi heldigvis
konfirmandstuen – dog ikke til bålet. Det bliver udenfor,
hvis vi får en skylle. Grillen vil blive sat under tag og så
skulle aftenens arrangement nok kunne lykkes.

Vi glæder os meget til at byde jer velkommen til Sankt
Hansbål – og vi håber at se rigtig mange.

Mange venlige hilsener
Kirstine og Henrik

 Aftengudstjeneste
Så er det lykkes at finde et godt navn til vores aften-

gudstjenester. De af jer, der var med sidst, har allerede hørt det:
„Før mørket sænker sig“ – et godt og næsten poetisk navn, som
vi vil bruge i fremtiden til at beskrive korte gudstjenester efter-
fulgt af et godt glas rødvin eller cider (eller andet), samt lidt
lækkert.

Vi har haft temaer som „kærlighed“ og „Gud og glæde“ i
foråret og vil naturligvis følge op med nogle hyggelige temaer i
efteråret.

Der er planlagt følgende „Før mørket sænker sig“:
Onsdag den 16. juni, kl. 19.00 – Pilgrimsvandring (se

andet steds i Lokalbladet)
Onsdag den 27. oktober, kl. 19.00 i Vrejlev Kirke
Og ikke mindst
Søndag den 12. december, kl. 19.00 – „De 9 læsninger“
Vi glæder os til at byde jer velkommen i vore smukke og

meget stemningsfulde kirke til en gudstjeneste med liv og lys,
en stressfri zone, hvor alle nerveender får lidt balsam og roen
lige så stille sænker sig i sindet.

Kom og vær med til at gøre noget godt for jer selv. Vel mødt.

Vrejlev Kirke
NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN
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Dåbsbibler
Er dit barn døbt efter 1. januar 2006

og inden 1. september 2009 i Vrejlev eller
Hæstrup kirker – så har I måske ikke fået
en dåbsbibel.

Det skal hverken I eller jeres barn
snydes for, så derfor er I meget velkom-
men til at henvende jer til   sognepræsten
efter en gudstjeneste i Vrejlev.
Det drejer sig om den børnebibel som kir-
ken tidligere udleverede ved tre-års alde-
ren, den udleveres nu i forbindelse med
dåben, og vi er derfor opmærksomme på,
at en del ikke har fået den - endnu.

Mange hilsner – og forhåbentlig på
gensyn

Kirstine R. R. Rafn

På opfordring bringes en af
teksterne fra vores første aften-
gudstjeneste om kærlighed

Hvad er kærlighed?
Når en nybagt mor eller far ser ned

på barnets lukkede øjne, kindernes bløde
runding, mundens fine linjer, de små
knyttede hænder og de buttede lemmer
– og tænker, jeg vil gøre ALT for mit barn?

Når en lille purk træt kommer hjem
fra børnehaven, lægger sine bløde bar-
nearme omkring halsen på familiens
gamle hund og giver ham et højlydt
smækkys midt på snuden og erklærer:
„Nu er jeg hjemme hos dig“?

Når teenage-pigen eller –drengen
ser længselsfuld efter klassekammera-
ten, der har de blideste øjne, det dejlig-
ste smil og den helt rigtige fremtoning –
og tænker: Bare du så mig, som jeg ser
dig?

Når man ser sin partner – og fyldes
af varme følelser, når man bare ved med
sit hjerte og sin sjæl, at det her, det er
helt rigtigt – og ønsker at følelsen aldrig
må holde op?

Fra aftengudstjenesten i februar

Når man ser tilbage på mange gode –
og nogle dårlige – år, og ved, at de aldrig
var blevet det liv, man havde håbet på,
hvis man ikke havde haft denne specielle
person ved sin side gennem gode og onde
tider?

Når man føler savnet af en afdød så
stort og så knugende, at det truer med at
ødelægge livet. Når sorgen over tabet bli-
ver altoverskyggende – og livet mister
sin glans. Fordi den eneste ene ikke mere
er her?

Når man ser dannebrog vaje i vin-
den?

Når man giver en 20’er til en hjem-
løs?

Når man giver sin bedste ven et kram?
Når man takker Gud for noget af alt

det, der er at takke for?
Kærligheden er livet – hele livet.
Kærlighed er Guds gave til os, så vi

kan forstå en brøkdel af hvad hans kær-
lighed til os er.

Kærlighed er skabelsens lim, det, der
holder sammen på alt

Ny hjemmeside undervejs
Som enhver anden kirke, ligger

det også Vrejlev-Hæstrup Sognes
menighedsråd på sinde at give så
mange og præcise informationer som
muligt. Vi arbejder derfor på at frem-
stille en helt ny og opdateret hjemme-
side for hele sognet, hvor der først og
fremmest vil være en opdateret akti-
vitetskalender, men også alle de in-
formationer, man i alle livets situatio-
ner  har brug for.

Vi regner med at kunne fortælle
mere om projektet i næste nummer af
Lokalbladet.

Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke

Sognepræst
Kirstine R.R. Rafn

lokalblad_02_2010.pmd 17-05-2010, 01:2228



LOKAL
bladet 29

Poulstruplund ved at være indflytningsklar

I skrivende stund er tømrere fra PST i Poulstrup i fuld
gang med at sætte hegn op ved plejehjemmet Poulstruplund,
som snart skal beboes af udviklingshæmmede fra Aalborg kom-
mune.

Poulstruplund blev oprindeligt opført med 22 stuer i 1962.
I 2004 flyttede de daværende beboere til Vellingshøjcentret.
Plejehjemmet blev gennemgribende renoveret for knap 20 mio.
kr. og de 22 stuer blev bygget om til 11, mens de seks beskyt-
tede boliger blev til ældreboliger. Fra 2004 til 2006 blev Pouls-
truplund anvendt som genhusning for beboere fra Fynsgade,
mens plejehjemmet der blev istandsat. Siden januar 2006 har
det nyrenoverede plejehjem stået tomt, men det er snart slut,
da Aalborg Kommune lejer Poulstruplund i de næste 3 år. Hjør-
ring Kommunes sundheds-, ældre- og handicapudvalg har nem-
lig besluttet at leje Poulstruplund ud til ti beboere fra Aalborg

Vi byder velkommen til de nye beboere på
Poulstruplund

Fra medarbejderne på Engbo har vi modtaget følgende:
Engbo afd. A. er en specialinstitution for 10 fysisk og psy-

kisk udviklingshæmmede beboere med en psykiatrisk overbyg-
ning og/eller  udadrettet adfærd.  Hermed følger en personale-
gruppe med ca. 25 medarbejdere bestående af pædagoger, er-
goterapeuter, social-og sundhedsassistenter og omsorgsmed-
hjælpere   Vi skal,  pga. skimmelssvamp og indeklimaproblemer
i vores nuværende byninger, flytte ind i Poulstruplund midt i
maj og planen er, at vi skal være i bygningerne i 3 år. Flytningen
er noget vi ser frem til og håber på at blive taget godt imod og
blive en del af jeres samfund.

Med venlig hilsen
Berit Friis Pedersen

Kommune og dermed får Hjørring kommune lejeindtægterne
dækket, indtil man får afklaret, hvad man skal bruge bygnin-
gerne til. Med udlejningsaftalen sparer Hjørring kommune en
lille million om året. De nye beboere på Poulstruplund er ti be-
boere fra Aalborgs kommunale botilbud Engbo, som hører
hjemme i Hammer Bakker. Af hensyn til beboerne bliver der i
øjeblikket bygget et højt, lukket, men rigtig flot hegn op ind
mod børnehaven. Aalborg Kommune har lejet såvel Poulstrup-
lund som de tilhørende seks ældreboliger. Aalborg Kommune
vil leje bygningerne, mens der bliver bygget nye bygninger til
Engbo.

Det bliver rart at se lys og liv i Poulstruplund igen efter
årene, hvor det kæmpestore hus har stået tomt. Velkommen til
beboere og personale fra Engbo, vi håber at I vil befinde jer
godt i vores lokalområde.

Lokalhistorisk forening
Lokalbladet har fået dette billede tilsendt

af Else Larsen, Johannes Hansensvej 6A i
Tårs.

Else Larsen er født og opvokset i Dalbo
Vrejlev Klostervej i Høgsted, hun hed den-
gang Else Zakarias Kristiansen.  Hun blev
konfirmeret i oktober 1939 af provst Arne
Rubak. Else Larsen sidder yderst til venstre
i en prikket bluse.

Lokalbladet har overdraget billedet til
Lokalarkivet, som er meget  interesseret i
navnene på konfirmanderne, så hvis du ken-
der nogle af personerne, vil Arkivet meget
gerne høre fra dig. Det kan ske ved besøg på
Arkivet mandag mellem kl. 16 – 18, eller ved
at ringe til Erik Jess på tlf. 98988063.

POULSTRUPLUND
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På græsplænen foran Vrejlev-Hæstrup skole i
Poulstrup, er der et hul i jorden, hvori siderne
er opbygget af store sten. De fleste har set
hullet, nogle børn har sikkert været ned i
hullet, men ikke ret mange kender historien for
hullet, som faktisk er en genopbygget
jernaldergrav.

Jernaldergraven blev fundet ved Rønnebjerg Storgård i 1968
og da arkæologer fra Vendsyssel Historiske Museum var fær-
dige med udgravningerne af den store grav, der i øvrigt inde-
holdt rige gravgaver, fik man den idé at flytte graven til  græs-
området syd for skolens vestfløj. Det var et meget omfattende
arbejde at flytte jernaldergraven, men i et fortrinligt samarbejde
med daværende museumsdirektør Palle Friis, arkæologen Per
Lysdal og arkivar Mogens Thøgersen, blev jernaldergraven flyt-
tet til placeringen foran skolen i Poulstrup. Her har den nu haft
sin plads i mere end 40 år og det kan vi, foruden førnævnte
museumsfolk, takke tidligere skoleinspektør Poul Hviid samt
lærerne Øjvind Madsen, Viggo Thomsen og Lis Madsen for.
De arbejdede rigtig mange timer med registrering og nummere-
ring af de mange sten, inden de blev flyttet og jernaldergraven
blev genopført foran skolen i Poulstrup. Det gode samarbejde
mellem skolen og museet kom der i øvrigt flere gevinster ud af,
da der flere gange blev lavet store historiske udstillinger på
skolen, ligesom elever og lærere blev inviteret til at besøge mu-
seets store interessante udgravninger ved Vrejlev Kloster og
Rønnovsholm. På en ekspedition i 1986 til en af udgravningerne,
fandt en elev fra Vrejlev-Hæstrup skole en meget sjælden
miniatureildbuk fra ældre stenalder, som nu er udstillet på Vend-
syssel Historiske Museum i Hjørring. En anden lærer, som be-
tød meget for udbygningen af skolens historiske samling, var
Marie Svennum, der havde et enestående forhold til ejerne af
Rønnebjerg Storgård, søstrene Thomsen eller „Prinsesserne“
som de også blev kaldt. De to søstre havde stor tillid til Maria Graven genopbygges ved skolen i 1968

Lærer Øjvind Madsen, Lis Madsen og P. Hviid nummererer sten ved Rønnebjerg
Storgård

Billederne viser arbejdet med at flytte
Jernaldergraven til Poulstrup og er
affotograferet fra bogen „Vrejlev-
Hæstrup skole 25 år“.

Hullet i jorden
Svennum og hun var en af de eneste, som rigtig kunne komme i
kontakt med det særprægede søskendepar. Det resulterede bl.a. i,
at de to søstre skænkede et uroksehorn og et meget sjældent
hjulnav, som var fundet i en mose til skolen, der efterfølgende
overdrog de sjældne fund til museet i Hjørring. Udover disse to
ekstremt sjældne fund, forærede søstrene også skolen flere for-
skellige stenalderfund, gamle redskaber, oldsager og billeder, som
nu er en del af skolens historiske samling, som bliver brugt i un-
dervisningen. Næste gang du går forbi „hullet“ i græsplænen
foran vores skole, så stop op og studér den gamle jernaldergrav
fra Rønnebjerg Storgård. Kilde: Vrejlev-Hæstrup skole 25 år. Af
Poul Hviid m.fl. fra 1992.

KORT FORTALTKORT
FORTALT

Tekst: Henrik Hansen
Foto: Henrik Hansen og VHM
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 Vrejlev-Hæstrup skole godt place-
ret Det er vi gladefor…

- og lidt stolte af
CEPOS - en partipolitisk uafhængig

borgerlig liberal tænketank – har netop
offentliggjort dens nyeste undersøgelse
af folkeskoleresultater. Her ligger Vrejlev-
Hæstrup skole som den bedste i kommu-
nen – altså er det eleverne på Vrejlev-
Hæstrup skole, der har scoret det bedste
gennemsnit ved Folkeskolens afgangs-
prøve.

Vel er der mange ting, der spiller ind
på et sådant resultat, men det giver et godt
fingerpeg om, hvordan det står til med
skolens kerneydelse. Den er god - det er
vi glade for - og også lidt stolte af, og jeg
bringer her et udsnit af CEPOS’ resultat-
skema. Læg også mærke til, at vi ligger
helt oppe som nr. 78 på landsplan – ud af
1215 skoler.

En mindre skole på landet kan altså
godt klare sig med de store byskoler. Det
må give stof til eftertanke i en tid, hvor
centralisering og stordrift er mantraet –
også indenfor skoleverdenen.

                              Arne Larsen-Ledet

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Tekst Vrejlev-Hæstrup Skole
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 I 9. klasse er der krav om et stort projektarbejde i foråret.
Man vælger et overemne for årgangen - denne gang „Det fede
liv“ - og eleverne grupperer sig så efter interesse og laver selv
et underemne og en problemformulering, som de skal arbejde
nøje efter at svare på.

 I år var der 15 grupper - en del arbejdede alene - og em-
nerne var lige fra musik, sport, gymnastik, sukkersyge, sund-
hed, livskvalitet, ungdomskriminalitet, drabsmotiver, brugs-
hunde, heste, Elvis Presley, bolig, liebhaverbolig - til Karens-
folket!

 Der blev arbejdet hårdt - både hjemme og i skolen - og af
nogle til langt ud på aftenen og i weekenden.

Resultatet var også flot, mange havde forberedt en super
fremlæggelse for alle de andre elever og lærerne.

En rigtig fin uge, hvor eleverne arbejdede meget selvstæn-
digt og selv satte dagsordenen.

Lærerne
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Den 5. marts 2010  var mellem-
trinnet fra Vrejlev-Hæstrup Skole
inviteret til heppe-hockey-dag af Vrå
Skole.

Vi skulle spille mod Vrå Skoles
mellemtrin i Vrå hallen. Både Vrå og Pouls-
trup havde et drenge-, et pige- og et
mixhold. Der var 3 baner, en bane for 4.,
en for 5. og en for 6. klasse og lærerne.
Efter 4-5 kampe var vi alle meget trætte,
men vi var glade og kæmpede videre til
sidste blodsdråbe. Heppekor kom på ef-
ter næsten alle kampe. Vrejlev-Hæstrup
Skole havde ikke lavet heppedans, men
4. klasserne ville så gerne, at de lavede
en heppe-dans -bare for en sikkerheds
skyld. Det var meget godt tænkt, for de
fik lov alligevel. Alle klasserne både tabte
og vandt kampe. Selvom vi ikke vandt alle
vores kampe, så var det en god dag alli-
gevel. Da dagen var slut var vi trætte, men
alle var glade og parate til en god og af-
slappet weekend.

Skrevet af Sarita 4.b og Victoria 4.a
V.H.S.J

Hockeydagen

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE
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Det hele startede med, at Lise fra klassen kom med nogle
papirer om, at der var udskrevet en konkurrence i Region Nord
blandt alle 4. klasser i forbindelse med navngivningen af den
nye klumpfisk på Oceanariet.

Man kunne lave en rap, et digt eller en sang. Man måtte
også gerne lave en tegning til. Det færdige produkt måtte højst
vare 30 sekunder.

Alle i klassen syntes det kunne være sjovt at deltage, så vi
gik sammen i grupper på 1, 2 og 5 personer. Vi startede med at
høre lidt om, hvordan og hvor den nye klumpfisk var fundet/
fanget og af hvem. Derefter lavede vi brainstorm hvor vi kom
med ideer til mulige navne. Da vi havde fundet på en masse
navne, gik vi ud i grupperne og begyndte. Vi havde to lektioner
til at blive færdige i, så der skulle arbejdes koncentreret. Alle
grupper fik lavet et eller andet – og vi nåede også alle at vise de
andre i klassen, hvad vi hver især havde lavet, og mange nåede
at tegne en tegning til. Martin tegnede bl.a. en rigtig flot klump-
fisk. Eva, vores klasselærer samlede alle bidragene sammen og
sendte dem ind. Så var det bare at vente til ugen oprandt.

Det var nemlig sådan, at i ugen op til den endelige finale,
ville der hver dag på P4 Nordjylland blive udtrukket 3 sange/
digte eller rap, som var i semifinalen.

Man kunne så gå ind på P4 Nordjyllands hjemmeside og
stemme på den man syntes var bedst. Torsdag i den uge var vi
så heldige at en af vores sange blev udtaget. Det var Natasja og
Lærke der havde skrevet sangen. Vi var naturligvis alle spændte
på, om den kunne blive dagens vindersang. Vi fik en masse af
de andre elever her på skolen til at gå ind og stemme på vores
sang – og – da afstemningen sluttede viste det sig, at vores
sang havde vundet, og endda med rigtig mange stemmer (81%
af de afgivne stemmer).

Navn til den nye klumpfisk på Oceanariet
Fredag morgen fik vi derfor besøg af P4 Nord-

jyllands udsendte reporter, Tom Herman Christen-
sen, som kom og optog et indslag med os hvor vi
sang vores vindersang. Natasja og Lærke blev in-
terviewet og det gjorde Eva også. Tom Herman Chri-
stensen afleverede også præmien. Først fik vi godt
nok en makrel (den fik Arne, og han sagde han spi-
ste den til frokost). Så fik vi den rigtige præmie – en
klumpfisk-kage. Klumpfisk-kagen, som var en brun-
sviger med slik tog vi os af. Vi fik også billetter til
Oceanariet, hvor den store finale skulle være om
lørdagen. Vi fik allesammen 2 voksen og 2 børnebil-
letter, så vi kunne tage vores familie med

Lørdag den 13. februar  – den store finaledag.
Da vi kom op til Oceanariet, blev vi vist lidt

rundt. Vi så bl.a. hvor vi skulle sove, hvis vi var så
heldige at vinde finalen. Førstepræmien var nemlig
en dag på Oceanariet med overnatning ved klump-

fisken Hamlet. Andenpræmien var et dagsbesøg på Oceanariet.
Vi fik også udleveret et navneskilt, og så ventede vi i meget lang
tid. Finaledagen blev transmitteret i Nordjyllands Radio, så der
var en hel masse mennesker der skulle passe teknikken osv.

Efter lang ventetid blev det vores tur til at synge vores
vindersang. Der var mødt mange publikummer op for at se og
høre os. Dommerne var Sofie Linde Lauridsen, der er studie-
vært i DR Ramasjang, Egon Pleidrup (tidligere borgmester i
Morsø og samtidig fiskeren,  der havde fanget klumpfisken) og
endelig direktøren på Oceanariet, Jens Otto Størup.

Da de 5 finalister havde sunget deres sang, skulle vi igen
vente. Nu skulle dommerne votere. Vi fik en bid kage i venteti-
den, det var en klumpfisk-kage (de lignede de såkaldte Kaj-
kager) og smagte rigtig godt.

Endelig var dommerne færdige med at votere, og til vores
store skuffelse var det ikke os der vandt (vi syntes ellers at
vores sang var den bedste – og – vi havde også som den ene-
ste finalist overholdt den tid man måtte bruge). Det blev 4. klasse
fra Suldrup skole der vandt. På andenpladsen kom 4. klasse fra
Abildgårdskolen i Frederikshavn.

Vi kom på en delt 3. plads og fik en klumfisk-bamse. Derud-
over fik vi jo også en kæmpe oplevelse, så selvom vi ikke vandt,
var vi meget stolte af vores bidrag til konkurrencen.

For en god ordens skyld bør vi nok fortælle, at klumpfisken
faktisk kom til at hedde Hamlet.

Hilsen 4. B

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Tekst & foto: 4 B Vrejlev-Hæstrup Skole
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4B synger live i P4 Nordjylland

Lærke og Natasja - de to forfattere af vindersangen

Uhm.... Klumpfiskkage
Åh nej, det er en makrel

Den nye klumpfisk som kom til at hedde Hamlet

4B optræder på Oceanariet
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Nu er foråret for alvor ved at gøre sit indpas … det
gælder også i forholdt til aktiviteterne i Poulstrup Rideklub.

Vinteren har været både hård og lang, og det har haft
stor betydning for de aktiviteter der har været i klubben.
Undervisningen har nærmest været skåret ned til et absolut
minimum … det er ikke mange der har haft mod på at
køre heste i trailer i glatte vinterføre.

Men nu er sneen heldigvis væk, hestene kommer snart
på sommerfold, og vejret indbyder til masser af spændende
aktiviteter.

Der er undervisning i klubben tirsdag og torsdag, hvor
torsdagen primært er springundervisning.

Dette betyder jo at stævnesæsonen snart skydes i
gang, med det første stævne i Bjergby Rideklub, hvor
lokale ryttere forventes at dyste med jævnbyrdige
konkurrenter.

Den 3. juli afholder Poulstrup Rideklub stævne i
dressur og spring, og her forventes i lighed med tidligere
år at blive stor aktivitet på ridebanerne.

Først i august vil der være ridelejr for klubbens
medlemmer. Det plejer at være nogle rigtig hyggelige dage
med masser af ridning og socialt samvær.

Følg med på rideklubbens hjemmeside
www.poulstruprideklub.dk for yderligere oplysninger om
stævnedatoer, ridelejr, undervisningsmuligheder osv.

På skolens „bette bagkontor“ har vi en stor kasse med gamle
skolebilleder – naturligvis i papir-version.

Jeg har…af den gamle „redacteur“ Erik Jess…fået lov til at
lave et lille Lokalblads-hjørne, der hedder : „Billeder fra kas-
sen“. Da jeg rodede i den faldt jeg over det her.

Det er vist fra 1975, og ud over et dejligt gensyn med gamle
elever, får man her et godt indblik i hvordan moden var.

Fra venstre er det Ib Bo Nielsen, John Ammitzbøll og Mads
Krogholm – 3 dejlige ungersvende…og bag John ser man lige
lidt af Hugo…og helt ude til højre er det vist Alex Hermansen….og
de har gang i noget.

Jeg var lige vej af John A og Morten Saksager. John var i
tvivl om situationen, men Morten havde en teori om, at det nok
kunne være fra klassens skuespil i 7. klasse, hvor han var
dame…i en af sin mor’s aflagte spinlonkjoler…iført en stor
håndtaske…og i øvrigt gift med Lars Eising.

Det er mange år siden, og mon ikke de herlige knejter nu
står lidt højere i „tindingen…“

                                                                     Arne Larsen-Ledet

Fra den gamle billedkasse.

Rideklubben

POULSTRUP
RIDEKLUB

Tekst & Foto: Poulstrup Rideklub
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Motion i timerne rydder forsiden på den
landsdækkende blad „Folkeskolen“. I bladet,
der ugentlig læses af 225.000 læsere (iflg.
Gallup) og udkommer i 87.325 eksemplarer, er
Vrejlev-Hæstrup skole i uge 11 kommet på
forsiden og inde i bladet er der en stor artikel
om vores unikke motionstiltag, som sikrer
eleverne motion i timerne. Hele artiklen kan
læses på www.folkeskolen.dk

Hvorfor lave motion i timerne?
Motion er en fast del af skemaet på Vrejlev-Hæstrup skole

i Poulstrup, fordi vi har „erkendelse af sammenhæng mellem
motion og indlæring“ som en del af skolens profil. To gange ti
minutters daglig motion i skoletiden er derfor indført for alle
klasser i overbygningen på skolen. Om vinteren er de store
elever i gymnastiksalen eller i hallen og et skema sikrer, at der
ikke er ventetid, når det er tid til motion. Nogle lærere har på
eget initiativ også valgt at indføre motionen i de mindre klasser
og det foregår ofte med en kvik løbetur rundt om skolen. Motio-
nen har en virkelig positiv effekt på eleverne og når de kommer
tilbage til timen, er de klare i hovedet og er i øvrigt meget påpas-
selige med, at så begynder undervisningen igen. De ved des-
uden, at de skal gå stille på gangene, fordi andre elever sidder i
undervisningen.

Skoleleder Arne Larsen-Ledet synes, det er fyldt med for-
dele at ofre tid på motion i skolehverdagen. »Man ved, at der er
sammenhæng mellem motion og læring. Kun en ganske lille del
af eleverne er i stand til at arbejde koncentreret i halvanden
time. Mange siger, at der ikke er tid til det i skolen. Men det viser
sig, at det er en rigtig god investering«, siger han.

»De, der ikke kan lide idræt, kan godt lide de to gange ti
minutters motion. Alle har lyst til en pause i undervisningen,
når man arbejder med dobbeltmoduler«, oplyser lærer Karin
Dalsgaard og fortsætter »Jeg havde en pige. Hun brød sig ikke
om idræt. Hun var meget forsigtig. Deltog ikke så meget. Men
da hun kom i gang med boldspillet i timerne, rettede hun ryg-
gen. Hun fik selvtillid og selvværd. Hun syntes, hun kunne
noget i samarbejde med andre. Det var helt fantastisk at se«,
siger Karin Dalsgaard.

I det indeværende skoleår har vi 221 elever og vi har både
skoven, boldbanerne, hallen og gymnastiksalen tæt på, så mu-
lighederne for at motionere er rigtig gode. Vi har indkøbt rekvi-
sitter som bolde, overtrækstrøjer og sjippetov, så der kan vari-
eres i motionsformen. Nogle gange kan det godt være, at det
bliver en halv times motion - andre dage hopper man over. Det
vigtige er, at det er lærerne, der bestemmer, hvornår det passer
ind i undervisningen.

Målene er at fremme trivsel og velvære, forbedre elevernes
kondition, øge deres glæde og selvværd, få eleverne til at spise
sundt og inddrage forældrene. Da ideen blev præsenteret for
forældrene, skulle de selv på banen for at mærke, hvad ti minut-

ters motion betyder for koncentrationen. »Vi havde vel 120
forældre til forældremøde. Midt i mødet blev de sendt over i
gymnastiksalen og sat i gang med at spille høvdingebold.
Alle fik hermed en fornemmelse af, hvor meget motionen be-
tød, da de kom tilbage og fortsatte mødet«, siger Karin
Dalsgaard.

Formål med motion i timerne, er at børn og unges sund-
hed er vigtig for folkesundheden. For det første er det en etisk
udfordring for samfundet at sikre velfungerende børn og unge.
For det andet er der en stor risiko for, at helbredsproblemer og
risikoadfærd i barndom og ungdom fortsætter ind i voksenli-
vet. På skolen i Poulstrup ønsker vi en overbygning, hvor
eleverne trives med sig selv og hinanden, og hvor eleverne
udvikler sig personligt og fagligt ud fra individuelle hensyn.

Den daglige motion i timerne er en del af et større
sundhedsprojekt, som foregår i tæt samarbejde med kost-
vejledere og sundhedsplejerske Connie Faurholt, og det er
efter en forsøgsperiode gjort til en permanent del af overbyg-
ningen på Vrejlev-Hæstrup skole.

Andre har også fået øjnene op for den gode idé og politi-
kerne i Hjørring har netop besluttet at udbrede det til flere af
kommunens skoler. Elever og lærere fra overbygningen har
allerede været på andre skoler for at fortælle om vores unikke
motionstiltag. At vi har kvikke elever (og lærere) dokumente-
res i en stor landsdækkende undersøgelse, hvor vi er bedst i
kommunen mht. karakterer og undervisningseffekt. Disse flotte
resultater omtales af skoleleder Arne Larsen-Ledet andetsteds
i dette nummer af Lokalbladet. Følg i øvrigt med i, hvad der
sker på skolen ved at klikke ind på skolens hjemmeside
www.vrejlevskole.skoleintra.dk

Motion i timerne på skolen i Poulstrup

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Tekst: Henrik Hansen
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Et godt nummer til land og by

Borgergade 1, 9760 Vrå

VAREUDBRINGNING

MANDAG OG TORSDAG

Åbent: Alle ugens dage kl. 8.30-20.00
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søger omgående positive og seriøse,
fritidsforhandlere og teamledere
til at styrke vores salg i Nordjylland

Der er ingen økonomisk risiko, du må
have adgang til bil og internet, være
initiativrig og kreativ.
Mere info på www.mulighed.dk

Henvendelse:  
Kim Madsen - tlf. 60202070 eller
kim@flp.dk

Neuromedia Aps
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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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AKTIVITETSCENTRET
POULSTRUP

Skærum Mølle

Fra Nørre Vosborg

Det Blå Tårn på Nørre Vosborg

Sensommerudflugt
lørdag d. 11. september 2010

Igen i år arrangerer menighedsråd og foreninger i Vrejlev-
Hæstrup sogne en udflugt for alle beboere.

Vi har i år tilrettelagt en tur lidt udover det sædvanlige, idet
vi skal på tur mod sydvest til området omkring Vemb.

Vi starter fra Harken Hallen kl. 8.00 og fra Aktivitetshuset kl.
8.15, vi forventer at være hjemme omkring kl. 19.

Vi skal først besøge Skærum Mølle Folkeuniversitetscenter,
der ligger midt  i den storslåede, vestjyske natur, netop dér,
hvor Lilleåen møder Storåen.

Lederen af Skærum Mølle Gudrun Aspel vil fortælle om ste-
dets spændende historie. I forrige århundrede var Skærum Mølle
hjemsted for nytænkning på mange forskellige områder og er
også nu drevet af  ildsjæle. I dag er de smukke bygninger ram-
men om Folkeuniversitetscenterets mange forskellige tiltag og
der afholdes mange spændende seminarer og kurser.

Det historiske bygningskompleks modsvares af et moderne
bygningsværk, „Huset for Sten og Stjerner“,  skabt af kunstne-
ren Per Kirkeby og som indeholder en stor stensamling. På grun-
den findes der også mindre museer bl. a. et teglværksmuseum
og der er også et stjerneobservatorium.

Vi spiser vores medbragte mad på eller i nædheden af
Skærum Mølle, og fortsætter de ca. 2 km. til Nørre Vosborg, hvor
vi vil blive vist rundt og hører om et stykke spændende dan-
markshistorie, her har bl.a. H.C.Andersen tilbragt 14 dage på en
af sine mange rejser og det var her han skrev „Jylland mellem
tvende have“.

Nørre Vosborg var indtil 2004 en ruin af en herregård, men
er i dag totalt renoveret. De gamle bygninger er bevarede og der
er bygget nye konferencefaciliteter, takket være Real Dania, som
købte det og renoverede og moderniserede det for mere end 100
mill kroner og stedet bruges i dag som Holstebros Kommunes
Kulturcenter.

På Nørre Vosborg bliver der mulighed for at gå en tur i det
smukke landskab inden vi vender vender bussen og kører hjem.

Vi får formiddagskaffe et sted på vejen, madpakken skal vi
selv have med, vi sælger øl og vand fra bussen og eftermid-

dagskaffen skal vi også selv have med, og den drikker vi på et
passende tidspunkt.

Da det er så lang en tur og vi gerne vil gøre turen så billigt
som muligt for at flest muligt kan komme med, har vi besluttet,
at der ikke skal indgå spisning på vejen hjem.

Vi håber at rigtig mange vil slutte op om denne udflugt, der
bliver lidt ud over det sædvanlige, så prøv at overtale naboen
til at tage med.

Prisen bliver ved 30 deltagere 325 kr. og ved 40 deltagere
290 kr. og ved 50 deltagere er prisen 250 kr.

Incl. i prisen er kørsel, formiddagskaffe, besøg på Skærum
Mølle og på Nørre Vosborg. Hvis vi skal spise på Skærum Mølle
skal vi købe øl og vand der.

Tilmelding  snarest muligt til Hanne Lise Hansen på tlf.
98988610 eller Aktivitetshuset på tlf. 98988011 og senest  d. 1.
september, afbud efter denne dato betaler fuld pris.

Der er maks. 50 pladser.

Husk!
Madpakke og eftermiddagskaffe

Vrejlev-Hæstrup Menighedsråd,
HUGF,
Aktivitetshusets Venner
Lokalhistorisk Forening
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LOKALBLADET
VEJVISER

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

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

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

SIDSTE FRIST FOR
INDLEVERING ER:
15. JANUAR
15.  APRIL
15. JULI
15. OKTOBER

BLADET UDKOMMER
4 GANGE ÅRLIGT CA.
1. MARTS
1. JUNI
1. SEPTEMBER
1. DECEMBER

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

LOKALbladet

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

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

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

Stof til nyhedsdelen og
aktivitetskalenderen kan løbende
indsendes til

ih@hansen.tdcadsl.dk
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Bastholm/Tollestrup Lillian Toft Jensen,Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå 98988422
Guldager Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå 98986166
Gunderup Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå 98986495
Harken Ingen meddeler
Hæstrup Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring 98986467
Hæstrup Jytte Schneider Jacobsen, Hæstrupvej 42, 9800 Hj. 98986413
Høgsted Ingen meddeler
Hæstrup Mølleby Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring 98986289
Rønnebjerg Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå 98988029
Poulstrup Hella Hansen, Engkærvej 8, Poulstrup, 9760 Vrå 98988325

     FORENINGSSTOF
Børnenes jord Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
HUGF Aase Hvidberg Henriksen,Ålborgvej 603, 9760 Vrå 60776446
4H Annette Jess, Høgstedvej 160, 97+60 Vrå 98988267
Møllehaven Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring 98986346
Poulstrup Borgerforening Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå 98988688
Poulstrup Rideklub Anette Worup, Svendstrupvej 180, 9760 Vrå 61363490
Skolebestyrelsen, V-H skole
Skovager Børnehaven Skovager, Skovager 7, 9760 Vrå 98988327
KFUM-Spejderne Dorte Vanggaard, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 29641227
Sport 81 Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
Aktivitetshuset Lilly Buus Jørgensen, 98988011

      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
Jon Frederiksen

For skolebestyrelsen

For foreningerne
Jens Ole Frederiksen

For aktivitetscenterets støttegruppe
Tove Mortensen

Kunstudstillingen

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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 MAIL-GUIDE

FORENINGS
VEJVISER

 MAIL-GUIDE

SKOLEN
Vrejlev-Hæstrup  skole Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå 98988125
Skoleleder, privat Arne Larsen-Ledet, Irisvej 1, 9760 Vrå 98982127
Skoleleder Kontoret ...................................................................... 96231581
Lærerværelset ...................................................................................... 96231588
Skolens telefax ...................................................................................... 98988308
Skoletandplejen ...................................................................................... 96231586
Teknisk serviceleder ...................................................................................... 41223988
Teknisk serviceleder privat Erling Petersen, Præstebakken 23, 9830 Tårs 41223988
Skolevejlederen ..................................................................................... 96231583
Skolebiblioteket ..................................................................................... 96231585
Skolefritidsordningen ..................................................................................... 96231587
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
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, Lavendelvej 7, 9700 Brsl. 23831450
Servicemedarbejder Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå 98988284
Menighedsrådet Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord Bodil Nielsen, Gl. Rønnebjergvej 4, 9760 Vrå 98988362
HUGF           Lisa Dissing Hansen, Ålborgvej 841, 9760 Vrå 28722797
4H Annette Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå 98988267
Lokalhistorisk Forening Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå. 98986063
Poulstrup Borgerforening Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå 98986824
Poulstrup Rideklub Martin Povlsen, Hovedgaden 36, 9760 Vrå 98986534
KFUM-Spejderne Orla Ørebro, Ålborgvej 311, 9800 Hjørring 31227687
Sport 81 Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå 98988777
Støttef. for  aktivitet Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå 98988271

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:
vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
MENIGHEDSRÅDET:
ge@bbnpost.dk
LOKALBLADET:
e@jess-rantzau.dk
POULSTRUP.NET
poulstrup.net@gmail.com
NORDJYSKE:
lindager@vip.cybercity.dk
SKOLEN:
vrejlevskole@hjoerringkom.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“:
Hovedgaden 73, Poulstrup:
Mandag .............. 10.00-16.00
Tirsdag..............  10.00-12.00
Torsdag ............. 10.00-17.30
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www.sparv.dk

Poulstrup afdeling
Hovedgaden 73
9760 Vrå
Tlf. 98 98 81 00

Åbningstider i Poulstrup:
Mandag 10.00 - 16.00
Tirsdag  10.00 - 12.00
Torsdag 10.00 - 17.30

Rikke Ejstrup Aune
Tlf. 82 22 95 52
rea@sparv.dk

Pia Stanley Nysted
Tlf. 82 22 95 70
psn@sparv.dk

Læs mere på
www.sparv.dk

Ønsker du en 
høj forrentning 

af dine penge?

Vil du samtidigt gerne 
have mulighed for at hæve 

4 gange årligt, hvis du skulle 
få brug for nogle af dine penge?

Med Vendsyssel højrente flex får 
du både høj forrentning og 

indbygget fleksibilitet

Kig ind til os i POULSTRUP - OG FÅ RÅD!

2,35%
Indlånsrente p.a.

Vendsyssel 
højrente FLEX

Nominel rente pr. 18.09.2009


