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HUSK:

SENIORMOTION 

I HALLENS MOTIONSCENTER 

HVER TIRSDAG KL. 10-11

Morgensang i kirken 
1. tirsdag i måneden kl. 10.00

HarkenUGF:

SMS-motion st
arter ug

e 36 - 

læs mere side 10

Aktivitetshuset
10. september kl. 18: Spis sammen24. september kl. 13:  Foredrag ved Svenning Christen-    sen ”Om Afrikas højeste bjerg”8. oktober kl. 14:  Underholdning ved Bitten Laugbjerg14. oktober kl. 13:  Paramediciner Thomas Sølvkær.    ”Hvad laver sådan en?”16. oktober kl. 13:  Senior shop19. november kl. 12:  Juletur til ”Klarupgård”Uge 48:   Laves der juledekorationer     om torsdagen2. december kl. 13:  Julebanko med ”fede” præmier9. december kl. 12:  Juleafslutning

Vrejlev-Hæstrup Lokalhistorisk Arkiv

8. november kl. 13-16: 

Arkivernes dag -  

alle er velkommen

”Fra forstadstøs til folkekirkepræst”
i Poulstrup forsamlingshus
den 3. november kl. 19.00

Koncert med Voqalis

i Hæstrup kirke

25. september kl. 19.30

Små synger sammen
Vrejlev kirke

den 11. september kl. 10
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LOKALBLADET

FORSIDEBILLEDET

Hvad vil det sige at bo i 
udkants Danmark?

Tomme huse? Tilgro-
ede byggegrunde? Låsby 
Svendsen?
Jo, det er der måske også, 
MEN….
Det er også engagerede 
mennesker, sammenhold, 
fælleskaber, ildsjæle, for-
eningsliv, lille skole, halbal, 
sommerfester og meget 
mere.

Vi der bor her har valgt det af mange grunde: billige huse, 
tæt på jobbet/motorvejen, man er født og opvokset i om-
rådet, you name it! 
Det er sikket og vist, at vil vi have gode forhold i nærom-
rådet, må vi selv på arbejde og lige nu er der vigtigere 
end nogen sinde før. Kommunekassen er tom, uanset 
hvor mange velmenende politikere, så er det embeds-
mændene, der sidder på den lange ende. 
Derfor kære ”landsbyrødder” kom ud af busken og mærk 
sammenholdet i de små samfund, om det er Poulstrup, 
Hæstrup, Harken eller Rakkeby. Så er det der, gode ven-
ner mødes i haller og på sportspladser, men også i for-
samlingshuset og spejderhuset og ingen er for gode til 
andre.
Vi skal stå sammen i de fællesskaber man føler for og 
leve livet der hvor man bor, det er det der giver gode op-
levelser for voksne og børn!
Dermed skal man også ud og have appetit og vi kan ikke 
have alle tilbud i nærområdet. Men det betyder ikke, at 
man skal vælge det ene frem for det andet, man kan sag-
tens gå i skole/arbejde i byen og samtidig være med i 
sammenholdet hjemme i landsbyen. Jo, børnene vil ger-
ne dyrke sport sammen med kammeraterne fra skolen, 
men der er også kammerater i landsbyen! Og man kan 
sige at horisonten bliver noget større, jo flere man skaber 
relation med. 
Nu skal børnene jo til at gå i skole ”hele” dagen, så hvor-
for så ikke mødes ”hjemme” og se nogle andre ansigter!
Derfor bak op om det liv der er lige omkring dig, du be-
høver ikke gi`hele armen, det er super bare at dukke op 
engang imellem og støtte alle de gode initiativer, der er 
lige uden for matriklen. Alt tæller!

Lisa Dissing Hansen
medlem af Landsbyforum Hjørring kommune

vælge det ene frem fokommune
Tak for din støtte

Der skal igen i år lyde en stor tak til vores trofaste an-
noncører, vi håber at alle vore læsere støtter op om 
vore erhvervsdrivende, deres annoncer i Lokalbladet er 
en vigtig indtægtskilde.
Også en meget stor tak til mange private personer, som 
har givet bladet en god økonomisk hjælp.
Det er stadig muligt at indbetale via netbank til Lokal-
bladet - 

Sparekassen Vendsyssel 
konto 9070 - 4340 15 2889
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Aktivitetshuset

Senior Shoppen

Torsdag d. 24. april havde vi besøg af Senior Shoppen, ca. 
22 af Husets medlemmer kom for at se og prøve, om garde-
roben skulle fornys lidt. Denne gang gik Ellen, Tove og Birthe 
model, lidt grænseoverskeridende, nå - men sjovt alligevel, 
og faktisk overraskende så mange der købte tøj, rigtig sejt

Spis sammen
38 personer var mødt op mandag d. 7. maj, da vi havde spis 
sammen aften. Vi fik kalve-culotte og hvad dertil hører. Desser-
ten bestod af frisk frugt med råcreme, stor tilfredshed. Under-
holdningen stor Torbens Trio for, de sang og spillede melodier fra 
vores unge dage, så vi fik rigtig brugt vores stemmer, super godt 
– Til slut fik vi kaffe og småkager, En vellykket aften.

Tur til Hammer bakker

Tirsdag d. 3. juni havde vi kør selv tur til Hammer bakker, der besøg-
te vi ”Ideon” hvor Finn og Katrine Nielsen driver et økologisk land-og 
skovbrug med bageri, butik, cafe og savværk. Vi startede med en 
rundvisning på området hvor Finn fortalte om nogle af de ting, der 
foregik derude. Derefter skulle vi have kaffe og te med smagsprøver 
af deres økologiske brød og kager + hjemmelavet marmelade. 
Da vi så rigtig havde forsynet os og nydt det dejlige solskinsvejr, 
gav Finn os en snak om hvad de havde lavet i en del af deres tid. 
De havde bl.a. været med til at starte en Rudolf Steiner Skole og 
Kathrine holder sommetider kursus der hjemme endnu angående 
skole, og hun er også pianist, utrolige aktive mennesker. Virkelig et 
interessant besøg, Fin – fin tur.
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Aktivitetshuset

Onsdag d. 18. juni kørte vi fra Poulstrup kl. 9.30 medbringende 
kaffe og rundstykker til Rhododendreoparken i brønderslev, igen 
var vi heldige med vejret, højt solskin, så vi kunne rigtig nyde at 
gå rundt og kigge på ænder, svaner og ikke at forglemme blom-
sterne. Det er en rigtig dejlig park, hvor vi også kunne finde lidt 
skygge, for det var meget varmt. Også en vellykket tur.

Tur til Rhododendronparken i Brønderslev

Henrik kom forbi
Den 4 juli samlede vi 33 
medlemmer til grill kl. 12 i 
Aktivitetshuset, hvor vi skulle 
have grillben – kyllingebryst 
og pølser, så brugerrådet 
samledes om formiddagen, 
hvor vi stille og roligt kunne 
hygge os med forberedel-
serne. Da folk var ankom-
met måtte de en tur ud igen 
for ”Henrik kom forbi”, god 
overraskelse.
God sommer, tak for forårs-
sæsonen. Vi ses igen midt 
i august, hvor der sker en 
masse spændende!  
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Gadespejlet

Rundmarken 5 A, Harken
Lisbeth Toft Pedersen kommer fra Hjørring, men har senest boet 
i Sindal. Hun er uddannet SSA og har arbejdet i 10 år på pleje-
hjemmet Havglimt i Hirtshals. Hun er nu på efterløn, men tager 
gerne vagter hvor der er brug for det. Lisbeth har valgt dette om-
råde, for her er god plads og et dejligt sted til både hende og hen-
des to hunde Fie og Bølle. Desuden kan hun evt hjælpe datter, 
svigersøn og børnebørn som bor på samme vej.
Velkommen ønskes du af Lokalbladet.

Vi har fået tilflyttere fra Grinstad nær Kristianssand i 
Norge. 
Maibrit Nielsen og  Frank Hansen samt deres sorte kat 
( den sorte panter)
Maibrit er lærer på en skole i Grinstad. Hun har tre børn 
og et barnebarn i vente i Norge. Skolen har tidligere 
været venskabsby med en skole i Hjørring.  Fritiden går 
med at bage kage og ellers passe familien i Norge samt 
Frank i Danmark.
Frank har været bager og kørt bus, men er i dag pensio-
nist efter en arbejdsskade. Han har tre børn samt fem 
børnebørn. Tidligere havde parret et hus i Spanien som 
er solgt nu, hvor Frank har fast adresse her i Danmark.
Fritiden bruger han på sin gamle bil, en Ford Mercury 

Rønnovsholmvej 6, Hæstrup Mølleby

Julefrokost i Vrejlev-Hæstrup hallen
Lørdag den 15. november 2014 kl. 18.30-02.00

Billetsalget til årets julefrokost foregår
Tirsdag den 30. september kl. 19.00 i hallen

Køb af billetter kan kun ske ved personligt fremmøde 
på denne dato. Der uddeles numre til de personer, der 
står i kø, og man skal oplyse det antal billetter, man 
ønsker. Mød op i god tid, så du kan sikre dig afgang til 
en festlig aften.
Billetpris 295 kr. inkl. menu

Musik: KANDIS 

og kører rundt på sin Harley Davidson motorcykel, for at se 
og lære omegnen at kende, og hvor Maibrit gerne vil med 
som passager.
De er glade for området og vil gerne hjælpe i HUGF.
Lokalbladet ønsker velkommen.
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Række 1. 
Niels Erik Andreasen, Lis Dam, Kirsten Sandager Andersen, Tove Christiensen, Ernst Jensen
Række 2.
Frits Pedersen, Bertel Bjerre Christiensen, Karl Anton Andreasen, Hans Erik Nielsen, Børge Thomsen, Ole Lund 
Nielsen. Læreren var Lilly Jensen, der dengang hed Andersen

Lokalhistorisk arkiv

Gamle skolebilleder er en sjældenhed, her har Henny Madsen fundet et fra Gunderup skole fra 1957. Ligger du 
inde med et eller flere gamle skolebilleder, er Lokalhistorisk Arkiv interesseret i at få lov til at lave et kopi af billedet.

Lige siden Vrejlev-Hæstrup 
Lokalhistoriske Arkiv starte-
de på Hovedgaden 8 i 1990 
har vi holdt åbent hver man-
dag fra kl. 16 til 18. Det kan 
være et dårligt tidspunkt for 
nogle, der gerne vil besøge 
Arkivet, derfor har vi ændret 
åbningstiderne, så der er 
åbent på Arkivet den første 
mandag i måneden fra kl. 19 
til 21 og de øvrige mandage 

fra kl. 16 til 18. Vi håber den 
ændrede åbningstid, der træ-
der i kraft fra september, kan 
lokke nye folk til et besøg på 
Arkivet.
På Arkivet kan man få et ind-
blik i Vrejlev-Hæstrups spæn-
dende historie, vi har mange 
billeder fra området, lige som 
vi ligger inde med en del op-
lysninger om de enkelts huse 
og gårde i den gamle Vrejlev-

Hæstrup Kom-
mune. 
Du er altid vel-
kommen på 
Arkivet i åb-
ningstiden, hvis 
du har brug 
forhurtig hjælp 
kan du ringe til 
Erik Jess på tlf. 
98988063
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Motion - motion – motion skal der til !
Efter en dejlig sommer er efterårssæsonen nu over os,.
Føler du dig lidt stiv i lemmer og led så mød op og dyrk motion sammen 
med pensionisterne. 
Vi mødes hver tirsdag klokken 10 i Vrejlev Hæstrup Hallens motions-
center, hvor vi starter med samlet at lave benøvelser og balanceøvelser, 

hvorefter vi går over til indivi-
duel træning i de forskellige 
motionsredskaber. 
Vi har været så heldige at få 
hjælp og vejledning af en af 
kommunens fysioterapeu-
ter. Han har været her et 
par gange i forårssæsonen 
og kommer igen i efteråret. 
Efter vores ønsker vejleder 
han os i hvilke øvelser vi kan 
gøre for at afhjælpe de ska-
vanker som vi alle har.
Mød op og hjælp dig selv til 
mere velvære - og så er det 
billigt - 15 kroner pr gang, 
når du møder op.

Edith Jess

Motion for pensionister

Ikke kun for høner -  
også for haner !

Stor tilslutning betyder fibernet i 
Poulstrup
Det populære og lynhurtige fibernet bliver nu en 
kendsgerning i Poulstrup. Tilslutningen har været 
overvældende, og i øjeblikket sender Bredbånd Nord 
ordrebekræftelser og information om etablering og til-
slutning af det kommende fibernet. Fibernettet der gi-
ver lynhurtig internetforbindelse med lysets hastighed 
og mulighed for masser af tv-signaler bliver etableret 
i Poulstrup by i efteråret 2014. Man kan i øvrigt stadig 
nå at tilmelde sig - man skal bare kontakte Bredbånd 
Nord viawww.bredbaandnord.dk 
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HarkenUGF

Ny klub i HarkenUGF- Klub Frivillig
Som et led i synliggørelsen af de frivil-
lige, arbejdet som frivillig og for at skaffe 
flere frivillige i foreningen, har Harken 
Ungdoms- og Gymnastik Forening valgt 
at lave en ”klub i klubben”: Klub Frivillig!
Ved at vi har flere frivillige i klubben, bli-
ver det frivillige arbejde ikke kun et ar-
bejde for ”tordenskjold soldater”, men 
et arbejde for hele foreningen og dens 
tilhængere. Vi vil som forening, kunne 
tænke på endnu større projekter og hol-
de vores kontingenter nede på et niveau, 
så alle kan være med.  
Succesfulde idrætsforeninger er mere 
end blot sejrrige hold på banen eller 
sjove timer i hallen. Spillere, trænere og 
instruktører er af afgørende betydning, 
men ligeså stor betydning har de mange 
engagerede frivillige, der arbejder hårdt 
bag kulisserne for at hjælpe foreningen 
med de mange forskellige opgaver, som 
vi har.  
Udbyttet af det frivillige arbejde er indivi-
duelt for den enkelte, men nogle af forde-
lene kan være: 
• Opbygning af selvværd og selvtillid 
• Læring og udvikling af nye færdigheder 
• Forbedre erhvervserfaring og opbygge 
et CV 
• At være aktiv og forbedre sundhed og 
trivsel 
• Møde nye mennesker og udvide dit net-
værk 
• At give noget tilbage til den sport du el-
sker 
• At gøre en forskel i lokalsamfundet 
• Having fun!
I Klub Frivillig har vi lavet en ung-
domsafdeling: Klub Frivillig Ung, 
hvor vi vil lave tiltag for, at få unge 
med som frivillig i foreningen. Som 
en forening i et lille lokalsamfund er 
det vores ”pligt” at introducere det fri-
villige arbejde for de unge og derved 
sørge for, at den videre arv er sikret!
Alle medlemmer i Klub Frivillig, vil 
få en fed jakke, og blive inviteret til 
aktiviteter kun møntet på dem. Det 
kunne være specielle sportsarran-
gementer, ungdomsfest, familiear-
rangementer, kompetenceudvikling  
m.m. som takken for det frivillige ar-
bejde.
Vil du være med i Klub Frivillig?
Vores frivillige har forskellige bag-
grunde/uddannelser/erfaringer, og 
derfor opstiller vi ikke på forhånd 
kriterier for, hvad du som medlem af 

Klub Frivillig skal kunne. 
Du behøver derfor ikke at være en 
sportsekspert for at involvere dig i 
HUGF. Uanset om du er nuværende 
medlem, en der har lagt støvlerne/
gymnastiktøjet på hylden eller en per-
son, der aldrig har været medlem, kan 
du være en værdsat HUGF frivillig.  
Klub Frivilligs opgaver kunne være: 
• Kridtning af baner 
• Vedligeholdelse af hal og klubhus
• Kioskvagter i cafeteria
• Assistance under byfesten, loppe-
marked, Danacup og andre arrange-
menter 
• Deltagelse i oprydningsdage 
• Og meget mere…
Se alle opgaver på vores www.har-
kenugf.dk, hvor du også finder en 
grundig beskrivelse af hver opgave. 
Nogle opgaver kræver, at du regel-

mæssigt stiller din hjælp til rådighed, 
f.eks. ved et par timer en gang om 
ugen eller om måneden. Ved andre 
opgaver, som f.eks. byfesten og lop-
pemarked, vil du blive skrevet på en 
liste, og bliver så kontaktet, når der 
skal laves en vagtplan.
Hvis du vil hjælpe os med en eller 
flere ting i Klub frivillig, er dette stedet 
at tilmelde sig. 
Du binder dig ikke noget og vi vil 
kontakte dig snarest for en snak om, 
hvad du gerne vil bidrage med.
Ring eller skriv til Lisa Dissing på 
28722797 el. lisadissing1972@gmail.
com, hvis du har spørgsmål eller har 
lyst til at være med.
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HarkenUGF

Fleksibel motionsform i Harken:
SMS Motion
-motion når det passer dig!
Når du tilmelder dig SMS Motion kan 
du deltage på alle de motionstilbud 
der bliver udbudt på sms. 
Der kommer en besked ud til dig i 
god tid, så du kan nå at planlægge 
din deltagelse. 
Der vil blive udbudt min. 2 aktiviteter 
om ugen. Det er op til instruktørerne 
hvor tit og hvor mange gange en 
aktivitet dukker op. Instruktørteamet 
vil bestå af mange forskellige, med 
forskellige kompetencer.
Når du har tilmeldt dig SMS motion, 
har du livslangt medlemskab, så skal 
du bare betale pr. træning.
Mulige aktiviteter der kunne blive ud-
budt hen over året: 
CrossGym®, Zumba Fitness®, 
Aerobic/step, Løb, Piloxing®, 
Outdoor Fitness, Feminin Fitness
Alle aktiviteter foregår i og omkring 
Harkenhallen
Aktiviteterne starter op i uge 36, så 
tilmeld dig nu på www.harkenugf.dk
Det koster 100 kr. at tilmelde sig, 
derefter koster det 35 kr. pr. gang.
(der vil forekomme uger i skolernes 
ferier, hvor der ikke er aktivitet!)

Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
16.00-16.30 Puslinge

4 år-0.kl16.30-17.00
17.00-17.30 Færældre/

barn17.30-18.00
18.00-18.30 GymTeam

0.kl-6.kl.18.30-19.00
19.00-19.30
19.30-20.00
20.00-20.30 Herretons
20.30-21.00
21.00-21.30

Holdtider 2014-2015

Forældre/barn 
Vi skal lege, synge og tumle på 
redskabsbane og vi får alle sved på 
panden i løbet af træningen! Derfor 
er idrætstøj et must, både børn og 
voksne! Vi ses til sjov og ballade i 
Harkenhallen.

Puslinge 
På Puslinge vil der være sjov, leg 
og sved på panden, mens vi giver 
den gas på redskabsbaner. Vi vil 
hoppe og danse til forskelligt musik. 

Vi vil styrke børnenes motorik og 
skabe et godt fællesskab. Børnene 
vil blive introduceret til grundøvelser 
til springgymnastik.

GymTeam 
Harkens GymTeam er for alle mel-
lem 0.- og 6. kl. der har lyst til at 
lave gymnastik på sit eget niveau. 
Timen bliver bygget op så alle 
starter samlet til fælles opvarm-
ning, derefter bliver man delt ud på 
mindre hold i alder, spring og rytme. 

Træningen bliver på gymnastens 
niveau og alle vil blive udfordret. Vi 
vil lave et godt gymnastikmiljø, hvor 
der sker noget for alle og alle føler 
der er noget for dem! 

Herretons 
Gymnastik, boldspil, hockey mm. 
Målgruppe: Mænd fra 25 til 45 år. 
Vigtige mål på holdet: Sved på 
panden og udfordringer, hver gang. 
Humør og kammeratskab. Én øl 
efter træning. Herrejulefrokost 
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Husene i Harken

Ålborgvej 580
Else og Ole Helledie bor i dag i den ejendom, der 
tidligere husede Finn Sørensens vognmandsfor-
retning.
Else, der har boet i Harken ca. 20 år, har altid ar-
bejdet på centralkøkkenet, men efter 30 år måtte 
hun stoppe pga. en arbejdsskade. 
Ole har kørt for Dansk Autohjælp, og nu kører 
han mad fra Sygehus Vendsyssel til Skagen, Fre-
derikshavn og Brønderslev sygehuse. Desuden 
kører han andet transport imellem Hjørring og 
Aalborg sygehuse.

Ålborgvej 581
Knud Hansen købte i 1960 huset og vogn-
mandsfirmaet for 9.500 kr. af Hardy Jeppesen.
I 1961 blev Knud gift med Rigmor. Han havde 
tidligere boet sammen med sin mor Johanne 
Hansen i en af de tre små lejligheder, der var 
i huset. 
På et tidspunkt blev en af lejlighederne ødelagt 
af en gaseksplosion de andre lejere blev op-
sagt og Knuds mor rejste til Hjørring. Brandfor-
sikringen udbetalte 12.000 kr., så nu blev huset 
lavet i stand til Knud og Rigmor og deres børn.
Knud var kørelærer til motorcykler, han kørte 
taxa i en periode, mad for Centralkøkkentet,  
aviser for Overgård i Hæstrup Mejeriby. To gan-
ge om ugen var han til auktion i Ålborg og han 
levede for at handle. Når Jyske Tøjhus (H. Mak) 
havde auktion, købte Knud ind. Trods sparsom 
plads havde han flere mortorcykler, 12 side-
vogne og 15 par militærstøvler, der senere blev 
solgt fra hjemmeadressen.
Rigmor var kontoruddannet og arbejdede nogle 
år på HMAK (Jysk Tøjhus) og som dagplejer. 
Hun sorterede frimærker for et Hjørringfirma, 
hvor flere af de store børn i Harken hjalp til og 
tjente en skilling. Desuden var hun formand for 
Harken legeplads samt sygehjælper. 
Parret købte Harken Cementstøberi  i 1979 for 
9440 kr. og fik bygget et nyt HP hus til 350.000 
kr. og det gav mere plads til alle Knuds sager. I 
1992 købte de hus på Bispensgade i Hjørrring, 
og den yngste søn Dan overtog huset på Hede-
bovej. Knud var allerede syg af Parkingson før 
de flyttede og han døde i 2003. Rigmor bor idag 
på Gl. Løkkensvej og hun nyder det. Hun har 
været besøgsven på Kamillus og hun sidder i 
bestyrelsen i boligforeningen. Rigmor og Knud 
har tre drenge. Kim bor i Fredericia og har to 
piger. Roy bor i Hjørring og har en pige og en 
dreng. Dan bor i Harken og har to piger.
I dag bor Frede Pedersen i huset.
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Husene i Harken

I 1942/1943 var der frisørsalon på ”Kvisten” på 
anden sal og den kvindelige frisør kom cyklende 
hver dag fra Vrå. Da salonen lukkede, flyttede Eva 
og Carlo Melsen ind og boede der til deres datter 
blev fire år. I 1948 købte Karoline (kaldet Linne) 
og Svend Andreasen huset. Svend var ud af en 
skrædderfamilie, for både hans far og onkel var 
skræddere. Svend havde også valgt den uddan-
nelse, og han havde systue i kælderen. Det var 
ikke altid let tjente penge, f.eks. fik han 500 kr. for 
et jakkesæt. Han betalte for stoffet og det tog ham 
en uge at sy det. 

Niels Erik har fortalt, når der var dårlige tider, købte en af deres 
tidligere lejere Hardy Larsens sandaler hver sommer, og når 
det blev efterår, arvede Svend sandalerne og skulle så levere 
en ny vest i bytte.
Da tiden kom, hvor man begyndte at købe jakkesæt i tøjbutik-
kerne, blev Svend pantefoged for Vrejlev-Hæstrup kommune. 
Senere var han ansat på biblioteket i Hjørring, hvor han blev 
i mange år. I sin fritid spillede han harmonika og når der var 
juletræ eller fastelavn i forsamlingshuset spillede han sammen 
med Niels Erik. Senere var han med i et pensionistorkester, 
hvor han hyggede sig. Linne syede også, og hvis hun ikke 
skulle hjælpe Svend, syede hun dukketøj for Algrema i Vrå. 
Hun ville gerne til HUGF banko i Poulstrup hver fredag, og de 

Skrædderens hus, Ålborgvej 583, Harken.

Billede 1: Aalborgvej 583
Billede 2: Familien på tur til Tårs, Niels Erik, Linne og 
Svend
Billede 3: Svend Andreasen i kælderen i systuen
Billede 4: Familiens første bil som blev købt af naboen 
Anna og Albert (slagter Larsens svigerforældre) Niels 
Erik var ikke glad for den gamle bil, så hvis han skulle 
med ud at køre, lå han nede i bunden og var usynlig.

var tre damer i følge, Linne, fru slagter Larsen og tidligere 
lejer Karen Larsen. Da børnene kom til, blev lejlighederne 
ikke lejet ud mere.
Der er to børn i familien, Niels Erik og Inger. Niels Erik er 
kontoruddannet og bor i Hjørring. Inger bor i Viborg og er rets-
psykiatrisk overlæge. Svend og Linne blev i Harken og han 
døde i 1992, da han var 69 år gammel. Linne døde i 1994 og 
blev 70 år. Huset blev købt af klienter fra Gunderuplund og er 
nu til salg. 
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Teglværksarbejderne 
og Stærke Mogens
Ud over at jeg, som nævnt i forrige 
blad, var blevet nysgerrig ved at lytte 
til et bånd, hvor afdøde Poul Dam 
(født i Guldager) fortalte, at der en-
gang i Guldager var en gårdejer, der 
slog en tysker ihjel, så er jeg  senere 
blevet bekræftet i, at der måtte være 
noget om snakken efter jeg har læst 
erindringer af afdøde Niels Regner 
Nørgaard, Vrå, hvor han fortæller 
om sin farmor, der boede på Nør-
gaard i Nr. Vrå. 
Han skriver at hun var datter af Mo-

gens Christensen (kaldet stærke 
Mogens) fra Guldager og at samme 
stærke Mogens engang kom til at slå 
en tysker ihjel. Når to mennesker, 
der ikke har kendt hinanden fortæl-
ler det samme, så måtte der jo være 
noget om det, der skete engang for 
over 150 år siden.
 Her er så, hvad jeg har kunnet finde 
frem til ved hjælp af ovennævnte kil-
der, kirkebøger, folketællinger, avis-
arkiver og ikke mindst teglværksen-
tusiast Harry Sørensen, Hjørring.
De tyske teglværksarbejdere, dati-
dens fremmedarbejdere, rangerede 
ikke særlig højt på den sociale rang-
stige. De var ikke vellidt her på eg-
nen. Der var et meget anspændt for-
hold mellem dem og især de lokale 
bønderkarle her i Guldager.
Når teglværkssæsonen startede om 
foråret, så kom ufreden til Guldager 
,og foråret 1857 var ingen undta-
gelse. En flok tyske arbejdere havde 
gjort ufred og forulempet både pi-
ger og koner i landsbyen på deres 

Kirsten Mouritsen

vej fra teglværket til høkerbutikken i 
Guldager by og det udmøntede sig 
i mange  slagsmål mellem karlene 
og teglværksarbejderne i løbet af 
det forår. Desværre kunne karlene i 
Guldager ikke klare sig og fik tæsk 
den ene gang efter den anden. Det 
huede dem ikke, så derfor fik de nog-
le af gårdmændene fra Guldager by 
til at hjælpe sig med at ”nedkæmpe” 
fjenden. 
Den 29. maj, natten efter Kristihim-
melfartsdag, havde en flok tyske ar-
bejdere fra teglværket slået sig ned 
ved høkerbutikken, der dengang 
havde til huse i den sydlige ende 
af det hus, der nu er Guldagervej 
211 - lige over for Svend Erik Brun. 
Tyskerne var den aften blevet tem-
melig berusede, støjende og provo-
kerende. 
Det blev bestemt, at denne forsom-
mer aften skulle tyskerne have en 
læresteg, der kunne mærkes, så 
pigerne kunne være i fred. Som det 
ser ud, må Guldager folkene have 
været anført af stærke Mogens, hvis 
voksne søn også var med. Flokken 
gik over til høkerbutikken – flere var 
bevæbnet med et svingeltræ og ”kri-
gen” blev indledt.

Desværre sluttede det med, at den 
tyske 21 årige Fritz August Schwai-
ne måtte på Hjørring Sygehus. Her 
døde han en uge senere af sine 
kvæstelser.

Stærke Mogens var ham, der kom 
til at slå lidt for hårdt, men som man 
kan læse af udskriften fra Landsret-
ten blev  ingen af dem dømt.
Mogens var på det tidspunkt 51 år 
og boede med kone og 6 børn på en 
gård på det, der nu er Tuevej 4. Mo-
gens overlod gården til sin søn Chri-
stian Mogensen, som døde i 1901 
og i 1904 blev gården solgt til Svend 
Erik Bruns Bedstefar, Jens Andreas 
Nielsen, som igen solgte den videre. 
Jorden blev senere solgt fra og ud-
husene fjernet, så nu er kun beboel-
sen er bevaret.
Det forlyder at Stærke Mogens døde 
uden et gråt hår i pelsen og med alle 
sine tænder i behold i en alder af 90 
år – nok ikke uden grund at han fik 
tilnavnet ”stærke”.

I næste Lokalblad fortæller Bjarne 
Jensen, Hæstrup om sin families til-
knytning til Rønnovsholm Teglværk.

Huset der dengang var stuehus til Stærke Mogens`s gård i Guldager



Lokalbladet14

Vraa MC i Poulstrup. 
Som det sikkert er bleven bemærket, så 
er der kommet en del liv i huset
på Gl. Rønnebjergvej 19. 
Det mindre hus, der har været i fam. Kri-
stensens eje gennem rigtigt mange år 
måtte jo afhændes, da Mary Kristensen 
ikke kunne være med mere.
Vraa MC har kigget efter eget hus i flere 
år og nu bød lejligheden sig, da huset 
på Gl. Rønnebjergvej blev sat til salg.
Vraa MC erhvervede  huset med vished 
om, at det trængte til lidt hjælp. Det får 
det så nu i en grad, således at klubben 
kan bruge det til dens aktiviteter.
Vraa MC er ikke helt ny i lokalområdet, 
da vi har haft den glæde at kunne være 
ved Poulstrup Rideklub. 
Det er naturligvis med en vis portion 
skepsis, at beboerne erfarer, at der 
nu kommer nye brugere i huset på Gl. 
Rønnebjergvej. Men vi vil da gøre vores 
yderste for, at denne skepsis bliver ma-
net til jorden.
Når vi kommer så langt med brugstil-
pasningen, at vi nu skønner at kunne in-
vitere på Åbent Hus for alle de beboere 
i området, der vil se hvad det er for folk, 
der vil være fremtidens brugere, så vil vi 
gøre det. 
Da det er frivilligt arbejde, der gøres for 
at renovere mm. så kan der godt fore-
komme perioder med lidt aktivitet, i an-
dre megen aktivitet.
Planen med huset er jo at have et sam-
lings- og værested for klubben.
Vi er blevet rigtigt godt og dejligt modta-
get af naboer og genboere. Rigtigt man-
ge tak for det, skal der så bestemt lyde.
Vraa MC vil gerne være med til at give 
Poulstrup lidt mere liv(på den gode 
måde), især ved deltagelse i byens ak-
tiviteter.
Det er med stor glæde, at vi er kommet 
til Gl. Rønnebjergvej og hver gang at 
nogen af os ”arbejder” ved huset, kom-
mer der næsten altid en eller anden for-
bi.  Og så går snakken. 
Det er så supergodt, at beboerne er så 
interesseret i, hvad vi pusler med og 
ikke mindst!,  hvad er det for nogle men-
nesker, de der Vraa MC-folk? 
Når vi er der,  så kig endelig ind. Vi vil så 
gerne vise vor virke. 

På Vraa MC’s vegne
Henning Andersen

Nyt fra Vrå MC
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Kunstprojekt på Mariehønen.
Vi har her i ugerne op til sommerferien arbejdet med Rumpe Bumperne – 
hvor vi har haft besøg af den figur som hedder Sanse.
Sanse bor i sin lille kasse på stuen. Når Sanse kommer frem, gives der kram-
mer til børn og voksne og vi lytter til Sanses sang.
Sanse elsker at bruge sine forskellige sanser, såsom lytte – se – dufte – 
smage og følesansen.
Undervejs har vi arbejdet med børnemassage, hvor vi har snakket med bør-
nene om, hvor på kroppen vi masserede. Vi lyttede også her til sangen.
Desuden har vi igennem et kunstprojekt arbejdet med følesansen, hvor bør-
nene eksperimenterede med farver, og der har været tid og ro til fordybelse. 
Børnenes malerier viser helt tydeligt, hvordan vi allerede med de yngste på 
8-9 mdr eksperimenterer med maling og udvikler følesansen.

Hvem kender  
disse  

fodboldspillere  
fra Harken ?

Da Henny Madsen var på jagt ef-
ter stof til dette nr. af Lokalbladet 
fandt hun en scrapbog fra Harken 
fodbolds storhedstid. Vi bringer på 
næste side et par af de bedste si-
der i bogen. 
Har du oplysninger du gerne vil vi-
derebringe kan du kontakte Hen-
ny Madsen.

Møllehaven
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Fra den gamle scrapbog

Da Henny Madsen var på jagt efter stof til dette nr. af Lokalbla-
det fandt hun en scrapbog fra Harken fodbolds storhedstid. Vi 
bringer her et par af de bedste sider i bogen. Har du oplysnin-
ger du gerne vil viderebringe kan du kontakte Henny Madsen



Lokalbladet 17

Vi havde i Møllehaven forud for kunstudstillingen 
haft et forløb hvor alle børn havde arbejdet med 
kunst på forskellige måder.
Afhængig af børnenes alder var der fokus på kunst 
på forskellige niveauer.
De alleryngste 
havde gang i fin-
germaling og var 
meget undersø-
gende i deres til-
gang.Mellemgrup-
pen havde fokus 
på at male med 
grundfarverne og 
efterfølgende teg-
ne motiv ovenpå 
med tusch, vi hav-
de også fortæl-
lingen inde over 
hvor deres kom-
mentarer blev nedskrevet og påsat det færdige billede.
De ældste af børnene havde været på kunstmuseum og haft besøg af  

en kunstner, som gav et 
oplæg med inspiration 
til deres malerier, hvor 
de bl.a. havde erfaret, 
at de rigtige kunstnere 
både gav deres maleri 
en titel og satte deres 
navn på. Materialerne 
var en tuschtegning, 
som efterfølgende blev 
farvelagt med akvarel-
farver.
Selve udstillingen fandt 
sted i Harkenhallen og 

var en del af den lokale byfest, hvor Møllehaven også havde forskellige 
boder , hvor der kunne prøves forskellige ting , bl.a fiskedam, sminke- ta-
toveringsbod m.m.

Møllehaven

Den røde snor blev klippet i samarbejde 
mellem nogle af børnene og den kunstpæ-
dagog, som havde været inspirator.
De mange gæster var, til børnenes glæde, 
meget optaget af de flotte malerier som var 
udstillet og som det sig hør og bør var der 
lidt godt til mave og gane.
Børnene havde bagt kunstnerkager, som 
var pyntet på fantastisk vis og som bestemt 
også smagte lækkert.

Møllehavens kunstudstilling ved byfesten i Harken
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Ministrup  - Børnenes Jord

Arbejdsdag lørdag den 17. Maj
Rygtet om arbejdsdag på Børnenes Jord var blevet 
spredt vidt omkring ved hjælp af blandt andet Face-
book, så der var mødt rigtig mange folk op, alle klar til at 
give en hånd med til den årlige vedligeholdelse af hele 
byens legeplads.
Vi startede klokken ni med rundstykker og kaffe. Heref-
ter blev der skrabet, slebet og malet på alle legeredska-
ber til den store guldmedalje og samtidig var der fuld fart 
over ukrudtsholdet, der ”støvsugede” sandkasserne for 
ukrudt. Børnene var også i fuld gang, både med ukrudt 
og maling, hvilket nok satte sine spor på deres tøj:) 
Klokken 12 var der middagspause, hvor Jens Ole di-
skede op med pølser fra grillen – lige hvad vi trængte 
til. Herefter blev der igen knoklet igennem indtil kl. 16.00 
hvor vi kunne gå hjem, næsten helt færdige med maler-
arbejdet. Det var en rigtig hyggelig dag for både børn 
og voksne, og det var fantastisk at se så mange give en 
hånd med - det gjorde arbejdet en del sjovere.
Efter sommeren bliver der taget hul på 2. etape af ar-
bejdsdagen, hvor de sidste ting bliver malet færdig og 
svævebanen kommer op igen - hvis alt går efter planen.

Vibs i nye klæder
Vores faste tømmer (Kalle) har givet Vibs(kutteren) den 
helt store tur i år med nyt tømmer, hvor hun var sprun-
get læk. Samtidig har han været i gang med nogle af de 
andre legeredskaber, hvor træplader er blevet skiftet ud 
med plastik, i et forsøg på at øge holdbarheden og lette 
vedligeholdelsen.
Samtidig har karrusellen været sendt udenbys, hvor 
den har fået den helt store tur. Den er nu blevet svejset 
om, har fået nye lejer og er blevet galvaniseret, så nu 
håber vi den kan klare nogle år igen.

Arbejdslørdag

Kutteren Vibs fik en ordentlig tur

De små var også i gang med
at arbejde

Trine og børnene tog et velfortjent pitstop med en isKenny og Tonni i et sidste forsøg på at redde
 den gamle svævebane
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Fødselsdagsfest og 
Sankt Hans
Søndag den 22. juni blev der, traditi-
onen tro, afholdt fødselsdagsfest, og 
i år var vejrguderne med os. Pladsen 
var fyldt med glade mennesker, som 
alle hyggede sig med tombola, rode-
otyr, vandmaskine og meget mere. 
Specielt vandmaskinen var et stort 
trækplaster for børnene. Rigtig man-
ge var en tur i vandet og tog op til fle-
re ture. Fodboldturneringen var igen 
en stor succes, med hold bestående 
af spillere fra 6 - 18 år. Tegnekonkur-
rencen om det nye flag til Vibs fandt 
en vinder. Frej Nymann havde teg-
net et flot skattekort, som nu hænger 
i toppen af masten på Vibs. 
Der var masser af lækre kager til 
kagekonkurrencen, overdommer 
Jimmy Nielsen fandt en vinder for 
bedste smag og flotteste kage. Unge 
Josefine Jensen hev sejren hjem, 
med længst tid på rodeotyren. Karina 
afsluttede dagen med en flot Zumba 
opvisning hvor alle kunne være med.
Til Sankt Hans var der fuldt hus i 
teltet til grill sammen. En rigtig høj 
stemning og glade børn. Bålet blev 
tændt kl. 20 og omkring 170 menne-
sker var mødt frem til denne hygge-
lige tradition.

Fødselsdagsfest

Ministrup - Børnenes jord

Karina lukkede festen med en flot Zumba opvisning

Tommy Rømer fik børnenes 
kærlighed at føle da han blev 
”udstillet” i vandmaskinen Der blev redet rodeo hele dagen lang

Masser af folk i teltet

Vandmaskinen var et hit og er 100% sikkert med igen næste år
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Kirketider

Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup
September
5. september 19.00 Kirstine Rafn

          Aftengudstjeneste  - Danmarks ud- 
          sendte - Vin og chips

7. september 12.s.e.trin. 10.30 Kirstine Rafn
          Børnegudstjeneste

13. september 10.30 Kirstine Rafn
           Dåbsgudstjeneste

14. september 13.s.e.trin. 10.30 Kirstine Rafn
          Kirkekaffe

21. september 14.s.e.trin. 14.00 Viggo Noe
28. september 15.s.e.trin. 10.30 Kirstine Rafn

          Høstgudstjeneste

Oktober
 5. oktober 16.s.e.trin. 10.30 Kirstine Rafn
12. oktober 17.s.e.trin. 14.00 Viggo Noe
19. oktober 18.s.e.trin. 10.30 Kirstine Rafn
23. oktober 19.00 Kirstine Rafn

          Rockgudstjeneste
26. oktober 19.s.e.trin. 10.30 Kirstine Rafn
November
 2. november Alle helgens 

dag
10.30 Kirstine Rafn 14.00 Kirstine Rafn

 5. november 19.00 Kirstine Rafn
          Aftengudstjeneste

 9. november 21.s.e.trin. 10.30 Kirstine Rafn
12. november 17.30 Kirstine Rafn

          Gud og aftensmad 
         

16. november 22.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn
23. november S.s.i kirkeåret 10.30 Kirstine Rafn

          Kirkekaffe
29. november 10.30 Kirstine Rafn

          Dåbsgudstjeneste
30. november 1.s.i advent 19.00 Kirstine Rafn

          Syng julen ind og Betlhems-
           lyset - Gløg og æbleskiver



Kirkelige adresser    

Sognepræsten

Kirstine R.R. Rafn
Vrejlev Præstegård
Vrejlev Kirkevej 28

9760 Vrå
Tlf. 98 98 60 43

Mandag - torsdag
Mail: krr@km.dk’

Kirkegårdskontoret

Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå

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

www.vh-kirker.dk 

Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen

Servicemedarbejder:
Inger Hansen

Menighedsrådet:
Formand:

Erik Kristensen
Hæstrupvej 101, 9800  Hjørring

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

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

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

20. - 21. september (begge dage incl.) Friweekend - Viggo Noe afløser
10. - 17. oktober (begge dage incl) Ferie - Viggo Noe afløser

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

Idet Ole Holm afgår primo september måned og den nye præst først ventes 
at tiltræde primo/medio november måned, kan der ske ændringer i gudstje-
nestelisterne og i Kirstines fravær. Der er ikke i skrivende stund truffet en-
delig afgørelse om afvikling af resterende ferie- og fridage for resten af året.

Tid Kl. Emne
15. september 19,30 Møde v/Mogens Åen
  6. oktober 19.30 Møde v/Mogens Nørgaard
27. oktober 19.30 Møde v/Kirstine Rafn
10. november 19.30 Møde v/Bent Kjær
24. november 19.30 Møde i Hjørring missionshus, nærmere infor-

mation følger
 8.deember 19.30 Adventsmøde v/Per Jørgensen
Alle møder er i Sognehuset med mindre andet er nævnt

Kontaktperson: Erik Christensen, tlf 23 47 86 92

Mødeliste



Lokalbladet22

Nyt fra sognepræsten

Gud og aftensmad
Én gang om året vi vil sætte alle sejl til og holde 
en børnegudstjeneste om aftenen. Vanen tro 
begynder vi kl. 17.30 med en kort og hyggelig 
gudstjeneste – mest for børn (og for de vok-
sne, som synes det er sjovt at være i kirke på 
en anderledes måde). Vi vil også spise aftens-
mad i kirken, men denne gang – og fordi det 
kun sker én gang om året – vil der være en 
særlig lækker menu. 

Børnegudstjeneste
Vi vil gerne prøve noget helt nyt for 
de yngste. Derfor har vi valgt at lave 
nogle af ”Gud og Aftensmad”-guds-
tjenesterne om og lægge dem på 
et andet (og måske mere hensigts-
mæssigt) tidspunkt.
Første gang vi holder vores nye bør-
negudstjeneste er 

søndag den 7. september 2014, 
kl. 10.30 i Vrejlev kirke. 

Det betyder, at der ikke er alminde-
lig højmesse denne søndag, der er 
således ingen prædiken og vi syn-
ger ikke kun fra salmebogen. Men 
vi  skal høre en god historie og lege 
i kirken… Det bliver en gudstjeneste 
i ”børnehøjde”, som voksne naturlig-
vis også kan være med til. 

Hvilken lækker menu mon vi skal glæde os til?Kom og vær med – tag hele familien med, 
alle vennerne og naboerne – og ikke mindst 

bedsteforældrene.
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Nyt fra sognepræsten

Morgensang
Endnu et nyt initiativ ser dagens 
lys: Morgensang.
Én gang om måneden mødes 
vi i Vrejlev kirke til morgensang. 
I 2014 er det følgende datoer: 
tirsdag d. 7/10, tirsdag d. 4/11 og 
tirsdag d. 2/12.
Vi starter kl. 10.00 i kirken og ef-
ter lidt bibelsk læsning og nogle 
gode salmer fortsætter vi i sog-
nehuset, hvor der serveres rund-
stykker og kaffe/te – og hvor vi 
hygger os med hinanden.
Initiativet er nyt og disse tre da-
toer er et forsøg. Vi håber meget, 
at det bliver en succes, så vi kan 
fortsætte efter jul.

Før mørket sænker sig
Vi bliver dagligt bombaderet med tilbud om wellness, spa-oplevelser, af-
slapningskurser, kend-dig-selv-og-find-dig-selv kurser – der er ingen ende 
på alle de forskellige metoder, vi bør anvende for at kunne slappe af i en så 
stresset hverdag… Men mindre kan også gøre det. Det behøver ikke hver-
ken være besværligt, tidskrævende eller koste penge at slappe af. Det kan 
man fx gør onsdag den 5/11, kl. 19.00 ved aftengudstjeneste i Vrejlev kirke. 
Før mørket sænker sig er en række korte aftengudstjenester i Vrejlev kir-
ke, der har til formål at give kirkegængerne et lille og tiltrængt pusterum, 
med fred, ro til eftertanke, dejlig musik og ikke mindst hyggeligt samvær. 
Fællesskab er nøgleordet, og det har en helt særlig egenskab. Man bliver 
simpelthen i godt humør af at være sammen med hyggelige og rare men-
nesker i Guds hus.
Efter gudstjenesten samles vi om et lille glas vin, lidt chips og en god slud-
der med venner og naboer – kom og vær med i fællesskabet. 



Lokalbladet24

Nyt fra sognepræsten

Julehjælp
Selv om der er længe til jul, vil vi alligevel gøre opmærksom på, 
at Vrejlev-Hæstrup pastorat uddeler julehjælp til de, der har lidt 
vanskeligt ved at få tingene til at hænge sammen i julen.
Julehjælpen finansieres af menigheden, der venligt lægger lidt 
i kirkebøsserne ved alle gudstjenesterne sidst på året. Så vo-
res evner til at hjælpe er afhængig af menighedens gavmild-
hed, der indtil nu har rakt til at hjælpe alle, der har søgt om det. 
Jeg vil derfor meget gerne benytte denne lejlighed til at takke 
alle, der gennem de seneste år har hjulpet os økonomisk. I har 
gjort en fantastisk forskel for nogle familier i sognene.
Betingelserne for at kunne søge julehjælp er enkle: man skal 
bo i enten Vrejlev eller Hæstrup sogn.
Julehjælpen består af en købmandskurv med fødevarer til en 
hyggelig juleaften. Afhængig af antal ansøgere og den indkom-
ne økonomiske hjælp, kan der tillige være lidt godt til juleda-
gene i kurven.
Man ansøger ved at henvende sig til sognepræsten med oplys-
ninger om, hvorfor man søger, hvor mange familiemedlemmer 
der er med til bords juleaften. Kort før jul ringes alle, der vil 
modtage en kurv, op – og vi aftaler afhentning eller udbring-
ning.
Nærmere oplysninger om tidsfrister m.v. vil blive trykt i næste 
Lokalblad.

dition for at give lidt stof til eftertanke, give mulig-
hed for at sende en tanke eller en bøn til de, der er 
eller har været udsendt. Og ikke mindst til – med 
vores tilstedeværelse – at vise, at forsvarsviljen 
påskønnes af os alle. Og endelig har vi tradition 
for at have det hyggeligt og rart med hinanden i 
det smukke kirkerum. Kom og vær med. 

Fælleskabseftermiddage
Holder sommerferie frem til efteråret hvor 

vi håber at alle der har lyst og tid, vil del 
tage i fælleskabet - der er nemlig altid 

plads til en mere.
Vi mødes på disse datoer:

3. september kl. 14.00- 17.00
2. oktober kl. 14.00 - 17.00

6. november kl. 14.00 - 17.00
i Sognehuset 

ALLE ER VELKOMMEN
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Nyt fra organisten

Koncert med Voqalis
Hæstrup kirke torsdag d. 25. september kl. 19.30.

Voqalis har ved flere lejligheder medvirket ved koncerter 
og gudstjenester i Vrejlev og Hæstrup. Senest ved spil-
lemandsgudstjenesten. Voqalis er en vokal-gruppe, 
bestående af 8 kvinder, som har sunget ved adskillige 
koncerter og kunstudstillinger, mest i Danmark, men også 
i udlandet. Gruppen ledes af kirkens organist, Lene Rom 
Frederiksen og akkompagneres af Ib Buchholtz Hansen på 
klaver. Den gamle smukke Hæstrup kirke vil danne rammen 
om vokalgruppens sang og ved koncerten synges danske 
sommersange og salmer, klassiske satser og spirituals.

Kirkernes voksenkor
er et 4-stemmigt blandet kor, hvor reper-
toiret består af kirkemusik, nye og gamle 
salmer, danske og nordiske sange, viser, 
spirituals samt rytmiske korsatser.
er en del af Vrejlev-Hæstrup Kirkers mu-
sikaktiviteter
synger ved gudstjenester og koncerter 
i forbindelse med højtider  og ved kon-
certer og andre arrangementer. Dertil 
kommer at koret gerne synger i andre 
sammenhænge.

Nye kormedlemmer
Hvis du har lyst til at synge i kor, har en 
god sangstemme og måske har sunget i 
kor før, så mød op i sognehuset en tirs-
dag aften og se, om det er noget for dig. 
Du er også velkommen, hvis du “bare” 
har lyst til at synge og lære noget mere. 
Der kræves ingen forkundskaber. Vi lærer 
sammen undervejs.
Det er gratis at synge i koret.
Især herrer søges
Som i de fleste andre blandede kor er 
herrerne hos os i undertal, så med eller 
uden regerings- eller EU-dekreter om 
ligelig m/k repræsentation: 
KOM OG VÆR MED.
Lene Rom Frederiksen
30 12 90 81

Igen i år inviterer vi til Små Synger Sammen i 
Vrejlev kirke, torsdag d. 11. september fra 10-
10.45.
Alle børn fra 1-3 år er inviteret til at synge, lege 
og spille sammen med Vrejlev kirkes organist, 
Lene.
Små Synger Sammen er en årlig sangdag ar-
rangeret af DR, hvor alle landets børn er invite-
ret til at deltage.
Der kan læses mere på dr.dk/smaasyngersam-
men. Når vi er færdige med at synge er der kli-
stermærker og flag med Oline til alle - og jeg tror 
også at Inger har et glas saftevand.

BABYSALMESANG
Børn kan synge før de kan tale og ”danse” før de kan gå. Salmer er en 
vigtig del af vores kulturarv og babysalmesang er en mulighed for at 
give de smukke salmer videre til vore børn. Leg og musik er en dejlig 
måde at være sammen med sit barn på, og børnene opfatter hurtigt ly-
den og stemningen i sangen. Vi synger, danser og vugger salmernes 
stemning ind i de små, som oplever med alle sanser. Vi lytter til musik, 
puster sæbebobler og rasler med rasleæg.
Vi mødes hver gang i kirken kl. 10.00, hvor vi synger og spiller en halv 
times tid. Herefter går vi over i sognehuset og drikker kaffe.
Det koster ikke noget at være med, men der betales 10 kr. for kaffe og 
brød.  
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte:
Organist: Lene Rom Frederiksen. Tlf. nr. 98887881 – 30129081
Præst: Kirstine Rafn. Tlf. nr. 98 98 60 43 
Hjælpere: Jytte Borrisholt. Tlf. nr. 98 98 83 97, Charlotte Nyeng Kri-
stiansen. Tlf. nr. 61 76 49 76 eller Else Kjærsgaard 98 98 84 70

I efteråret er der babysalmesang følgende torsdage:
September: 18. og 25.

Oktober: 2., 9., 23.og 30.
November: 6., 13., 20. og 27.
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Dåbsgudstjeneste
Dette efterår byder på mange nye og 
spændende aktiviteter i vores kirker. 
Som noget helt nyt tilbyder vi lørdags-
dåb. Vi er klar over, at nogle har familie 
langt væk, og at det kan være vanske-
ligt for dem at komme til Vendsyssel 
søndag formiddag og hjem igen inden 
arbejdsugen starter igen.
Derfor har vi indført en række dåbs-
gudstjenester, der (som udgangspunkt) 
holdes i Vrejlev kirke kl. 10.30.
Der bliver to dåbsdatoer om efteråret og 
to om foråret. Og første gang er lørdag 
den 13/9. Næste gang vi holder lør-
dagsdåb er lørdag den 29/11 – også kl. 
10.30 i Vrejlev kirke.
Forårets datoer er endnu ikke fastsat, 
idet planlægningen ikke er så langt 
fremme endnu. De to datoer bliver of-

fentliggjord i Lokalbladet (og ved op-
slag ved kirkerne og på internettet) 
omkring 1/12.
Dåbsgudstjenesterne har plads til 
flere dåb, og man kan således på-
regne at der er flere familier samme 
lørdag. Det vil dog ikke betyde en 
forlængelse af den kirkelige handling, 
idet der ikke vil være prædiken eller 
altergang. Og således forventes det, 
at dåbsgudstjenesterne varer ca. 30-
45 min., afhængig af antallet af dåb.

Syng julen ind
Den første søndag i advent – 30. no-
vember – synger vi julen ind i Hæ-
strup kirke kl. 19.00. Det er blevet 
en tradition, som hvert år trækker 
mange til. Vi plejer at have næsten 
fuldt hus denne aften, som afsluttes 
med glögg og æbleskiver.
Sidste år føjedes endnu en tradition 
til, idet vi modtager lyset fra fødsels-
kirken i Betlehem, som sendes ud i 
verden til glæde for alle. Lyset an-
kommer til en næsten mørk kirke, 
hvor vi sidder og lytter til dejlig musik 
fra Lene og orglet. Vores spejdere 
kommer med lyset, og alle som har 
lyst er med til at tænde alterlysene 
og derefter lysene i bænkerækkerne 
hele vejen ned gennem kirken, så vi 
til sidst sidder i en dejlig, varmt op-
lyst kirke. Lyset brænder hele afte-
nen og alle kan medbringe lys eller 
lygte og få Betlehemsflammen med 
hjem. Skulle man have glemt et lys 

eller en lygte, kan man for få kroner købe et lys i kirken.
Når lyset er tændt vil vi synge mange af de kendte og dejlige julesange og 
julesalmer, høre en god historie og nyde den meget smukke kirke. Efter en 
times tid er det tid til glögg (eller sodavand) og lune æbleskiver og en god 
snak med venner, familie 
og naboer.
Betlehemslyset brænder i 
Vrejlev kirke helt frem til 1. 
juledag. Så man har mulig-
hed for at få ”en aflægger”, 
hvis har glemt at få én med 
eller hvis man ikke kan del-
tage den 30. november. 
Man skal blot henvende sig 
til kirkegårdens personale, 
der vil være behjælpelig.

Sangaften
I efteråret holder vi 2 sangaftener i Præstegården. I september skal vi 
synge vers og viser, som ikke må gå i glemmebogen. Gamle  og nyere 
revyviser, vers og viser fra aviser. En sangaften med humor og efter-

tanke - og selvfølgelig ønskekoncert efter kaffen
Tirsdag den 16. september kl. 19.00

I november skal vi så småt indlede juletiden med julesalmer og sange - 
igen under ledelse af vores organist Lene Rom Frederiksen

Tirsdag den 25. november kl. 19.00 

Præstegårdens konfirmandstue
Kaffe og hjemmebag kr. 10,- 
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Høstgudstjeneste
Årets høstgudstjeneste holdes søndag den 28. september, 
kl. 10.30 i Vrejlev kirke. Det er en festlig gudstjeneste med 
medvirken af kirkernes kor. Og i lighed med tidligere år 
opfordres menigheden til at medbringe lidt af årets høst til 
at pynte op i kirken.
Årets høst kan være mange ting. Ikke alle er landmænd og 
har noget fra markerne. Mange har haver og kan måske 
afse lidt blomster eller frugt. Nogle er virkelig gode til at lave 
syltetøj og andre spændende produkter, som altid er meget 
populære gaver. Andre igen er fingrenemme og har måske 
i årets løb strikket, hæklet eller på anden måde frembragt 

nogle skønne ting, som kan 
bruges som gaver. Præsten 
måtte de to forgangne år ty 
til hjemmehæklede gryde-
lapper som gave – idet hun 
jo mest producerer præ-
dikener – og dem var der 
ikke meget interesse for at 
vinde…
Efter gudstjenesten er der 
frokost i præstegårdens 
konfirmandstue, hvor vi bort-

lodder alle jeres dejlige gaver – overskuddet går til et godt lokalt formål.

Så rockes der igen i Vrejlev kirke:
Torsdag 23. oktober kl. 19.00 

Rockgudstjeneste er en anderledes 
måde at holde gudstjeneste på. Flere af 
gudstjenestens elementer er med, men 
det er musikken, der fylder mest. Jesu 
fremmeste budskab var fællesskab og 
her er vi sammen om lytte, opleve og 
synge med. 
Vi skal opleve en anderledes gudstje-
neste, hvor følelsen af glæde og sam-
hørighed er det vigtigste budskab. 
Igen i år har vi det samme band, som 
mødes hver år i Vrejlev kirke, som vil 
give alle en musikalsk oplevelse ud 
over det sædvanlige. 

Rockgudstjeneste
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Legekirke
Kom og leg, syng og dans i kirken!
Tirsdag den 21/10 og tirsdag den 
9/12 vil præst og organist være i 
Vrejlev kirke kl. 10.00. Alle dagple-
jere og alle fra vuggestuen er hjer-
telig velkommen til at komme forbi 
og hygge, lege og synge med os.
Alle er velkommen, så hvis du ikke 
har dit barn i vuggestue eller dag-
pleje – så tage endelig ham eller 
hende med i kirken til en halv ti-
mes hyggeligt samvær, god musik 
og dejlig sang.
Projektet er nyt, og vi starter op på 
opfordring af dagplejerne, der sy-
nes vi har det hyggeligt, når vi mø-
des inden jul. Og hvorfor kun hyg-
ge os i kirken til jul? Hvorfor ikke 
gøre en god tradition ud af, at vi 
har et skønt kirkerum med masser 
af plads, som vi kan boltre os i?
I håbet om, at rigtig mange har lyst 
til at være med, siger vi på gensyn
Lene og Kirstine

Nu har vi i menigheden flere gange hørt og læst om at vo-
res sognepræst Kirstine Rafn holder foredrag rundt omkring 
i hele i Vendsyssel - ja rygtet vil vide, at hun vist endda har 
været syd for fjorden!.
Så derfor må det da efterhånden være vores tur til at høre 
om hvilke oplevelser Kirstine har haft i sin barndom og unge 
år  - og ikke mindst hvilke skarnsstreger hun fandt på
Vi har derfor reserveret Poulstrup forsamlingshus 

mandag den 3. november kl. 19.00, 
hvor Kirstine vil fortælle om sin opvækst. Så kom og og hør 
Kirstines foredrag  - det bliver helt sikkert spændende, og tag 
endelig familie og venner med.
Menighedrådet er vært ved kaffe og kage.
Fri entre

”Fra forstadstøs til folkekirkepræst”
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Nybyggeri hos Aurion

Nybyggeri hos Aurion.
Der har her i denne sommer hersket 
stor travlhed hos Aurion på Guld-
agervej 525 – ikke bare med den or-
dinære produktion, men der bygges 
en 1200 m2 stor bygning, der skal 
rumme lager af færdigvarer, kontor 
og kantine og ikke mindst rum til 
produktion af glutenfri produkter.
Der har de senere år været en 
stadig stigende efterspørgsel efter 
glutenfri produkter p.g.a. flere og 
flere får glutenallergi. Det anses 
ikke, at den tendens vil falde i frem-
tiden – snarere øges. Det tages der 
højde for  i det nye byggeri, så man 
er rustet til fremtiden.
Byggeriet ventes at stå færdigt i 
begyndelsen oktober og indviet til 
Aurions 40 års jubilæum sidst i ok-
tober.
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Motorcykeltræf i Har-
ken
Mandag d. 30. juni var der motorcy-
keltræf i Harken. Møllehavens Hum-
lebistue havde nemlig inviteret alle 
deres børn til at tage deres egne 
motorcykler, scootere eller cykler 
med i børnehave denne dag. Det 
var 18 spændte børn, som gassede 
op ved børnehavens låge. De var 
klar til dagens køretur
Turen gik i fuld fart ad stien til mul-
tibanen ved Harkenhallen, og her 
blev der drønet af sted på langs, på 
tværs og i slalom mellem keglerne.
Det gav sved på panden hos både 
børn, og de voksne, som skulle hol-
de trit med motorcyklerne. Da den 
værste fartgalskab havde lagt sig, 
indtog vi legepladsen ved siden af. 
Her var der rig mulighed for at klat-
re, rutsche og udfordre kroppen på 
en anden måde.
Da madpakkerne var spist rullede vi 
hjem til Møllehaven. Det foregik dog 
i et noget mere roligt tempo end tu-
ren derhen.

Møllehaven
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Muslejr.
Vi har været på vores årlige mus lejr, 
en lejr for børn mellem 6-10 år. Den 
finder sted på Thoruphede Spejder-
center. Der samles ca. 1000 børn og 
ledere hvert år.
Torsdag d. 12 juni var forældre, sø-
skende og juniorspejdere inviteret til 
spejdermøde med deres madkurv. 
Det foregik på Thoruphede hvor vi 
så slog lejren op. Vi skulle rejse telte, 
lave spisebord, bålplads, fedtfælde 
og huggeplads. Vi havde en hygge-
lig aften sammen, hvor vi ved fælles 
hjælp hurtigt fik lejrpladsen op.
Fredag d. 13 juni drog 14 bævere, 
ulve og ledere igen mod Thoruphede. 
I år var temaet ”Mus over bord.” 
Vi boede i den underlejr der hed ” Det 
Gule Rev.” Da vi havde fundet os til rette, og spist vores medbrag-
te mad, skulle vi til lejrbål. Der tog Kong Neptun imod os med en 
masse vandpjaskeri, konkurrencer og sang. Da det store lejrbål var 
færdigt, gik vi ned i vores egen lejr og lavede bål, hvor vi hyggede 
os, til der var tid til at kravle i soveposerne.
Lørdag stod vi op til et helt fantastisk vejr. Efter morgenmaden skulle 
vi på eventyr på de syv verdenshave. Vi lavede først kompas af 
korkpropper, søm, snor og magneter, så vi altid kunne finde hjem 
igen. Vi lavede også noget reb, så vi havde noget at binde piraterne 
med, når vi havde overmandet dem.
Da vi kom til konkyliernes ø lavede vi de fineste lysestager / lanter-
ner af alle de flotte muslingeskaller vi fandt.
På piraternes ø lavede vi scones i ovne, der var gravet ind i jorden, 
og så måtte vi smage deres rom. Vi fik også lavet et rigtigt flot skib, 
inden det var tid til at sejle hjem. Vi skulle jo have hugget brænde, så 
vi kunne få lavet noget aftensmad.
Om aftenen lavede vi vores eget lejr-
bål sammen med nogle af de andre 
grupper i vores underlejr. Vi opførte 
sketch for hinanden, lærte en masse 
nye råb, sang og hyggede os, lige 
indtil alle de trætte mus skulle krybe i 
deres soveposer.
Søndagen stod selvfølgelig også i 
vandets tegn. Der gik vi rundt i små 
grupper med 3 – 5 børn og 1 voksen, 
og lavede forskellige vandopgaver, 
der var fordelt over hele lejrpladsen.
Efter middagsmaden var tiden kom-
met for at bryde lejren ned, derefter 
den fælles afslutning, hvori vores 
forældre også deltog. Vi kørte hjem 
i fælles flok, og fik alt på plads i spej-
derhuset.
TAK til alle for en god lejr.

KFUM-spejderne Poulstrup
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Af Mette Worm, 20 år
D. 18. juli 2013 tog jeg af sted fra 
Danmark, på vej ud på en rejse, som 
jeg ikke vidste så meget om. Det 
eneste jeg vidste var, at Cochabam-
ba i Bolivia ville være min hjemby de 
næste 6 måneder. Men da jeg d. 25. 
januar 2014, var i Danmark igen, var 
jeg fyldt med oplevelser, fra et fan-
tastisk land. Jeg vil i denne artikel 
prøve at give jer et indblik i min ople-
velse i Bolivia.
Den første tid i Bolivia
Da jeg landede i La Paz i Bolivia, var 
jeg meget træt, både pga. tidsforskel-
len på 6 timer, den lange flyvetur og 
højden. La Paz ligger nemlig 3.600 
– 4.100 meter over havets vandover-
flade, hvilket gør at ilt-mængden er 
meget lavere dér, og man føler man 
mangler ilt. Men efter nogle få dage 
i La Paz, var det kun tidsforskellen, 
der drillede. Så tog jeg til Cochabam-
ba, som var den by, hvor jeg skulle 
bo. Mine første indtryk af Cocha-
bamba, var at det var en stoooor by 
på ca. 630.000 indbyggere, som var 
fyldt med billige ting.
Cochabamba
Men jeg fandt ud af, at Cochabamba 
er meget mere. Cochabamba er en 
smuk by, der ligger i en dal og er 
omringet af bjerge. Den kaldes fak-
tisk for byen med konstant forår, og 
det passer. Der er altid blomster og 
frodigt og en dejlig temperatur. Co-
chabamba er også en by, som er 
meget kendt for sin mad (pga. fan-
tastiske råvarer), derfor lever mange 
cochabambino’er efter princippet: 
”vi spiser ikke for at leve, men lever 
for at spise”.  To seværdigheder der 
skal ses i Cochabamba, er den store 
Kristus-statue, der kigger ud over 
byen og La Cancha. Kristus-statuen 
er den højeste i verden og er utrolig 
smuk. La Cancha er et kæmpe mar-
ked, som har alt og til meget billige 
penge, og her skal man ikke være 
nervøs for at prutte om prisen.
Cochabamba er dog ikke bare guld 
og grønne skove, der er også den 
dårlige side, at der er et stort skel 
mellem rige og fattige, og det kunne 

Turen gik til Bolivia

Alpaca’en giver uld 
til mange af de dej-
lige tøj-ting som der 
produceres i Bolivia

Børnene giver 
masser af glæde

Da min mor kom, kom 
hun med gaver, bl.a. til mit 
arbejde, hvor børnene fik 
en stor omgang dublo-
klodser, puslespil, bolde 
osv.

Bolivia
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Turen gik til Bolivia

tydeligt ses. Jeg boede i den rige del 
(nordpå), men arbejdede i den fat-
tige del (sydpå), så jeg så denne for-
skel hver dag, og den er stor. Der er 
forskel på priserne, husene, folks tøj, 
sikkerheden osv. 
Indianer-folket
I Bolivia bor der rigtig mange in-
dianere (bl.a. Quechua-folket). Man 
spotter hurtigt og nemt indianerne i 
gaden, idet de går rundt i deres flotte 
og farverige traditionelle dragter. Det 
er et flot folkefærd, men desværre 
har de det hårdt, pga. lav uddannel-
se, og derfor få penge, så de er en 
stor del af de fattige i Bolivia.
Kulturforskelle
Der er rigtig mange kulturforskelle 
mellem Bolivia og Danmark. En af 
dem er, at når man hilste, så skulle 
man som pige give kindkys til både 
drenge og piger, hvorimod hvis man 
var dreng, skulle man give kindkys til 
pigerne og et akavet kram til dren-
gene. Derudover er de nogle rigtige 
gentlemen i Bolivia, for når man er 
ude at spise med en dreng, betaler 
han alt (også selvom det bare er 
en ven).  Derudover er forældre i 
Bolivia, det vi vil kalde meget over-
beskyttende, da de vil vide, hvor du 
opholder dig, hvem du er sammen 
med og hvornår du kommer hjem, 
konstant!! Men det skyldes jo, at 
Bolivia er et meget mindre sikkert 
land ift. Danmark. Sproget er også 
en stor forskel, da man i Bolivia har 
spansk som hovedsprog, men man 
lærer det hurtigt, da man ikke kan 
kommunikere med dem på engelsk 
(kun meget få kan dette sprog). Så 
selvom spansk er et meget ander-
ledes sprog, var det spændende at 
lære det, især fordi jeg synes, at det 
er et meget smukt sprog.
Hora boliviana
I Bolivia lever man efter ”Hora boli-
viana” (=Bolivias tid), som går ud på, 
at den tid man siger, ikke helt er den 
tid man mener. Det er noget, som 
er meget svært for mig at lære, da 
jeg som dansker jo er vant til, at når 
man aftaler klokken tre, er det bedre 
at komme fem minutter i tre end fem 

Der bages va-
nille-”kranse” i 
December

Den kæmpe kristus-
statue, der kigger ud 

over byen

Et af børnene fra mit 
arbejde, som prøver at 
lære lidt dansk, hehe

Dejlige smil, der 
varmer ens hjerte
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minutter over tre. Men hvis man er 
i Bolivia betyder klokken tre, måske 
først klokken fire eller halv fem. Det 
er en svær ting at lære, og jeg lærte 
det aldrig helt. Men det er en god ting 
at leve efter, da det gør, at man bli-
ver mere afslappet, og man skal ikke 
skynde sig så meget.
Rejser
Selvom den by jeg boede i var en 
fantastisk by, var jeg selvfølgelig 
rundt for at opleve andre dele af Bo-
livia. Jeg var i både Potosí, Oruro, La 
Paz, Sucre, Tarija, (som var 5 andre 
departementer) og hver enkel de-
partement var unik. Og for at give et 
indblik i disse 4 andre departemen-
ter får I her lige lidt fakta om hver af 
dem:
• -  Sucre er kendt som den hvi-

de by, da der er en lov om, at alle 
huse i centrum skal være hvide.

• - Potosí og Oruro er der hvor 
Salar de Uyuni ligger. Salar de 
Uyuni er verdens største salt sø, 
på hele 10.582 km2. Og det er et 
vidunderligt sted at besøge.

• - La Paz er Bolivias politiske 
”hovedstad”, og er en stor by, 
højt oppe i bjergene. Der er kø-
ligere, men også meget spæn-
dende, man kan bl.a. se hek-
semarkedet dér, og der sælges 
bl.a. lamafostre.

• - Tarija er vinens by. Det er 
her der produceres vin. Og jeg 
kan sige, at det er en meget god 
vin. Boliviansk vin er dog ikke 
verdenskendt, hvilket er synd, 
men det skyldes at det er et så 
forholdsvist nyt koncept.

Jeg var også i regnskoven nogle 
gange, hvilket var en fantastisk op-
levelse, men også en meget varm 
oplevelse. Det var spændende at 
opleve dyre- og plantelivet dér, som 
bl.a. bød på aber, puma, vandfald, 
flagermus osv.
Arbejde hos Ruway Ñanta 
Jeg havde den store glæde at være 
frivillig hos en helt vild fantastisk fun-
dation i Cochabamba, som hedder 
Ruway Ñanta, hvilket er Quechua 
og betyder ”bygge vej”. Fundationen 

Turen gik til Bolivia

Et indblik i de-
res markeder 
(sådan så La 
Cancha fx ud)

Her har et af bør-
nene taget sin nye 
kaninunge med

Heksemarkedet i La Paz, 
hvor man lige kan skimte 

lamafostrene

Her ses en indianerkvinde i sit 
traditionelle tøj
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består af 3 underprojekter, som er 
følgende:
• - Rayitos del sol (= små sol-

stråler): som er et projekt, hvor 
man passer børn næsten hele 
dagen, de får mad, lektiehjælp 
og omsorg. Børnene er børn, 
hvis forældre ikke har mange 
penge og mange af børnene har 
kun deres mor. Børnene er mel-
lem 2 og 8 år. Der er lidt over 30 
børn, som kommer, men ikke 
alle er der samtidig, så der er ca. 
20 hele dagen.

• - Proyecto mujer (= kvinde-
projekt): er et projekt, som mest 
henvender sig til kvinder, som 
er sexarbejdere i gaden. Flere 
af disse kvinder er nogle af bør-
nenes mødre. Kvinderne mødes 
mandag-fredag om eftermidda-
gen for at lave små ting sammen 
(fx armbånd og julekort), have et 
fællesskab, få hjælp samt støtte 
til deres hårde liv og arbejde. Der 
møder ca. 4-5 kvinder op hver 
dag, men forskellige kvinder fra 
dag til dag. Projektet henvender 
sig også til kvinderne i fængs-
let (som før arbejdede i gaden), 
hvor de får mulighed for at lave 
små ting (fx julekort), for at tjene 
en lille ekstra skilling i deres tid 
der. Derudover går dette projekt 
også ud til skoler i nærheden og 
fortæller om prævention osv. Alt-
så består dette projekt af mange 
små projekter.

• - La costura (= systuen): som 
er et projekt, hvor der hver dag 
kommer ca. 5 kvinder. Disse 
kvinder syr. De laver nogle fan-
tastiske produkter i høj kvalitet 
og til billige penge. Kvinderne 
laver bl.a. trøjer, pudebetræk og 
hjælper dem, der fx har fået hul-
ler i tøjet eller har et ønske om 
en special-designet trøje osv. 
Blandt disse kvinder findes også 
nogle af forældrene til børnene. 

Ja det er et fantastisk projekt og jeg 
nød hver dag der, og det er hårdt 
ikke at være sammen med de skøn-
ne børn hver dag, og snakke med de 
utrolig flinke damer, som på trods af 

Turen gik til Bolivia

Her ses nogle 
af spejderne 
fra min gruppe 
Impessa

Bolivia ligger i Sydamerika

I de sidste 2 uger af mit op-
hold kom min mor forbi, og 
jeg viste hende mit Bolivia

Her står jeg 
med spej-
derne, og 
er klædt i 

traditionelt 
Quechua-tøj.
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deres problemer stadig bekymrede 
sig om mig.
Afsted med AFS
Jeg tog af sted med AFS, og de sør-
gede for værtsfamilier og arbejde til 
mig, og at der blev arrangeret rej-
ser undervejs i mit ophold. AFS har 
Danmarks ældste og største organi-
sation for international ungdomsud-
veksling, og organisationen er non-
profit og baserer sig på et netværk 
af frivillige. Dens formål er at arbejde 
for fred gennem interkulturel forstå-
else. Det er en organisation med 
afdelinger i 50 forskellige lande. Og 
de har både skole-, frivillig- og lærer-
programmer rundt omkring i verden. 
Og det er en fantastisk organisation 
at tage af sted med, og de kan varmt 
anbefales, hvis man gerne vil have 
en organisation i ryggen, når man ta-
ger af sted.
Spejder 
Der gik ikke lang tid før jeg kom til 
at savne at være spejder. Så jeg 
fandt mig hurtigt en spejdergruppe, 
tæt ved der hvor jeg boede. Jeg blev 
medlem af gruppen Impessa, og 
de tog rigtig godt imod mig. Jeg var 
med dem på lejre og deltog i deres 
ugentlige møder. Det var rigtig fedt at 
være spejder i et helt andet land end 
Danmark, og se at spejderfællesska-
bet stadig er det samme. Det gør, at 
man bliver stolt over at kunne kalde 
sig spejder ”proud to be a scout”.

Min bolivianske familie

Næsten alle de andre AFS’er der var i Bolivia. 
Jeg var den eneste dansker

Det bolivianske flag

Turen gik til Bolivia
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Fakta om Bolivia
Sprog Spansk (og 37 andre sprog, såsom Que-

chua og Aymara)
Hvor i verden? Sydamerika
Areal 1.098.581 km2

Indbyggertal 10.426.160
Tidszone UTC-4(ingen sommer- og vintertid)
Nabolande Brasilien, Paraguay, Argentina, Chile og 

Peru
Departementer Bolivia består af 9 (en slags landområder/

kommuner
Årstider Deres vinter = vores sommer 

Deres sommer = vores vinter

Bolivia
Min tur til Bolivia har været en 
fantastisk oplevelse, som har på-
virket mig meget. Bolivia, de folk 
jeg mødte der, naturen osv. vil al-
tid have en stor plads i mit hjerte, 
og jeg håber på snart at komme 

tilbage.
Afsluttende citater

At rejse er at leve!
…men…

ude godt, men hjemme bedst! 
Tag ud og rejs, og oplev verden, 
og Bolivia kan varmt anbefales, 

som et sted at besøge. 
Hvis I skulle have spørgsmål til min tur, AFS eller andet, så skriv endelig 

til mig på: wettem94@hotmail.com eller spørg mig, når du ser mig. 

Turen gik til Bolivia

Vidunderlig natur

Mit fantastiske arbejde, med kvinderne fra La Costura, 
og børnene og kollegaerne fra Rayitos del Sol

På lejr med arbejdet

Venskab og omsorg med god udsigt over 
Cochabamba
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Vrejlev Hæstrup Skole

Pythonslange besøgte 
skolen i Poulstrup
I vores natur og teknik undervisning 
d. 7. maj, på Vrejlev-Hæstrup skole, 
havde eleverne fra 1. og 2. klasse 
nærmest ”royalt besøg”, da min 
kollega Mette, havde sin flotte 110 
cm lange kongepython med i skole. 
Kvælerslangen med det kongelige 
navn havde dog ingen fine fornem-
melser, og fandt sig tålmodigt i at 
blive aet og følt på. 
Mette fortalte en masse spændende 
oplysninger om sin kongepython, 
som oprindelig stammer fra den 
centrale del af Afrika, og de elever 
der havde lyst til det, blev også fo-
tograferet med kvælerslangen, som 
heldigvis ikke spiser noget der er 
større end mus og små rotter. Ud-
over at lære om oprindelsesland og 
føde, lærte eleverne også om slan-
gens hamskifte, parring, hvordan 
den lugter med tungen og meget 
mere. Af hensyn til slangen, blev der 
kun lukket 3-4 elever ind til Mette og 
slangen ad gangen, og imens hørte 
resten af eleverne om de danske 
slanger som hugormen og snogen, 
og lavede opgaveark om slanger.
Eleverne fra 0. klasse og nogle af 
de store ”før skolebørn” fra børne-
haven kom også forbi og kiggede på 
slangen. 

Sløjd i 6. klasse på skolen i Poulstrup
I de seneste måneder i 2014 har eleverne i 6. klasse på Vrejlev-Hæstrup 
skole, arbejdet kreativt med flere forskellige emner og materialer i sløjdti-
merne, hvor rigtig mange teknikker er kommet i brug. De har bl.a. lavet 
deres eget vægur, bygget deres egne knive, designet og lavet flotte ly-
sestager, lavet genbrugssløjd med gamle sodavandsdåser, lavet enkle 
blomsterkasser af grene, søm og affaldstræ, samt bygget redekasser til 
havens fugle. Her er lidt fotos fra de forskellige projekter.

Henrik Hansen, sløjdlærer, Vrejlev-Hæstrup Skole

Da det var noget af 
en seværdighed med 
en kongephyton på 
skolen, gik Mette 
og den flotte kon-
gepython, også en 
tur forbi børnehaven 
på skolen, og på vej 
tilbage til lærervæ-
relset, kom nogle af 
skolens ældre elever og fik taget fo-
tos med slangen.

Natur og tekniklærer Henrik 
Hansen, Vrejlev-Hæstrup Skole
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Vrejlev Hæstrup Skole

Ved vores idrætsfagdag, med 3., 4., 
5. og 6. klasserne, fredag d. 23. maj, 
på Vrejlev-Hæstrup Skole, kunne 
eleverne vælge mellem forskellige 

idrætsdiscipliner på sportspladsen 
og i hallen, samt en mountainbiketur 
til Bagterp Plantage. 
10 seje drenge, Malthe, Frederik 
og Marcus fra 4. klasse, Thomas, 

Kristoffer og William fra 5. 
klasse, Kasper, Victor og 
Anders fra 6. klasse, samt 
turens eneste pige, supers-
eje Signe fra 4. kl., deltog 

i vores 

mounta inb ike-
tur, der star-
tede fra skolen 
i Poulstrup i tør-
vejr. Eleverne og 
unde r tegnede 
bar selvfølgelig 
alle cykelhjelme, 

og blev derudover iklædt gule re-
fleksveste fra Tryg-Fonden, så vi var 
mest muligt synlige på turen. Der 
var godt humør fra morgenstunden, 
og alle havde rigtig god fart på cyk-

lerne fra Poulstrup til Hjørring. Ved 
godt halv ni-tiden var vi vel ankom-
met til banen i Bagterp, hvor vi alle 
fik en god og grundig instruktion af 
Poulstrups mountainbike-ekspert 
Kaj Andersen. Herefter startede vi 
med at køre på den sjove og udfor-
drende mountainbikebane. Vi fik kørt 
nogle gode ture på banen i ca. 40-45 
minutter, indtil regnen styrtede vold-
somt ned, og vi hørte lyn og torden i 
det fjerne. Efter yderligere 15-20 mi-
nutter i styrtregn, hvor lyn og torden 
hele tiden kom nærmere, besluttede 
jeg, at vi kørte hjem mod skolen i 
Poulstrup igen. Da vi alle var fuld-
stændig gennemblødte fra inderst til 
yderst, fik de elever, der havde mu-
lighed for det, lov at køre hjem og få 
tørt tøj på. De øvrige elever kørte i 
silende styrtregn direkte tilbage på 
skolen, hvor vi nød at få tag over ho-
vedet og hvor vi efterhånden fik var-
men igen. 
På trods af vejret, som viste sig fra 
sin allervådeste side, havde vi en 
rigtig god tur, og de seje elever be-
varede et godt humør på hele turen. 
Frederik fra 4. klasse havde et styrt 
på en stejl nedkørsel i Bagterp, og 
fik en mindre flænge i knæet, men 
også Frederik tog det hele med godt 
humør.
Tak til de seje elever og tak til Kaj for 
en god og uforglemmelig tur. Hver-
ken jeg eller eleverne havde aldrig 
nogensinde cyklet i så heftigt et 
regnvejr, og vi glemmer det sikkert 
aldrig, men ikke én peb over vejret, 
og alle fik flyttet deres grænser for 
hvad der kan lade sig gøre, når blot 
viljen er til stede.

Henrik Hansen, idrætslærer, 
Vrejlev-Hæstrup Skole  

Seje elever gennemførte 
MEGET våd mountainbiketur
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Vrejlev Hæstrup Skole

Skolen i Poulstrup havde 
temadage, dyredag 

og tur til Zoo 
Uge 26 er den sidste uge inden skoleelevernes 
sommerferie, og traditionen tro blev der afholdt 
temadage på Vrejlev-Hæstrup Skole i Poulstrup. 
Eleverne skulle denne gang lære en masse om 
dyrs levevis og levesteder, for efterfølgende, at 
vise det for hinanden i en udstilling på dyreda-
gen om onsdagen. Eleverne arbejdede i fire for-
skellige værksteder, som de selv havde valgt sig 
på - et værksted med krybdyr, et med havdyr, et 
med rovdyr og et med danske rovdyr og rovfug-
le. For at vi også kunne få et indblik i de tamme 
dyr vi omgås i hverdagen, inviterede vi børne-
nes dyr med til onsdagens 
dyredag, der blev afholdt i 
flot sommervejr i skolegår-
den. Tak til de rigtig mange 
forældre, der mødte op med 
elevernes dyr. 
Onsdag blev spændingen 
desuden udløst mht. sko-
lens trivselsbarometer, som 
flot nåede op på næsthø-
jeste niveau, og det udlø-
ste en tur for hele skolen til 
Aalborg Zoo. Denne tur var 
alle elever og lærere på om 
torsdagen, hvor elever og 
lærere kørte med busser 
til Aalborg, hvor vi startede 
med en lille picnic i det fri, 
inden vi alle tog på safari i 
den flotte Aalborg Zoo. Da-
gen gik, ligesom hele ugen, 
fantastisk godt. Alle hyggede sig og alle var så 
glade. Mange af eleverne kom endda og takke-
de for en rigtig dejlig dag. Fredag var der dømt 
”før-ferie-hygge” i klasserne. 
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Vrejlev Hæstrup Skole

Ved natur og teknik fag-
dagen fredag d. 13. juni, 
var elever og lærere fra 
skolen i Poulstrup på en 
rigtig spændende studie-
tur til Nordsøen Oceana-
rium i Hirtshals. Her lærte 
eleverne fra 3., 4., 5. og 
6. klasserne om marin 
fødekæde i det spæn-
dende vådlaboratorium, 
så sælfodring og havde 
et par timers fri udforsk-
ning af det flotte oce-
anarium. Tak til Anders 
Østerby for en super 
dag.

Vrejlev-Hæstrup elever på studi-
etur til Nordsøen Oceanarium

”Street idræt” på 
Vrejlev-Hæstrup Skole
Idrætstimer med boldspil på et 
underlag af asfalt kaldes ”Street 
idræt” og det stod på programmet 
til idræt med 3. og 4. klasserne i 
ugen op til pinse. På Poulstrups 
fine multibane, der ligger bag 
hallen og skolen, blev der spillet 
”street fodbold” og på banen ved 
siden af blev der dystet i ”street 
basket”.
Eleverne gik til den fra morgen-
stunden og der blev spillet nogle 
rigtig gode kampe, med masser 
af bevægelse, godt spil og højt 
humør. 

Idrætslærerne, Vrejlev-Hæstrup 
Skole.

Natur og tekniklærerne, Vrejlev-Hæstrup 
Skole, Poulstrup Skolevej 3, Poulstrup.
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Klaus Bonkegaard
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IMPORT
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                              tid og lyst
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 Redigering Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå 98 98 82 84
 Annoncer Per Hansen, Engkærvej 8, 9760 Vrå 98 98 83 25
 Korrektur Kirsten Blichert
  

LOKALSTOF
 Tollestrup Ingen meddeler
 Guldager Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå 98 98 61 66
 Gunderup Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå 98 98 64 95
 Harken Ingen meddeler
 Hæstrup Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring 98 98 64 67
 Høgsted Ingen meddeler       
 Hæstrup Mølleby Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring 25 70 62 89
 Rønnebjerg Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå 98 98 80 29
 Poulstrup Ingen meddeler
    
FORENINGSSTOF
 Aktivitetshuset  98 98 80 11
 Børnenes jord Trine Mortensen Hovedgaden 96 9760 Vrå 22 30 77 02
 HUGF Anne C. Hvidberg  - hvidberg.anne@gmail.com 40 38 27 28 
 KFUM-Spejderne Mette Nielsen Gønderupgårdsvej 224 - 9760 Vrå 26 82 60 27
     Kloster MC Finn Pedersen - v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk 61 36 34 90
 Møllehaven Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring     72 33 45 30 
   72 33 45 31
 Poulstrup Borgerforening Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå 98 98 86 88
 Poulstrup Rideklub Alice Nejstskov Nielsen, Skovgårdsvej 70, 9830 Tårs 24 44 80 75
 Skovager Børnehaven Skovager, Skolevej 3, 9760 Vrå 41 22 44 80
 Sport 81 Trine Mortensen Hovedgaden 96 9760 Vrå 22 30 77 02
 Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå 40 11 22 31
 Menighedsråd Servicemedarbejder Inger Hansen 
  Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98 98 83 60 

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

Grupper under organisationen

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

Formand for Landsbyrådet i Harken  
 Niels Peter Kjøge

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

Lokalbladet

Multinetværket/Landsbyrådet

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

SKOLEN
 Vrejlev-Hæstrup  skole  Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå ...............................................72 33 39 80
 Skoleledelse Tårs  Skolecenterleder: Michael Jensen ...........................................72 33 39 61
 Skoleledelse Indskoling: Anne Friis ..............................................................72 33 39 91
 Vrejlev Hæstrup Skole Mellemtrin: Anja Nørgaard Clemmensen .................................72 33 39 79
 Teknisk serviceleder Henrik Simonsen .....................................................................41 22 39 66
 Skolevejleder Hanne Krogsgaard UU Vendsyssel .........................................24 28 636 1
 Skolebestyrelsen Fra Vrejlev Hæstrup-området er valgt: Trine Mortensen, Kate Nygaard,     
                                                    Jens-Ole Frederiksen, Betina Olsen

DAGINSTITUTIONER
 Vuggestue og Børnehave 
 Rundmarken i Harken Græshedevej 26, Harken, 9800 Hjørring 98 98 83 46
 Vuggestue og Børnehave 
 Skovager i Poulstrup  Poulstrup Skolevej 1, 9760 Vrå 41 22 44 80

PLEJEHJEM
 Skovgården Ålborgvej 49, 9800 Hjørring 96 23 47 11

KIRKERNE  
 Sognepræsten Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå 98 98 604 3
 Kirkesanger Anders Boelt Kristensen, Fredensvej 25, 9760 Vrå 20 63 08 07
 Organist Lene Frederiksen, Vingevej 17, Vrensted, 9480 Løkken 30 12 90 81
 Kirkebil Charlotte Kristiansen 61 76 49 76
 Vrejlev-Hæstrup
 Kirker: Kirkegårdskontoret  98 98 83 60
 Kirkegårdsleder  Jan Bjergene Christensen, Lavendelvej 7, 9700 Brsl. 23 83 14 50
 Servicemedarbejder Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå 98 98 82 84
 Menighedsrådet  Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98 98 63 33
             
  
FORENINGER / FORMÆND 
 Børnenes Jord  Trine Mortensen, Hovedgaden 96, 9760 Vrå                           22 30 77 02 
 HarkenUGF Flemming Jensen -  fje@eucnord. 52 99 84 34
 Lokalhistorisk Forening Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå. 98 98 60 63
 Poulstrup Borgerforening Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå 98 98 68 24
 Poulstrup Rideklub Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå 23 92 94 37
 KFUM Spejderne Hans Palmdahl Vrejlejklostervej 395 - 9760 Vrå 42 75 80 42
 Kloster MC Finn Pedersen v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk 20 31 18 53
 Sport 81 Henrik Smidth, Hovedgaden 63, 9760 Vrå 
 Støttef. for Aktivitetshuset Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå  98 98 82 71
 Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå 40 11 22 31
 Vrejlev-Hæstrup Hallen Keld Jensen, Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå 98 98 84 22
 Vrå MC Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19, 9760 Vrå              22 55 07 46 

HALLER OG MØDELOKALER
 Harken-hallen Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98 98 63 90
 Harken Idrætsforening Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98 98 62 44
 Lokalhistorisk Arkiv Hovedgaden 8, 9760 Vrå, v/ Erik Jess 98 98 80 63
 Aktivitetshuset i Poulstrup Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå 98 98 80 11
 Poulstrup Forsamlingshus Birkager 6, 9760 Vrå 98 98 84 49
 Poulstrup Ridehal Munkholmvej, 9760 Vrå 98 98 84 91
 Vrejlev-Hæstrup Hallen Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå 98 98 80 88
 Cafeteria udlejning hallen Hovedgaden 70, 9760 Vrå 98 98 81 07 
 Sognehuset ved Vrejlev kirke Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98 98 83 60

LOKALHISTORISK ARKIV:
Hovedgaden 8 
Åbent: Mandag 16.00-18.00

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

BOGBUSSEN:
Poulstrup: Mandag  15.20-16.20

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

SPORT81:
www.pv81.dk
BØRNENES JORD:
www.ministrup.dk
KIRKERNE:
www.vh-kirker.dk
POULSTRUP.NET:
www.poulstrup.net
VREJLEV-HÆSTRUP SKOLE:
www.taarsskolecenter.dk

SOGNEPRÆSTEN:
krr@km.dk
VREJLEV-HÆSTRUP KIRKER:
vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
MENIGHEDSRÅDET:
ge@bbnpost.dk
LOKALBLADET:
e@jess-rantzau.dk
POULSTRUP.NET:
poulstrup.net@gmail.com
UGEAVISERNE: 
poulstrup@live.dk
SKOLEN:
vrejlevhaestrupskole@hjoerring.dk
SPAREKASSEN VENDSYSSEL:
vraa@sparv.dk.

Mail-guide:

 Web-guide:

Tid og sted:




