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Arrangementskalender 2009

DATO           TID ARRANGEMENT                     STED                                                   ARRANGØR

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.  I første omgang vil jeg 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@ mail.tele.dk  hvis man har noget der skal med på arrangementslisten. Yderligere op-
lysninger om de enkelte arrangementer,  kan ses her i bladet eller hentes hos de enkelte arrangører.

Edith Jess

Vi vil i de kommende numre af Lokalbladet forsøge at lave en

ARRANGEMENTSKALENDER
Kalenderen vil løbe et år frem i tiden.

ma. 23. feb. 19.30 Foredrag ved Ole Sohn Vrejlev-Hæstrup Skole Lokalhistorisk Forening

ma. 23. feb. 18.30 Generalforsamling Poulstrup Forsamlingshus Borgerforeningen

fr. 6. marts 18.00 Hovedgeneralforsamling Vrejlev-Hæstrup Hallen Sport 81

lø. 7. marts 18.30 Revy Poulstrup Forsamlingshus Cralpraj   Udsolgt

on. 11.. marts 19.00 Generalforsamling Multinetværket Sognehuset

fr. 20. marts 18.00 Forårsfest Poulstrup Forsamlingshus Menighedsrådet

ma. 23. marts 19.00 Foredrag ved Vrejlev-Hæstrup Skole Kulturelt udvalg

Lene Tanggaard Pedersen

lø. 28. marts 9.00 Generalforsamling og Aktivitetshuset Vrejlev-Hæstrup

udflugt Lokalhistoriske Forening

sø. 29. marts 13.00 Gymnastikopvisning Vrejlev-Hæstrup Hallen HUGF

on. 8. april    ? Afslutning på badminton Vrejlev-Hæstrup Hallen Poulstrup Badminton klub

sø. 19. april 10-14 Loppemarked Harken Hallen HUGF

on.20.  – lø. 23. maj . 4 dags tur til Nordsjælland Aktivitetshuset

sø 7. juni 10.30 Klostermarked Vrejlev Kloster Kirsten Blichert

fr. - sø. 19.-21. juni Muslejr Thoruphede spejdercenter KFUM spejderne

ti. 23. juni Sct. Hansbål Harken Hallen HUGF

ti. 23. juni Sct Hansbål Ministrup Børnenes Jord

lø. 27. juni 13.00 Fødselsdagsfest Munistrup Børnenes Jord

Uge 27 Sommercamp Vrejlev-Hæstrup Hallen H a l l e n

ti. 30. juni 12.00 Grill /afslutning Aktivitetshuset Aktivitetshusetsvenner

ons. 15. juli 20.00 Koncert Hæstrup Kirke Menighedsrådet

Uge 30 Dana Cup Vrejlev-Hæstrup Hallen Sport 81

fr. 7. aug. 20.00 Koncert Vrejlev Kirke Menighedsrådet

lø - sø 26.-27. sep. Kunstudstil l ing Vrejlev-Hæstrup Skole Kunstudvalget

lø. 31. okt 18.00 Gammel  elevfest Vrejlev-Hæstrup skole Jeres gamle lærere

lø. 14. nov. 18.00 Julefrokost Vrejlev-Hæstrup Hallen H a l l e n

to. 26. nov. 19.00 Skolefest Vrejlev-Hæstrup Skole Vrejlev-Hæstrup Skole
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LOKALbladet

 FORSIDEBILLEDET

Udebliver Lokalbladet: Ring tlf. 98 98 80 63

LOKALBLADET

Forsidebilledet fra nytårsaften varsler at der kommer no-
get nyt forude. For Lokalbladet betyder dette nye at vi har
sagt farvel til Knud Birch, som den der har stået for bladets
layout i de sidste otte år, og at vi med dette nummer siger
god dag til Else Marie Nielsen, som den der fremover vil stå
for bladets layout. Der er endnu ikke sket de store foran-
dringer, men hen ad vejen regner vi med at Else finder sin
egen stil. Vi i redaktionen ønsker hende velkommen til et
godt samarbejde.

For lokalbladet blev 2008 et rimeligt godt år, selv om vi
kom ud af året med et mindre underskud. Der har været god
økonomisk opbakning fra alle foreninger,  institutioner og
annoncører, dog må vi konstaterer at opbakningen fra  eg-
nens beboere godt kunne være bedre, idet kun en trediedel
af områdets ca. 900 husstande har benyttet det indlagte gi-
rokort.

Det har igennem mange år været helt almindeligt at man
har indbetalte 100 kr.til bladet, men i løbet af de senere år er
alle udgifter steget betydeligt og kun i kraft af en ihærdig
indsats fra vores annonceagent Per Hansen, har vi været i
stand til at have en rimelig økonomi, men nu er målet nået
for antallet af annoncer. Vi håber derfor at flere i det kom-
mende år vil benytte girokortet, da det giver mest når vi
løfter i flok, det er dog  fortsat frivilligt hvor meget man vil
give. Var der blot 50 husstande mere der betalte til bladet
ville økonomien være positiv.

Det er også et stort plus for bladet at vi har en stor læser-
skarer uden for området, for på den måde kommer vi i kon-
takt med mange mennesker og gør Vrejlev-Hæstrup kendt
også  uden for Vendsyssel. Bladet sendes uden for området
i ca. 200 eksemplarer dels til tidligere beboere men også til
byråd og andre offentlige institutioner. Det blad der kommer
længst væk sendes til Equador.

Erik Jess
Kasserer

Velkommen til et nyt år
med Lokalbladet

Med dette billede fra Poulstrup ønsker Lokal-
bladet sine læsere, foreningerne, institutio-
nerne og  annoncørerne et godt nytår

Udennavn-2 05-02-2009, 07:551
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Udpluk fra Hjørring Kommunes oplæg til „Område-
fornyelse i fire landsbyer“:

Hjørring Kommune blev i 2006 udnævnt til
kulturarvskommune af Kulturarvsstyrelsen og
Realdania. Fokus i dette projekt har været i særlig grad
at arbejde med og udvikle kulturarven som ressource i
forhold til bosætning, turisme og erhverv. Hjørring Kom-
mune har i efteråret 2007 afsluttet projektet „Kulturen
mellem Kyst og Land“, hvor kommunens kulturhistori-
ske og landskabelige værdier er tydeliggjort og
revitaliseret som strategisk udviklingspotentiale for kom-
munen. Hjørring Byråd har udvalgt de fire landsbyer
Poulstrup, Tolne, Uggerby og Vrensted til byfornyelses-
projektet bl.a. på baggrund af de landskabs- og kulturarv-
sværdier, som er beskrevet i kulturarvsprojektets del-
rapporter „Kulturarvens mønstre i landskabet“ og
„Landsbyer og hovedgårde“. Byerne vurderes alle at
have udviklingspotentiale og kunne fungere som
inspirationseksempler for kommunens øvrige landsbyer
i forhold til hvordan lokal kulturarv kan aktiveres til styr-
kelse af landsbyidentitet og selvopfattelse til gavn for
såvel lokalmiljøet som evt. tilflyttere og turister. Byerne
er udvalgt for, gennem afhjælpning af byernes proble-
mer og behov for fysiske forbedringer, at fremtidssikre
deres videre udvikling. De fire landsbyer rummer såle-
des repræsentative værdier, hvor unikke by - og
landskabsrum, forskelligartede geografiske placeringer
og infrastrukturelle og bymæssige variationer kan være
med til at skabe synergi i landsbyudviklingen.

Byfornyelsen og bedre

Se den fulde beskrivelse på:
http://www.poulstrup.net/fundanemt/files/Ansoegning-omraadefornyelse-hjoerringkom.pdf

Her er et eksempel på naturlig fartbegrænsbbing  på Hovedgaden i 1950-erne

Hovedgaden 135

Tekst: Henrik Hansen
Foto: Arkivfoto

ByfornyelseTEMA

Her er der plads til den foreslåede byport/fartbegrænsning
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Kommunens oplæg førte til et bor-
germøde i Poulstrup. Her er et referat
fra „Idémødet for byfornyelse i Pouls-
trup“ d. 19. november 2008, som blev af-
holdt i Poulstrup Aktivitetshus.

Formand for Landsbyforum, Kristian
Kjær, bød velkommen til de 37 mødedel-
tagere og glædede sig over den store in-
teresse for at udvikle Poulstrup i positiv
retning. Kristian Kjær fortalte om forrige
uges møde hos kommunen, med de fire
landsbyer, Tolne, Vrensted, Uggerby og
Poulstrup, som er udvalgt til
byfornyelsesprojektet i Hjørring kom-
mune. Byerne vurderes alle at have
udviklingspotentiale og til at kunne fun-
gere som inspirationseksempler for kom-
munens øvrige landsbyer i forhold til,
hvordan lokal kulturarv kan aktiveres til
styrkelse af landsbyidentitet og selv-
opfattelse til gavn for såvel lokalmiljøet
som evt. tilflyttere og turister. Byerne er
udvalgt for, gennem afhjælpning af byer-
nes problemer og behov for fysiske for-
bedringer, at fremtidssikre deres videre
udvikling. De fire byer og dermed også
Poulstrup skal „sende“ 5 – 6 personer til
møde hos kommunens Plan og
Udviklingsafdeling, tirsdag d. 2. decem-
ber, hvor de skal fremlægge idéer om by-
fornyelse for kommunens folk

Herefter var debatten fri og mange
gode forslag og idéer kom på banen:

F. eks. Plejehjemmets fremtid? Bedre
trafiksikkerhed og nedsættelse af bilers
hastighed i Poulstrup. Købmands-
butikkens fremtid? Belysning i Poulstrup?
Torveplads i Poulstrup? Forbedring af
huse i Poulstrup? Bedre „reklame“ for
Klosterruten og de andre seværdigheder
vi har. Nye og bedre byskilte/byport? Få
gang i byggeriet på Tjørnager?

Følgende personer meldte sig til ar-
bejdsgruppen, som skulle „koge“ idéerne
fra „idémødet“ sammen og fremlægge det
for kommunen på mødet d. 2. december:
Henrik Smith, Tommy Rømer, Kim Stok-
bro, Allan Matthiasen, Knud Birch An-
dersen, Edith Jess, Jens Ole Frederiksen,
Per Thomsen, Jens Jørgen Andersen og
Henrik Hansen.

Det efterfølgende møde hos Hjørring
Kommune

Referat fra mødet d. 2. december 2008
hos Plan- og udviklingsafdelingen, Hjør-
ring Kommune, vedr. områdefornyelse.
Mødedeltagere fra arbejdsgruppen i
Poulstrup: Allan Matthiasen, Henrik
Smith, Tommy Rømer, Kim Stokbro og
Henrik Hansen.

Medarbejderne fra Plan- og Udvikling
bød velkommen til repræsentanterne fra
Tolne, Vrensted, Uggerby og Poulstrup.
Øvrige mødedeltagere var to medarbejdere
fra COWI, der er en ledende international
rådgivningsvirksomhed, som arbejder med
ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi
over hele verden og politikerne Ole Ørnbøl
(S) og Per Harfeld (V).

COWI havde lavet et spændende
forslag (inspirationsmateriale) til byfor-
nyelse og trafiksikkerhed i de fire byer. I
forslaget for Poulstrup havde COWI fire
„nedslagsområder“ på forbedringer og
forandringer, som de mener vil  gavne
Poulstrup og dem præsenterede de for os
i arbejdsgruppen.

dre
COWI´s forslag var som beskrevet

herunder og efterfølgende behandlede vi
forslagene i arbejdsgruppen. Vi var enige
med COWI i nogle forslag og havde æn-
dringer og forbedringer til andre.  Vores
(arbejdsgruppens) kommentarer og æn-
dringsforslag står skrevet med fed kursiv
skrift:

A. Vejchikane / indsnævring af Ho-
vedgaden ved byskiltet mod nord, såle-
des farten skal sænkes for at passere chi-
kanen. (a la Børglum). Chikanen skal kom-
bineres med en bedre og tydeligere skilt-
ning vedr. hvor Poulstrup by begynder.
Dette forslag tilslutter vi os, men ønsker
noget lignende lavet på Gl. Rønne-
bjergvej, hvor der også køres alt for hur-
tigt ind i byen. Her færdes der rigtig mange
børn til og fra Børnenes Jord, ligesom der
færdes mange ældre, som skal til og fra
Poulstrup Aktivitetshus.Forslaget ligger
meget tæt op ad det forslag vi i forvejen
havde lavet i arbejdsgruppen.

trafiksikkerhed i Poulstrup

Tekst: Henrik Hansen
Foto: Arkivfoto

Byfornyelse TEMA

Hovedgaden som den ser ud i dag
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B. Det trafikfarlige område på Hoved-
gaden ud for skolen, skal laves til et 40
km/t område med let hævet og farvet as-
falt. 40 km/t området stopper lige efter
busskuret, som står på skolens græs-
plæne. Der skal desuden laves fodgæn-
gerfelt over Hovedgaden, således gående
og cyklister kan gå sikkert over vejen. I
forlængelse af fodgængerfeltet skal der
laves en sti, så fodgængerne og de træk-
kende cyklister, kan gå direkte ind på ind-
kørslen til SFO´en og derfra gå enten til
venstre og ind i SFO´en eller gå til højre
mod cykelkælder og skolen. Samtidig skal
der laves en ændring af cykelstien, såle-
des den ikke ender direkte ud i et bus-
stoppested, som den gør i dag. På et smalt
område vest for busstoppestedet skal der
laves en udsigtsterrasse med bænk(e), så
der bliver mulighed for, at nyde den
skønne udsigt mod vest. Også dette for-
slag tilslutter vi os og forslaget ligger li-
geledes meget tæt op ad det forslag vi
selv har lavet i arbejdsgruppen. Tanken
om en udsigtsplads og en sti fra fodgæn-
gerfelt har vi ikke tænkt ind i vores for-
slag, men det er rigtig gode idéer, som vi
tilslutter os, såfremt økonomien rækker til
det.

Der foreslås enkelte steder med vej-
chikaner i det midterste stykke af Hoved-
gaden. Chikanerne skal laves således, at
cyklister kan køre indenom (mellem vej-
chikane og fortov). Enkelte vejchikaner
ser vi som en god idé, da Hovedgaden er
meget lang og mange bilister derfor kører
for hurtigt gennem byen. Godt der tages
hensyn til cyklisterne, som der er blevet
mange flere af efter ændringer i skolebus-
kørslen. Huse på Birkager og en del af
Hovedgaden (ca. fra Engkærvej og til
Høngården), er bygget efter Bedre Byg-
geskik. På dette stykke af Hovedgaden
foreslog COWI at vejen skulle laves smal-
lere (til ca. 6 meter) og det ville de gøre
ved, at lægge en ekstra række fortovs-
fliser i begge sider. Dette modsatte vi os i
arbejdsgruppen, da det vil forringe vilkå-
rene for cyklisterne, som vil komme endnu
tættere på både parkerede biler og bilerne,
der kører i Hovedgaden. I stedet beslut-
tede vi, at der skal stribes en cyklist-
kørebane op i begge sider af hele Hoved-
gaden, således der bliver en „cykelsti“ i

vejkanten, hvor cyklisterne kan køre mere
sikkert. Opstribningen af „cykelstier“ vil
også give bilisterne et indtryk af en smal-
lere Hovedgade og det skal få dem til at
sænke farten. Vi gjorde samtidig COWI
opmærksom på, at mange husejere i
denne del af Hovedgaden ikke har mulig-
hed for at parkere deres bil på egen grund
og derfor ønsker vi forslag til parkerings-
lommer (evt. ved at fjerne en række
fortovsfliser nogle steder og lave
parkeringslommer - dette er fx lavet i Jer-
slev). A. Hvordan det teknisk kan
lade sig gøre overlader vi til COWI og
kommunens eksperter på området.  Sam-
tidig skal der plantes allétræer og sættes
parklamper op i stedet for den nuværende
gadebelysning med grimme gittermaster.
Det tilsluttede vi os og det er også med i
vores egen planlægning. Det vil give
Poulstrup et meget flottere „landsby-
look“.  Enkelte steder kan der også place-
res blomsterkummer og bænke på forto-
vet. Arbejdsgruppen siger OK til
blomsterkummer, træer og parklamper fra
arbejdsgruppen.  COWI foreslog også en
forskønnelse af købmandens p-plads med
beplantning med træer. Dette modsatte
arbejdsgruppen sig, da vi i første og frem-
mest skal have fat i en ny købmand og
derefter kan vi evt. se på p-pladsen. Vi vil
meget hellere lave et borgertorv med bål-
hytte samt borde og bænke, i forbindelse
med Børnenes Jord og Poulstrup Aktivi-
tetshus. Dette område er i forvejen bør-
nenes mødested og de voksne og ældres
mødested. Dette torv kunne blive vores
nye samlingssted midt i Poulstrup, hvor
alle byens borgere, uanset alder, kan mø-
des til arrangementer og hyggeligt sam-
vær.

Herefter skulle vi i arbejdsgruppen
give nedslagspunkterne prioriteringer og
de blev således:

Arbejdsgruppen har nedslags-
punkterne A og B, som de absolutte første-
prioriteter og mener, at det bør være ét sam-
let projekt. Det vigtigste er at få nedsat ha-
stigheden på biler, som kører ind ad Ho-
vedgaden i Poulstrup fra nord og fra øst ad
Gl. Rønnebjergvej, samt opnå en forbed-
ring af trafiksikkerheden ved skolen.

Andenprioritet giver arbejdsgruppen
projekterne C og D med opstribning

af cykelsti og parkeringslommer i Hoved-

gaden, samt enkelte vejchikaner, samt
udskiftningen af de gamle grimme gitter-
master/gadelys med parklamper. (Vi øn-
sker desuden rækken af parklamper for-
længet med ca. 800 meter mod nord, såle-
des cykel/gangstien til kirken og Sogne-
huset bliver oplyst).

Tredjeprioritet giver arbejdsgruppen
projektet med borgertorvet, som vi bræn-
dende ønsker os, men vi skal allerførst
have forbedret trafiksikkerheden i byen
og det er vi enige om, at det bliver gjort
bedst muligt med ovennævnte forslag
med arbejdsgruppens ændringer.

Vores succeskriterier for område-
fornyelsen er således: Vi ønsker først og
fremmest bedre trafiksikkerhed i Hoved-
gaden og på Gl. Rønnebjergvej. Denne
forbedring og det nye „look“ Poulstrup
vil få, skal på sigt give udvikling og vækst,
således at endnu flere finder det attrak-
tivt at flytte til Poulstrup.

Arbejdsgruppens ændringsforslag
blev vel modtaget hos COWI, Plan- og
Udviklingsafdelingen og hos de to poli-
tikere, som tog vores forslag og idéer til
efterretning.

Til slut orienterede kommunens Plan-
og Udviklingsafdeling om det fortsatte
arbejde med at søge om midler til gen-
nemførslen af projekterne og tids-
horisonten for dette.

Herudover har arbejdsgruppen delt sig
i fokusgrupper, som arbejder med følgende:

1. Hvad vil kommunen med Plejehjem-
met Poulstruplund, som ikke bliver brugt
mere?

Hvad vil vi med plejehjemmet, hvis
det ikke skal bruges mere?

Hvis det skal sælges skal vi på ba-
nen med idéer og forslag vedr. et evt. køb.
Der er jo mange muligheder, som fx
Hostel, vandrehjem, „Julemærkeagtig“
skole, overnatningssted ved afholdelse
af træningslejre for udenlandske klubber
i samarbejde med hallen/idrætsforenin-
gen. Overnatningsstedet kan også benyt-
tes ved de tilbagevendende arrangemen-
ter som Dana Cup (400 – 500 overnat-
tende gæster), Forever Living Products
Sommercamp (500 – 600 overnattende
gæster) + muligheden for flere lignende
arrangementer.

2. Da Poulstrup er den by med flest
huse bygget efter „Bedre Byggeskik“

Tekst: Henrik Hansen
Foto: Arkivfoto

TEMA Byfornyelse
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(nogle huse på Birkager og Hovedgaden)
ønsker vi de huse, der er mangelfuldt el-
ler forkert renoveret, ført tilbage til stilen
med „Bedre Byggeskik“. Der kan ydes råd,
vejledning og økonomisk tilskud til for-
målet, så derfor skal vi sammen med kom-
munen informere de enkelte husejere om
mulighederne. Andre byer med mange huse,
der er ført tilbage til „Bedre Byggeskik“ er
faktisk blevet en slagsseværdigheder, som
folk/turister kommer langvejs fra for at se.
Desuden ønsker vi Hovedgaden 33 jæv-
net med jorden, da huset er en ruin, som
er en skamplet for byen. Vi samarbejder
med kommunen om en mulig løsning.

3. Kan vi i arbejdsgruppen hjælpe i
bestræbelserne for at få en ny købmand
til Poulstrup? Henrik Smith har haft kon-
takt til bestyrelsen for butikken og der
arbejdes videre med at finde en ny køb-
mand. Derudover har Henrik Hansen
ophængt “salgsmateriale“ i tekst og
billeder om købmandsbutikken og Pouls-
trup hos Dagrofa i Hjørring, hvor mange
af midtvendsyssels købmænd og kiosk-
ejere handler ind.

Desuden er vi i gang med, at finde ud
af hvordan vi kan søge midler hos LAG
Vendsyssel (Det tidligere Leader Plus
midler / EU penge)  http://
www.leaderplus.dk/ De lægger stor vægt
på fx nye idéer, at der skabes nye arbejds-
pladser i landsbyerne, at der er en mål-
gruppe osv. Måske kan vi søge hjælp,
hvis plejehjemmet skal have ny funktion
eller til andre idéer i Poulstrup, for mulig-
heden for at få betydelige midler til lands-
byer er rent faktisk tilstede hos LAG Vend-
syssel. Aktionsgruppen LAG Vendsys-
sel er en forening, som vil drive udviklin-
gen af landdistrikterne i bredt samspil
med lokalsamfundet.

seværdigheder, som folk/turister
kommer langvejs fra for at se. Desuden
ønsker vi Hovedgaden 33 jævnet med jor-
den, da huset er en ruin, som er en skam-
plet for byen. Vi samarbejder med kom-
munen om en mulig løsning.

Kan vi i arbejdsgruppen hjælpe i be-
stræbelserne for at få en ny købmand til
Poulstrup? Henrik Smith har haft kontakt
til bestyrelsen for butikken og der arbej-
des videre med at finde en ny købmand.
Derudover har Henrik Hansen
ophængt “salgsmateriale“ i tekst og

billeder om købmandsbutikken og Pouls-
trup hos Dagrofa i Hjørring, hvor mange
af midtvendsyssels købmænd og kiosk-
ejere handler ind.

Desuden er vi i gang med, at finde ud
af hvordan vi kan søge midler hos LAG
Vendsyssel (Det tidligere Leader Plus mid-
ler / EU penge)  http://www.leaderplus.dk/
De lægger stor vægt på fx nye idéer, at der
skabes nye arbejdspladser i landsbyerne,
at der er en målgruppe osv. Måske kan vi
søge hjælp, hvis plejehjemmet skal have
ny funktion eller til andre idéer i Pouls-
trup, for muligheden for at få betydelige
midler til landsbyer er rent faktisk tilstede
hos LAG Vendsyssel.

TEMAByfornyelse

 Aktionsgruppen LAG Vendsyssel er
en forening, som vil drive udviklingen af
landdistrikterne i bredt samspil med lo-
kalsamfundet.

Foreningen er åben for alle, som vil
være med til at gøre en forskel og sætte
mere fart på erhvervslivet, skabe nye job
og gode levevilkår i området. Aktions-
gruppen er støttet af Fødevareministeriet
og EU. Der var fx 3.35 mio. kroner til at
støtte projekter, der kunne skabe udvik-
ling i vores landdistrikter i hvert af årene
2007 og 2008. Bestyrelsen for Vendsys-
sel aktionsgruppe indstiller støtteegnede
projekter til Fødevareministeriet, som ad-
ministrerer landdistriktsprogrammet.

Hovedgaden som den ser ud i dag
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 Læs mere om gruppens vision og mål på
hjemmesiden http://www.lag-vendsyssel.dk/ hvor
du også kan hente udviklingsstrategien og tjekke
hvordan vi selv kan søge penge til et projekt og
skriv til gruppen, hvis du vil være med i forenin-
gen. På hjemmesiden kan man også læse om hvad
de lægger vægt på og hvad de tidligere har støttet.

„Arbejdsgruppen for byfornyelse i Poulstrup“
mødes allerede først i 2009 for at arbejde videre
med de mange gode idéer og projekter, som kan
gøre Poulstrup til et endnu bedre sted at bo. I
Poulstrup vælger vi nemlig udvikling frem for af-
vikling! Vi har en attraktiv central geografisk pla-
cering midt mellem Hjørring og Brønderslev og
tæt ved motorvejens afkørsel 5. Poulstrup er en
aktiv by med mange børnefamilier, skøn natur og
et rigt foreningsliv, håndværks- og service-
virksomheder og pengeinstitut, dagplejere, bør-
nehave, skole med fritidsordning, rideklub, idræts-
forening, spejdere, ungdomsskole og klub, put &
take fiskesøer, forsamlingshus, aktivitetshus,
idrætshal og „Ministrup“ Børnenes Jord, som blev
kåret til Årets Børneby i Nordjyllands Amt i
2006. Se mere på www.poulstrup.net

Vrejlev-Hæstrup Skole

TEMA Byfornyelse

Her foreslås en regulering af trafikken ved skolen
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Træningsstart for 5-9-årige piger og
drenge foregår engang i april. Informa-
tion kan læses i næste nummer af
HUGF Nyt, der udkommer 1. april eller
på foreningens hjemmeside.

Er du interesseret i at komme i gang
med at spille fodbold i Harken, kan du
ringe til Karl Erik Pedersen og høre
nærmere om træningen på tlf. 98986206
eller 22321985.

Vintersæsonen er stadig godt i gang
i senior-afdelingen i HUGF. Der er god
tilslutning og godt humør på begge hold.

Seniordanserne går ivrigt op i at lære
nye danse, der skal bruges både hoved
og krop for at få det til at fungere. Det er
de rigtig gode til, men heldigvis kommer
der også tit en lun bemærkning, så alle
må bruge lattermusklerne lidt.

„Harmonisterne“ - navnet betyder
der er harmoni på holdet. Deltagerne på
holdet laver det de kan hver især, men
alle er enige om, at der helst skal sved på
panden hver gang. Det sker på forskellig
måde, f.eks. med bolde, konkurrencer,
bevægelse med musik m.m.

Nu er sæsonen snart slut for
gymnastikafdelingens aktiviteter, men et
af holdene – slankeholdet – optager lø-
bende nye deltagere, så her er det endnu
ikke for sent at være med. Så mød op
hos HUGF’s slankehold, Tirsdag kl.
19.00 i Harkenhallens Cafeteria. Op-
start 50 kr. derefter 10 kr. pr. gang.

HUGFs Gymnastikafdeling inviterer
til årets store gymnastikopvisning i
Vrejlev-Hæstrup Hallen, Poulstrup, søn-
dag d. 29. marts kl. 13.00.

Igen i år kan vi præsentere en masse
store flotte hold til vores årlige
gymnastikopvisning.

Ca. kl.. 15.00 er der en pause, hvor
vi serverer kaffe og kage. Herefter fort-
sætter opvisningen med resten af hol-
dene.

Vi håber, I har lyst til at deltage i en
hyggelig eftermiddag i gymnastikkens
tegn.

En årlig tilbagevendende begivenhed
i Harken er, når vi slår dørene op for
det store loppemarked i hallen. Søndag
d. 19. april 2009 vil Harkenhallen for-
håbentlig være fyldt med gode loppe-
fund, der sælges til meget rimelige pri-
ser. Evt. overskud vil gå til foreningens
ungdomsarbejde. Vi håber at I, som de
forrige år, har nogle gode effekter klar
til os, når vi samler ind i lokalområdet
onsdag d. 15. april fra sidst på efter-
middagen. Man er også hjertelig velkom-
men til at aflevere sine sager i hallen
lørdag d. 18. april om formiddagen. Vi
siger på forhånd tak, og glæder os til
endnu en dejlig loppemarkedsdag i Har-
ken.

HUGF

Inviterer til

Årets store gymnastikopvisning

 i Vrejlev-Hæstrup Hallen, Poulstrup

Søndag d 29. marts kl. 13.00

Igen i år har vi den store glæde at kunne præsentere en masse
store flotte hold, til vores årlige gymnastikopvisning.

Ca. kl. 15.00 er der en pause, hvor vi serverer kaffe og kage.
Herefter fortsætter opvisningen med resten af holdene, samt et dygtigt gæstehold.

Vi håber I har lyst til at deltage i en hyggelig eftermiddag i gymnastikkens tegn.

Med venlig hilsen

HUGF Gymnastik

Lørdag d. 7. februar starter vi
med træningen for herrer og da-
mer i seniorafdelingen samt alle
oldboys spillere. Juniorspillerne
og drenge- og pigeholdene holdt
også standerhejsning denne dag.

Fra HUGF

HARKEN  HUGF

Tekst: Åse Hvidberg Henriksen
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Nicheproduktionerne blomstrer i landdistrikterne i disse år.
Mange går med ideer om et eller andet, men det er de få, der får
ideerne ført ud i livet. Inge Christensen er en af dem der prø-
vede sin ide af – og med succes.

Ny nicheproduktion tog sin begyndelse i 2004 på
Gønderupvej 10 i Poulstrup. Her er der forvejen travheste og
ørredfiskeri i Put and Take søer, men da fruen i huset, Inge
Christensen i 2003 stopper på arbejdsmarkedet kommer der til
at ske noget nyt. Inge fortæller, at hun altid har været fascineret
af glaskunst så derfor meldte hun sig i 2003 til et weekend
kursus i samme. Heldigvis var de alle begyndere, fortæller Inge,
for det var svært – det tog alt for lang tid – var helt sikker på at
det ikke lige var mig, men jeg fik da noget glas til et hus skåret
til og fik det med hjem. Hjemme fik det lov til at ligge en måneds-
tid, inden jeg tog mig sammen til at turde kigge på det igen og
prøve at lime huset sammen. Resultatet var måske ikke jordens
bedste – til gengæld var jeg bare helt „fanget“ af glasset og
herefter tog det hele fart.I løbet af det næste år blev der anskaf-
fet nødvendigt værktøj, skæregrej og ovn til at brænde glasset
i, samt maling i alle regnbuens farver.

Inge siger, at det er meget få, der forhandler maling til glas-
kunst. I starten købte hun det i Silkeborg, i dag foregår det over
nettet.

Hun er også altid på jagt efter kulørt glas, for skal det købes
knust og i små poser bliver produktionsprisen på tingene for
høj. Derfor er hun flittig gæst på loppemarkeder og lign. Som
hun fortæller, er det blevet en hel „dille“ at kigge efter farvet
glas – især glas i røde farver er svært at få fat i, fordi glas i røde
farver sjældent er gennemfarvet. Glasset knuser hun selv, så
stykkerne passer til at dekorere med.

Også produkthandleren får jævnligt et besøg. Her er det
kobbertråd og andet skinnende metaltråd, der har interesse.

Inge er i dag meget glad for, at de bor på en gård med et
rimelig stort stuehus, for bare skærebordet kræver meget plads
og der skal også være plads til lidt udstilling, selvom vare-
sortimentet ikke er særlig stort, da hun ikke kan følge med bestil-
lingerne. Det endda på trods af at der ikke er gjort ret meget for
at reklamere for kunsten.

Hun har i tre år i træk udstillet til juleudstillingen i Pouls-
trup og derforuden været inviteret til at udstille på Amager og
ellers er hendes glaskunst blevet kendt ved at spredes fra mund
til mund – det  kommer dog vidt omkring, da der er kunder både
i Australien og på Færøerne.

Hvis man kommer med et fotografi af sit hus - og gerne med
mål, så er hun også mester for at lave et i mini format. Måske er
det ikke så mærkeligt, at der har været travlt både i efteråret og
op til jul. Der ligger også bestillingsarbejde, for folk venter gerne
på det.

Arbejdet med glasset skal dog ikke fylde hele mit liv siger
Inge, der skal også være plads til familieliv – og især de otte
børnebørn, hvoraf de største også gerne afprøver glaskunstens
verden.

Glaskunst i Poulstrup

TEMA GLASKUNST

Tekst: Kirsten Mouritsen
Foto: Erik Jess
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Orientering om Vrå, Vrejlev-Hæstrup Skolecenter

Vrejlev-Hæstrup skole har lige gen-
nemført et vellykket pilotprojekt „ Det
sunde liv „. En generel indsats som sigter
på at fremme elevernes sundhed og triv-
sel med en udvalgt 8. klasse som mål-
gruppe.

Projektet havde bl.a. som fokus: - at
fremme elevernes trivsel og velvære, - at
forbedre elevernes kondition, - øge ele-
vernes glæde og selvværd, at eleverne
spiser sundt og inddragelse af forældrene.

Forældrene og elever blev inviteret
til forældremøde som en start på projek-
tet. Deltagerprocenten var tæt på hun-
drede. Skoleleder Hanne Thorup orien-
terede om projektet. Der blev undervist
i mad og sundhedsfremme ved sund-
hedsplejerske Connie Faurholt og mo-
tion ved lærer- og børnekultur-
medarbejder Erik Jan Pedersen. Lærer
Karin Münster og lærer Bo Jensen har
været koordinatorer på projektet. Pro-
jektet er tværfagligt på tværs af sekto-
rer i Hjørring Kommune.

Evalueringen viser, at samtlige ele-
ver på hver deres måde har profiteret af
indsatsen, samt at eleverne bliver rolle-
modeller for hinanden og andre elever
på skolen.

Evalueringen skulle have været la-
vet i juni men blev udsat til august må-
ned. På trods af sommerferien var resul-
tatet alligevel meget flot.

Pilotprojektet har resulteret i, at lærer-
teamet og skoleleder i overbygningen (7-
9 kl.) har ønsket at lave et lignende pro-
jekt.

Projektet i overbygningen begyndte
i uge 41, hvor eleverne havde en

sundhedsfremmende uge med teori, mo-
tion og praktiske øvelser om det sunde
liv. I begyndelsen af december måned får
alle elever lavet en sundhedsprofil af Sund
By, Hjørring Kommune. Sundheds-
profilen består i en individuel samtale og
måling af kondition, blodsukker, vægt,
højde og fedtprocent. Samtalen består af
en række spørgsmål, der får den unge til
at tænke over, hvilke værdier der betyder
noget for den enkelte og hvad den unge
evt. kan gøre for at forbedre eget liv.

Lærerne tilbydes næste år at få lavet
en sundhedsprofil.

Inden sommerferien 2009 gentages
sundhedsprofilen og der laves en sam-
menligning.

På skolen vil der løbende være en
række aktiviteter i forskellige fag bl.a.:
Daglig motion, udregning af næringsind-
hold i skolemad udarbejdes i matematik,
8. klasser står i kantinen, forbedring af
kondition i idrætstimer samt fysiologi og
anatomi i biologi.

Sund mad er afgørende for et sundt
liv

Foredrag ved konsulent Frede
Bräuner på Vrejlev-Hæstrup skole

Menighedsrådet og Kulturel Sam-
virke i Poulstrup havde den 23. oktober
inviteret konsulent, foredragsholder og
forfatter Frede Bräuner til at holde fore-
drag på Vrejlev-Hæstrup skole. Frede
Bräuner har i en årrække arbejdet med
dårlige og utilpassede unge i
specialklasse i Århus Kommune.

De utilpassede unge var trætte eller
opkørte. De var blege og enten for fede
eller for magre. Skolen fik bevilliget øko-
nomisk tilskud til mad i skolen. Skolen er
heldags. De unge skulle alle spise fiber-
rig morgenmad og de fik vitaminer og mi-
neraler. Formiddagsmaden bestod af frugt
og grovbrød. Frokosten bestod af stort
ta´ selv bord med grønsager, kød og fiber-
brød. Eftermiddagsmaden bestod igen af
frugt, grønt og fiberbrød. Der var en gan-
ske lille egenbetaling. Efter en kort pe-
riode med den sunde mad vendte mange
af eleverne 180 grader og efter to år gik
de ud af 9. klasse med karakterer svarende
til landsgennemsnittet. Kosten har kolos-
sal og afgørende betydning for, hvordan
vi har det og fungerer i dagligdagen.

I begyndelsen af juli 2008 meddelte
undervisningsministeriet Hjørring kom-
mune at der blev givet en dispensation
for fælles ledelse af skoler.

For vores skolecenters vedkom-
mende drejer det sig om en 3-årig forsøgs-
periode fra 1. august 2008 til 31. juli 2011
med fælles ledelse af:

Vrå Skole
Vrejlev-Hæstrup Skole
SFO Enghaven, Vrå
SFO Skovgaarden, Vrejlev-Hæstrup
Børnehaven Skovager, Vrejlev-Hæ-

strup
Hjørring kommune har udnævnt Rolf

Nordsborg til skolecenterleder i forsøgs-
perioden.

Da både Vrå og Vrejlev-Hæstrup er
overbygningsskoler, vil der umiddelbart
ikke ske ændringer mht. flytning af hver-
ken elever eller lærere, men der er natur-
ligvis mulighed for at det frie skolevalg
kan medføre ændringer.

Skoledistriktet for Vrejlev-Hæstrup
bevares stort set uændret, mens der sker
ændringer for Vrå Skoles distrikt, dog kun
mht. overbygning. Elever fra Rakkeby
hører fra 7.klasse med til Bagterp Skole-
center og elever fra Hundelev hører fra
7.klasse med til Løkken Skolecenter. Hvor-
ledes det frie skolevalg får indflydelse på
denne ændring vides ikke.

På ledelsesniveau forbliver de nuvæ-
rende ledere i skolecentret med ændrede
jobfunktioner. En afklaring af disse funk-
tioner forløber i en proces, som forven-
tes at være afsluttet i løbet af skoleåret
2009/10 – i denne proces indgår også
SFO-ledere og børnehaveleder.

De 7 faglige ledere er: Britta Drivs-
holm, Carl-Otto Borup, Lars Westergaard,
Hanne Thorup, Arne Larsen-Ledet, Kir-
sten Biegel og Jytte Karlsen (konstitu-
eret for Mette Pedersen indtil 1/9 2009.)

De 2 skolebestyrelser i hhv. Vrå og
Vrejlev-Hæstrup tiltrædes af repræsentan-
ter fra SFO og børnehave (Vrejlev-Hæ-
strup), i øvrigt fortsætter de uændret og
med uændrede beføjelser.

Der oprettes et forretningsudvalg i
skolecentret med repræsentanter fra både
forældre og medarbejdere. Forretnings-
udvalget skal rådgive skolecenterlederen.
Mødeleder for forretningsudvalget er

Flemming Jensen.
Skolecentret omfatter ca. 760 elever,

ca. 100 medarbejdere og har et årligt bud-
get på ca. 40 millioner.

Venlig hilsen
             Rolf Nordsborg

Sunde unge på
Vrejlev-Hæstrup skole

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Fra Vrejlev-Hæstrup Skole
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Han havde et klart budskab: Sukker,
slik og hvidt brød er skyld i
koncentrationsbesvær, dårlig indlærings-
evne og adfærdsproblemer hos både børn
og voksne. Derfor skal det helt væk i hver-
dagen.

Ved at give de utilpassede børn sund
og nærende mad samt vitaminer og mine-
raler får de et bedre liv, hvor de kan kon-
centrere sig, hvilket igen fremmer
indlæringsevnen.

Rigtig mange unge får ikke morgen-
mad. De starter på et fladt dæk inden de
kommer i skole og hvem ønsker at cykle
på en flad cykel?

Stod det til Frede Bräuner skulle alle
elever have mad i skolen som de gør i
vores naboland Sverige samt Finland. Her
klarer børnene sig klart bedre, fordi de
hver dag får sund mad.

Unge skal ikke have lov til at forlade
skolen for at gå til bageren eller købman-
den. De er, som vi voksne, styret af lyst
og vælger stort set altid forkert. Når vi
voksne ikke kan finde ud af at vælge rig-
tigt, hvordan kan vi så tro børnene kan? I
skolernes kantiner skal der udelukkende
serveres sundt mad med mange fibre og
uden sukker, så vil vi snart se langt flere
indlæringsparate og afbalancerede børn
og unge.

Frede Bräuner viste et eksempel på
hvor meget sukker og usundt fedt en stor
del unge indtager dagligt. Det var helt
sikkert, at ingen af aftenens unge delta-
gere eller vi andre havde lyst til en cola
og burger den aften.

Han forklarede også at mange forsø-
ger at stabilisere blodsukkeret ved at
spise meget sukker på én gang. – Så får
man et højt blodsukker, der kort efter re-
sulterer i et lavt blodsukker, som man for-
søger at afhjælpe ved igen at spise mere
sødt. Blodsukkeret ryger op og ned. Ho-
vedet og hjerne går kold. Man bliver irri-
tabel og får en kort lunte.

Frede Bräuner er ikke i tvivl. Fiberrig,
sukkerfri, nærende mad er afgørende for
et godt sundt liv for os alle.

„Da 6. kl. i år skulle vælge skuespil,
var det lidt svært at finde et spil med så
mange roller – 25 – derimod var det ikke
svært at se at skuespillet „Bølle Bob“ var
lige sagen for os!

Vi blev hurtigt enige om, at vi havde
2 „Bølle Bob’er“ i klassen. Disse skulle
så dele den store rolle, så de på skift havde
en scene. Derimod var der absolut kun 1
Fru Basse, så hun måtte gennem den kæm-
pestore rolle helt selv, hvilket hun kla-
rede helt suverænt. Hr  X er også en me-
get stor rolle, og der måtte virkeligt
knokles. Der var kun 1, der kunne tale dia-
lekt,  til gengæld  kunne de alle synge
rigtig godt – og sådan gik det meget  fint
med at fordele alle roller til stor tilfreds-
hed.

Det var en lang og sej proces at få
sådan et stort stykke op at stå, - alle 25 +
2 dertil knyttede lærere og 1 stk skuespil-
ler de sidste dage havde jo en mening om
alt og alle!

Processen blev meget lærerig .
Danskfagligt er det en vigtig brik i det
store spil om danskfagets alsidighed.
Spillet blev godt modtaget af både store
og små – og vi på skolen er stolte af endnu
et meget vellykket skuespil for elever og
forældre.

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

BølleBob årets
skuespil

Af Connie Faurholt
Sundhedsplejerske Vrejlev-Hæstrup skole
connie.faurholt@hjoerring.dk

Kom og hør hvad
Lene Tanggaard

har at sige!

Mandag d. 23. marts klokken19.00
på Vrejlev-Hæstrup Skole afholdes
vinterens tredie foredrag arrangeret af
Kulturelt Udvalg  for Vrejlev-Hæstrup.

De tre foredrag har alle haft til formål
at styrke vore muligheder for  at
håndtere vor hverdag bedre, når vi står
i de problemer der uvægerligt kommer
til os.

Det første foredrag handlede om
problemet: Hvordan handler vi mere på
at der er sammenhæng mellem kost og
indlæring.

Det næste handlede om problemet:
Tager vi os af de  børn, der tumler med
sorgproblemer på grund af, at de har
syge forældre, der måske vil dø fra dem.

Det sidste foredrag i rækken holdes
af can. psyk. Lene Tanggård, som den
3. september  i en alder af 34 år, mor til to
og gift med præsten i Gedsted, tiltrådte
som professor i pædagogisk psykologi
ved Ålborg Universitet.

Emnet er Den rummelige
folkeskole, som jo kan være et bredt
emne, men Lene Tanggård  er kendt
for sin  indstilling til  undervisning
som går på, at enhver kreativitet
kræver et fagligt fundament, fornyelse
sker på baggrund af kendskab til
traditioner. Virkelig livsglæde opstår
ved virkelig at kunne noget. Det er
gældende både i virksomheder , i kunst
og i undervisning .

Det bliver sikkert en spændende
aften, hvor alle kan være med og vi igen
får mulighed for at lære noget unge  som
gamle.

Entre 20 kr. øl og vand kan købes i
pausen

        Kulturelt udvalg  for
                         Vrejlev-Hæstrup

Passer skolen til dit barn
eller passer dit barn

til skolen?
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VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Tekst: 6  klasse
Foto: Erik Jess
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Dette indlæg skulle have været bragt
i sidste nummer af Lokalbladet, dengang
boede  Pia Broberg med to af sin tre børn
på Græsmarken 3, nu er hun flyttet og bor
på Lindager 15 i Poulstrup.

Den ældste Chris bor hos sin far. Ca-
sper på 8 år og Cassandra på 3 år bor
hver anden uge hos deres mor og hver
anden uge  hos deres far. Chris kommer
ind imellem på besøg.

Pia er fra Hjørring, hun har boet i
Guldager i flere år men flyttede til Græs-
marken d. 15. februar 2008.

Pia arbejder på Hydratech som lager-
chef. Fritiden i sommeren 2008 gik med at
male huset på Græsmarken samt være sam-
men med sine tre børn.

Casper går i Vrejlev-Hæstrup Skole i
2. klasse. Han går til springgymnastik i
HUGF, han glæder sig til at flytte til Pouls-
trup for så kan han selv gå til og fra skole.

Cassandra går i børnehave i Skov-
ager i Poulstrup.

Chris der er 10 år går på Muldbjerg-
skolen i specialklasse. Fra fødslen og til
han var 16 mdr. var han som alle andre
små i den alder en rigtig frisk dreng, men
så ændrede det sig, Chris fik feberkramper
og det blev behandlet med medicin. En
fjortendagstid senere blev forældrene
kontaktet af Chris‘ dagplejemor, han
havde fået høj feber og de kontaktede
derfor  lægevagten der gav besked om at
bruge den anviste medicin. Situationen
blev mere faretruende og der blev ringet
på 112. Den store dosis medicin gav den
lille dreng en skade for livet. Efter et stykke
tid kom Chris i dagpleje med en speciel
pasningsaftale.

Det unge par havde hørt om en spe-
ciel behandling i USA kaldet Doman me-
toden, og de rejste for egen regning til
USA, første gang uden Chris. Opholdet
varede en uge, og fra tidlig morgen til sen
aften blev der lavet træningsprogrammer
der skulle bruges ved hjemkomsten.

Træningen, der var meget hård og
tidskrævende, fortsatte i fem et halvt år
fra kl. 6 morgen til kl. 8 aften.

I dag  kan Chris gå med en rollator,
men som Pia siger, de var aldrig nået så
langt uden alle de frivillige, der hjalp dem
bl.a. med træningen på måtterne i Harken
Hallen. De frivillige har været  familien til
stor hjælp.

Pias mor har ydet sit bidrag bl.a.ved
at fremstille kort på   bestilling til forskel-
lige  lejligheder som fødselsdag, bryllup
m.m., og de blev solgt og pengene gik til
hjælp til Chris.

Det har været en svær kamp dels at
nå så langt, og dels det at kæmpe mod
systemet

Lokalbladet ønsker familien velkom-
men til Poulstrup og håber I må blive glade
for at bo her

GADESPEJLETKORT
FORTALT

Chris træner

Tekst: Henny Madsen
Foto: Pai Broberg

En lille Chris

Chris med Pia, Cassandra og Casper
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Et stort ønske blev opfyldt for os da
vi fik lov at opleve den ufatteligt flotte
grønlandske natur omkring
Kangerlussuaq, eller på dansk, Søndre
Strømfjord - nord for Polarcirklen, og som
ligger dybt inde i bunden af en af ver-
dens længste fjorde.

Vi ankom til Kangerlussuaq en fre-
dag formiddag sidst i oktober, og steg ud
af flyet til 20 graders frost, og under hele
opholdet lå temperaturen døgnet rundt
på ca. 20 – 30 frostgrader. Alle dagene
var vi så heldige at opleve et strålende
flot solskinsvejr, og det gør jo den stor-
slåede natur endnu mere fantastisk. Vi
rejste med Albatros, og hele holdet var
på ca. 30 personer.

Kangerlussuaq er den største af
Grønlands to internationale lufthavne for
civil trafik. Det er ikke en by som sådan,
faktisk har Kangerlussuaq først fået
bygdestatus i år 2001. Her bor permanent
4-500 mennesker, hvoraf de fleste er til-
knyttet lufthavnen. Der er et glimrende
supermarked, et posthus, en restaurant
(på hotellet), samt et par cafeterier, et di-
skotek (»Klubben«) og en bowlingbane
og en svømmehal, som man har arvet ef-
ter amerikanerne.

Det var amerikanerne, der under An-
den Verdenskrig anlagde lufthavnen.
Under navnet Blue West Eight etablere-
des i 1941-42 en stor flybase for enden af
den over 170 km lange Søndre Strømfjord.
Flybasen var strategisk vigtig, både un-
der Anden Verdenskrig og Den kolde
Krig. Da her var flest, var her stationeret

over 1400 mand. Med den øgede tekno-
logiske udvikling mistede basen imidler-
tid sin militære betydning, og i 1992
forlod amerikanerne stedet og overlod
faciliteterne og bygninger til Grønlands
Hjemmestyre. Vi besøgte også det lokale
museum, med rigtig mange informationer,
især om tiden med amerikanerne.

Landskabet og indlandsisen var blot
ét fantastisk aspekt ved rejsen: Når man
først én gang har smagt på den fuldstæn-
dig rene, krystalklare luft og har hørt den
øredøvende stilhed, bliver man for alvor
klar over, at Grønland er i en kategori helt
for sig selv.

Rejsen bød også på en tur i verdens
største biograf: Den nordlige halvkugles
stjernevrimmel, hvor vi kunne nyde sy-
net af Nordlyset. Kangerlussuaq er hæ-
vet over enhver tvivl et af de bedste ste-
der i verden at opleve dette mageløst
smukke og betagende fænomen. Vores

guide serverede efter aftenturen Grøn-
landsk Kaffe – for hele holdet. Det fore-
gik selvfølgelig udendørs, dog under en
tipi, men i 25 graders frost. Grønlandsk
kaffe er smagsmæssigt og visuelt en sær-
lig oplevelse at få serveret, og består af
whisky, kahlua, varm kaffe, flødeskum og
så bliver den afrundet med en flydende
flamme af antændt Grand Marnier – kaf-
fens sidste ingrediens.

En af udflugterne gik til indlandsisen.
Ruten fulgte den lange Sandflugtsdal
med den lige så lange smeltevandselv, der
på visse tider af året, inde fra indlands-
isen bruser af sted med sit grumsede, til
tider mælkehvide vand. Først passerede
vi Kangerlussuaqs interimistiske golf-
bane, siden kom vi forbi den ca. 400 me-
ter høje kegleformede klippe, Sugar Loaf
(Sukkertoppen).

REJSEBREV

Fortsætter side 30

Efterår i Polarcirklens rige.

Tekst: Inger Hansen
Foto: Inger Hansen
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Tak til det gamle
og goddag til det nye år.

Vi sluttede året med juleoptog og det bliver bedre
år efter år med udklædning af hestene og rytterne, det
er vi meget glade for.

Nye ting i 2009.
I 2009, skal klubhuset renoveres &
banerne vedligeholdes, samt den nye
dressur bane skal på benene, så vi
regner med opbakning fra forældre.

De første ting der sker i rideklubben.
I februar er der generalforsamling.
I starten af maj er der vores årlige
ministævne

Der er også stor opbakning fra forælderens side,
det er også vigtig at se, at de kan lide at komme i
rideklubben.

Der var ca. 30 heste og så kom Bjarne med heste-
vogn til at tage alle søskende    og forælder med og
det takker vi ham meget for. Vi startede med at ride fra
rideklubben og ned i gennem byen op på skolen, hvor
der var julemarked, der vendte vi om igen og red til-
bage til Poulstrup rideklub. Da vi kom tilbage til
rideklubben skulle den bedste udklædte hest og ryt-
ter kåres, i år blev det Lisa Therkildsen på jasmin. Så
var det tid til æbleskiver, saftevand og kaffe.

Vi siger tak til alle sponsorer for den gode opbak-
ning igennem år 2008

Og Vi vil sige tak til forældre, der hjælper til i
klubben. Og ser frem til endnu et godt

år 2009.

POULSTRUP
RIDEKLUB

Tekst & foto: Martin Povlsen
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Det første år i Guldager var en svær
tid for den lille vognmandsfamilie Else og
Verner Christensen, dels var den første last-
bil gammel og udtjent – for mange repara-
tioner og dels skulle vognmands-
forretningen først arbejdes op.

Men måned for måned i 1951 kommer
der gang i kørslen og  indtægterne øges.
Kørslen er alsidig. I marts er der for eks.
kørt møbler fra Vrå 12,00 kr. og en so for
Emil Dam 2,00 kr.

April og maj viser indtægter for knap
et tusind pr måned. Sommermånederne
kommer dog rigtig til at sætte skub i ind-
tægterne fra vognmandsforretningen for
da kommer Verner til at køre for tørve-
graverne i Guldager. Juli måned var den
bedste med en indtægt på hele 1985,00.
Fragtprisen var 3 kr. pr 1000 tørv og der
kunne være 10.000  tørv på et læs – altså
30 kr. for et læs, men det var ikke  en ind-
tægt Verner kom „sovende“ til, for alle tør-
vene skulle læsses med håndkraft og det
var hårdt at smide tørvene op over de høje
sider på bilen. Hos aftageren skulle de
skovles ind gennem en luge eller måske

bæres i en kurv op på et loft.
 Det kunne ind imellem blive nogle

lange dage for tit kom han til at sidde fast
i tørvemosens mere eller mindre opblødte
veje og så måtte han have assistance af
Zone Redningskorpset, som han var med-
lem af.

Ud af en rapport fra redningskorpset
kan man se at Verner også har haft hjælp
til at blive trukket fri af en ajlebeholder.

Det første år 1951 – var der indtægter
fra lastbilen på 11.590,95 kr. – i 1952 var
der lidt mindre.

Netop i de år var omegnens land-
mænd ved at være godt trætte af på skift
at køre mælk til mejeriet. Det foregik jo
med hestevogn og tog det meste af en
formiddag. Mange ville gerne købe sig fri
af det og derfor blev Verner opfordret til
at give tilbud på kørsel af mælk til Harken
Andelsmejeri.

Den 23 februar får han besked om at
tilbud på 8000,00 kr. er antaget. Tilbuddet
gælder for mejeriåret 1. april 1953 og til
31.marts 1954. Om der er andre tilbud vi-
des ikke, men allerede 16. februar køber
Verner en anden lastbil og måtte låne
6000,00 kr. i Vrejlev-Hæstrup Sparekasse.

Det at bytte lastbil var en besværlig
affære, når man ikke lige havde pengene
på“ bogen“. Man kunne ikke gå i bank
eller sparekasse og låne, selvom man
kunne bevise, at man var nok så pålidelig
og dygtig og vognmandsforretningen
kørte fornuftigt – nej man måtte have
nogen til at kautionere. I det her tilfælde
blev det otte af omegnens veletablerede
landmænd, der satte deres navne under
på et gældsbevis.

Landmænd der sikkert i forvejen var
adviseret om, hvis vi kautionerer, så får
vi mulighed for at få mælken transporte-
ret ind til mejeriet af en pålidelig vogn-
mand med et driftsikkert køretøj.

Set fra Verners side (med nutids øjne)
måtte det være enormt belastende at stå i
taknemmeligheds gæld og aldrig kunne
tillade sig at blive arrig på nogle af disse
landmænd.

I kraft af indtægterne fra mælketuren
og den samme hverdagskørsel er Else og
Verner i foråret 1954 i stand til at få foden
under eget bord. De køber det hus, der i
dag hedder Sølystvej nr. 2. Familien er
også blevet forøget  - Erik er kommet til

og senere kommer også lillesøsteren
Tove. Huset de købte er et lille og gam-
melt hus, som de gennem alle årene
moderniserer og bygger til ligesom mid-
lerne er der til.

Her får Verner nogle lange arbejds-
dage, for når han er færdig med mælket-
uren, så kører han alt det andet, som han
hidtil har gjort. Der bliver hentet mange
læs ral i Tranum. Jørn fortæller at Erik og
ham tit bliver passet hos naboen Bente –
og så tager Else med til Tranum og hjæl-
per med at læsse ral, det foregår med hånd-
kraft – på samme måde med sand.

Det at køre mælketur var ikke bare at
transportere mælkespande til og fra me-
jeriet. Leverandørerne kunne også sende
bestillinger med på piskefløde, smør og
få det leveret via mælkekusken, som Ver-
ner hed på trods af, at det nu var et moto-
riseret køretøj. Det var så Verners lod at
holde styr på de mange forskellige kurve,
medsendte flasker, små spande til kærne-
mælk og få det sat af hos de rette leveran-
dører – ligesom også  mælkeafregningen
fra mejeri til leverandørerne kom via
mælkevognen. Hver 14. dag var der en
kuvert med til hver leverandør med beta-
ling i kr. og øre.

I dag 2008 taler man så meget om di-
stribution – noget nyt man skal opbygge
for de mindre producenter gårdbutikker
og lignende.  Det var noget der i allerhø-
jeste grad eksisterede  dengang på dati-
dens mælketure.

Mælkevognen var livsnerven mellem
butikkerne og beboerne på landet. Ud-
over at man fik mejeriprodukter leveret,
så var der også bud med til brugsen, ba-
geren, købmanden og slagteren, der også
lå i nærheden af mejeriet.

Jørn fortæller at ham og Erik tit var
med lørdag og søndag for at hjælpe med
at fordele de mange forskellige poser og
pakker. Jørn siger: at det om søndagen
var som at sidde lige midt i en bagerbutik,
der var dårlig plads til os i førerhuset, for
alle poserne med rundstykker, folk havde
bestilt hos bageren. Vi havde selvfølge-
lig også rundstykker og kager med hjem
til os selv.

Hvert år i november måned var der
fast kørsel for kommunen med sneskærme,
som blev sat op langs vejene på steder,
hvor der var mest risiko for at vejene skulle

Pluk fra et vognmandsliv fra 1950
og fremover.

Vi fortsætter her beretningen om
vognmand Verner Christensen fra Guld-
ager, krydret med hans egne tegninger
til de forskellige historier om, hvordan
det var at være selvstændig vognmand i
1950 erne og 60 erne.

TEMALOKALHISTORIE

Tekst: Kirsten mouritsen
Tegninger: Verner Christensen
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fyge til – en god tjans, for kommunens
folk både læsser skærmene på og af og
Verner får 28 kr. i timen til bil og sig selv,
hvor de vognmænd der kører sneplov kun
får 23 kr.

I efteråret 1955 indgår Verner kontrakt
med kærnecentralen „Vendsyssel“ på
transport af fløde Fra Harken, Vrå og Ing-
strup Andelsmejerier og til Kærne-
centralen.. Prisen var 35,00 kr. pr dag. Han
fortsætter i 1956, men da bliver Vittrup
Mejeri koblet på og prisen hæves til 45,00
kr. pr dag. Senere kommer også Børglum
og Lønstrup Mejerier med og prisen sæt-
tes op til 60,00 kr.

Mælkekørsel om vinteren kunne
være meget hårdt og tidkrævende, fordi
der dengang var der så meget sne på ve-
jene.

Verner beretter om i 1955 var der frost
og meget sne fra 8. december og til 25.
december, især husker han dagen før jul,
som den værste snestorm han har ople-
vet. Efter mælketuren skulle han til de for-
skellige mejerier efter fløde til Kærne-
centralen – Vittrup var det første på tu-
ren. Allerede da han kørte gennem Guld-
ager sad han fast, men et par mænd fra
Guldager hjalp ham fri og tog med for at
hjælpe ham videre, men da de kom til
Hundelev var alt sneet til og  alt var luk-

ket og omkring 15 - 20 andre chauffører
var strandet her. De blev enige om at gå
til Løkkens Vejkro  - en gåtur på 3-4 km.
Vejret var så hårdt, at de blev nødt til at
tage fat i hinanden for at stå fast, men
sjovt alligevel, for vi var jo mange og
nogle sang. Da vi kom til kroen var der
dækket op ved lange borde og serveret
grønlangkål, for der var mange andre
chauffører, der også var „strandet“ her.
Det blev hurtigt muntert for der gled
mange snapse ned. Verner har sat en fed
streg under mange. Omkring midnat stil-
nede stormen af. Vi vaklede tilbage til bi-
lerne, som næsten var sneet til – fik dem
gravet fri og nåede endelig til Guldager
hen på morgenstunden – et par timers
søvn og så ud på mælketuren, som tog
det meste af dagen med al den sne, dog
nåede jeg lige at komme tilbage til hele
familien skulle til Hugdrup og fejre juleaf-
ten. Verners tilføjelse til ovennævnte hi-
storie er: hvor er dog al den energi blevet
af?

Når der var rigtig „rajfo“, som oven-
nævnt, var der tit en eller flere af land-
mændene, der tog med på mælketuren og
hjalp med at grave bilen fri, når de kørte
fast i snedriverne.

Det var Verner meget taknemmelig for,
men det havde så den ulempe, når de
samme landmænd i høst stod og mang-
lede en lastbil sidst på dagen til at køre
neg eller senere halm i stak, så var det
svært for Verner at undslå det, selvom
han lige var kommet hjem efter en dag,
der startede ved femtiden om morgenen
– og så måske lægge yderligere fire -fem
timer til.

I efteråret 1956 bliver der benzin ra-
tionering på grund af Suez krisen og Ver-
ner må ansøge om ekstra tildeling af ben-
zin og skal derved dokumentere hvor
mange km. og transporteret godsmængde
der er pr. uge samt hvilken slags kørsel
bilen udfører. Hvor meget han fik tildelt
vides ikke, men der ligger ubrugte kort på
400 liter. Rationeringen bliver imidlertid
ophævet i april 1957.

I 1959 er gælden betalt af på den
gamle lastbil og Verner bytter igen bil, men
denne gang er det blevet nemmere – kun
autoforhandleren og en enkelt kautionist
sætter deres navn under på gældsbeviset
til Vrejlev-Hæstrup Sparekasse.

Det er en større bil og der er plads til
mange flere spande, men det også i en
tid, hvor landbruget ekspanderer, besæt-
ningerne bliver større, samtidig med at de
enkelte køers ydelse stiger. Det resulte-
rer i at ladet alligevel er for lille og ikke i
højsæson kan rumme de mange spande,
så han får det lavet sådan, at de kan stå i
to lag. Det har nok altid været sådan, at
det ser godt ud at have en lang række
mælkespande stående på gårdspladsen,
det var der også nogle landmænd der
syntes – og faldt for fristelsen til kun at
fylde spandene halvt op. Og i de tider,
hvor Verner i forvejen døjede med at have
alle spandene, så kunne den lille spinkle
mands temperament godt koge så meget
over, at alt gårdens mælk blev hældt sam-
men, så alle spande blev fyldt op og de
tiloversblevne fik en ikke særlig blid hen-
fart.

Årene går og med næsten samme
kørsel, dog stopper han  med at køre mælk
for Harken Andelsmejeri i 1966 . Verner,
som var meget vellidt af leverandørerne
får som afskedsgave en gyngestol – nu
skal tilværelsen nydes.

Han kommer i stedet til at køre  smør
og fløde for Kærnecentralen. Det er især

Verner Christensen med sønnerne Jørn og Erik på mesøg hos en landmand.

TEMA LOKALHISTORIE

Tekst: Kirsten Mouritsen
Tegninget: Verner Christensen
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smørkørslen til Englands bådene i Aal-
borg, der er sjovt skriver Verner. Der er
meget at kigge på og mange sjove men-
nesker at snakke med,  mens man venter-
tonen er rå, når der lastes smør og flæsk
på havnen og det kan godt være lidt ulæk-
kert at overvære, hvordan de slatne
lærreds omvundne svinekroppe bliver
jokket på, snydt næse og spyttet på og
tværet cigaretskod ud i, men sådan var
det jo.

 I efteråret 1969 sælger Verner sin
vognmandsforretning til Jens Tideman
Kristensen, Poulstrup. Verner kommer
igen til at køre mælk for Harken Andels-
mejeri. Han bliver tankbilchauffør, da me-
jeriet har købt tankbil.

Det job har han indtil Mejeriet lukker
i 1984.

Derefter flytter Else og Verner tilbage
til Tårs, hvor de oprindelig kom fra.

Verner døde i 1998 og Else i 2006, men
forinden havde de den store sorg at mi-
ste sønnen Erik i 1992 - kun 41 år gammel.

Sneskærme køres ud

Flødetanke på lastbilen

Tankbilen fra Harken mejeri

LOKALHISTORIE TEMA

Tekst: Kirsten mouritsen
Tegninget: Verner Christensen

På grund af for ringe tilslutning må
vi meddele at

Vrejlev-Hæstrup folkedansere er ikke
aktive mere, grundet faldende medlems-
tal, inden for de sidste par år. Vi var hel-
dige, hvis der kunne blive en kvadrille på
dansegulvet. Det kan jo ikke dække ud-
gifterne til spillemænd, leder og gymna-
stiksal. Foreningen blev stiftet 1975 med 
ca  40 folkedansere,dengang var der også
et børnehold.

Som folkedansere er vi kede af, det er
slut, men det er fakta.

                              Hilsen Bestyrelsen

Der er lange afstande på Vrejlev Kirkegård, hvis man er
bare lidt gangbesværet. Det forrige menighedsråd har derfor
foranlediget at der  nu findes en kørestol  til fri afbenyttelse,
det forudsætter naturligvis, at man selv har en hjælper til at
skubbe stolen.

Kørestolen er placeret i våbenhuset under trappen til
loftet, der kan man hente den og sætte den  tilbage igen efter
brug.

Det er firmaet Zealand Care i Brønderslev, som har givet
den til brug for dårligt gående, der besøger Vrejlev Kirke
                                                       Edith Jess

Hjælp til gangbesværede
på kirkegården
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Spaghettigudstjeneste
i Vrejlev kirke

Onsdag den 12.  november afholdtes efterårets sidste spaghettigudstjeneste i
Vrejlev kirke. Niels Christian Lassen havde da valgt en tekst om det bortkomne
lam og benyttede derfor lejligheden til at lade de deltagende børn søge efter „uld“,
som var blevet tabt forskellige steder i kirken. Ved prædikestolen var der åbenbart
gevinst  af uld medens de 3 poder på billedet måtte gå tomhændet ned fra
præstens høje arbejdsplads. Den fundne uld skulle herefter pålimes et kartonfår. Her
hjælper Niels Christian finderne med limstiften.
Herefter var der tid til spaghetti med kødsovs ved det lange bord i kirkens midter-
gang. De store gryder kom på bordet med efterfølgende hyggeligt samvær.
Spaghettigudstjenesterne er efterhånden blevet en fast tradition. Med et fremmøde
på mellem 60 og 100 er der knebent plads til fællesspisningen på kirkegulvet og
menighedsrådet kunne derfor til de mange aktiviteter omkring kirken ønske sig en
snarlig realisering af planerne for en udbygning af sognehuset.

BT_Lokbla_1_2009.pmd 04-02-2009, 10:5320



LOKAL
bladet 21

Ny reguleringsplan
 for kirkegårdene

I forbindelse med den fælles
kirkegårdsdrift af Vrejlev og
Hæstrup kirkegårde er der nu
udarbejdet nye regulerings-
planer.

Det har været et naturligt resultat
af den nye struktur for menighedsrå-
dene, at der også er set på vore 2 kirke-
gårdes regulativer og udformning.

Regulativerne er nu ens for
begge kirkegårde med ens takster, og
Landskabsarkitekterne A/S i Nørre-
sundby har netop udarbejdet forslag
til nye reguleringsplanger.

En reguleringsplan er en overord-
net plan, der giver hovedlinierne for
de enkelte områders anvendelse.  Pla-
nen træder i kraft, når den er godkend
af provstiet.

Hæstrup kirkegård
Som de fleste landsbykirkegårde

bærer Hæstrup kirkegård præg af det fal-
dende befolkningstal på landet og heraf
følgende færre antal begravelser.

Efterhånden som fredningstiden for
gravstederne udløber vil de ledige plad-
ser naturligt blive udlagt som græsareal.
Mange danske landsbykirkegårde vil der-
for efterhånden få karakter af „kludetæp-
per“ med enkelte gravsteder spredt tilfæl-
digt ud over det voksende græsareal.

Menighedsrådet har ønsket gennem
planlægning at få indflydelse på udvik-
lingen og så vidt muligt at holde fremti-
dige gravsteder samlet og lade andre
områder nedlægge helt.

Der skal endvidere laves en planlæg-
ning, der tager hensyn til områdets egns-
historie og bevarer gravsteder, der af for-
skellige årsager er bevaringsværdige.

Reguleringsplanen
Området nord for kirken bevares som

traditionelt område for kistebegravelse.
 Øst for kirken oprettes et nyt om-

råde til plænebegravelse (grønt) med
fællesbeplantning.

Op mod kirkediget laves et nyt
lapidarium (mindelund) med bevarings-
værdige gravsten adskilt af bøgehække.
og med stenmelsbelægning. Mod nord-
øst laves skovkirkegård med plæne-
begravelser (gult) med lave gravsten.

Yderområderne mod kirkediget ned-
lægges som gravsteder og udlægges med
græs. Ligeledes sås græs imellem yder-
hækken og diget. Der laves steder med
gennemgang i hækken ud mod diget så
området optræder som en helhed.

Der vil for alle områder blive udarbej-
det en detailplan med angivelse af
gravstedsnumrene.

Hæstrup KirkeVREJLEV-HÆSTRUP
MENIGHEDSRÅD

BT_Lokbla_1_2009.pmd 04-02-2009, 10:5321



LOKAL
bladet22

SOGNENE NETOP NUKoncerter sommeren 2009
Glæd jer allerede nu til sommerens koncerter under
Vendsyssel Festivals paraply!

Hæstrup kirke: Onsdag den 15. juli kl. 20
Koncert med The New Cantilena, som er en bulgarsk virtuos kvintet.
De spiller musik, som bare bliver hængende i ørerne.

Vrejlev kirke: Fredag den 7 august kl. 20
kommer det verdenskendte par Michala Petri og Lars Hannibal, som
vil underholde os på fløjte og guitar.

 Vi har inviteret multikunstneren og troubaduren Hans Jørn Østerby til
om dagen at give børnene på Vrejlev-Hæstrup Skole lidt opbyggelig
underholdning med både syng-med-sange, egne sange og tryllekunstneri
m.m.m.

Om aftenen er der fest i Poulstrup Forsamlingshus kl. 18,
hvor vi starter med at spise sammen. Derefter vil vi synge med Hans Jørn
Østerby, som nok også vil give et par  smagsprøve på sine egne sange.

Hans Jørn Østerby er oprindelig fra Fyn, men har de allerfleste af sine år
boet i Vestjylland. Han bor i Skjern med sin familie. Han er nærmest født
med en guitar om halsen, så der er udgivet nogle CD’er, som Hans Jørn
sandsynligvis har med til forårsfesten.

Pris for spisning og underholding: Voksne 75 kr., Børn 35 kr.

Tilmelding senest den 16. marts til
Margit Christensen tlf. 98 98 84 92 mail: mollen175@hotmail.com
Vrejlev Kirkegårdskontor tlf 98 98 83 60 mail: vrejlev.kirke@mail.dk
Jon Frederiksen tlf. 24422369

Forårs-
fest-
dag
Fredag den
20. marts er
der dømt
forårsfest i
Poulstrup og
omegn.

Sognearbejdet netop nu

Babysalmesang i Vrejlev kirke

Denne er allerede startet, når du læser dette
blad. Men måske er der plads på forårsholdet
endnu.

Kontakt Bodil på tlf. 21 75 44 40 eller
bodil@lindecom.dk og hør, om der er ledige pladser.

Babysalmesang finder resten af foråret sted
på følgende torsdage: 26. februar, 5., 12., 19. og 26.
marts og vi slutter den 2. april.

Babysalmesang er for mor/far og babyer på
ca. 2- 8 mdr. Vi starter kl. 10.00 i kirken og slutter af
med kaffe/te i sognehuset. Som regel er vi færdige
ved ca. 11.30-tiden.

Vrejlev-Hæstrup Kirkers Voksenkor

Koret havde en velsyngende sæson i 2008. Vi
forsøger dog stadig at få korklangen til at blive
endnu bedre. Har du lyst at være med, øver vi
næsten hver tirsdag i sognehuset. Kontakt evt.
Bodil for flere informationer på tlf. 21 75 44 40 eller
bodil@lindecom.dk.

Sangaftener i foråret

De hyggelige og sangglade aftener under le-
delse af organist Bodil Andersen fortsætter. Her i
foråret vil vi beskæftige os med følgende:

Tirsdag den 27. januar:
Vinterens sange og salmer
Tirsdag den 24. februar:
Komponisten Carl Nielsens sange og salmer
Tirsdag den 24. marts:
Salmer af digterne Lisbeth Smedegaard Andersen
og K.L. Aastrup
Tirsdag den 28. april:
Komponisterne Otto Mortensens og Oluf Rings
sange og salmer
Tirsdag den 26. maj:
Forårets og sommerens sange og salmer

Vel mødt til nogle hyggelige og glade aftener!

Ungdomsbanden

Holdt pause i efteråret 2008. Vi håber, vi kan
starte igen i foråret 2009. Vi øver i skolens musik-
lokale. Er du mellem 10 og 16 år og kan li’ at synge,
skal du kontakte Bodil på tlf. 21 75 44 40 eller
bodil@lindecom.dk.
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Bjørn Birkmose
Mathias Sort Christensen
Isabella Engkær Christiansen
Mads Dunker
Line Linde Hansen
Frederikke Henriksen
Ida Jakobsen
Anne Sidelmann Jensen
Asta Jensen
Frederik Hedegaard Jensen
Helene Hastrup Jensen

Konfirmandundervisningen
er nu godt igang efter Niels
Christian Lassens fraflyt-
ning. Her er en præsenta-
tion af vores nye konfir-
mandlærer..

Jeg hedder Jane Larsen, og
jeg skal overtage konfirmand-
holdet efter sognepræst Niels
Chr. Lassen. Planen er, at jeg skal
have holdet frem til konfirmatio-
nen.

 Jeg er uddannet lærer og an-
sat som sognemedhjælper i Bi-
strup kirken i Hjørring på halvtid.
Jeg har netop i Bistrupkirken haft
konfirmander siden sommerfe-
rien, hvor vi indtil medio decem-
ber manglede en præst.

Det har været en fornøjelse
at være sammen med de unge, der
rummer mange guldkorn, derfor
ser jeg også frem til at skulle have
endnu et hold.

 Glæden over at skulle til
Poulstrup bliver ikke mindre af,
at jeg for tre år siden var  i praktik
på Vrejlev-Hæstrup skole, hvor
jeg havde en dejlig tid. Herud-
over har jeg et par gange delta-
get i Det nye julemarked på sko-
len i Poulstrup.

Det er ikke afgjort, hvilken
præst der skal foretage selve
konfirmationen. Menigheds-
rådet ved endnu ikke, om det
kan lykkes at have den nye
præst ansat inden denne.
Lykkes dette ikke, afgør
provsten, hvilken præst der
skal foretage konfirmationen.

Menighedsrådet

Vrejlev kirke den 26. april kl. 10.30:

Konfirmation
Menighedsrådet ønsker konfirmandholdet til lykke.

Patricia Anne Weesgaard
Jønsson
Ida Hvid Jørgensen
Niall Gabriel Jørgensen
Nikolaj Kristensen
Liselotte Larsen
Linda Nyeng Møller
Kathrine Beith Pedersen
Mathias Østergaard Pedersen
Ib Vinther Sørensen
Anders Møller Worup

Søndag den 22. februar kl. 14:

Fastelavnsgudstjeneste
i Harken-Hallen

I samarbejde med HUGF holdes fælles børneguds-
tjeneste ved sognepræst Hanne Nøhr Krüger.

Skolens børnekor medvirker.

Efter gudstjenesten er der tøndeslagning og kaffebord.

Der er præmier til de bedst udklædte.

HUGF og Aktivitetsrådet

Konfirmanderne

Hæstrup KirkeVREJLEV-HÆSTRUP
MENIGHEDSRÅD
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Sognearbejdet

REPLIK

Minikonfirmanderne
i Hæstrup kirke

Som afslutning på undervisningen af minikon-
firmanderne holdtes en børnegudstjeneste den 7.
december i Hæstrup kirke.

Gudstjenesten startede med et krybbespil.
Børnene gik op i rollerne med liv og sjæl og kla-
rede opgaven flot.

Organist Bodil Andersen og sognepræst Niels
Christian Lassen havde kreeret dragter og diverse
vinger til de deltagende engle.

Herunder prøves dragterne både med alvor
og højt humør. Mon vingerne holder og passer
den tildelte kjortel?

Øverst er par billeder fra selve opførelsen i
Hæstrup kirke. Menighedsrådet håber, at den gode
tradition vil blive videreført også i fremtiden i sam-
arbejde med den nyansatte sognepræst.
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Advent i Vrejlev kirke
Om aftenen den 14. december var der gudstjeneste  i

Vrejlev kirke med „De 9 læsninger“, hvor konfirmander og
menighedsrådsmedlemmer stod for oplæsningen.

Kirkens voksenkor opførte et bredt julerepertoire, der
afsluttedes med „Dejlig er jorden“ og den kendte „Hark the
Herald Angels sing“ med orgelakkompagnement.

Voksenkoret består nu af ca. 20 kormedlemmer med en
god stemmefordeling, men organist Bodil Andersen opfor-
drer alligevel nye deltagere til at tilmelde sig. Koret medvir-
ker jævnligt ved gudstjenesterne i begge kirker.

Også skolens børnekor medvirkede under ledelse af
Belle Møller. Børnene sang med høj energi og dejlige stem-
mer, og det var tydeligt, at de nød den usædvanlige klang i
det store kirkerum.

Inden afslutningen på aftenen var der luciaoptog med
børnekoret. Alle glæder sig til en gentagelse næste advent
med en dejlig tradition i det nyistandsatte flotte kirkerum.
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Søndag den 7. december
var der afskedsgudstjene-
ste i Vrejlev kirke for sog-
nepræst Niels Christian
Lassen.

Niels Christian og Trine
flyttede for 10 år siden ind i den
gamle Vrejlev præstegård, hvor
de 3 drenge, Stig, Jens og Emil
senere kom til.

Det var Niels Christians
første embede som sognepræst
og i ansættelsesperioden ud-
viklede han en god forståelse
for at holde en livsnær og
vedkommnede prædiken, som
kirkegængerne påskønnede.

Niels Christian var an-
svarsbevidst overfor sit ar-
bejde med hjemmebesøg, og
især arbejdet med børn og unge
havde hans interesse. Han del-
tog ofte i spejderlejre, konfir-
mandture og meget andet, der
har været med til at skabe kon-
takt mellem børnene og kirken.

Rigtig mange var mødt op
for at tage afsked med deres
sognepræst, og efter gudstje-
nesten var der sammenkomst i
Poulstrup Forsamlingshus,
hvor kirkegængerne tog afsked
med præstefamilien over en
kop kaffe.

Niels Christian takkede på
familiens vegne for de 10 år i
Vrejlev og Hæstrup sogne og
glædede sig til de nye udfor-
dringer i et sogn lidt tættere på
den store by.

Efter det nederste billede at
dømme kan lille Emil næsten ikke
vente med at komme afsted til
sit nye hjem i Storvorde-Sejlflod.

Vrejlev-Hæstrup sogne er et
oplandspastorat i den sydlige del af
Hjørring søndre Provsti med 1800 ind-
byggere i Vrejlev og 390 i Hæstrup.
Vrejlev-Hæstrup sogne har 2 middel-
alderkirker. Hæstrup er en typisk lands-
bykirke og Vrejlev kirke er en kloster-
kirke, der med sit store kirkerum og frem-
ragende akustik giver unikke mulighe-
der for kirkelige aktiviteter. Vrejlev kirke

Afsked med
Niels Christian

Lassen

Præsteskifte:

KORT
FORTALT

er som vejkirke åben alle ugens
dage og besøges af mange turister.
I 2008 er en stor indvendig istand-
sættelse afsluttet, og kirken frem-
står i dag med alle moderne hjæl-
pemidler.

Der holdes på alm. søndage én
gudstjeneste med turnus mellem
kirkerne. Der en god kirkegang,
som er dokumenteret gennem
kirketællingsskema for 2008.

Sognene har fælles menig-
hedsråd med 7 valgte medlemmer
suppleret af et aktivitetsråd på 4
medlemmer. Herudover er der en
række frivillige aktive inden for
sognearbejdet. Der er ingen mærk-
bare retningspræg  i sognene, og
der er tradition for aftalevalg.

Vi har ud over organisten og
kirkesangeren tilknyttet en service-
medarbejder til kontorarbejdet og
en kirkegårdsleder, der har 5 med-
arbejdere beskæftiget på kirkegår-
dene.

Menighedsrådet har som mål-
sætning, at kirkerne skal være et
naturligt samlingspunkt og net-
værksdannende i lokalsamfundet.
Gennem en aktiv indsats skal der
skabes en kirke i bevægelse og for-
nyelse. Igennem forskellige fokus-
gudstjenester ønsker menigheds-
rådet i samarbejde med sognepræ-
sten og frivillige at videreføre og
udbygge de tiltag, der allerede er
skabt. Det kirkelige arbejde med
børnene og Skole-Kirketjenesten
som aktive medspillere vægtes
højt.

Der er babysalmesang med 2
årlige hold. For minikonfirmander
og konfirmander er der flere arran-
gementer i samarbejde med de lo-
kale foreninger.

Der bliver afholdt spaghetti-
gudstjenester og kirken er en aktiv
del af lokalområdet med børnekor,
ungdomskor og voksenkor samt
mange arrangementer i sogne-
huset.

Der afholdes normalt 3 kirke-
koncerter i sommerperioden og
herudover er der „Klostermarked“
i samarbejde med Vrejlev Kloster.

Fra opslaget
om sognene

Vrejlev Kirke VREJLEV-HÆSTRUP
MENIGHEDSRÅD
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Vrejlev-Hæstrup kirkers voksenkor tæller nu over 20 medlemmer og det
kniber efterhånden med plads i øvelokalet i sognehuset. Her er et billede fra
indøvelsen af julerepertoiret 2008

Gudstjenester
På grund af præsteskiftet er det ikke muligt at bringe den
sædvanlige oversigt over gudstjenesterne i vore kirker.

De 3 præster ved Sct. Hans-Sct. Olai varetager som regel
gudstjenesterne. De aktuelle gudstjenester bliver annon-
ceret hver uge i Vrå Avis og Vendelboposten.

Endvidere er den kommnede måneds gudstjenester indrykket
som annonce i Vrå Avis

Herunder er en oversigt for perioden 22. februar - 29. marts

Søndag den 22.2. kl. 9: Vrejlev, Hanne Nøhr Krüger
Søndag den 22.2. kl. 14: Harken-Hallen, børnegudstjeneste
Søndag den 1.3. kl 10.30: Hæstrup, Kirsten Staghøj Sinding
Søndag den 8.3. kl. 14: Vrejlev, Hanne Nøhr Krüger,
voksenkoret medvirker
Søndag den 15.3. kl. 10.30: Vrejlev, Hanne Nøhr Krüger
Søndag den 22.3. kl. 9: Vrejlev, Ingeborg Asschenfeldt
Søndag den 29.3. kl. 10.30: Vrejlev, Hanne Nøhr Krüger

For gudstjenesterne i april og maj henvises til ugebladene.
Menighedsrådet

Fællesskabseftermiddage
Vi strikker, syr og hygger os ved at fremstille ting til
Rumænien.Kom og vær med!
Der er altid plads til en mere. Det er godt ar være med i et
fællesskab.
Datoer for den kommende periode:
Fredag den 6. marts
Fredag den 3. april
Fredag den 1. maj

Alle dagene afholdes i sognehuset og
starter kl. 14. Alle er velkomne.                           Edith Jess

Ny
sognepræst

søges

Præsteskifte:
Når en sognepræst søger et
nyt embede er det ikke en
afsked men en forflyttelse
med samme arbejdsgiver.

Her skal gøres rede for
nogle af de regler der
gælder, når Vrejlev-Hæstrup
menighedsråd snart skal
finde en ny sognepræst

Mange har spurgt om, hvorledes en præst „kan sige op“ med så
kort et varsel. Et præsteskifte er imidlertid en forflyttelse fra en stilling
til en anden inden for samme „virksomhed“, som når en medarbejder i
sparekassen får et tilsvarende arbejde i en anden afdeling.

Der ligger dog en ganske fast procedure for en præsteansættelse.
Et menighedsråd kan enten søge en ny sognepræst blandt det store
antal præster, der allerede har et embede eller man kan vælge en nyud-
dannet teolog. I det sidste tilfælde skal vedkommnede først „ordineres“
af biskoppen for at blive præst.

En række præster er tilknyttet sogne, fuldtids eller deltids, hvor
der i forvejen er en sognepræst. Det betyder, at nogle gerne vil have
arbejde i „eget sogn“ som kirkebogsførende sognepræst. Det kan
derfor være et avancement at få sit eget embede. Modsat kan det  ofte
være ret ensomt at være alene om arbejde og ansvar.  Der kan derfor
ikke gives et entydigt svar på, hvad der får en præst til at søge et
embede som Vrejlev-Hæstrup.

Menighedsrådet håber dog på, at der trods et dalende antal ansø-
gere, alligevel vil komme mange henvendelser.

Et opslag for et præsteembede laves af Ålborg Stift, der  beskriver
forskellige forhold vedrørende embedet, sognenes størrelse, belig-
genhed o.s.v.  Menighedsrådet kan herefter bringe supplerende op-
lysninger, og opslaget bringes til slut i Præsteforeningens Blad.

Ansøgningsfristen udløber for vores vedkommende sidst i ja-
nuar og den 4. februar kommer så biskoppen og provsten og gennem-
går de indkomne ansøgninger. Når Lokalbladet ligger i postkasserne
er menighedsrådet således i fuld gang med udvælgelse af emner til
stillingen.

Menighedsrådet vil indkalde nogle ansøgere til samtaler for at
vurdere, om forventninger og  målsætninger er sammenfaldende. De
indkaldte holder ligeledes en „prøveprædiken“ normalt inden for
samme uge.  Et præstejob er mangeartet og kræver flair for samarbejde
og gode evner for engagement i de forskellige arbejdssituationer i
sognene.

Omkring 1. marts er der forhåbentligt truffet en afgørelse og her-
efter er det kun praktiske spørgsmål, der afgør, hvornår en ny sogne-
præst kan tiltræde og forhåbentligt helst inden konfirmationen.

Men, men, men... Mange uforudsete forhold kan ændre denne
køreplan. Antallet af kvalificerede ansøgere, boligforhold, eventuelle
ægtefællers arbejde o.s.v.

Det er menighedsrådets holdning, at man skal ansætte den for-
modet bedst kvalificerede, om vi så kommer til at sige hr eller fru vil
kun tiden kunne give svaret på.

VREJLEV-HÆSTRUP
MENIGHEDSRÅD

Hæstrup Kirke
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Vrejlev kirkegård

Vrejlev Kirke VREJLEV-HÆSTRUP
MENIGHEDSRÅD
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Kirkegården i dag

I den nuværende regulerings-
plan fra 2003 ønskes en del områ-
der omlagt eller ændret.

Dette gælder både områder
med traditionel kistebegravelse,
der bærer præg af mange ledige
pladser og ydre områder, der øn-
skes frigjort til andre nutidige
begravelsesformer.

Vrejlev kirkegård har sit helt
specielle særpræg med mange store
træer og en frodig beplantning.
Dette særpræg ønskes bevaret un-
der hensyntagen til tilgængelighe-
den til de enkelte gravsteder. Der-
for laves den nye reguleringsplan.

Træbeplantningen
Alle bevaringsværdige træer er

nu opmålt og indtegnet på kirke-
gårdskortet. To af de store aske-
træer syd for kirkediget er dog an-
grebet af råd og må derfor senere
fjernes. Den omgivende beplant-
ning med seljerøn mod nord og øst
efterplantes, så den fremtræder
som en samlet række men med ind-
kig fra den nye omfartsvej.

Adgangsforhold
Visse områder i den centrale

del vest for kirken er i dag vanske-
ligt tilgængelig. Hækkene er meget
store og nogle gravsteder ligger
uden adgang fra gangene.

Derfor er der på kirkegårds-
kortet angivet de områder (med
fuldt optrukket markering), hvor til-
gængeligheden skal forbedres.

Der skal for hver gravfelt la-
ves en detailplanægning, hvor de
enkelte løsninger skrives ned. Dette
er naturligvis en langsigtet proces
og vil blive udført i den rækkefølge
der er nødvendig for grav-
stedernes fremtidige anvendelse.

Gravsteder i midten af blok-
kene bliver eventuelt udvalgt til
fremtidig nedlæggelse.

Gravsteder med stiplet kant vil
blive bevaret i sin nuværende form.

Nedlæggelser
Mod øst (område A, farvet

med lysgrønt) nedlægges alle
gravstederne ved udløb og områ-
det udlægges som græsareal.  Der
startes mod diget ved træerne og i
indkørslen ved lågen.

Ligeledes sløjfes gravsteder-
ne på terrassen langs kirkens
nordside samt i område D de nær-
meste gravsteder ved tårnet.

Ved kapellet omlægges et stort
område til plæneområde med træer.
Her indrettes et lapidarium (minde-
lund) med bevaringsværdige grav-
sten. Dette område skal danne en
naturlig overgang mellem birke-
lunden og de traditionelle gravste-
der.

Tidshistorisk område
I sydøsthjørnet er der en del

gamle tidshistoriske gravsteder,
der ønskes bevaret. Resterende
gravsteder nedlægges og udlæg-
ges med græs.

Området mellem kirkens syd-
side og diget vil indgå i en even-
tuel samlet fremtidig plan for area-
let mellem kloster og kirke.

Ny gravstedsform
Med mørkegrønt er markeret

områder, der udlægges til plæne-
begravelse med fællesbeplantning.

Mellem de enkelte sektioner
vil blive plantet bøgepur (en ca. 1
m høj tætklippet bøgehæk), og
gravstenene skal være ensartede
med et lille område foran til blom-
ster. Disse områder skal vedlige-
holdes af kirken.

Plade i plæne
Området mellem kapel og Bir-

kelunden udlægges med græs med
gravminderne placeret i græsset.
Der kan her kun hensættes buket-
ter men ikke beplantning med som-
merblomster.

Området kommer til at indgå
som en helhed med Birkelunden og
kapelområdets græsareal.

Birkelunden
I øjeblikket er området mellem

hovedgangen og nordmuren luk-
ket inde af de massive hække. Der-
for laves flere gennemgange som
åbner for indblik mod græsarealet.

Der er i øjeblikket kun få ledige
gravsteder her, og det er menigheds-
rådets håb, at de nye grønne grav-
stedsformer mod syd og øst vil blive
et alternativ til birkelunden.

Gangene på birkelunden vil
løbene blive udvidet til 1 m og der
pålægges stenmelsbelægning med
en jernkant mod græsset.

Urnegravsteder
I den nye kirkegårdsvedtægt

er fredningstiden for urnegrav-
stederne nedsat til 10 år. Urnegrav-
stederne er i øjeblikket kun mode-
rat efterspurgt, men det er en
gravstedstype, der i de kommende
år vil vinde frem.

Registreringer
Det er et ønske, at der frem-

over vil ske et registreringsarbejde
af gravstederne, så kirkegårdens
historie bevares for eftertiden.

Vrejlev kirkegård er ganske
særlig dels i kraft af dens beliggen-
hed ved Vrejlev kloster dels som
hovdkirkegård i et anseeligt land-
sogn, hvor det har været tradition,
at man generation efter generation
er vendt  tilbage til for et blive be-
gravet her.

Offentliggørelse
De nye reguleringsplaner for

begge kirkegårde  vil efter godken-
delse blive lagt på kirkernes hjem-
meside og vil kunne udleveres fra
kirkegårdskontoret i Vrejlev.

Der vil også blive beskrevet,
hvilke gravminder, materialer og
belægninger, der anvendes for de
enkelte områder.

Det er menighedsrådets øn-
ske, at den nye reguleringsplan vil
bevirke, at vi fremover får 2 forskel-
lige, men smukke kirkegårde.

VREJLEV-HÆSTRUP
MENIGHEDSRÅD

Vrejlev Kirke
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Fortsat fra side 15
Hele tiden vekslede landskabet med smukke landskaber af

søer, frodig fjeldhede og tæt pilekrat, der ind i mellem blev af-
løst af store strækninger med golde sandklitter og fjeld uden
nogen form for vegetation. Det er et efter grønlandsk målestok
mildt landskab – højden på de store, afrundede fjelde oversti-
ger ikke 700 meter. Trods det meget tørre klima, er der også
talrige søer, for p.g.a. permafrosten trækker vandet ikke ned i
undergrunden. Samtidigt betyder det tørre klima og den store
fordampning, at enkelte søer i lighed med ørkensøer er blevet
saltholdige. Ved selve Indlandsisens rand parkerede vi det store
terrængående køretøj, og fik lejlighed til at gå en tur ind på isen.
Det var en stor oplevelse at mærke den massive kulde fra den
mægtige is.

Et anden udflugt gik til Russel gletscheren og fortsatte
senere til Punkt 660 et par kilometer fra Indlandsisens yderste
bastion, som er et af de smukkeste israndslandskaber i Grøn-
land, med Indlandsisen tronende i baggrunden og en række
gletsjere spredt rundt i landskabet, så er det et helt igennem
betagende syn. Man kan til tider høre torden eller rumlen fra de
kælvende gletsjere.

En del af det, der gjorde turen til den helt store oplevelse,
var vores helt fantastiske guide. Kim er pæredansk, men har
boet i Kangerlussuaq siden 1985, og som han sagde, da vi
spurgte om han aldrig tog på ferie, „nej, for hver dag er en ferie
for mig, så jeg bliver her“. Siden 1996 har han deltaget i flere
ekspeditioner på indlandsisen som guide og sikkerhed for film-
hold og naturfotografer under deres arbejde med optagelser i
smeltevandshuler, tunneler og brønde nede i isen. Ofte med
ophold på indlandsisen i flere uger.

Kim fortalte utroligt engageret om naturen, de forskellige
årstider i området omkring Kangerlussuaq, i det hele fik vi hele
tiden gode oplysninger om hele området, ofte krydret med små
anekdoter om hændelser i området.

Efter 5 dage i Polarcirkelens rige tog vi hjem, mættet med
indtryk fra en betagende natur, som ikke kan beskrives, men
som skal opleves.

REJSEBREV

Tekst og foto Inger Hansen

„Gammel elevfest“
I Vrejlev-Hæstrup –Hallen lørdag d. 31.

oktober kl. 18.00
…og til så længe politiet tillader…
En herlig flok gamle elever…med Sinding

i front, er allerede på vej til festen…men mere
om det på skolens hjemmeside og i næste
nummer af Lokalbladet.

Vi håber I møder mand af hus d. 31. okto-
ber, og vi glæder os i den grad..

             Hilsen
             Jeres gamle lærere
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Husk det spændende foredrag af
Ole Sohn som Vrejlev-Hæstrup

Lokalhistoriske Forening annoncerede i
sidste nr. af Lokalbladet.

Foredraget er flyttet til Vrejlev-Hæ-
strup Skole d. 23. februar kl. 19.30.

Alle er velkommentil at deltage i
denne spændende aften.

Pris 50 kr. der kan købes øl og vand i
pausen.

Fornyelse af generalforsamlingen
Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Forening indkalder til generalforsamling lørdag d. 28. marts kl. 9,.00 i

Aktivitetshuset. Vi starter med kaffe og rundstykker derefter en kort generalforsamling ifølge vedtægterne.
Herefter fordeler vi os i bilerne og kører til Skærum Kirke hvor vi kl. 10.30 skal møde Linda Rath fra Lokalhi-
storisk Arkiv i Skærum. Linda vil fortælle om Skærum Kirke med de flot malede gavle på bænkene og de
spændende romanske gravsten der findes på kirkegården. Vi regner med at være tilbage omkring kl. 12.30.
Alle er velkommen til at deltage i denne dag.

Tekst: Lokalhistorisk Arkiv &
         Lokalhistorisk Forening

.

I efteråret havde vi på Lokalhistorisk Arkiv lejlighed til at affotografere
den gamle menighedsprotokol fra 1903 – 1934, den viste sig at
indeholde mange interessante detaljer om Vrejlev og Hæstrup kirker.
Det første meninhedsrådsmøde i protokollen omhandler en indstilling
fra menighedsrådet i Vrejlev sogn til provstesynet.
Vi har pillet nogle af punkterne ud.
1. De nye kirkestole findes meget slet malede, efter 1 års forløb klæber
de og farven dækker meget ujævnt. Det foreslås at de lakeres med
tilstrækkeligt holdbart og tørrende lak.
4. Det foreslås at før kirken kalkes indvendig, alt grønt overbørstes
grundigt med saltsyre.
6. Krucefikset på mellemvægen finder menighedsrådet meget uskønt
og modent til afløsning. Den gamle kirkeskik at der anbringes et billede
af den korsfæstede umiddelbart foran prædikestolen bør opretholdes,
derfor foreslås det gamle kors fjernet og et lille smagfuldt krucefiks
anbragt på den østre side af den østligste pille.
8. Kirkegården bør inddeles i rektangler med smalle gange imellem.
Disse afstikkes uden hensyn til de nuværende grave, men således at de
af disse der holdes i hævd overspringes. På de afstukne gange må så
ikke senere anbringes grave. I årenes løb føres gangene helt igennem.
Dette var et lille udpluk af 100 sider protokol.
Vil du vide mere er du velkommen på Arkivet mandag mellem 16 og 18.

En spændende protokol

LOKALHISTORISK
FORENING
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I oktober var vi på hestevognstur til Morten Mejlvangs bondegård
på Berberisvej i Årup.

Randis morfar har både heste og vogn, så han kom helt fra Østervrå
og kørte en dejlig tur med os. Turen gik ud af Hovedgaden, Gønderupvej,
Saksagervej , Krogholmvej og så bagom fra Krogholmvej ud på markveje
resten af ture.

Hos Morten fik alle lov til at få en køretur i en stor John Deere traktor.
Noget som især Magnus fra Mariehønen synes var dejligt, for han er vild
med de traktorer. Efter at vi havde set alle Mortens køer, leget på hans
havetraktor og kælet for hans rigtig søde og godmodige hund Ulla, var vi
godt sultne. Der var rigtig dejligt vejr, så vi sad ude og spiste vores
medbragte madpakker. Hjemturen gik ud af Tofthusevej, Saksagervej,
Munkholmvej, Hovedgaden. Der blev vinket til alle som var ude at gå
eller cykle på hele ruten, både ud og hjem. Tak til Morten og Randis
morfar for en dejlig tur.

Først i november havde vi dagplejen på besøg. De fik kage og safte-
vand inden de tog hjem igen. Det var hyggeligt og dejligt at se de kom-
mende børnehavebørn

Halloween blev fejret d.6/11 hvor forældrerådet havde arrangeret en
Halloween-fest. Der blev spist medbragt mad og drikke. Der var blevet
bagt uhyggelige kager i alverdens afskygninger og saftevandet var vist
nok „blod“..

D.27 november var vi i biografen i Vrå. Biografen er på Vrå højskole.
Vi tog med bussen fra børnehaven kl.9. Vi så 3 små film: Morten og
badebolden, lillesøster Kanin og en om en dreng og en blikkenslager. Vi
tog med bussen hjem til børnehaven og spiste vores madpakker der.

December har stået i julens tegn.
Vi tog hul på julen med en jule-hyggedag d.3/12, hvor vi først gik ned

til mekanikeren og købte et juletræ til børnehaven. Derefter var der jule-
hyggedag for børn og forældre. Børnehaven bød velkommen til at  klippe
og klistre, bage og lave dekorationer. Der blev bagt pebernødder og 2
andre slags julesmåkager. Juledekorationerne blev lavet udenfor. Når man
så havde klippet og klistret og bagt og frosset lidt ude ved dekoratio-
nerne var der lune æbleskiver, saftevand , varm gløgg og kaffe og te til
alle der havde lyst. Der var også smagsprøver på de nybagte pebernød-
der og kager.

Igen i år var vi til julegudstjeneste. Det var den 10/12 i Vrejlev kirke.
Inden vi gik til kirke fik vi rundstykker. Der var en del forældre som kom
og gik med os. I kirken fortalte præsten Niels Lassen os om jule-evange-
liet og vi sang julesalmer. Efter juleevangeliet fik børnene lov at gå rundt
i kirken og se på de forskellige ting og lege lidt med kirkens legesager.
Freja, fra Mariehønen havde især lagt mærke til  korset med den korsfæ-
stede Jesus på. Hun havde derhjemme fortalt om en mand som hang på
væggen og var fyldt af „av-ere“. Efter en frisk gåtur hjem fra kirke, fik vi
risengrød med kanelsukker, saft og nisseøl til.

Der er også i år blevet lavet jule-hemmeligheder. Mariehønens børn
malede et maleri, som der bagefter blev tegnet på med sort tusch. Det
blev til rigtig flotte kunstværker.

Solsikkerne lavede også et maleri som efterfølgende blev monteret
med ur-mekanik, så i det nye år kan alle med børn i Solsikken følge med

Børnehaven Skovager.

BT_Lokbla_1_2009.pmd 04-02-2009, 10:5332



LOKAL
bladet 33

tiden på helt unikke ure. Det har været meget hemmeligt og
værkstedet har været forbudt område for forældre. Gaverne
er alle blevet pakket flot ind og børnene har selv klippet og
tegnet på til og fra kortene til gaverne.

I løbet af december er der bl.a. blevet bagt rutebiler som
vi har nydt til vores eftermiddagsmad. Der er blevet lavet
jule-tændstikæsker og lavet juleting på paptallerkner, trylle-
dejsfigurer som kan sættes på tøjet som en julebroche. Der
er klippet og klistret julepynt som hænger til pynt i børneha-
ven eller som er taget med hjem.

Mandag morgen d.15 var vi tidligt på skolen for at se
Lucia optog.

Vi har undret os en del over at vi slet ikke har set jule-
manden her i år, så torsdag d.18 var vi en tur i skoven for at
lede efter ham. Vi fandt ham og tænk jer! han havde taget en
sæk med fyldt af julegodter, som hvert af børnene fik en
pose af.

Julemåneden blev afsluttet d.19 med en julefrokost for
børn og voksne i børnehaven. Så kunne vi ønske hinanden
en glædelig jul og et godt nytår for nu ses vi først i det nye
år. De børn som ikke kunne holde fri inden jul blev passet i
SFO sammen med en voksen fra børnehaven.

Udover de nævnte ting som er sket i løbet af de sidste
måneder, har vi løbende modtaget nye børn, afholdt fød-
selsdage mm .

I januar måned skal vi i gang med et „Trolde-projekt“.
Det glæder vi os til for det lyder rigtig spændende. Mere
herom næste gang.

Hilsen børn og voksne i børnehaven Skovager.
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Fredag d. 5/12 var der julelegeaften i
Vrejlev-Hæstrup hallen i Poulstrup, hvor
der deltog over 200 børn og voksne.
Mange benyttede sig af muligheden for
at klippe julepynt, mens andre legede i
hallen og på hoppepuden, indtil julemor
Joanna kom og sang, dansede og under-
holdt børn og voksne i en times tid. Her-
efter kaldte alle børnene på julemanden
og de råbte meget højt, for ind ad døren
kom ikke færre end fire julemænd med
store sække på ryggen. Julemændene gik
herefter med rundt om det store juletræ,
mens der blev sunget julesange. Dernæst
skulle de mange børn stille sig op i fire
rækker foran hver sin julemand, som delte
store godteposer ud fra de sække, som
de havde haft med på ryggen. Godte-
poserne var sponseret af lokale sponso-
rer og lækre pebernødder til alle var
sponseret af Vrå Bageri. Til kalenderen:
Næste års julelegeaften afholdes fredag
d. 4. december 2009.

Så er der fastsat datoer for årets
generalforsamlinger i PV Sport 81.

Tirsdag den 10. feb. 2009 kl.
17.00     Gymnastikafdelingen, afholdes
i gymnastiksalens omklædningsrum på
skolen.

Tirsdag den 10. feb. 2009 kl.
20.00     Fodboldafdelingen i mødelokalet
i hallen.

Torsdag den 12. feb. 2009 kl.
21.00     Håndboldafdelingen i mødeloka-
let i hallen.

Fredag den 6. mar. 2009 kl. 18.00    
Hovedgeneralforsamling og hjælperfest
afholdes i cafeteriet i hallen.

U12- indendørs
Pv81 havde et U12 hold med i en in-

dendørs turnering i Brønderslev d. 3. jan.
2009. De startede svagt mod SVIF, tabte
4 -1, Det blev ikke bedre mod Stenum, der
tabte de 5-2. Men som altid er de bedst i
sidste kamp, den vandt de 2-0 mod Vadum

Vi mangler medhjælpere!
Poulstrup Vrejlev Sport 81 har på

grund af stor succes nu fået mangel på
frivillige i fodboldafdelingen.

Det ses bl.a. i ungdomsafdelingen,
hvor der mangler ungdomstræner til de
5-6 årige.

Desuden søges der efter en
ungdomsformand, som kan hjælpe den
nuværende bestyrelse.

Derudover søges altid ungdoms-
trænere generelt samt bestyrelsesmedlem-
mer.

Til seniorafdelingen søges en hold-
leder til serie 4, som kan hjælpe med små
opgaver 1-2 gange om ugen.

Har ovenstående interesse er man
meget velkommen til at kontakte kasserer
Trine Mortensen på 22307702 eller
fodboldformand

Mads Nielsen på 40619490. Vi håber
på hjælp til at give de unge fodbold-
interesserede optimale vilkår.

Vi mangler et skab!
Poulstrup Vrejlev Sport 81 er interes-

seret i at købe 2 solide skabe til at inde-
holde sportstøj.

Skabene skal måle ca. 60 cm. i dyb-
den  x 70 cm. i bredden x op til 220 cm. i
højde.

Har du et du vil sælge er du velkom-
men til at kontakte Mads Nielsen på
40619490.

PV Sport 81
www.pv81.dk

Over 200 til julelegeaften i Poulstrup

Den julerøde hoppepude virker som en magnet på
børnene.

Hele fire julemænd skulle der til for at dele de mange
godteposer ud.

De mange børn ventede spændt på julemændene.

PV SPORT 81
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Her i Møllehaven gør vi meget for, at komme i den rette
julestemning. Vi har hvert år nogle faste traditioner som vi hol-
der meget af, at holde.

Vi starter i den sidste weekend i november med at få afholdt
den årlige juletræsfest i Harken hallen.

Vi får hentet og fældet vores juletræ til institutionen og ved
fælles hjælp får vi det bragt hjem og pyntet.

Den første fredag i december holder vi bedsteforældredag,
det er noget vores børn holder meget af.

Vi går til julegudstjeneste hvert år og en bus kommer og
henter os, hvorefter vi kører hjem til fællesspisning af risen-
grød. I år var det sidste gang vi havde Niels Christian Lassen til
at afholde vores gudstjeneste. Vi takker for god ro og orden.
Mange af vores forældre tager med på dette årlige arrangement,
det er dejligt med god opbakning i forældregruppen.

Vores årlige julefrokost med børnene er altid en stor suc-
ces. Vi hjælper hinanden med at lave maden, dække bord osv. Vi
spiser alle sammen og hygger os med god mad.

Vi tager hvert år op og besøger Bedste Tut, hvor vi ser alle
hendes nisser og spiser risengrød. I år var vi så heldige, at
JULEMANDEN og hans kone kom forbi.

Gennem hele december afholder vi julesamling, hvor vi træk-
ker lod om en vinder af dagens pakke. Vi synger og danser til
julesange. Der bliver læst julehistorie. Og som noget nyt har vi
en kalendertegning, så vi kan følge med i, hvor lang tid der er
tilbage inden det er jul.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
Møllemarken.

Juletraditioner i Møllehaven.

Bedsteforældredag i Møllehaven

Julegudstjenste i Hæstrup Kirke

Juletræet bliver fældet.
Nu skal vi hjem og
pynte træet

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

Tekst & foto: Børnrhaven Møllehaven

Hvem gemmer sig i træet?
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BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN
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Fredag d. 31. oktober blev
spejder huset invaderet af de mest
uhyggelige skabninger! Gruppe
rådet havde stået for borddækning
og oppyntning af huset inden spej-
derne ankom. Alle vinduer var
mørklagte med sort plastik, bor-
dene var dækkede med sorte duge,
spindelvæv, edderkopper og små
refleksspøgelser og der var selv-
følgelig masser af stearinlys. En
computer sørgede for den rette
stemning med uhyggelige „grotte-
lyde“, og der var ophængt camou-
flage net i gangen, så spejderne
måtte kravle ind.

Det blev en meget vellykket
halloweenaften, hvor der både blev
tid til at spise pizza, skære græskar-
lygter, spise edderkoppe kager og
komme på et lille løb, inden det var
tid at kravle i soveposerne.

Søndag d. 30. november holdt
vi vores sædvanlige julemarked på
skolen. Tiden op til julemarkedet
er altid travl. Der skal inviteres
kræmmere, indsamles sponsor-
gaver til tombolaen og laves sed-
ler til eleverne på skolen vedr.
børneloppemarkedet. Der skal
også findes hjælpere til caféen og
tombolaen, samt hjælpere til opstil-
ling fredag inden julemarkedet, og
hjælpere til oprydning og nedtag-
ning søndag når markedet er slut.
Endelig skal der selvfølgelig også
annonceres i de lokale aviser, så
der kommer gæster udefra på da-
gen. Det er et stort arbejde der lig-
ger bag sådan et arrangement, så
det skal gerne blive en succes. Om
vi havde flere gæster end sidste år
vides ikke, men dagen blev rigtig
god og gav et pænt overskud til
spejderarbejdet i Poulstrup. Vi vil
derfor gerne sige TAK til alle hjæl-
pere og sponsorer! Billeder fra jule-
markedet kan ses på poulstrup.net
under foreninger.

Torsdag d. 4. december mød-
tes vi alle i kirken. Vi har haft et
rigtig godt samarbejde med præ-
sten igennem årene, så vi havde
selvfølgelig en lille gave med fra
spejderne. En flot engel af glas, som

Niels Christian blev meget glad for.
Vi var rundt i kirken og fik lov at se
det hele, og nogle af spejderne fik
prøvet nogle grænser af, da de fik
lov til at forcere trappen op til kir-
ketårnet. Til jer der ikke har været
der, kan vi fortælle, at den virkelig
er stejl! Vi vil savne Niels Chri-
stian, men venter nu spændt på
hans efterfølger.

Torsdag d. 18. december var
sidste mødeaften i år 2008. Vi mød-
tes tidligere end sædvanligt og
spiste risengrød sammen. Der var
selvfølgelig to mandler i grøden,
og det blev Line K. og Emil D. som
fik mandlerne. Heldigvis havde
Emil nået at vise sin mandel til en
af lederne, for de kan være ret
svære at holde styr på sådan nogle
mandler og pludselig kom han til
at sluge den!

Da vi var færdige med at spise
risengrød, skulle der spilles
pakkespil. Vi fik alle pakkerne lagt
ind på bordet, og så gik legen i
gang. Det er altid sjovt at se, hvilke
pakker der bliver rift om, dog spil-
ler vi altid sådan, at alle får mindst
1 pakke med sig hjem. Vi sluttede
aftenen af med forældrekaffe og
kage, inden vi ønskede hinanden
en glædelig jul og et godt nytår.

Foråret
Allerede nu er vi i fuld gang

med at planlægge foråret, og af
kommende arrangementer kan
nævnes; vandreskjold m overnat-
ning (bæverne skal gå 10 km, ul-
vene 20 km) og muslejr på Thorup
Hede til juni. Kan vi finde tiden til
det, har vi også planer om en kano-
tur med overnatning i shelters. El-
lers sker der også mange andre
spændende ting på vores ugent-
lige møder, og vi har altid plads til
flere. Så er der nogle børn fra bh.
kl. til og med 3. klasse der har lyst
til at prøve om spejderlivet er no-
get for dem, er de velkomne til at
møde op. Læs mere om os på
poulstrup.net under foreninger,
der findes vores programmer og
telefonnumre til lederne også.

Efterår og jul i Spejder huset.

Kommende arrangementer for spejderne 2009.

18.-19. april Vandreskjold
16.-17. maj Kanotur
21. maj Kr. Himmelfarts løb
19.-21. juni Mus lejr på Thorup Hede.

KFUM Spejderne
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Velkommen til oledissing.dk
Ole Dissing - Rakkebyholmvej 331

9800 Hjørring

Et godt nummer til land og by

Ny annonce?
ring

98988325
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Mandag-fredag kl. 9.30-17.30

Lørdag........ ......kl. 9.30-12.00

SuperBest Taars

Dit lokalefødevaremarked

Forhandler af Olie og

Biobrændsel

Tlf. 9896 1455
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Voerhøj
Maskinstation A/S

Terpetvej 490, 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99
 98 98 85 99

MS Staldmontage
Hovedgaden 75

Poulstrup

Tlf. 23 35 82 60 Ålborgvej 602, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 62 15

www.verasvine.dk
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ØSTERMARKEN 61

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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Bøjholmvej 4, Sæsing, 9830 Tårs

Ny afdeling: Gørtlervej 3, Pandrup. Tlf. 98 24 64 66
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Telef:on
98988020Telefon: 98988020

Tømrermester

Klaus Bonkegaard
Hovedgaden 69 - Poulstrup

Vinduer og døre i træ og plast
Tagarbejde

Reparationer
Ombygning

Kørsel med rendegraver
Mobil-tlf. 28181333

IMPORT
Plastvinduer og døre

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

Kvalitet til lavpris med garanti

Klaus Bonkegaard
Mobil-tlf. 28181333

v/Sonja Larsen, Engager 1
Poulstrup, 9760 Vrå
www.salonklip.dk
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Hele egnens
samlingssted
Sport og
fritid

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

Harken UGF
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SALG AF
HVIDEVARER

  Badeværelser

Bispensgade 90

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

   KONTAKT:

Tlf. 22805959
e-mail. janne.aarup@larsen.mail.dk
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Igen har efteråret været turbulent, da kommunen endnu
engang havde sparekniven fremme og resultatet blev en
omstrukturering af hele aktivitets og dagcenterområdet.

Forsamlingsbygningen som Poulstrup Aktivitetshus
hører under har fået vokseværk, da yderlig otte Aktivitets-
centre og klubber er kommet under Forsamlingsbygningens
vinger.

Forsamlingsbygningen med satellitter hører under
Sundhedsområdet og tilbyder aktiviteter og lokaler til pen-
sionister, efterlønsmodtagere og frivillige sociale organisa-
tioner. Omstruktureringen betyder også at husene bliver mere
bruger styret, da personaletimerne på området bliver fordelt
på flere steder, så det bliver noget af en omvæltning men
også en spændende udfordring.

Huset på Gl. Rønnebjergvej bliver hvor det altid har lig-
get. Indholdet har vi selv indflydelse på, så gode ideer er
altid velkommen.

Mange frivillige har lagt mange kræfter i huset og været
med til at give det et godt indhold, det være sig socialt, sam-
menkomster, kreative aktiviteter og ture.

Dette efterår er ingen undtagelse, oktober bød på en tur
til Nordjyske Medier i Ålborg hvor vi fik en fin rundvisning i
det store og spændende hus. Og traditionen tro sluttede vi
med vores juletur som i år gik til Dybro Juleland og efterføl-
gende en køretur ud i det fine vintervejr.

Den kreative del i huset har også haft travlt. Kniplerne
laver stadig deres specielle tørklæder, så travlt at julerierne er
kommet lidt i anden række, men det har været sjovt.

Fredag eftermiddag indtager en dame og seks herrer hu-
set og så er der gang i den på træværkstedet. Det er nu fire år
siden at nogle ildsjæle fik gang i træværkstedet igen og værk-
tøj og maskiner har ikke ligget stille i de fire år. De „berømte“
ottekantede blomsterkummer har været et hit, lavet i mahogni
og efter en omgang med linolie er der bare et flot spil i træet.
Kniplebrætter på fod og med hæve- sænke funktion har væ-
ret en større opgave at få løst, før det endelige resultat stod
færdig, men det lykkedes og det nyder flere kniplepiger gavn
af. Og sidst på året dukkede der også nisser op i værkstedet
(men dem der var til at styre) der blev fremstillet en del af de
meget sjove, til at sætte op på husmuren og også en fritstå-
ende Nissefar med lygte i hånden.

Igennem de fire år har mange sjove ting set dagens lys i
træværkstedet, der er blevet målt og diskuteret og selvfølge-
ligt været tid til en kop kaffe.

  Hilsen  Aktivitetshuset.

Nyt fra Aktivitetshuset
Søren Jensen fra Forsamlings-
bygningen

Ole og Gunnar igang
med et fuglehus.

Man er fælles om
arbejdet Poul, Gunnar
og Ole prøver at styre
saven.

Den enlige pige på holdet Tove
igang med foden til en lygtenisse.

En af de „berømte“
ottekantede
blomsterkummer

AKTIVITETSCENTRET
POULSTRUP

Der skal også
ryddes op efter

endt arbejde.

Hvem kommer
med hvem?
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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:
5. JANUAR
1.  APRIL
1. JULI
1. 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

 REDAKTION

           Foreningsstof Erik Jess, Hovedgaden, 78, 9760 Vrå 98988063
           Redigering Else Marie Nielsen, Ny Rønnebjergvej 72, 9760 Vrå 36958974

Annoncer Per Hansen, Engkærvej 8, 9760 Vrå 98988325
           Korrektur Kirsten Blichert

     LOKALSTOF
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 Hanne Weirum, Hovedgaden 106,9760 Vrå 98988593
Poulstrup Lone Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå 98988161

     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 Badmintonklub Vagn Jensen, Høgsted Kærvej 35, 9760 Vrå 98988439
Poulstrup Borgerforening Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå 98988688
Poulstrup Rideklub Lone Hedstrøm, Gl. Rønnebjergvej 359, 9760 Vrå 28108659
Skolebestyrelsen, V-H skole Lise Bisgaard, Byager 115, 9760 Vrå
Skovager Børnehaven Skovager, Skovager 7, 9760 Vrå 98988327
KFUM-Spejderne Lone Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå 98988161
Sport 81 Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
Støttef. f. Aktivitetshuset ingen

      Menighedsråd Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå 98988027

- 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
p.t. ingen

For skolebestyrelsen
Merete Pilgaard

For børn- og ungegruppen
Lilian Toft Jensen

For foreningerne
Palle Kokholm

For aktivitetscenterets støttegruppe
Tove Mortensen

Kunstudstillingen
John Lund

For Vrejlev Hæstrup Hallens fond
Kristian Kjær

Kulturgruppen i Poulstrup 8394
Edith Jess

For Lokalbladet
Kirsten Mouritsen

For Poulstrup.net
Knud Birch Andersen

Formand for  landsbyrådet i Poulstrup
Kristian Kjær

Formand for Landsbyrådet i Harken
Kaj Nielsen

Styrelsen 2007-2008:

Formand forMultinetværket:
Kristian Kjær: 98 98 14 06

Næstformand
Lillian Toft Jensen: 98 98 84 22

Sekretær:
Henrik Hansen: 98988394
mail: lindager@vip.cybercity.dk

Multi-
netværket
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 MAIL-GUIDE

FORENINGS
VEJVISER

SKOLEN
Vrejlev-Hæstrup  skole Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå 98988125
Skoleinspektør, privat Hanne Thorup, Harkenvej 3, 9760 Vrå 98998059
Viceskoleinspektør, privat Arne Larsen-Ledet, Irisvej 1, 9760 Vrå 98982127
Viceskoleinspektøren kontoret......................................................................... 96231581
Lærerværelset ....................................................................................... 96231588
Skolens telefax ...................................................................................... 98988308
Skoletandplejen ...................................................................................... 96231586
Teknisk serviceleder ...................................................................................... 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
Poulstruplund Hovedgaden 116A, Poulstrup, 9760 Vrå 96234711
Skovgården Ålborgvej 49, 9800 Hjørring 96234711

KIRKERNE
Sognepræsten P.t. ingen fast præst, hendvendelse til kirkegårdskontoret

Træffes ikke mandag.
Kirkesanger Anders Boelt Kristensen, Fredensvej 25, 9760 Vrå 98986801
Organist Bodil Andersen, Nedre Byvej 6, 9760 Vrå 21754440

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

Kirkegårdsleder Jan Bjergene Christensen, Lavndelvej 7, 9700 Brsl. 23831450
Servicemedarbejder Søren Simonsen, Beatesmindevej 62,  9210 Ålborg SØ 23232083
Menighedsrådet Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord Bodil Nielsen, Gl. Rønnebjergvej 4, 9760 Vrå 98988362
HUGF Åse Hvidberg Henriksen, Ålborgvej 603,9760 Vrå 98986446
4H Annette Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå 98988267
Lokalhistorisk Forening Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9800 Hj. 98986063
Poulstrup Badmintonklub Vagn Jensen, Høgsted Kærvej 35, 9760 Vrå 98988439
Poulstrup Borgerforening Palle Kokholm, Gønderupvej 65 98988632
Poulstrup Rideklub Martin Povlsen, Hovedgaden 36, 9760 Vrå 98986534
KFUM-Spejderne Poul Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå 98988267
Sport 81 Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå 98988777
Støttef. for  aktivitetset 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

 MAIL-GUIDE

TID OG STED

SOGNEPRÆSTEN:

VREJLEV KIRKE:
Vrejlev.kirke@mail.dk
MENIGHEDSRÅDET:
knud@birch-andersen.dk
ge@pc.dk
LOKALBLADET:
e-jess@mail.tele.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

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

BOGBUSSEN:
Høgsted: Mandag 15.45-16.15
Poulstrup:Mandag16.25-17.25

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