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AKTIVITETSKALENDER

Gudstjenester i  Vrejlev og Hæstrup kirker

Menighedsrådsmøder - Vrejlev sogn

Alle møder er offentlige og afholdes normalt i sognelokalet.. Dagsordner,
regnskab og budget er er fremlagt på kirkegårdskontoret 1 uge før
mødedatoen. Referater fremlægges samme sted.

Indre Missions samfund

Sognearrangementer

Torsdag den 22. juni kl. 19.00 (fællesmøde)
Torsdag den 28. september kl. 19.00 (fællesmøde)
Torsdag den 26. oktober kl. 19.00 (Vrejlev)
Torsdag den 23. november kl. 19.00 (fællesmøde med Hæstrup)

Læs mere på side 20

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

2.pinsedag, mandag den 5. juni
(Joh. 6, 44-51)
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
musikgudstjeneste
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag 11. juni
(Matt. 28, 16-20)
Vrejlev Kirke: kl. 10 Åben Kloster
og Kirke
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 18. juni
(Luk. 12, 13-21)
Vrejlev Kirke: Ingen
Hæstrup Kirke: kl. 9 Ved Kaj Anker
Jensen

Søndag 25. juni
(Luk. 14, 25-35)
Vrejlev Kirke: kl. 10.45
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 2. juli
(Luk. 15, 11-32)
Vrejlev Kirke: kl. 9.30 kaffe
Hæstrup Kirke: kl. 10.45

Søndag den 9.juli
(Matt. 5, 43-48)
Vrejlev Kirke: kl. 9 Kirsten
Munkholt
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 16. juli
(Matt. 16, 13-26)
Vrejlev Kirke: kl. 10.45 Inge With
Johannesen
Hæstrup Kirke: kl. 9.30 Inge With
Johannesen

Søndag den 23. juli
(Matt. 19, 16-26)
Vrejlev Kirke: kl. 9 Inge With
Johannesen
Hæstrup: Ingen

Søndag den 30. juli
(Matt. 10, 24-31)
Vrejlev Kirke: kl. 10.45
Hæstrup Kirke: kl. 9.30 kaffe

Søndag den 6. august
(Matt. 7, 22-29)
Vrejlev Kirke: kl. 9.30 kaffe
Hæstrup Kirke: kl. 10.45

Søndag den 13. august
(Luk. 12, 32-48)
Vrejlev Kirke: kl.10.45
Hæstrup Kirke: kl. 9.30

Søndag den 20. august
(Matt. 11, 16-24)
Vrejlev Kirke: kl.10.45
Hæstrup Kirke: kl. 9.30

Søndag den 27. august
(Luk. 7, 36-50)
Vrejlev Kirke: kl. 14
Friluftsgudstjeneste i
præstegårdshaven
Hæstrup Kirke: kl. 14
Friluftsgudstjeneste i
præstegårdshaven

Søndag den 3. september
(Matt.12, 31-42)
Vrejlev Kirke: Ingen
Hæstrup Kirke: kl. 10

Fredag den 23. juni kl. 20:
Sct. Hansfest hos Hanne og Per Møller,
Smedievejen 95

Søndag den 23.juli:
Sommermøde hos Anne Marie og Martin Grarup,
Elmegårdsvej 20, Vrå.
Taler: Mogens Nørgaard, Åbybro
Sang og musik: Aksel-band, Strandby

Mandag den 24. juli til torsdag den 3. august:
Bibelcamping i Sæby. Møde hver aften kl. 19.30.
Programmer fås hos Erik Christensen,
Bastholm Møllevej 175, tlf. 98988492

Mandag den 14. august kl. 20:
Møde i Sognehuset, Vrejlev.
Kaj Holm og søn, Kvissel vil holde en aften om
salme- og sangforfatter Lina Sandell

Alle er velkomne

Kontaktperson: Erik Christensen, 98 98 84 92

SE OMTALE PÅ SIDE 45 AF

KLOSTERMARKED OG ÅBEN
HAVE

SØNDAG D. 11 JUNI
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Den heldige vinder af 2 flasker rødvin:
Anne Marie Frederiksen
Gl. Rønnebjergvej 155

Poulstrup
Flaskerne kan afhentes hos
Erik Jess, Hovedgaden 78

Foto: Arne Larsen-Ledet
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Det er et spørgsmål mange mennesker i landdistrikterne har stillet sig
selv efter kommunalreformen blev vedtaget. Når antallet af kommuner
bliver skåret ned fra 275 til 98, så siger det sig selv, at der bliver langt
færre kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det betyder igen, at hvor der nu
er et kommunalbestyrelsesmedlem i stort set alle landsbyer, så vil det i
fremtiden være undtagelsen, at der er nogen. Eksempelvis i Sindal kom-
mune er der i dag 17 medlemmer. Efter januar vil der være 3. Meget bedre
er det ikke i Løkken-Vrå her er der også 17 i dag, efter januar er der 4.

Hvad kan man så gøre i landsbyerne for at blive hørt? Man bliver
nødt til at organisere sig på en helt anden måde end man er i dag. Nogle
steder har man med stor succes dannet landsbyråd. Igen kan vi bruge
Sindal og Løkken-Vrå sorn eksempler. Det der satte gang i udviklingen
var, at disse to kommuner samrnen med andre blev godkendt som modta-
gere af et EU tilskud til landdistrikter kaldet Leader+. Hver kommune fik
tildelt 2 mio. kr. over en 6 årig periode. Disse 2 mio. har hentet yderligere
2 mio. i kormmunal medfinansiering. Endelig har man lokalt fået tilskud
fra diverse fonde og leveret arbejdskraft for yderligere 2 mio., så der er
virkelig blevet gennemført mange projekter i landsbyerne i den periode.

Fra 1. januar 2007 bliver alle kommunerne berettigede til landdistrikts-
midler. Fødevareministeren rejste rundt i landet i 2005 og fortalte på 6
stormøder om disse nye muligheder for landdistrikterne. Der ville være 1
mia. til rådighed hvert år. Det siger sig selv, at det skabte rnegen optimisrne
i landdistrikterne. Nu skulle der virkelig ske noget. For nylig har ministe-
ren så været på banen igen, men nu har piben fået en anden lyd. Det viser
sig, at andre ministerier har haft adgang til de samme penge, og at de
fleste af dem er fordelt som MVJ tilskud. Det er tilskud til miljøfølsomme
områder, så i virkeligheden er der ingen, der ved hvor mange penge, der
bliver til landdistrikterne, men vi må arbejde videre og håbe på det bed-
ste, Det nye program løber fra 2007 til 2013, så det er vigtigt, at vi frå lært
at bruge det.

I ny Hjørring er der landsbyråd i Hirtshals, Sindal og Løkken-Vrå. Nu
skal vi have landsbyerne i Hjørring med også. Det blev der taget initiativ
til rned indkaldelse af alle landsbyer den 24. maj, hvor vi gjorde de indle-
dende øvelser.Vi vil i det nye udvalg for landdistrikter indkalde alle
landsbyrådene i Ny Hjørring til et møde for at finde ud af, om vi skal lave
et stort landsbyråd fra starten, eller om der er behov for en overgangs-
ordning med 4 landsbyråd og en overbygning. Det har vi til gode at finde
ud af, men der forestår et spændende arbejde i landsbyerne. Jeg glæder
mig til samarbejdet,

Venlig hilsen
Knud Rødbro

Hvordan ser
fremtiden ud for
landsbyerne?
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Man bliver i godt humør af at se på løgplanterne, når de blomstrer.
Kunne vi ikke hjælpe hinanden med at forskønne indfaldsvejene til
vore landsbyer!
Hvis nogen har blomsterløg specielt påskeliljer i overskud, kunne
vi samle dem og plante dem i vejsiderne ved vore indfaldsveje.
Grav dem op nu så længe I ved, hvor de står.Jeg står gerne for
modtagelsen af løgene og organiseringen af projektet.

Edith Jess Hovedgaden 78 , Poulstrup

... så kom foråret endeligt!
Ja, efter en meget lang vinter med sne konstant fra
den 26.12. og langt hen i april er vi simpelthen
hungrende efter alle forårstegn. Her er en grupper
vintergækker, der tidligt trodsede sne og kulde og
simpelthen måtte kikke op gennem snedyngerne.

Senere meldte påskeliljerne sig på banen som den
anden bølge af forårsbebudere. Og med Ediths
opfordring til at forskønne indkørslerne til Poulstrup,
håber vi, at de vejfarende næste år bliver mødt af en
gul bølge forårsbebudere.

Et sidste sikkert tegn på forårets komme er vores
ukuelige tømrermester, Hans Jørgen, der vil det
bedste for de storke, der eventuelt vil udse storke-
reden øverst på det gamle mejeri til deres udvalgte
redeplads i 2006.

Optimist? Måske, men hvem har ikke lov til at være
det, når termometret stiller sig på 20 grader først i
maj og alt grønt i haver og skov forsøger at slette den
lange vinter fra hukommelsen med en palet af friske
grønne nuancer.

Knud Birch Andersen

S   ET&
SKET

FORÅR

foto: Arne Larsen-Ledet

        Erik Jess

Foto: Arne Larsen-Ledet

Foto: Erik Jess
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Efter nr. 39 lå der et cement-
støberi, hvis ejer hed Jens Jensen
(Murerjens). Hans kone hed Anine.
Beboelseshuset eksisterer endnu,
men selve støberiet blev fjernet, da
Christian Nørkjær købte ejendom-
men efter Jens og Anines død for
at kunne anlægge et større benzin-
anlæg og få mere værkstedsplads.

Støberiet lå helt tilbage på
grunden, og foran ud mod gaden
var der stenplads. Cementstøberiet
var selvfølgelig en af de virksom-
heder, som hørte til byen. Murer-
jens var både cementstøber og
murer. Han lavede håndlavede
cementmursten og cementteglsten.
Det var altid spændende at komme
hen til Jens og se, hvordan han
formede stenene i små kasser for
senere at sætte dem ud på sten-
pladsen til afhærdning. Det var ikke
hver dag, man var velkommen hos
Jens, men hos Anine var der altid
en varm modtagelse.

 

 I det næste hus, nr. 43, boede
Karen og Christian Olsen med dat-
teren Grethe, som er nogenlunde
jævnaldrende med mig. Grethe var
en af dem, som jeg legede meget
med. Christian Olsen var barber, og
jeg har tidligere nævnt ham i for-
bindelse med mejeribestyrer Jen-
sen, som hver formiddag skulle
barberes. Olsen havde under kri-
gen den vane, altid at aflytte den
engelske radio BBC, når den
sendte nyheder til Danmark. Her
fulgte han krigens gang i Europa
og Nordafrika, og hver dag blev de
forskellige fronter med nipsenåle
plottet ind på et kort, som hang i
butikken. Her kunne kunderne så
studere krigens gang, mens de
ventede i salonen. Jeg mener, at
Christian Olsen havde forretnin-
gen til sin død, hvorefter den blev
overtaget af Asger Andersen. Chri-
stian Olsen var også forsikrings-
mand for Baltica, og efter fyraften

Lokalbladet bringer
endnu en artikel af lærer
Egon Juel Jensen, der
gennem sin barndom i
Poulstrup oplevede
byens velmagtstid i
perioden efter krigen.

Hermed er Egon nået
gennem husene med en
del af deres ejere på
vestsiden af Hovedga-
den.

Vi holder en lille pause,
før vi tager fat på at give
et billede af østsiden, så
rust dig med tålmodig-
hed, Egon skal nok nå at
karakterisere denne del
af Poulstrup ved en
senere lejlighed.

Poulstrup - som jeg husker den

TEMA
POULSTRUP

Deb gamle købmandsgård Hovedgaden 43-45, foran butikken står købmand Martin Mortensen med sin kone Anma og et af børnene

af Egon Juel Jensen
foto: Arkiv foto
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cyklede han land og rige rundt for
at tegne forsikringer. Det var ikke
altid lige nemt at tegne forsikrin-
ger dengang, og skal vi føje en af
de små anekdoter, man fortalte om
ham, til for at vise hans nidkærhed
som forsikringsmand, så lyder den
sådan: Han var en dag kommet ned
til en husmand i den østlige del af
Vrejlev Sogn for at prøve at tegne
en forsikring. Han havde tidligere
uden held forsøgt sig med hus-
manden, og nu skulle det prøves
igen. Husmanden var ikke særlig
interesseret, og da det led hen mod
husmandens sengetid, skete der
pludselig det, at han tilsynela-
dende accepterede Olsens tilbud.
Olsen skød papirerne over til hus-
manden til underskrift. Glædestrå-
lende modtog Olsen papirerne
uden at læse underskriften og stop-
pede dem ned i sin mappe, og så
gik det ellers hjemad på cyklen.
Næste morgen skulle papirerne
sendes videre, men nu opdagede
Christian Olsen til sin store ærg-
relse, at underskriften på papi-
rerne lød: Nej tak, ikke i aften, Ol-
sen.

Barber Olsen fik i 1944 under
krigen pludselig en barbersvend,
nærmere betegnet i september

1944, hvor 5000 mand fra det dan-
ske politi blev taget af tyskerne og
sendt til Buchenwald. Kun meget
få anede, hvem denne barber-
svend var, men Olsen havde åben-
bart fået så travlt, at han var nødt
til at få hjælp. Enkelte vidste dog,
at barbersvenden var en politibe-
tjent, for hvem det var lykkedes at
undslippe tyskerne. Han arbej-
dede ved Olsen, indtil krigen slut-
tede i maj 1945.

Efter barber Olsens forretning
lå købmand Martin Mortensens
forretning. Her må vi betragte to
ejendomme som hørende under et,
nemlig nr. 43 og nr. 45, og hele sy-
stemet må bygges en del om. Det
hele har oprindeligt nok været en
købmandsgård. I den sydlige ende
af ejendommen lå der et lager- og
pakhus med gavlen mod vejen. Her
var der en perron, som blev brugt
til vareaf- og pålæsning, f.eks. fo-
derstoffer, og hvad der ellers blev

TEMA
POULSTRUP

Travlhed en
vinterdag i
købmandsgården,
forest til højre
bygningen med lade
og stald, til venstre i
billedet den gamle
skole i Poulstrup

Købmandsparret Anna og Martin Mortensen

af Egon Juel Jensen
foto: Arkiv foto
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forhandlet dengang. Det, der i dag
er nr. 45 (bygningen i gule sten),
var dengang landbrugsbygning
med hestestald, kostald og aller-
nordligst lade. Købmand Morten-
sen havde en 2-3 køer, 1 islænder-
hest og sikkert et par grise eller 3,
men denne bygning er senere ble-
vet lavet om til beboelses- og
værkstedsejendom. Imellem lager-
bygning og staldbygning lå det,
der var forretning og beboelses-
hus. Ca. midt for huset var en
dobbeltfløjet dør, som ledte ind til
en forgang. Gik man til højre i for-
gangen, kom man ind i købman-
dens private bolig, og til venstre lå
butikken. Man må forestille sig en
lang butik, hvor bagsiden var grøn-
malede hylder og skuffer. På hyl-
derne stod varer af forskellig art,
Richs, Blå Bånd, skurepulver, va-
skepulver, Ota Solgryn, tobaksva-
rer o.s.v. I skufferne var der mel,
melis, rosiner, svesker, alt, hvad
man i dag får som færdigpakkede
varer. Ned igennem butikken var
der en grønmalet disk, som var vin-
kelbøjet ud mod lagerbygningen.
På disken stod vægten, en balance-
vægt af messing, og ved den
vægtlodderne. Desuden stod der
en kaffekværn, blank med to behol-
dere og et stort rundt hjul. Under
disken var skuffen med kaffebøn-
ner, som blev malet, medens man
ventede i butikken. Der var penge-
skuffen, plus andre ting, såsom
poser til kaffe, mel og gryn. Yder-
mere stod der et stativ med tre rul-
ler indpakningspapir i forskellige
bredder. I sydenden af butikken var
der hylder med forskel-
lige porcelæns - og glas-
ting, køkkengrej o.s.v.
Uden for disken nærmest
vinduet stod der tønder
med spegesild og ansjo-
ser, der lå ruller med reb,
der stod koste, skovle,
høstkratter og river. Ned
fra loftet hang kogrimer,
kurve og forskellige for-
mer for børster. Når man
så kombinerer dette ind-

tryk med lugten af kaffe, spegesild,
tjæret reb, plus den duft, der kom
fra lagerrummet af f.eks. petroleum,
så vil man have et rimeligt billede
af Martin Mortensens butik.

Hvornår Anna og Martin Mor-
tensen har overtaget butikken og
efter hvem, ved jeg ikke, men jeg
ved, at de havde tre børn, sønnen
Henry og de to døtre Tulle og
Nusse. Deres rigtige navne var vist
nok Valborg og Erna. Tulle blev gift
med mejerist Osvald Jensen, og
Nusse blev gift med installatør
Anton Sørensen. Henry blev gift
med slagtermester Jørgensens dat-
ter, Ruth. Efter krigen startede
Henry lillebilforretning, men som
helt ung var det ham, der drev det
lille landbrug, og jeg har fordrevet
mange timer med at „hjælpe“ ham
med at trække køerne ud eller med
at pløje de små agre med den lille
islænderhest. Jordtilliggendet blev
senere til gartneri. Det var Viktor
Jensen, som startede gartneriet.
Oprindelig boede Viktor Jensen
ovenpå i nr. 39 ved mekaniker
Nørkjær. Hans kone hed  Grethe,
hun var datter af Fisker Aksel og
hans kone Hedvig. Viktors kone
døde i en meget ung alder fra deres
lille datter. Nå, men det var et lille
sidespring.

Jeg har den dag i dag en ting
fra købmand Mortensens forret-
ning. Det er en lille glasopsats til
bl.a. småkager. Den købte jeg af
købmand Mortensen til min mor, da
hun havde fødselsdag. Hvad den
egentlig burde have kostet, ved jeg
ikke, men jeg  havde min rørlige

formue på 1 kr. med for at købe for
den. Det var penge, som jeg havde
sparet op af det, jeg fik for at feje
gade og løbe byærinder for ældre
damer. Mine øjne faldt straks på
den lille opsats, og jeg spurgte,
hvad den kostede. Anna Morten-
sen, som for øvrigt var en myndig
dame, var også i forretningen, og
på mit spørgsmål forhørte hun sig
om, hvor mange penge jeg havde
med, og jeg måtte svare: „Jeg har
kun en krone“. Prompte kom det
fra den venlige Martin Mortensen:
„Så er prisen nok en krone“. Jeg fik
gaven pakket ind og gik  hjem med
min gave. Jeg tror ikke, at jeg på
noget tidspunkt har givet en gave
med så megen stolthed, for jeg
havde selv betalt den, og den blev
modtaget med megen glæde af min
mor. ( se billede)

Hvor længe Anna og Martin
Mortensen havde købmandsfor-
retningen, husker jeg ikke, men jeg
mener, de solgte den til mejerist
Jens Aage Christensen, som blev
gift med Kirsten Nørgaard fra
„Store Plet“. Kirsten døde for øv-
rigt i en meget ung alder.

Jeg havde egentlig lovet at
beskrive de huse, som lå inden for
chaussebelægningen, men der var
dog også adskillige huse nord for
denne, selv om der var længere
imellem husene. Det første hus, der
lå nord for købmandsforretningen,
var lægeboligen i nr. 55, hvor læge
Simon Svendsen boede. Om han
har været gift, husker jeg ikke. Jeg
mindes ham kun som ungkarl. Si-
mon Svendsen var sognets hus-
læge indtil 1946 eller 1947. Han kom
jævnligt hen på centralen, og jeg
har tidligere nævnt, at en central-
dame skulle kunne huske abon-
nenternes numre, men hun var
samtidig også en slags telefon-
dame for lægen. Var han ude på
lægebesøg, vidste centraldamen
det altid og kunne svare: „Svend-
sen er ikke hjemme nu, men jeg skal
give ham besked, når han kommer“.
Svendsen var en meget dygtig og

TEMAPOULSTRUP

Den i teksten omtalte glasopsats

af Egon Juel Jensen
foto: Arkiv foto
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afholdt læge, som overlod sin prak-
sis til Nissen, som sammen med sin
kone flyttede til Poulstrup omkring
1. januar. Hans kone nåede ikke at
blive gammel i Poulstrup, idet hun
døde i barselsseng først i februar,
da hun fødte tvillingerne, Søren og
Peter. I forvejen havde de en dreng,
som hed Jess. Nu stod læge Nis-
sen tilbage med tre børn. Man kan
den stadigvæk se en mindesten
over hans kone på Vrejlev Kirke-
gård. Fru Nissens død tog meget
hårdt på Kaj Nissen, og der er in-
gen tvivl om, at han forsøgte at ar-

bejde sig ud af sorgen. Kaj Nissen
vil jeg nok betegne som en le-
gende, ikke blot i Poulstrup, men
også i omliggende byer, Tårs,
Sterup, Jerslev og Vrå. Selv har jeg
benyttet ham som læge, medens
jeg som voksen boede i Østervrå.
Han var huslæge i den forstand, at
han tog sig hundrede procent af
sine patienter, uanset rang og
stand. Jeg kan kun sige positive
ting om ham, og hvis jeg skal sige
noget betegnende om ham, så har
han nok snakket flere mennesker
raske, end han har kureret med

medicin. Kaj Nissen var en stor
psykolog, og han havde aldrig
travlt, når han kom ud til sine pa-
tienter, men han havde travlt, når
han kørte fra den ene patient til den
næste, for så fik hans Citroen lov
til at løbe meget hurtigt, men han
havde altid tid til at sidde ved en
sygeseng og høre på patienten el-
ler tid til at tale med den gamle
kone, som var bedrøvet eller mis-
trøstig. Der var ikke noget stort
over Nissen, han var sine pati-
enters læge helt igennem. Nissen
flyttede senere til København og
tilbragte sine sidste år i en køre-
stol, vistnok efter et biluheld.

Lige nord for læge Nissen lå
der et lille hus med paptag. Her
boede Signe (Malksigne), et navn,
hun sikkert har fået, fordi hun har
været malkepige på en  gård i om-
egnen. Jeg husker hende kun som
en lille venlig dame. Nissen købte
huset, da hun døde, og han indret-
tede det som en gæstebolig.

I det næste hus i rækken ( nr.
59) boede Rigmor Green og Aage
Kokholm. Rigmor var damefrisør,
og Aage var hjemmeslagter. Han
tog rundt på gårdene og slagtede.
Det, jeg husker bedst om dem, var
deres smukke have.

Ved siden af Aage Kokholm
byggede Christian Jensen (Bette
Kesse) et hus (nr.61) til ham og Oda.
Jeg vil tro, det har været umiddelbart
efter krigen.

Næste hus blev dyrlægeboli-
gen, nr. 69. Den første dyrlæge, jeg
husker her, var dyrlæge Lindberg,
som solgte til dyrlæge Lønn, fader til
forfatter Anne Marie Lønn, men el-
lers var det mennesker, som jeg ikke
husker meget om.

Nord for dyrlægeboligen, lige
over for Rønnebjergvej ligger et
langt lavt hus

(nr. 71). Jeg mener, at der op-
rindelig boede to familier i huset. I
den ene ende boede en kone, som
man kaldte MoniMarie. Hun boede
sammen med sin søn  Peter, som
selvfølgelig blev kaldt MoniPeter.

TEMA
POULSTRUP

Hovedgaden 41,
„Murerjens“ hus
med hans kone
Anine og 3 af
børnene

Hovedgaden 71,
som huset så ud
omkring 1920, uden
for huset står Ane
Marie Jensen med
plejesønnen Vilhelm
Peter Nielsen

af Egon Juel Jensen
foto: Arkiv foto
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Hvem, der boede i den anden lej-
lighed, husker jeg ikke, men på et
tidspunkt flyttede Thea og „Far
Las“ ind i huset.

Mig bekendt boede disse ude
ved Saksager og arbejdede mulig-
vis der. Egentlig skulle jeg nok
skrive FarverLars, for jeg mener at
huske, at navnet stammer fra hans
fars erhverv. Faderen til Lars var
vist nok farver på Bechs Klæde-
fabrik i Hjørring. Der er fortalt me-
get ondsindet sladder om Thea og
Lars og deres børn, men det skal
jeg undlade at referere her, men en
af de ting, jeg kan nævne, er, at by-
ens unge mennesker, jeg selv in-

ved man, at sådan et ønske kunne få
den stik modsatte virkning. En af byens
vittige personer, jeg skal nok lade være
med at sætte navn på ham, slog et væd-
demål af med en kunde i købmand Mor-
tensens forretning om, at han nok skulle
få navnet brugt uden at Pedersen kunne
gøre ham noget for det. En dag, hvor de
begge var i forretningen, henvender den
vittige sjæl sig særdeles venligt til Pe-
dersen med ordene:“ Hvordan går det
med dine jordbær, Pedersen? Væddemå-
let var vundet, og Pedersen var vred.

TEMA
POULSTRUP

Hovedgaden 63,
blev bygget i 1953 af
Niels og Christense
Christensen

Hovedgaden 59, her boede Rigmor Green,
der var damefrisør og Aage Kokholm, der
var hjemmeslagter

Holger Vangsteds ejendom, med et godt indtryk af den nordlige del af Poulstrup

af Egon Juel Jensen
foto: Arkiv foto

I nr. 77 boede et par ældre  men-
nesker. Jeg mener, han hed Thomas
Christensen og blev kaldt Tammes.
De havde to sønner, hvoraf den ene,
Bertel Christensen er med på bille-
det af gruppe D1 Poulstrup i Lokal-
bladet nr. 2 2005 under „Tema: Be-
sættelsen“. Her er også dyrlæge
Lindberg og tidligere omtalte sme-
demester William Christiansen med
på billedet.

Ned ad vejen, der nu hedder
Lindager, boede Holger Vangsted

klusive, var rigtig modbydelige
mod disse to gamle mennesker,
især Steffens aften (2. juledag),
nytårsaften og Hellig tre Kongers
aften. Så måtte de holde for til dril-
lerier og grovkornede løjer.

Der var ikke flere huse før
jordemoderboligen (nr.75), det røde
hus, der ligger på hjørnet af Lind-
ager. Her boede jordemoderen fru
Pedersen og hendes mand. Han gik
under navnet Jordbær Pedersen,
men det brød han sig ikke om, og
derfor indrykkede han en annonce
i avisen, hvor han frabad sig, at folk
brugte dette navn. Et sådant øn-
ske havde man pligt til at efter-
komme, men når man er født og
opvokset i Poulstrup på den tid, så
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På Rundmarken 24 bor en meget aktiv familie, - den består af Gurli,
Brian og Simone Jonstrup Helledie.

Gurli arbejder på Thermex Scandinavia i Hjørring. Fritiden går med
hus og have og med at køre børnene til deres interesser. Hun spiller
endvidere badminton og er hovedkasserer i HUGF.
Brian startede på Teknisk skole i august 2005 og er her i 2006 startet i
lære som tømrer hos Ole Steen Christensen i Thise, og det er han
meget glad for.

Simone går i Poulstrup Skole, 6. klasse, fritid har hun næsten for lidt af.
Hun har egen hest, som skal passes, deltager i ridestævner i det
meste af Vendsyssel samt på dyrskue, - har pokaler nok til at fylde et
par værelser. Går til badmintonturneringer/stævner, dette når også op i
medaljer, endvidere fodbold i HUGF.

På Vingemarken 5 bor Ole Blichfeldt.
Ole kommer fra Serritslev/Brønderslev-området. For øjeblikket
arbejder han på Møllegaard som medhjælper, men han vil gerne i
voksenlære som industrielektriker.

I fritiden går han og „roder“ med gamle biler og her i hans nye hus er
have/drivhus er der mange ting at lære. Lokalblader ønsker god
arbejdslyst

På Rundmarken 5B bor Gerda og Marius Christiansen. Marius er fra Sjælland, kom til
Vendsyssel i 1941, hvor han mødte Gerda, der er vendelbo, - født på Præstevej 36 i
Møllebyen, dengang hed det Hæstrup Hede.

De boede de 2 første år efter brylluppet i Harken fra 1943 – 1945. Derefter var de på Stevns i 9
år, flyttede så til Hjørring med en børneflok på 7.

Efter at have boet på samme adresse i 51 år er de nu atter i Hæstrup området. De er glade for
den nye bolig, som har børnehaven som nærmeste nabo. Der er noget at se på, så nu venter
de på forår samt på en bænk udenfor, så de kan hilse på alle dem, der vinker ind til dem, når de
suser forbi.

Ringen er således sluttet.

På Præstevej 20
kan vi også byde
velkommen til nye
ejere, nemlig Heidi
og Peter Skands
Jensen.

Peter kommer fra Hjørring, har gået på Vestre Skole de første år, sidst på Bagterpskolen.
Peter er anlægsgartner ved Hjørring Kommune, i fritiden spiller han Dart samt er frivillig
hjælper til handicapsvømning på Hjørring Sygehus.

Heidi kommer fra Lendum og er lige blevet færdig som pædagog, har ikke arbejde lige nu, hun
forventer barselsorlov i august, - vi venter på resultatet. Heidi danser folkedans.
De er begge meget glade for deres nye hus og for at bo i Møllebyen.

Nye beboere

Møllebyen

GADESPEJLET

 fra meddelerne
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På Vingemarken 2 bor Mads Hjerrild Christensen med sin 10 år
gamle labrador Rambo.

Når det kan passe, henter han datteren Sara, som er i Mølle-
haven, så de kan hygge sig. Der bliver også tid til en tur på jagt
med Rambo. I garagen står en båd, som også skal en tur på
havet og fiske.

På Rundmarken 6 A bor Elin
Jensen, hun kommer fra
Hundelev hvor hun har været
landmandskone i 40 år, hun har
en søn, der er gartner i Hjørring.

Elin er glad for seniorgymnastik,
går til bowling. Elins mor bor på
Rærup-marken, Eugenia, som vi
alle har mødt i området, så Elin er
vendt tilbage til egnen, har gået i
Rønnovholms skole og er
konfirmeret i Vrejlev Klosterkirke.

På Rundmarken 2 B bor Jytte og Bjørn Sibbern.

De er flyttet hertil fra Fjerritslev for at være i nærheden af deres 2 børn og
børnebørn. Bjørn er oprindelig mekaniker men er ikke på arbejdsmarkedet
mere og Jytte er tidligere sygehjælper. De er begge haveinteresserede og
håber på at komme i gang når det bliver forår. Jytte går meget op i
perlebroderi, løser kryds og tværs, håber på at komme til at spille
petanque inden længe.

Ægteparret er meget glade for området med de nye bebyggelser.

På billedet ses Maja med sine to
storebrødre Mathias og Andreas.

Maja blev født den 17. februar 2006 hun
vejede 4320 og var 55 cm lang. Hun blev
døbt i Vrejlev kirke søndag den 16. april
2006.

Hun bor sammen med sine brødre og
forældre Anne-Marie og Søren Ramlov på
Gunderupvej 39

 

Gunderupvej 39

S   ET&
SKET

GADESPEJLET

fra meddelerne
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6 spejdere deltager i
international lejr
i Østrig  til sommer

Den 28 juli rejser 6 spejdere fra
Poulstrup sydpå, nærmere bestemt
til Zellhof nær Salzburg for at del-
tage i en stor international korps-
lejr.

Lejren afholdes på et spejder-
center og der skal rigtig prøves
kræfter af med både klatring,
rafting, vandring mm. En tur vi glæ-
der os meget til.

Efterlysning !
På Lokalhistorisk Arkiv er vi

altid glade når der kommer nye
og spændende ting ind, og det
skete i sidste uge, da vi modtog
en træplade med et gravskrift.

Træpladen er fundet på
loppemarkedet i Harken d.23.
april i år, men hvor den stammer
fra, udover hvad der står på
pladen,  og hvem der har indle-
veret den til loppemarkedet, er vi
meget interesseret i at få oplys-
ninger om.

Har du nogle oplysninger kan
du kontakte Erik Jess på telefon
98988063.

Indsamlingen af gårdbilleder
fortsætter, så har du et billede vi
må låne og affotografere, hører
vi gerne fra dig på ovenstående
telefon nummer, eller du kan
henvende dig på Arkivet mandage
mellem 16 og 18.

Lokalhistorisk Forening og arkiv
Sæt kryds i kalenderen
d. 13. august.

I sommeren 2005 havde Lokal-
historisk en god udflugt til Lille
Vildmose, vi vil i år arrangerer en
udflugt til landet „Mellem fjord og
hav“, d.v.s. Hanherred.

Knud Søndergaard fra Tårs
har lovet at være guide på turen,
hvor vi bl.a. skal besøge „Fiskerne“
på Gjøl, Aggersborg og slutte ved
Jammerbugten. Turen bliver lørdag
d. 13 august med bus fra Poulstrup.

Vi har endnu ikke hele pro-
grammet på plads, men afsæt
allerede nu dagen, og få del i en af
sommerens gode oplevelser.

Alle er velkommen til at deltage i
turen, som omtales i Vrå avis
senere.

LOKALHISTORISK
FORENING

fra foreningerne
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Eleverne i 5.b havde lavet al den lækre mad til spissammenarrange-
mentet.

Der var dækket op til spisning i indskolingen, hvor der blev snakket og
hygget.

Der blev også sat Poulstrup rekord, da eleverne byggede et tårn af
klodser på 4,5 meter.

Stine, Rikke, Laura, Peter T, Anders, Peter S og Rasmus H opførte den
første musical.

Holdet som opførte den anden musical bestod af Mads, Mathias,
Rasmus S, Sarah, Mette, Carina og Trine.

Spis sammen i 5. b
Ved et klassearrangement i marts måned, havde
eleverne i 5. b, sammen med klasseforældre-
rådet, lavet et sandt festmåltid til søskende,
forældre, klasselærer Kirsten Mathiasen og dem
selv. Efter spisningen var der rekordforsøg og
leg, inden at eleverne opførte to musicals i
musiklokalet.

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

fra 5.b Vrejlev-Hæstrup skole
foto. 5.b
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De fleste børn er ikke mere end 5-6 år før, de prø-
ver kræfter med at skrive deres første bogstaver. De
øver cirkelbevægelser, skrå og lige streger. De øver
sig i at skrive på linien ikke for meget over eller under
linien. Derfor er det nærliggende at tro, at man i en
alder af 13 år med 7-8 års skrive erfaring  i bagagen og
en vis rutine ville finde skrivning nemt. Da 7b for nylig
prøvede kræfter med kalligrafi pennen faldt der en  dyb
koncentration over dem, og de kom på arbejde.

Jeg har været i praktik i 3 uger. Vi har arbejdet med
lyrik og skrivning. Eleverne har fremført deres rim for
hinanden efterfulgt af klapsalver, og det har været med
god grund. De har fået en svær opgave. Efter vi har
gennemgået forskellige rim typer og  knækprosa har
eleverne i 7b forfattet hver deres digt. Inspirationskil-
den var en gengivelse af Storm P´s maleri fra 1948 „Til-
bage til naturen“.

Pga. copyright kan billedet ikke gengives her i
bladet. Kort beskrevet forestiller det en stime af men-
nesker, alle sammen iført gråt ens tøj marcherende på
vej til arbejde ind mod den grå by. Den del af billedet er
malet i triste gråtoner. Men der stikker en skikkelse af
fra flokken, han ligner ikke de andre. Han smiler og ser
velfornøjet ud. Det er tydeligt på hans beklædning og
hans udseende, at han er en vagabond. Han går ud af
den snoede vej, ud i naturen på vej mod fuglefløjt og
frihed. Den del af billedet har Storm P malet i farvestrå-
lende kulører.

Storm P i hænderne på 7b
Et fælles udgangspunkt

Selvom udgangspunktet var
fælles, blev handlingen i digtene
ligeså forskellige, som eleverne
selv er. Og der er kommet nogle
spændende kompositioner ud af
opgaven. De fleste elever valgte at
skrive et digt der rimede. Enkelte
skrev knækprosa og et par af dren-
gene havde valgt „rap“ genren som
inspiration. Det er jo sjovt at rime,
fortælle og finde på. Og jeg synes
det var nogle underholdende dage,
fordi eleverne sad og rimede på al-
verdens ord. De hjalp hinanden
med at finde sjove, seje og sindige
rim og vendinger mens de skrev på
hver sit digt. En del af opgaven var,
at rimene skulle være indbyrdes til-

gængelige for hinanden. Derfor
skulle de også skrives læsevenligt
ind i hånden. Dels fordi hånd-
skrivning stadig skal trænes i sko-
len, dels fordi det er en udmærket
måde at vedligeholde elevernes
egen håndskrift på i en tid, hvor
mange næsten udelukkende skri-
ver på computer, og hvor de unge
med stor sandsynlighed kommer
til, at gøre det oftere end de skriver
i hånden.

Eleverne syntes det var svært,
da de fik kalligrafipennen på 2 mm i
hånden. For det første var den svæ-
rere at skrive med end en alm. bly-
ant, og stregen kunne ikke viskes
ud, så der var ingen fortrydelses-
ret. Kalligrafipennen har en bred og
en smal side, så det krævede nøj-
agtighed og koncentration at få
bogstaverne gjort smukke og ens-
artet.

tekst: Jane Larsen
foto: Jane Larsen
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Håndskrift er
stadig vigtig

Til spørgsmålet
om det havde været
svært, kunne de fle-
ste svare: „Ja, at
skrive pænt var svæ-
rere end vi havde reg-
net med, men det
blev nemmere efter-
hånden som arbejdet

skred frem“. Flere af eleverne havde også fået lyst til at arbejde
videre med skriften, og var gået i gang med små skriveprojekter
i deres fritid. Det er helt sikkert noget, der falder i god jord hos
Annie Hjorth Pedersen, skrivelærer på Hjørring seminarium. På
mit spørgsmål om, hvilken betydning det har at der fokuseres
på håndskrift svarede hun:“ I denne digitale verden er hånd-
skrivning en kulturteknik, som det er væsentligt at holde fast i
- det er en del af vores identitet. Børn skal lære at håndskive
som støtte for udvikling af en hensigtsmæssig læseindlæring
og for formuleringsevnen. I hverdagen bruges en hurtig notat-
skrift til huskesedler, beskeder, udkast til en mere læsbar skrift
til en personlig hilsen via kort, brev og kuvert.  I uddannelser
og studier er en velfungerende håndskrift en markant støtte.
Med de nye digitale penne og notesblokke, kan håndskreven
tekst via et tekstgenkendelsesprogram læses direkte ind i Word,
Excel eller Outlook, hvilket aktualiserer betydningen af en brug-
bar håndskrift.  Håndskrivning er således fortsat en vigtig
kulturteknik, der samtidig er et grafisk udtryk for ens personlig-
hed“.

Ro, koncentration og fordybelse
Det er langt fra skrivesvende og munke, der sad med fladt

tilskårne gåsepenne og pensler og skrev romerske skrifttyper
til 7b, der sidder med
hver sin syntetiske
plast kalligrafipen 2,0
mm og skriver digte
ind. Der er i hvert fald
lang tid imellem de to
hændelser. Men roen
og koncentrationen
nærmer sig nok den
fordybelse, som der
skal til for, at man kan
skrive velovervejet i
æstetisk forstand.

Jane Larsen

KORT FORTALT

Den gode tone
De seneste to år har bestyrelsen for bør-

nehaven Skovager, SFO, Juniorklub og skolen
haft „Den gode tone“ som indsatsområde.

Sidste skoleår var alle klasseforældreråd
inviteret til foredrag med skuespiller Pia Mourie,
hvor hun fortalte om, hvor vigtigt det er at tale
til hinanden på en ordentlig måde og om hvil-
ken indflydelse kropssproget har på, hvordan
vi forstår, hvad vi siger til hinanden.

Det var en god aften, som bestyrelsen
fulgte op på i indeværende skoleår. Denne gang
inviterede vi ikke bare forældrerådene, men hele
forældrekredsen. Vi kontaktede 2 kompetente
foredragsholdere, Kirstine Sort Jensen og Lene
Thårup.  De fortalte om betydningen af relatio-
nen mellem mennesker, når vi skal have et godt
og konstruktivt samarbejde.

Der er flere måder, vi kan have relationer til
hinanden.

Vi kan være fejlfindere og ikke opnå et ud-
viklende samarbejde.

Vi kan også være anerkendende, hvor vi
bekræfter hinandens ressourcer, respekterer
hinanden, tager hinanden alvorligt, er ærlige,
har tillid til hinanden, er sensitive og udviser
ligeværdighed og oprigtig interesse. Denne
form for relation giver langt større mulighed for
at styrke samarbejdet.

Denne anerkendende form for samarbejde
er ikke noget forældre og medarbejdere er ud-
dannede til, fordi vi har hørt èt foredrag. Det er
noget vi altid må hjælpe hinanden med at blive
bedre til.

Bestyrelsen fortsætter „Den gode tone“ i
næste skoleår.

Hanne Thorup

Til alle beboere med postnummer 9800
på østsiden af Hovedvejen

Vi er blevet gjort opmærksom på, at der er flere af beboerne på østsiden
af hovedvejen, der ikke har modtaget det første nr. af Lokalbladet i 2006
og derfor ikke har haft mulighed for at betale til bladet. Det er meget
beklageligt, men fejlen ligger hos postvæsnet.
Skulle du ønske at få nummeret, kan det afhentes ved henvendelse til
Erik Jess, Hovedgaden 78, Poulstrup

Redaktionen
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Det er en blæsende mandag i juni måned i
Nordjylland, men ved Tollestrup mose er der
nogenlunde læ. På engen rundt om mosen går
kvier og græsser, så engen holdes åben og ikke
gror til. Mosen er en gammel tørvemose, der
blev naturgenoprettet i 2003, med hjælp fra DN’s
projektpulje. Projektet har betydet at både natur-
kvalitet og rekreativ værdi er højnet.Idéen til
genopretningen kom fra ejeren af Tollestrup
Mose, Orla Nielsen. Orla er en gammel landmand,
der i mange år har været medlem af DN. En dag
læste han i „Natur og Miljø“ at projektpuljen
søgte natur der havde brug for en kærlig hånd
og straks tænkte han på mosen. Som knægt
vendte Orla tørv i mosen og som voksen har
han opkøbt mosen bid for bid.

Ved at kontakte projektpuljen blev Orla sat
i forbindelse med Jørgen Jørgensen, formanden
for LK Hjørring, der godt nok ikke havde erfa-
ring med naturgenopretning af moser, men sy-
nes projektet lød spændende.For at gøre pro-
jektet publikumsvenligt blev naturgenopret-
ningen kombineret med „Spor i landskabet“. Der
er lavet to spor rundt om Tollestrup Mose. De
er blevet til i samarbejde mellem LK og Orla og
LK har lavet den lille folder der beskriver
sporerne.

Tollestrup Mose har fået et flot, frit vand-
spejl efter genopretningen. Engene omkring bli-
ver græsset af en flok sortbrogede kvier.

Faktisk er Orlas daglige gåtur nu blevet til
et spor i landskabet med små anonyme marke-
ringer med røde og gule pile. Det længste spor
snor sig om mosen og fortsætter gennem et tæt
krat, hvor man kan høre nattergale synge.

Billederne fra Tollestrup Mose stammer fra
en blomstertur 2005 arrangeret af Danmarks
Naturfredningsforenings Vråafdeling.

Der er sommeren igennem et rigt fugleliv i
mosen. På det øverste billede ses en hejre på
træk og nederst nattergalen som en lille prik i de
øverste grene. Denne kan høres i mosen indtil
Sct. Hans.

Vegetationen i mosen holdes nede af de
sortbrogede køer, der afgræsser mosen i som-
mertiden.

Hvis du vil opleve mosen „live“ er det en
god idé at huske gummistøvlerne.

Tollestrup Mose -
en søndagstur værd

tekst: Knud Birch andersen
foto: knud Birch andersen
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Oldsager fundet i vådområder,
nutidens moser og enge – fortidens
søer og evt. tørvegrave, bliver som re-
gel tolket som resultat af ofringer. En-
kelte ting kan selvfølgelig være tabt,
men hvor flere genstande er fundet
sammen, må det helt sikkert dreje sig
om et offer. Det gælder således et fund
af 5 forarbejder til flintøkser fra bondes-
tenalderen (3900-1700 f.Kr.) fra en ikke
nærmere præciseret mose i Vrejlev
sogn. Offerfund bestående af en en-
kelt økse af flint eller bjergart eller en
flintsegl kendes fra moser ved Fugl-
sang, Høgsted, Tollestrup og Årup.

Også i bronzealderen (1700-500
f.Kr.) har vådområderne været anvendt
til ofringer. Fra ikke nærmere stedfæ-
stede moser i Vrejlev sogn kendes hen-
holdsvis en bronzecelt (lille økse) og
to bronzehalsringe. Sidstnævnte stam-
mer fra den alleryngste del af bronze-
alderen. Endelig er der i moser ved
Gunderup fundet henholdsvis en
bronzespydspids og to bronzenåle.

Det er dog jernalderen (500
f.Kr.-1050 e.Kr.), der kan opvise de fle-
ste offerfund fra vådområderne i
Vrejlev-Hæstrup. Næsten alle fundene
hører tidsmæssigt hjemme i ældre jern-
alder (førromersk og ældre romersk jern-
alder, 500 f.Kr.-400 e.Kr.). Langt hoved-
parten af fundene er lerkar, der på
grund af fundomstændighederne har
fået navnet „mosepotter“ her i landet.
Mosepotter findes enkeltvis eller flere
sammen. De har somme tider et hul bo-
ret i bunden. I en del af mosepotterne
er der fundet op til en halv snes små
flintsten, hvis betydning er ukendt.
Mosepotter er kendt fra mange af om-
rådets moser, nemlig moser i Hæstrup,
Gunderup, Lie, Poulstrup, Rønnovs-
holm, Saksager, Tollestrup og Årup.

Af andre ofrede genstande kan næv-
nes en bidselstang af hjortetak fra Hæstrup-
gårds Mose og en tilsvarende fra Årup, en
hjortetaksøkse fra Tollestrup Mose, en guld-
fingerring fra en mose syd for Rønnovsholm
og en sølvfibula fra Rønnebjerg Mose.

Det vil være fremgået af det foregå-
ende, at Tollestrup Mose har været en offer-
plads ikke blot i stenalderen, men også i æl-
dre jernalder, og sandsynligvis stammer de
fund af – for størsteparten udaterede – knog-
ler, der kendes fra mosen, også fra ældre jern-
alder. Det drejer sig dels om hesteknogler,
dels og især om menneskeknogler. Således
fandt Hans P. Hansen i 1938 et menneske-
kranium ved tørvegravning „sydøst i Kom-
munens Mose“. På stedet var der ikke andre
knogler. Kraniet stammer fra en kvinde på
omkring de 40 år.

Offerfundene i
Tollestrup Mose

af museumsinspektør
Per Lysdahl, Vendsyssel
historiske Museum

To år senere – i slutningen af maj
1940 –blev det næste fund gjort. Det var
et helt menneskeskelet, der lå i sovestilling
med optrukne ben. En 2 m lang, tynd træ-
stamme lå et stykke over skelettet. Skelet-
tet er kun delvis undersøgt endnu, så
personens køn kan endnu ikke siges, men
det drejer sig om en voksen på 20-40 år.
Skelettet blev i 1995 kulstof-14 dateret til
romersk jernalder. I nærheden af dette ske-
let fandtes 3 mosepotter fra ældre jernal-
der. Det kan dog ikke afgøres, om de er
samtidige med skelettet.

Tandlæge Holger Friis, der fore-
stod undersøgelsen, fortalte 13. august
samme år om fundet i radioforedraget „Har
der virkelig fundet Menneskeofringer
Sted i Oldtidens Vendsyssel?“ :

Amatørarkæolog Frederik Hansen pakker her efter fotografering fundene med deres værdifulde enkeltheder ned til
videre undersøgelse på VHMn

tekst: Per Lysdal, VHM
foto: Arkiv foto
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Der blev i Sommer ringet til mig fra en meget

interesseret Mand -Tørvegraver Andersen i Tolle-

strup [der arbejdede i gdr. Peder Svennums parcel].

Han havde fundet et Menneskehoved i Mosen. An-

ders Andersen havde straks standset Arbejdet, fordi

han ved tidligere Tørvegravning havde fundet

nogle Lerkar i den samme Mose og da havde faaet

Paalæg om at sende Bud, naar han fandt noget igen.

Der blev af den Grund Lejlighed til at optage et

interessant Fund.

Jeg tænkte straks paa Muligheden af, at det
drejede sig om et Menneskeoffer. Det viste sig ogsaa
at være rigtigt. I dette Tilfælde havde Oldtidsfolkene
ikke vist kannibalske Tilbøjeligheder, da vi nemlig
fandt hele Skelettet nedlagt i Mosen. Men der er
næppe tvivl om, at det drejer sig om et Offerfund, idet
vi ved siden af det knuste Kranium fandt en svær
tilspidset Trækølle.

Skelettet maa være af et ældre Individ paa
omkring 50 Aar, da Hjerneskallens Suturer var stærkt
sammenvoksede, og Tænderne meget slidte, ja for de
store Kindtænders vedkommende saa stærkt, at
Jernaldermanden eller -kvinden havde faaet en slem
Kæbebetændelse i begge Sider af Underkæben. Det
er muligvis derfor, at man ikke har haft Appetit til at

æde ham eller hende, men overladt
Ofret helt og holdent til Guderne.
Skelettet laa i en forvreden Stilling
med Hænderne bundet paa Ryg-
gen.

Omtrent ved Skelettets
Fødder fandt vi et stort Lerkar uden
paaviseligt Indhold med en Gen-
nem boring af Bunden rimeligvis
for lettere at kunne sænke Karret
ned i Dyndet. Kar med en saadan
Gennemboring har vi meget ofte
fundet i Moserne. Nogle mener, at
det skulde have været speciel Kar-
type til at lave Ost i; jeg tror nu, at
den første Antagelse med lettelse
af Sænkninger er mere rigtig.

Tre ting var umiddelbart

Kraniets beskadigelse,
knoglernes stilling og den
svære kølle man fandt ved

Holger Friis viser køllehovedet, hvormed menneskeofringen i mosen blev udført, til en af
tørveskærernes kone

Her ses den svære kølle i hele sin længde ca. 2m

tekst: Per Lysdal, VHM
foto: Arkiv foto
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Foruden det nævnte Kar blev

der fundet et mindre, ornamenteret

Kar ca. et par Meter fra Skelettet.

Dette indeholdt 3 Flinteskærver.

Dette mærkelige Indhold er ogsaa

ofte fundet i Mosepotter. Om det skal

have samme Virkning som Hullet i

Bunden af den store Krukke, nem-

lig den at holde det nede i Mosen,

er muligt, eller om de har haft en

eller anden Mening med de graa

Flinteskærver er ikke godt at vide.

Det er nemlig meget ofte netop graa

Flinteskærver, der ligger i dem, og

ikke blot en Rullesten, som man sy-

nes, de lige saa vel kunde have put-

tet deri for Tyngdens Skyld.

Mens undersøgelserne af
skelettet stod på, fik Holger Friis en
dag besøg af to tørveskærere, Chr.
Andersen og Peter Christensen, der
arbejdede i gdr. Jens Frederiksens
parcel. Holger Friis fortæller: Et par

andre Tørvearbejdere fandt for-

resten samme Dag i den anden Ende

af Mosen, der er et par Kvadrat-

kilometer stor, en lille Lerkrukke,

som foruden et Par af de føromtalte

Flintesten ogsaa indeholdt 3-4 sort-

brændte Knoglestykker af et større

Dyr samt en Støvbold. Dette kuriøse

Indhold har jeg fundet i et par Til-

fælde tidligere, saa der maa abso-

lut have været en eller anden my-

stisk Mening med det.

Et tredje menneskeknogle-
fund blev gjort i 1941 i en moselod
tilhørende gdr. Thorvald Zakarias, ca.
300 m fra fundstedet for skelettet fra
1940. Fundet bestod af et kranium
og de fleste af knoglerne til et skelet.
De lå nedgravet hulter til bulter i et
stort hul. I hullet fandtes rester af et
reb, muligvis snoet af gråris. Dette
skelet kan muligvis være fundet ved
en tidligere lejlighed og da placeret i
hullet af finderne. Knoglerne er ikke
nærmere undersøgt.

Senere i 1941 blev der fundet
endnu et menneskekranium og nogle
knogler i mosen. Heller ikke dette
fund er nærmere undersøgt.

Endelig blev der fundet et
menneskekranium i 1943. Det stam-
mer fra en kvinde mellem 20 og 30 år
gammel. Det vides dog ikke med be-
stemthed, om dette kranium er fun-
det i Tollestrup Mose eller kommer
fra en nærliggende mose.

Af de her nævnte mosefundne
menneskerester er indtil videre kun ét
fund dateret – skelettet fundet i 1940 fra
romersk jernalder – men det vil være ri-
meligt at sammenligne dem med de be-
kendte moselig andre steder fra. Disse
er daterede til slutningen af bronzeal-
deren og den ældre jernalder og tolkes
som regel som ofringer eller henrettel-
ser. Uanset hvilken tolkning man væl-
ger – evt. dem begge – så er der ingen
tvivl om, at Tollestrup Mose må have
haft stor betydning for menneskene i æl-
dre jernalder og virket dragende på dem.

Tørveskæring i Tollestrup mose, i baggrunden arkæologerne i arbejde ved fundet

Tørveskærer Anders Andersen fra Flyvbjerg, der fandt det
knuste kranium i ca. 1m dybde

Tandlægen Holger Friis kan naturligvis ikke
løsrive sig fra det rent faglige ved fundet

Holger Friis undersøger her fundet sammen med sønnen Palle og en medarbejder fra VHM i Hjørring

tekst: Per Lysdal, VHM
foto: Arkiv foto
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Familie arrangement
Nyt Stuehus – Mark & naturvandring – forsuringsanlæg.

Onsdag den 21 juni kl.19.00 er er besøg hos
Grethe og Kristian Kjær, Vrejlev Møllevej 11, Vrå.

Her kan man se deres kun tre år gamle stuehus og få nye
ideer og tips – desuden er der mark- og naturvandring med
planteavlskonsulenten – der vises plancher om staldbyggeri
og orientering om forsuringsanlæg. 4 H kommer og laver
aktiviteter med børnene. Det er en aften for hele familien.

Arrangør: Kreds 1 Qvinder i LandboNord, Deltidsudvalget og 4 H

Mel: Hvor smiler fager den danske kyst

Tollestrupsangen

Nu sol står op over Tollestrup
og kaster guld over skov og skrænter.
Den rammer byen hvori vi bor,
hvor vi har virke, og føden henter,
den by vi elsker, som er vort hjem,
fra bakkens top og til mosens gem.

En omegn fager og skøn vi har,
hvor end man øjet ud lader drage.
En forårsdag vi i mosen tar´,
et skønhedssyn som kan vejret tage
når nattergalen besøger os,
dens sang os fryder vi glæder os.

Ja mosen her vi ej glemme vil,
et sted hvor  stilhed og ro har hjemme,
der kan man drømme og kan få lov,
al verdens ufred og larm at glemme,
ved „ verdens ende „ et paradis,
ja mosen du får den første pris.

En sommeraften vi mødes her.
Når sol går ned bag ved engens rande,
en dejlig aften har samlet os,
i sommernatten vi hjemad drager.
Gid vores venskab det må bestå,
og gå i arv her til vores små.

KORT
FORTALT

S   ET&
SKET

Forfatteren i sin have

af Ellen Rasmussen

2 forældrerepræsentanter valgt i børnehaven:
Kate Nygaard er valgt for 2 år
Heidi Hansen er valgt for 1 år

5 forældrerepræsentanter valgt blandt skolens forældre, og de er alle valgt for 4 år.
Lillian Toft Jensen, formand
Flemming Jensen, næstformand
Poul Jess
Henny Thomsen
Merete Pilgård

Derudover består bestyrelsen af:
3 medarbejderrepræsentanter er valgt for 1 år
2 elevrepræsentanter er valgt for 1 år.

Hanne Thorup

Der er valgt ny
skolebestyrelse
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Rutineret leder i
Poulstrup og
Serritslev

Da Lisbeth Vestergaard den 1. marts 2006 satte
sig i lederstolene i Sparekassens afdelinger i Pouls-
trup og Serritslev, var det en særdeles erfaren medar-
bejder, som kunderne kan se frem til at arbejde sam-
men med. Lisbeth Vestergaard kunne nemlig sidste år
fejre 25 års ansættelse i sparekassen.

Lisbeth Vestergaard har i langt de fleste år været
beskæftiget i Vrå, men de seneste fire og et halvt år
har hun været ansat som kunderådgiver og pension-
sansvarlig i Sparekassen Vendsyssels afdeling i Hirts-
hals.

Privat bor Lisbeth Vestergaard på en gård i
Rakkeby, så hun lægger ikke skjul på, at lederstillingen
i Poulstrup og Serritslev ikke blot vil bringe hendes
arbejdsplads tættere på bopælen men også betyde, at
hun i højere grad vil have føling med, hvad der sker i
lokalområderne.

- Som afdelingsleder i Poulstrup og Serritslev vil
jeg komme meget tættere på kunderne, og det har jeg
det fint med, selv om jeg nok kommer til at støtte mig
meget op ad Pia Nysted i starten. - Men jeg glæder
mig til den ny udfordring, slutter Lisbeth Vestergaard.

Sparekassen Vendsyssel

KORT
FORTALT

NY
AFDELINGSLEDER

tekst: Sparekassen Vendsyssel
foto: Sparekassen Vendsyssel
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Vi bævere og ulve er rigtig gode til at samle affald op
når vi færdes i naturen. Derfor syntes vores ledere, at det
ville være en god ide, at vi besøgte AVV for at se, hvad der
sker med vores affald, når vi har samlet det op og puttet det
i skraldespanden!!!!

Næsten alle bævere og ulve skulle med derop og der
var også en del forældre med. Så vi var en god flok på
næsten 30 mennesker, der kørte til Hjørring den aften. I
forhallen blev vi modtaget af en mand, der hedder Thomas.
Der var en masse at se på og røre ved i forhallen, og vi fik
lov til at gå rundt og kigge og prøve nogle af tingene, indtil
vi alle var kommet.

Da alle var kommet, fulgte vi med Thomas ned i et
lokale, hvor han fortalte os om Avv og viste os nogle lys-
billeder. Imens Thomas fortalte, fik vi alle en sodavand og
et stykke frugt. Efter det gik vi ind i det lokale hvor de
havde deres skralde biler. Og der inde så vi også stedet,
hvor alt affaldet bliver trykket til firkanter.

Herefter var det tid at gå over og se selve forbrænding-
sanlægget. Inden vi måtte komme indenfor, skulle vi alle
have „brandmandshjelme“ på! Vi så virkelig seje ud, men
det var selvfølgelig af sikkerhedsmæssige årsager, at vi
skulle have dem på. Vi startede inde i selve kontrol rummet,
hvorfra de kan sidde og se „det hele“ på tv-skærme, og
også styre kranen. Der var stor trængsel ved glasruden,
for alle ville gerne se den KÆMPESTORE grab, der løfter
affaldet op!

Herefter gik vi ind og så „ovnen“ og den var bare
ENORM stor. Der var meget larm derinde, og det var svært
at høre, hvad Thomas fortalte, så det var med at holde os
tæt sammen. Vores tid var desværre ved at være gået, så vi
måtte tilbage til forhallen for at samles og sige tak til Tho-
mas for en spændende aften. Vi havde afsat samme tid som
til vores spejdermøder, nemlig 1½ time, men vi kunne sag-
tens have brugt ½-1 time mere deroppe. Inden vi sagde tak
for en god aften kom Thomas lige med nogle fine grønne
kasketter hvorpå der står AVV, som vi måtte få med hjem.

På vegne af Bæverne og Ulvene, Kristoffer S.

Muslejr 2006
Igen i år skal vores bævere og ulve på MUS-lejr. Det

foregår fra fredag d. 16 juni til søndag d. 18. juni på
THORUP HEDE spejdercenter ved Dronninglund Stor-
skov. Temaet i år er INDIANERE…. Så vi skal selvfølge-
lig bo i telte og lave mad over bål. (ligesom de foregå-
ende år) Vi håber dog at vejr-guderne vil være med os i
år, da vi fik rigtig meget vand dernede sidste år! Men
alligevel ikke nok til at tage modet fra os. Så vi er klar
igen og humøret er højt, når vi drager afsted fredag d.
16. juni. Vi er 6 bævere og 11 ulve der tager afsted, og vi
glæder os til at fortælle om lejren i næste nummer af
lokalbladet!

Besøg på AVV i Hjørring
Torsdag d. 16. februar 2006:

Referat fra Generalforsamling / Årsmøde 2005-06
den 28 feb. 06 samt det første grupperådsmøde KFUM Poulstrup

Der var et pænt fremmøde, og mens forældrene var til møde, havde de
store spejdere lavet et byløb for de yngste og deres søskende.
Mødet blev indledt med en sang og velkomst af Peter. Som dirigent
blev Poul valgt

Formandens beretning:
Året 2005 stod som bekendt i HC Andersens tegn, dog ikke gruppe-
lejren i Hirtshals i september, der handlede om vikingerne. Det var den
store oplevelse for hele gruppen. Det årlige julemarked var også i år
velbesøgt, og ved at blive en tradition. Ved vores årlige loppemarked
kunne man måske finde noget fra HCA´s tid, men der var mange der
fandt helt andre gode fund.

MUS- lejren, for de mindste, var præget af den store digter med mange
spændende aktiviteter, der kom også eventyrligt meget regn. Næsten
alle de store spejdere deltog i Guldborgsund lejren , hvor de også fik
regn i hvert tilfælde først på ugen. De havde brugt meget tid på forbe-
redelser til lejren, og fik god brug for deres viden.

Ulvene 13 stk har i det forløbende år taget nogle af de store mærker bla
kok og knivbeviset.Bæverne startede året med kun 3, men nu er de
blevet fordoblet. De bruger meget tid på at lære at lytte til hinanden,
vente på hinanden og rumme hinandens forskelligheder. De har været
på bondegårdsbesøg, kigget efter dyrespor og været på besøg på AVV

Vi vil gerne takke for den store opbakning vi møder fra mange forældre
til både at bage kage, kørsel, opstilling af lejr og hjælp til vore mange
aktiviteter. Det kommende år vil igen stille store udfordringer til foræl-
drene.

I erkendelse af at det går rigtigt godt hos spejderne i Poulstrup, og at vi
inden længe af den grund kommer til at mangle ledere, er der blevet
lavet en ny ledermanual, så nye hurtigt kan danne sig et overblik over,
hvad vi gerne vil fremover. Er der nogle der har lyst eller kender nogen,
der har, skal vi nok sørge for oplæring evt kurser.

Beretningen blev godkendt. Efterfølgende fremlagde Kirsten regnska-
bet, som blev godkendt. Vi havde et lille overskud.

Valg til grupperådet
Hans Jørgen udtrådte efter ønske, dog vil han gerne hjælpe til en gang
i mellem. Nyvalgt blev:
 Jens-Ole Frederiksen og Pelle Jepsen
Bente og Kirsten blev valgt til revisorer

Aftenen blev afsluttet med en sang , kaffe og fastelavnsboller
 Ved Grupperådsmødet 220306 blev konstitueringen følgende:
Grupperådsformand:Peter Andersen

Næstformand: Poul Jess, Gruppeleder

Sekretær: Birgitte Poulsen

Medlemmer: Lars Damsgaard, Jens-Ole Frederiksen, PR

Pelle Jepsen, Gruppeleder:Poul Jess

KFUM-SPEJDERNE

tekst: KFUM spejderne
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Jeg har fået til opgave at præ-
sentere mig selv. Som forhåbent-
ligt mange af jer allerede har hørt i
Vrejlev og Hæstrup kirker, kan jeg
spille lidt på orgel. Samtidig er jeg
ved at dygtiggøre mig udi orgel-
spil, og jeg håber at få papirer på,
at jeg kan spille orgel om ca. et år.
Jeg startede undervisningen i
orgelspil for ca. 35 år siden i År-
hus, da jeg læste der, men inden da
havde jeg været vikar i ca. 8 år ved
mange kirkelige handlinger i de
landsbykirker, jeg var tilknyttet som
barn og ung. Som nogle af jer ved,

arbejder jeg også med kor. Det star-
tede jeg også på for ca. 35 år siden
– altså med at fægte med armene
foran koret – men inden da havde
jeg selv sunget i kor i ca. 15 år.

Nu tror I garanteret, at I har med
en meget erfaren dame at gøre udi
det kirkemusikalske. Tja, det er jeg,
men det er faktisk min første faste
organiststilling. Jeg har gennem
årene vikarieret i både større og min-
dre kirker, der hvor jeg har boet og
levet. Ligeledes har jeg næsten altid
arbejdet med amatørkor.

Ny organist
Vi har pr. 1. marts 2006 fået ny organist ved Vrejlev og
Hæstrup kirker. Valget faldt på Bodil Andersen. Vi
håber, at Bodil bliver glad for at være hos os. Det tyder
alt allerede på. Bodil har hurtigt udvist stor initiativrig-
dom og foretagsomhed! Velkommen.

Bodil bringer her nedenfor en omtale af sig selv.

Kl. 10 Gudstjeneste ved sognepræst Niels Christian Scheel
Lassen. Kirkens kor medvirker

Kl. 11-11.30: Fra Vrejlev Kirkes historie ved sognepræst
Niels Christian Scheel Lassen

Kl. 13-13.30: Koncert ved kirkekoret
Kl. 13.30-14: Historisk rundvisning af Vrejlev Kirkegård ved
lokalhistoriker Erik Jess

Kl. 14-14.30: Fra Vrejlev Kirkes historie ved sognepræst
Niels Christian Scheel Lassen

Før barndomsdrømmen gik i opfyldelse her i
Vrejlev-Hæstrup, skulle jeg igennem en cand. mag ud-
dannelse i musik og kristendomskundskab. Herefter
beskæftigede jeg mig i knapt 10 år med at lave node-
sats på EDB, afbrudt af et år som højskolelærer. Jeg
har arbejdet med markedsføring i B&O, på et reklame-
bureau, i et japansk firma og i LEGO. For at afprøve
markedsføringsteorierne, var jeg landsbykøbmand i
fem år, indtil jeg kom her til Vrejlev-Hæstrup.

Min geografiske baggrund er Vestjylland som barn
og ung på en dejlig bondegård. Så er turen gået over
Århus, Rønde, London, Struer, Billundområdet, og nu
Vendsyssel.

Jeg har nu boet her i ca. to måneder. Jeg er blevet
Belles assistent i arbejdet med børnekoret på skolen.
Sammen har vi nogle ambitioner om at udvikle korlivet
i Vrejlev-Hæstrup – se andetsteds i bladet. Jeg føler
mig rigtig godt modtaget af mine kolleger i kirken, mine
arbejdsgivere, som er menighedsrådene og af nabo-
erne på Nedre Byvej i Poulstrup. Jeg glæder mig til at
leve og bo sammen med jer alle i mange år fremover.

Fik jeg nævnt, at jeg er en ung kvinde i en midald-
rende krop?

Vi ses forhåbentligt mange steder i samfundet
.

Mange hilsener, Bodil

Åben kloster og
kirke den 11.6.
2006

Program

Hæstrup KirkeVrejlev Kirke

REPLIK

af Bodil Andersen

foto: Knud Birch Andersen
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Så kom den længe ventede dag
endelig for jer. Det blev sidste søn-
dag i april.

De sidste i hvert fald tre til fire
uger er der til konfirmandforbe-
redesen faldet rigtig mange spørgs-
mål om konfirmationen. I har været
meget spændte, og sådan skal det
også være, når der sker noget stort
i vort liv. Det ville virkelig være trist,
hvis ikke I spurgte, for så kom det
jer ikke ved. Men nu kan I slappe
af og være glade. I er ankommet, I

sidder i kirken omgivet af menne-
sker, som kun vil jer det godt. Og
jeres forældre kan for den sags
skyld slappe af, forberedelserne til
en af de vigtigste fester i livet er
gjort. Der kan den næste times tid
ikke ændres på nogen bordplan.

Det kan være hårdt at vente i
spænding på, at noget skal ske. Det
kan godt føles som om, at tiden
snegler sig af sted. Vi kommer nemt
til at skele til klokken, og jo mere vi
gør det, desto langsommere går ti-

den. En gang var det ikke en kon-
firmation, men noget helt andet,
som der var nogle, der ventede i
spænding på, at det skulle afklares
for dem. Det var dengang hvor
Jesus gik synligt omkring på jord,
da var der nogle, der spurgte ham:
„Hvor længe vil du holde os hen?
Hvis du er Kristus så sig os det
lige ud“.

Kære konfirmander, jeg håber
inderligt, at det er ikke er sådan, at
I føler, at I har været holdt hen. For

Kære konfirmander

Vrejlev Kirke
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så er noget gået helt galt. I har hver
onsdag eller torsdag, samt om søn-
dagen til gudstjenesten hørt om
Jesus Kristus. Han har været omdrej-
ningspunktet. Om vi så har haft om
skabelsen, om vi så har haft om ond-
skaben, ja hvad end emnet har væ-
ret, har han været med.

Når vi taler om kristen tro, er det
også altid om Kristus, uanset om
hans navn nævnes eller ej. I kendte
ham i forvejen, I vidste på forhånd
meget om kristen tro. Jeg har i den
forløbne tid blot haft fornøjelsen at
tale med jer om det og forhåbentlig
også været med til at uddybe jeres
indsigt og viden. Jeg sagde udtryk-
kelig fornøjelse. Det har været en for-
nøjelse at have jer, fordi I er dem, som
I er. I har vist stor nysgerrighed og
lydhørhed. Og når de to ting, nys-
gerrighed og lydhørhed følges ad,
kan der springe noget godt og le-
vende. Det kan ikke gå helt galt med
jer, hvis I bliver ved med at følge det
spor.

„Hvor længe vil du holde os hen?
Hvis du er Kristus så sig os det li-
geud“, var der nogle, der engang
sagde. De spurgte Jesus om det, og
det var før påsken, før hans opstan-
delse fra de døde. Når vi stiller det
samme spørgsmål falder det efter
Kristi opstandelse fra de døde. Det
gør en forskel. For da Gud oprejste
Jesus fra de døde, sagde Gud ja til
Jesus. Gud sagde ja til, at Jesus var
den, som han udgav sig for at være:
åbenbaringen af Guds væsen. Gud
sagde i samme åndedræt ja til, at
Jesus havde ret til at gøre som han
gjorde og han havde ret til at sige,
som han sagde. Alt det bekræftede
Gud selv, da Jesus ikke blev i døden,
men opstod påskemorgen. Gud be-
viste, at Jesus er Guds søn. Derfor er
Kristi opstandelse ikke en lille ting,
det er ikke en sag blandt andre sa-
ger, men hovedsagen for Kristen tro.
Skulle en eller anden forsøge at bilde
jer ind, at den godt kan undværes, er
det løgn. At ville fjerne troen på op-
standelsen er at rive tæppet væk un-
der vor tro.

Hvis man tager et sæt spillekort
og laver et korthus af dem, er der
kort, der godt kan undværes uden,
at der sker noget med det. Nemlig
hvis det er af de øverste, der stille
trækkes væk. De er ikke så nødven-
dige. Men hvis man skulle finde på
at tage et af de nederste væk, så styr-
tede hele korthuset øjeblikkeligt
sammen. Det gjorde det, fordi det er
de nederste kort, som er grundlaget
for det hele. Sådan er troen på op-
standelsen grundlaget for den
kristne tro.

Da vi i ugerne op til påske netop
havde om påske, spurgte jeg jer:
„Hvad nu hvis Kristus ikke var op-
stået fra de døde, hvis det er et på-
fund?“ , så lød svaret i begge klas-
ser: „Så skulle vi ikke konfirmeres“.
Og i den ene klasse var der straks en
som føjede til: „og så fik vi ikke no-
gen gaver“. Med andre ord så var
der ikke noget at fejre. Der var ingen
kirke. Vi holder gudstjeneste, vi tror
på Kristus og vi bliver døbt og se-
nere konfirmeret fordi han er opstået.
Så enkelt er det. Vi holder fest fordi
der er noget at fejre. Hver eneste
søndag fejrer vi på en eller anden
måde Kristi opstandelse. Vi fejrer, at
Gud igennem Jesus har vist, hvem
han er. Derfor har vi ingen grund til
at føle, at vi bliver holdt hen. Vi har
ingen grund til at sige, at vi ikke rig-
tig ved, hvem eller hvad Gud er. For
Gud er, som han har vist os i Jesu
person.

Man kunne så sige, at de som
oprindeligt spurgte Jesus, hvem han
var, havde den undskyldning, at
Jesus på det tidspunkt endnu ikke
var opstået fra de døde. Det var
endnu ikke blevet påske. Gud havde
endnu ikke bevist, at Jesus er Guds
søn.

Det havde ganske vist ikke væ-
ret påske, alligevel er der ingen und-
skyldning. For alt det som Jesus
sagde og gjorde viste dem, hvordan
Gud er. Når han f.eks. gjorde op med
hævntørst og ubarmhjertighed, så
viste han, at det ikke er Guds vilje,

at vi skal hade hinanden, men at vi
derimod skal leve i kærlighed og
udvise overbærenhed. Vi kan her
bl.a. tænke på den episode, hvor
der var nogle mennesker, der var
ved at stene en kvinde, som de
havde grebet på fersk gerning i at
hore. Hun havde gjort sig skyldig i
at overtræde det sjette bud og
skulle derfor dø. Jesus fældede ikke
den samme dom. Han fordømte
ikke kvinden, men tilgav hende: gå
bort og synd ikke mere. Og stenene
faldt til jorden. Der viste Jesus, at
sådan vil Gud tilgive enhver af os,
når vi har brug for det og griber ud
efter det. Sådan er Gud. Og i ord
fortalte Jesus, hvem Gud er f.eks.
ved de mange lignelser. Der er lig-
nelsen om den gældbundne tjener.
En mand skyldte sin konge et astro-
nomisk beløb, flere milliarder kro-
ner. Han var ikke i stand til at be-
tale det. Han bad derfor sin konge
om nåde. Og han fandt nåde. Gæl-
den blev slettet. Han var kun lige
trådt ud af døren til slottet, da han
traf på en mand, der skyldte ham et
stort beløb, omkring 50.000 kr. og
han krævede straks sine penge.

Da vi havde om lignelser,
spurgte jeg: Hvem er vi i lignelsen?
Måske vi er ikke er den, som vi
gerne vil være. De fleste er nok,
som han der havde fået eftergivet
sin gæld, men alligevel ikke ville ef-
tergive den anden gælden.

Jesus fortalte ikke den og de
øvrige lignelser for at jorde os, men
for at sige, så tag dog og hold op
med jeres selvretfærdighed. Tag
imod Guds nåde, som jeg tilbyder
jer. Tag imod Guds fremstrakte
hånd, tag imod tilgivelse og gå ud
og vis tilgivelse og barmhjertighed,
ligesom du selv har mødt den hos
mig. Der er ikke noget at vente på.
Lev jeres liv i lyset af Guds tilgi-
velse. Måtte det altid gælde for jer
konfirmander. Amen

Til lykke!

Hæstrup Kirke
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Tirsdag den 11. juli kl. 20:
Hæstrup Kirke: Koncert
med The New Cantilena
Entré  75 kr.

Trioen byder på folkemusik og klas-
sisk musik. Den består af Eugen Morarita,
violinist, Madalin Luca, traditionel panfløjte
og Adrian Mardan, klassisk guitar.

Skaberen af The Cantilena, Gheorghe
Hateg, selv en stor violinist og musikpæ-
dagog ønskede at skabe en trio  med netop
disse instrumenter, der kunne mestre både
klassisk musik og den traditionelle rumæn-
ske folkemusik. Tre af hans elever fører nu
hans vision videre i The New Cantilena.

Cantilena besidder med sin musikalitet
og nerve en særlig evne til at rive tilhørerne
med ud på musikalske rejser.

Torsdag den 3. august kl. 20
Sommerkoncert: Vrejlev kirke
„Marimba Nandayapa“

Oplev Mexicos bedste marimbaorkes-
ter „Marimba Nandayapa“ sammen med
marimba virtuosen Kai Stensgaard i Vrejlev
Kirke torsdag den 3. august kl. 20.00. Entré:
voksne kr. 75.

„Marimbas on Tour“ er et samarbejde
mellem Mexicos berømte marimbaorkester
Marimba Nandayapa og den internationale
marimba solist Kai Stensgaard. Koncertens
program består af mexicansk folklore med
Marimba Nandayapa, marimba solo  med
Kai Stensgaard samt seks marimbaister.
Koncerten byder på mexikansk folkemusik,
argentinsk tango, guatemaltekisk folklore
og klassisk musik - - og mødet med den
mexikanske marimba og den moderne ma-
rimba. Der er således tale om et farverigt og
udadvendt koncertprogram der kan begej-
stre enhver lytter.

Orkestret har udgivet omkring 50 Cd´er.
Repræsenterede Mexico ved Expo 2000 i
Tyskland.

Kai Stensgaard er Danmarks interna-
tionale marimbasolist, han har indspillet fem
CD´er og komponeret mange stykker.

Den 15. august koncert kl. 20:
Vrejlev kirke: Baroque Fever

Det er Vendsyssel Festivals afslut-
ningskoncert! Billetter kan købes ved ind-
gangen.

Baroque Fever består af:
Allan Rasmussen, cembalo
Peter Spissky, violin
Bjarte Eike, violin
Thomas Pitt, cello
De spiller musik af: A. Corelli, M.

Rossi, G.P. Telemann og A. Vivaldi.

Syng-sammen-aftener
Fem tirsdag aftener i efteråret og fem

tirsdag aftener i foråret 2007 vil kirkesan-
ger Anders Boelt og organist Bodil An-
dersen arrangere syng-sammen-aftener i
sognehuset. Lige nu er de begge gået i
tænkeboksen for at finde ud af, om det
bare skal være „syng-frit-fra-leveren“, el-
ler om der skal være temaer.

„Du bli’r tosse-glad af at synge“.
„Sang frigør positive energier“. Det er
bare et par citater fra folk, som ved, hvad
livsværdi handler om.

Sted: Sognehuset, tid: Kl. 19.30.

Dato: Se datoer i næste lokalblad, men
reservér allerede nu fem tirsdag aftener i
efteråret og fem tirsdag aftener i foråret.

Voksenkor ved kirkerne
Helen Berggreen startede et flerstem-

migt kirkekor med voksne sangere.
Vores nyansatte organist, Bodil An-

dersen, har straks taget opgaven på sig
og nu synger koret igen. For tiden er der
ca. 15 sangere, som øver ca. hver anden
tirsdag i sognehuset. Koret er startet op
igen med henblik på at medvirke ved
musikgudstjenesten 2. pinsedag. Det
medvirker også ved klostermarkedet den.
11. juni. Og koret synger med på salmerne
– og med et par numre – ved gudstjene-
sten søndag den 7. maj.

Vi vil meget gerne ha’ flere korsangere
med, når vi starter efter sommerferien ,
tirsdag den 5. september.

Kan du synge, og kan du grine, så er
voksenkoret ved Vrejlev og Hæstrup kir-
ker lige noget for dig.

Kom første gang den 5. september,
og så hver anden tirsdag indtil begyn-
delsen af juni.

Vi glæder os til at udvikle voksen-
koret under ledelse af Bodil.

Ungdomskor i
Vrejlev-Hæstrup

Som mange ved, udløser det rigtig
mange positive energier at synge. Derfor
vil vi gerne starte et ungdomskor for børn/
unge fra 5. klasse og opefter. Selv
gymnasieelever, der bor hjemme og kunne
ha’ lyst er velkomne.

Vi vil synge både rytmisk musik og
måske lidt klassisk, og det skal være med
flere stemmer. Måske kan vi få et samar-
bejde op at stå med et band fra musiksko-
len. Og så var det måske en ide at få lidt
optræde-træning ved at medvirke ved
nogle gudstjenester i kirken og ved an-
dre arrangementer. Belle fra skolen vil
være med, så meget, som hun har tid.

Alt er her i skrivende stund på ide-
plan, men vi håber, at rigtig mange piger
og drenge vil synes, det kunne være sjovt
at lave en „ungdoms-bande“ her i Vrejlev
Hæstrup.

Planen er, at vi starter, så snart det
nye skoleår begynder i august. Vi satser
på, at vi kan bruge skolens musiklokale.

Foreløbig plan:

Øvetid: Hver tirsdag kl. 15 – 16 i sko-
lens musiklokale fra ca. den 15. august.

Se mere i næste nummer af Lokal-
bladet, eller klik ind på Poulstrup-net.dk.

I kan ringe, maile eller sms’e til mig
på følgende:

Bodil Andersen
Nedre Byvej 6
Poulstrup
Tlf.: 75 88 50 13
Mobil: 21 75 44 40

      Mail: Bodil@lindecom.dk

Sommerkoncerter og korarbejde

Vrejlev Kirke
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Musikgudstjeneste

2.pinsedag, mandag den 5. juni
kl. 10.30: Musikgudstjeneste
i Vrejlev Kirke

Både børne- og voksenkoret medvirker.

Friluftsgudstjeneste i
præstegårdshaven

Søndag den 27. august kl. 14
Gudstjeneste i præstegårdsha-
ven.

 Hjørring KFUM-spejdernes
brassband spiller.

Efter gudstjenesten er der kaffe-
bord og senere fællessang.

Vi håber, at mange vil komme og
gør det til en dejlig dag.

I tilfælde af regnvejr flyttes guds-
tjenesten til Vrejlev Kirke og efterføl-
gende er der kaffe i præstegården.

Spaghettigudstjenester
Torsdag den 14. september
kl. 17.30 i Vrejlev Kirke:
Spaghettigudstjeneste.

Det har ikke noget med billig we-
sterns at gøre, men vi spiser nogle
gange spaghetti. Vi begynder i efter-
året et nyt forsøg. Vi holder børne-
gudstjeneste en hverdagsaften. Efter
gudstjenesten er der fællesspisning i
Sognehuset. Det koster 25 kr. pr. vok-
sen, børn spiser gratis med.

Hvis man vil spise med, bedes
man ringe eller meget gerne maile se-
nest onsdagen inden til:

Niels Christian Lassen
Tlf. 98 98 60 43

     Mail: NCSL@km.dk

Højskoleaftener

Sæsonens højskoleaftener ved
Niels Christian Lassen begynder
torsdag den 7. september kl. 19
i Sognehuset

Emne: At se med troens øjne.

Der er en stærk tendens i den luther-
ske kirke at fremhæve øret frem for øjet.
Troen kommer af det hørte ord, skriver
Paulus (2.kor. 5,7). Øjet har været forvist
for teologien. Med baggrund i både bil-
ledforbudet i Gammel Testamente („Du må
ikke lave dig noget gudebillede“) og det
tilbagevendende omkvæd i Gammel Te-
stamente, at man ikke kan se Gud og leve
(2.Mosebog 3, 20), har det afstedkommet
kritik af at danne sig noget billede af Gud
i bogstavelig og overført forstand. Niels
Christian Lassen vil søge at anskuelig-
gøre, hvor goldt det er så kategorisk at
afvise øjet i troen. Vi kan slet ikke for-
holde os til Gud uden at danne os bille-
der af ham og se det for os. Jesus an-
vendte et hav af billeder om sig selv som
f.eks.: verdens lys, den gode hyrde, vin-
træet og lammet.  Disse billeder er ver-
bale billeder (metaforer). Men selve Jesu
komme til verden betyder, at den usyn-
lige Gud er blevet synlig i ham. Han er
Guds billede. Det kan man med troens øjne
se. Det vil vi se på.

Nogle af aftenerne vil vi se film og
efterfølgende tale om dem. Andre aftener
vil der være oplæg til samtale ved Niels
Christian Lassen.

Der er  følgende højskoleaftener

Den 7. september kl. 19
Den 26. oktober kl. 19
Den 9. november kl. 19
Den 18. januar kl. 19
Den 15. februar kl. 19
Den 15. marts kl. 19

Konfirmandindskrivning

Søndag den 20. august.
Konfirmandindskrivning
for de nye konfirmander

Indskrivningen finder sted i forbin-
delse med gudstjenesterne. Det er i
Vrejlev Kirke kl. 10.45 og i Hæstrup Kirke
kl. 9.30

Der vil være en kort orientering om
konfirmandundervisningen, især med
henblik på de praktiske forhold.

Konfirmanderne skal medbringe
dåbsattest.

Undervisningen finder frem til efter-
årsferien sted i konfirmandstuen i præ-
stegården, derefter i Sognehuset. Konfir-
manderne cykler hver gang. Undervisnin-
gen begynder i uge 34. Selve mødedagen
vil fremgå af skoleskemaet.

Minikonfirmand

Kirkens tilbud til dig i 3. klasse

Vi vil gå på opdagelse i vore kirker,
høre hvad tingene i rummet kan fortælle
os om Gud og os. Vi vil høre bibelhisto-
rie, lære og synge salmer og lege. Har du
lyst til, at lære noget om kirken og det der
sker der, så kom og være med. Niels Chri-
stian Lassen står for undervisningen sam-
men med organist Bodil Andersen.

Minikonfirmandforløbet begynder i
uge 37. Ugedagen vil fremgå af et brev,
som I modtager gennem skolen.

Torsdag den 14. september:
Børnegudstjeneste
i Vrejlev Kirke kl. 17.30.

Efter gudstjenesten orienterer jeg om
praktiske forhold ved undervisningen.

Der er efterfølgende fællesspisning,
hvor alle er velkomne. Pris for mad 25 kr.
pr. voksne, børn gratis.

Mødestedet for undervisningen er
Sognehuset ved Vrejlev Kirke. Børnene
vil blive afhentet og bragt tilbage til sko-
len med bus. Vi afslutter forløbet med
børnegudstjeneste søndag den 10. decem-
ber kl. 10.45 i Hæstrup Kirke

Ny organist

Se omtalen af Bodil Andersen
side 23

Hæstrup Kirke
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Vi tegner på livet løs
I løbet af februar / marts har børnehaven Mølle-

havens ældste børn, arbejdet med at tegne på for-
skellig vis.

Børn udtrykker mange tanker igennem tegnin-
ger, og ofte inspirerer tegneriet dem til samtidigt at
øve sig i skriftsproget.

Vi arbejder både med „bundne“ opgaver, hvor vi
bestemmer, og mere frie opgaver.

Inspireret af decembers  tema om de Nordiske
guder, har børnene i små grupper tegnet skitser på
papir, som de senere har malet på plexiglasplader med
glasmaling.

I malerierne kom det tydeligt frem, hvad der havde
gjort stort indtryk hos børnene. Mange tegnede Thor
med hammeren, Fenrisulven som voksede sig stor
og bed hånden af Tyr, og Midgårdsormen der var så
lang at den kunne nå hele vejen rundt om jorden, og
bide sig selv i halen! Men også de smukke gudinder
kommer snart til at pynte på børnehavens hegn.

I denne periode er det også ofte børnene, som
tegner dagens dagbog så forældrene kan få indblik i
dagens gang.

Nogle børn har prøvet at tegne på skift på den
samme tegning. Det var sjovt at se hvad det kunne
udvikle sig til.

I perioden har børnene også malet et stort fælles-
maleri til børnehavens køkken. De samarbejdede om
at male en baggrund i friske farver , hvor de udfra
grundfarverne blandede sig frem til nogle dejlige
forårskulører. Derefter fik de til opgave at male en
skitse af dem selv og de skulle selv prøve at finde
plads / give plads , så alle kunne være der.

I det daglige, kan vi se at vores tema smitter af på
børnenes valg af aktiviteter. Der bliver tegnet rigtig
meget, og børnene snakker indbyrdes og lader sig
inspirere af hinandens stærke sider. Drengene inspi-
rerede pigerne til at tegne lidt „vildere“ ting og pi-
gerne fik drengene med på at tegne mere eventyr-
agtige ting , de kiggede hinanden over skulderen og
fik udvidet deres tro på at kunne tegne „nyt“.

Der har for børnene været mange naturlige sam-
menhænge for at udtrykke sig gennem skrift / teg-
ning / sprog og der er blevet lavet utallige små bøger
fyldt med tegninger og historier.

Fokus på børnenes tegneudvikling har givet
mange bonusgevinster f. eks. omkring koncentration
/ fordybelse og børnene har oplevet nye styrke-
områder hos sig selv / hinanden.

Fuglen er landet i
Harken…( vi tror ikke
den har influenza?)

 Her i marts og april har vi
arbejdet med fugle. Børnene
har det meste af tiden været
inddelt i små grupper på tværs
af vuggestuen og indkørings-
gruppen i børnehaven. I de
små grupper har børnene ar-
bejdet med fugle på forskellig
kreativ måde. Udover at ar-
bejde i små grupper har alle
børn i huset lavet en kæmpe
fugl, som nu pryder køkkenet.

 
Udover at arbejde med

fugle og udvidet deres kend-
skab til fugle, har vi haft fokus
på samarbejde børnene imellem
og at de hjælper hinanden. Vi
kan allerede nu se, at børnene
er blevet mere opmærksomme
på at hjælpe hinanden og etab-
lerede venskaber er betydeligt
styrket. Børnene taler meget
om fuglene, er mere opmærk-
somme på dem ude i naturen
og ikke mindst, om vi nu har
givet dem mad på foder bræt-
tet. Vi har fundet ud af, at fugle
ikke har hår, ikke pels, men deri-
mod fjer…!
 
 
 
 

Rim og remse projekt i
vuggestuen i Hæstrup.

Det overordnede mål i vores insti-
tution er lige nu sproglig udvikling.
Derfor har vi i vuggestuen taget fat på
et rim og remse projekt. Ved at arbejde
med rim og remser tager vi fat på mange
forskellige ting der er sjove ord, ord
der rimer, rytmen i ordene / sproget og
ikke mindst det at huske sommetider
lange sætninger og verbalt at gengive
dem.

Vi har valgt nogle rim ud som var
forholdsvis simple,: Jørgen jyde, av
goddav, nede i fru hansens kælder, ok-
ker gokker, hvem er det der banker
samt lidt andre. Alle rimene er sat op
på væggen med elefant snot, så de lige
var til at hive ned. Vi har så arbejdet
med det, ved at børnene på skift er gået
over til væggen og har valgt et rim, „ ja
selv den allermindste „mus“ som knapt
nok kunne gå.“

Derefter har vi talt om, om der var
nogle der kunne huske hvilket rim det
var eller hvad det handlede om. Men
idet vores aldersgruppe spreder sig fra
1 år og til knapt 3 år har det været for-
skelligt på hvilket plan de har fået no-
get ud af det.

De mindste har syntes, at det var
rigtig sjovt, at hive rimene ned fra væg-
gen, men har også rokket med til ryt-
men med krop og hoved, når vi sagde
rimene. Andre igen har fanget enkelte
ord fra hvert rim og kunne godt gen-
kende hvad det var for et rim ex. ved
jørgen jyde siger en pige: „ faldt i van-
det…“ eller ved nede i fru hansen kæl-
der siger en anden pige: „ ikke grine..
frikadeller… skæg“. De ældste af vo-
res børn har fanget meget og kan gen-
give mange af rimene i deres fulde
længde, dog med små mangler. Ja det
var nærmest som at trykke på en start-
knap på en grammofon.

Så alt i alt har det været et godt
projekt, hvor vi som voksne er blevet
overraskede over hvor hurtigt rimene
fænger og hvor glade børnene er for at
lege med ord.

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

tekst: børnehaven Møllehaven
foto: børnehaven Møllehaven
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Tema: Mig selv
På Klokkeblomsten har vi i en periode arbejdet med temaet Mig selv“. Børnene har på
forskellig måde arbejdet med dette tema.;

Påklædningsdukker;  De ældste børn har bl.a. lavet hver en påklædningsdukke. Den er
først klippet og samlet, derefter har de lavet henholdsvis sommertøj og vintertøj. Det gav
anledning til flere diskussioner bl.a om, hvad de enkelte beklædningsdele hedder.

Fodtøj;  Disse dukker skulle jo også have fodtøj på, og det blev til mange forskellige slags
strømper, sko og støvler. Pludselig falder snakken om, hvor store skoene skal være ?

Jo det har et barn straks svaret på:
„ Man kan se nogle tal under sine sko“ og han viser en sko frem. Han kigger
så  under den anden sko og opdager til sin store overraskelse, at de samme
tal står
også under den anden sko. Andre børn tjekker nu også om de har tal under
deres sko.

Hjertet; En dag falder snakken om hjertet og hvad der sker med det når man hopper og
bevæger os. Ved hjælp af et stetoskop lytter alle børn til deres egen hjertelyd både før og
efter de har hoppet 20 gange. Det var noget af en overraskelse, at hjertet rent faktisk har
en lyd.

Smagsprøver;  En del af børnegruppen har arbejdet med smagsprøver, hvor de bl.a.
smagte rosiner med bind for øjnene – alle spiste med stor velbehag (også de børn
som bagefter sagde at de ikke kunne lide rosiner )

Hjælpsomhed;  Vi har gennem hele forløbet også arbejdet med forskellige sanglege
omkring kroppen. Nogle børn lærer hurtigt sang og bevægelse, imens andre skal
bruge lidt længere tid eller have lidt hjælp. At børn også kan hjælpe, så vi en dag i
samling, hvor vi bl.a. sang „Hoved, skuldre, knæ og tå“:

 Alle børn står klar og Emilie og Tobias står side om side. Emilie ser at Tobias ikke
deltager. Hun stiller sig derfor bagved ham, og imens hun synger med flytter hun med
Tobias´ hænder, således kommer de begge gennem sangen.

At det er et tema børnene har været meget optaget af, har vi tydeligt kunne se både
undervejs og efterfølgende og der er bl.a. blevet tegnet en del ansigter og mennesker
efterfølgende. Og en dag sidder Frederik og Tobias ved bordet, parat til at tegne;

Tobias kigger på Frederik, som lige er startet på at tegne et ansigt og siger til
ham
Kan du vise mig, hvor tungen er ?“
Frederik udpeger sin tunge. Hvorefter Tobias fortsætter:
„Kan du vise mig, hvor næsen er ?“
Frederik „lystrer“ og går derefter i gang med sin tegning.

Hørt:
Marcus „Min skal have vinterstøvler på“
Thomas; „Min skal have sommerstøvler på“
Marcus; „Det hedder det altså ikke“
Thomas (meget bestemt) „Jo det gør“

Nyt fra
Ministrup -
Børnenes Jord
i Poulstrup

Årets generalforsamling blev
afholdt den 27. marts i Børnehaven
Skovager (tak for lån af lokalerne)
og dagsordenen var ifølge vedtæg-
terne, som bl.a. indeholdt forman-
dens beretning, regnskab og valg
til bestyrelsen. På valg var Bodil
Nielsen, Per D. Thomsen og Trine
Mortensen som alle blev genvalgt.
Børnenes Jord var vært ved kaffe,
kage, øl og sodavand. Børnenes
Jord har i øjeblikket nogle ansøg-
ninger ude for at skaffe midler til
udskiftning af legeredskaber på le-
gepladsen. Se mere om Ministrup -
Børnenes Jord på

 www.ministrup.dk

ALLE I POULSTRUP OG
OMEGN INVITERES TIL
FØDSELSDAGSFEST.

HUSK SÆT X I KALENDEREN
TIL BØRNENES JORDS

35 ÅRS FØDSELSDAGSFEST,
LØRDAG D. 24. JUNI

PÅ LEGEPLADSEN       I
POULSTRUP.

SE PROGRAM              I
DAGSPRESSEN OG PÅ
OPSLAG I BYEN, NÅR VI

NÆRMER OS DAGEN

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

tekst: børnehaven Møllehaven
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Så er vi gået ind i et nyt år og en ny bestyrelse
blev valgt på generalforsamlingen afholdt den 28.
februar 2006. Der var et godt fremmøde ca. 40 delta-
gere, som inden generalforsamlingen fik serveret gule
ærter med flæsk og pølse og en lille „dram“ til at skylle
ned med..

Af  bestyrelsen afgik Ole Christensen og Jette
Christensen. I stedet blev valgt Kirsten Christensen
og Ole Just. Bestyrelsen har efterfølgende konstitu-
eret sig således:’

Formand Palle Kokholm
Kasserer Arne Møller
Sekretær Inge Christensen
Næstformand Mona Pedersen
og de 3 øvrige medlemmer er
Tove Mortensen,
Ole Just og
Kirsten Christensen.

I 2005 kom foreningen ud med et overskud på
10.274 kr. I 2004 var der et underskud på 20.977 kr.
Regnskabet, der nu er vendt i den positive retning
skyldes både udlejning af huset og overskud fra ban-
kospil. Det går rigtig godt med udlejning af forsam-
lingshuset til private fester og det første kvartal af
2006 viser, at der de seneste mange år, ikke har været
afholdt så mange private fester som
nu. Præmiewhisten som har kørt i vinterhalvåret har
der også været god søgning til, og det har i perioden
givet godt 8.000 kr. i overskud.

Vi var medarrangører af teaterstykket „Svend,
Knud og Valdemar“, som nok er omtalt andet sted i
bladet, men en utrolig succes med pænt overskud. Vi
er sammen med Menighedsrådet i gang med at arran-
gere en syng og spis sammen aften i Forsamlingshu-
set, som skulle have været afholdt den 21. april, men
måtte udsættes p.g.a. sygdom.

Her forventer vi også en god tilslutning.
Fastelavnsfesten afholdtes 27. februar i Forsam-

lingshuset i samarbejde med Menighedsrådet og Spej-
derne. Festen startede med gudstjeneste, noget nyt,
som blev en stor succes. Der var ca. 50 udklædte
børn og festen var alt i alt et godt arrangement. Det
arbejder vi videre på i 2007.

Ud over ovennævnte syng/spis sammen aften
er næste arrangement grisefesten der afholdes lør-
dag den 17. juni. Sæt allerede nu kryds i jeres kalen-
der, så I ikke går glip af denne fest, der de sidste 2 år
har været rigtig godt besøgt.

Borgerforeningen for
Poulstrup og Omegn

Folkedanserforeningen  holder sommerferie efter en vellykket af-
slutning ,sammen med  Hjørring folkedansere, hvor vi var ca. 80 danse-
glade samlet. Livsglæde, motion, social samvær, til lystige toner fra 7
lokale spillemænd — (hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro det var
Rebild-spillemændene) — og foreningernes to dygtige instruktører, fik
aftenen til at gå op i en højere enhed .

Sommerprogrammet  ser således ud, og er der nogle der har lyst og
lejlighed til at deltage i sammenkomsterne, er i meget velkomne, det er
bare at møde  op !

 
Sommerprogram for Vrejlev –Hæstrup Folkedansere

 
Torsdag d. 8-6  kl. 19.30  Vi mødes hos Tove Mortensen, og tager en

tur i omegnen  på tandemcyklerne. Kaffekurv medbringes
 
Søndag d.16-7 , Bangsbo, kl.11.00.  Vi mødes  i Bangsbo Botaniske

Have, Dronning -Margrethesvej 3. i  Frederikshavn. Niels Juuls Kano-
ner,  på Pikkebakkerne , hvor der er en flot udsigt, kan vi også se på?
Frokost og kaffekurv medbringes.

  
Torsdag d. 17-8 Tversted , kl  18.00. Vi mødes på  den store P. plads

ved Tverstedsøerne
Vi starter med at varme grillen op, til vort medbragte  grillmad. Deref-

ter tager vi en gåtur i det skønne område, inden vi slutter af med kaffen.
Måske  is ved den Blå kiosk, hvis vi er heldige med vejret?

  
Træningsstart d. 14-9, kl. 19.30 i gymnastiksalen.  Birgitte har lovet

os en træningssæson mere i hendes behagelige selskab,—foreningen
håber på talrigt fremmøde!

  
Generalforsamling d.2-11 kl.19.30. Foreningen holder generalforsam-

ling i forlængelse af danseaftenen. Der bliver serveret lagkage til den
medbragte kaffe denne aften.

  Venlig hilsen, Bestyrelsen

 
 

 

Folkedanserne

Hunde høm hømmer!
Efter opfordring fra flere sider, vil

Poulstrup Borgerforening gøre opmærk-
som på, at der er en tiltagende forekomst af
hundelorte i byen.  Det ser ud, som om det
er et yndet sted at lade hunden besørge på
græsset  ved indgangen til Børnenes Jord.
Det er særdeles ulækkert at træde i en af
slagsen og det pynter ikke, når der langs
med og på fortovene altid ligger hunde-
lorte.

 Så derfor kære hundeejere: lad hun-
den besørge på egen græsplæne, hvis du
har en, eller vis hensyn mod andre ved at
medbringe en plastikpose til at samle hun-
dens efterladenskaber op i, så du kan slette
sporene.

KORT
FORTALT

FOLKEDANSERNE
BORGERFORENINGEN

fra  foreningerne
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Billederne:
Øverst: Stolte børn til indmarch ved årets gymnastik-
opvisning

Midten: Søskende, forældre og bedsteforældre var
mødt talstærkt frem for at se gymnastikopvisningen

Nederst: Alle de dygtige gymnaster fik t-shirts og
guldmedaljer for den flotte opvisning

Fra PV Sport 81,
gymnastikafdelingen

På den nyligt afholdte general-
forsamling blev Trine Mortensen
valgt til ny formand og hun efter-
fulgte Helle Hansen, som ønskede at
stoppe efter mange år på posten.
Bestyrelsen består iøvrigt af: Mette
Mikkelsen, Helene Thomsen og Gitte
Christensen, mens Bodil Nielsen er
suppleant. Årets sæson i gymnastik-
afdelingen er nu slut og vi kan se
tilbage på en sæson, hvor vi des-
værre måtte aflyse vores styrke-
træningshold pga. for få tilmeldte,
men til gengæld havde vores børne-
hold en god sæson, med 10 glade
børn, som blev trænet af Trine Mor-
tensen og Stine Hansen. Billederne
her er fra børneholdets gymnastik-
opvisning i april.

Børn „leger“ håndbold
Hver torsdag i vinterhalvåret, har Jane Abrahamsen
og Karina Mølgård Frost trænet og leget håndbold
med ca. 25 børn i hallen i Poulstrup. At træningen
foregår på den sjove måde med en blanding af leg
og traditionel håndboldtræning har vist sig som en
god idé, da der har været rigtig god tilslutning hele
sæsonen.

 

teks Helle Hansen
foto: Helle Hansen
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PV Sport 81
fyldte 25 år

I fredags kunne idrætsforeningen Poulstrup-
Vrejlev Sport 81 (PV Sport 81) fejre sit 25 års jubi-
læum. Det blev markeret med en reception i Vrejlev-
Hæstrup hallens cafeteria og receptionen blev be-
søgt af mere end 100 gæster, som hyggede sig og
talte om „gamle“ dage, mens de nød de lækre
pålægskagemænd fra Vrå Bageri. Specielt inviteret
var de to personer, som stiftede idrætsforeningen
tilbage i 1981, nemlig Vagn Hansen og Regnar
Borrisholt, der fuldt fortjent blev udnævnt til æres-
medlemmer i PV Sport 81. Der var også andre, som
blev hædret for 25 års foreningsarbejde og følgende
fik overrakt JBUs 25 års nål og diplom: Inge Lis
Sørensen, håndboldafdelingen, Ole Christensen
(OC), fodboldafdelingen og Ib Nielsen, fodbold-
afdelingen. Foreningens formand Tom Bak frem-
hævede det gode kammeratskab i klubben, og tak-
kede de mange frivillige hjælpere som hjælper klub-
ben. PV Sport 81 takker for de mange flotte jubilæ-
umsgaver og glæder sig til de næste 25 år som
Poulstrups idrætsforening.

 

De to som stiftede PV Sport 81 for 25 år siden, Vagn Hansen t.v. og Regnar Borrisholt t.h. blev udnævnt til æresmedlemmer af foreningens formand Tom Bak.

Mere end 100 gæster besøgte jubilæumsreceptionen
hos PV Sport 81
 

PV Sport 81 fik rigtig mange og flotte gaver, med den fysisk største kom dog i form af en kæmpepokal fra Vrejlev-Hæstrup hallen, som her vises frem af  Vagn Hansen og
Regnar Borrisholt.
 

tekst: Henrik Hansen

foto. Henrik Hansen
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Formandens beretning:
.  Ros til foreningssamarbejdet i

Poulstrup i forbindelse med fx „Åben
Land og By“ arrangementet og oprettel-
sen af Multinetværket, samt samarbej-
det med Børnenes Jord ved legeaftener.

· Godt at der er indgået et samar-
bejde med ungdomsafdelingen i VBI/PSI,
efter at samarbejdet med Harken ophørte.
Det bliver spændende at følge det nye
samarbejde fremover.

· Skolefodboldturnering i 2005 gik
fint, men måtte aflyses i år. Svend
Andreassen undersøger årsagen og prø-
ver at stable en ny turnering på benene
til efteråret.

Øvrige arrangementer:
· Legeaftener er flot besøgt med

mellem 100 og 250 deltagere pr. gang.
· Dana Cup 2005 blev den bedste

nogensinde og der var gæster i hallen,
på skolen og i indskolingen. Tom tak-
kede pedellen for hjælpen med indkvar-
teringen og takkede også de mange fri-
villige hjælpere. Dana Cup indkvarterin-
gen gav et overskud på godt 50.000,- kr.

 
Økonomien skal forbedres:

·        Tom oplyste at der bliver sat
ekstra fokus på økonomien i år, da det
samlede resultat for hovedforeningen vi-
ser et underskud, selvom Dana Cup og
cafeteriet giver overskud. Tom ønsker en
anden opdeling af regnskabet, så man
bedre kan finde ud af, hvor underskud-
det opstår. Dette arbejdes der videre med
og løsningsforslag laves til hovedbesty-
relsen.

Generalforsamling i hovedforeningen hos PV Sport 81

i Vrejlev-Hæstrup hallen
tirsdag d. 14. marts 2006

Der var fremmødt 14 til generalfor-
samlingen, hvor Inger Hansen blev valgt
som dirigent. Inger Hansen overlod her-
efter ordet til formand Tom Bak, som af-
lagde beretning for året 2005 således:

Idrætten:
·        Fodbold: Begge serie 5 hold kla-

rede sig godt og serie 6 klarede sig rime-
ligt.

·        Kalle Nielsen har ønsket pause
i ungdomsafdelingen og i stedet er Trine
Mortensen kommet med i bestyrelsen og
hun er tillige blevet ungdomsformand.
Tom takkede Kalle for mange års
bestyrelsesarbejde i fodboldafdelingen.
Hans Ole Larsen er klubbens fodbold-
formand.

·        Håndbold: Førsteholdet er
netop rykket op for andet år i træk og
spiller næste sæson i serie 1. Andetholdet
kan også rykke op og det er rigtigt flot af
håndboldafdelingen. Af ungdomsspillere
er der en flok på ca. 25 som træner én
gang om ugen. Jane Abrahamsen er klub-
bens håndboldformand.

·        Gymnastik: Der har ikke været
voksenhold i denne sæson, men der er et
børnehold,som har afholdt gymnastik-
opvisning d. 4. april i skolens gymnastik-
sal (se andetsteds i bladet). Harken har
forespurgt på samarbejde mellem klubber-
nes gymnastikafdelinger. PV Sport 81 har
givet positivt svar tilbage og afventer
udmelding fra HUGF. Helle Hansen er
stoppet som formand og Trine Morten-
sen er blevet ny formand. Helle kunne
aflevere en gymnastikafdeling med en
egenkapital på ca. 22.000,- kr. Tom tak-
kede Helle for mange års arbejde i
gymnastikafdelingen.

·        Tom takker slutteligt alle be-
styrelsesmedlemmer og hjælpere for de-
res store arbejde i 2005.

Regnskab ved kasserer Søren
Krogholm:

· Resultat for 2005: Underskud på
36.941,97 kr.

· Kontingentrestancer er behandlet
på et tidligere hovedbestyrelsesmøde og
skal indkræves og undgås fremover

· Søren Krogholm har opdaget at
der i årevis har været en fejl i klubhus-
tilskuddet fra Hjørring Kommune, hvor
klubbens reelle udgift til klubhus har
været ca. 40.000,- kr. årligt og af dette be-

løb skulle klubben have modtaget
72 % i tilskud fra kommunen. Belø-
bene som klubben er gået glip af er
skønsmæssigt 12-15.000,- kr. årligt
siden 1986. Fejlen er desværre først
blevet opdaget i år, og der er ikke
mulighed for efterbetaling, da de
forkerte tal er opgivet af PV Sport
81, pga. en aftale, som blev indgået
for mange år siden. Fejlen bliver
rettet fremover og Søren Krogholm,
Kristian Kjær og Tom Bak skal til
møde hos Hjørring Kommune om
ovenstående problem i nær frem-
tid.

· Inge-Lis Sørensen spurgte
til udgifterne til klubhus- og halleje
og fik en grundig forklaring af Sø-
ren Krogholm.

· Trine Mortensen spurgte til
indkøb og indtjening vedr. cafete-
riet. Tom fortalte om aftale med køb-
manden og Kim Stokbro supple-
rede med at der også bør ses på
udsalgspriserne, da det er lang tid
siden sidst. Herefter var der en god
diskussion om hvordan indtjenin-
gen til cafeteriet kan forbedres. IN-
GEN kredit – ALLE varer skal beta-
les ved afhentning (her tænkes spe-
cielt på hele kasser øl til fodbold-
hold). Der skal laves en „oplys-
ningskampagne“ om at svind skal
begrænses og allerhelst undgås, så
indtjeningen kan forbedres.

Der var ikke indkommet forslag
til generalforsamlingen.

Valg til hovedbestyrelsen:
· Tom Bak var på valg og blev

genvalgt. Britta Christiansen var
på valg og ønskede ikke genvalg.
Henrik Hansen blev valgt i stedet
og indtræder på Brittas plads som
sekretær i bestyrelsen. Rikke Chri-
stiansen blev valgt som suppleant.

· Birgit Pedersen og Grethe
Thomsen blev genvalgt som revi-
sorer og revisorsuppleant blev
Marie Abrahamsen.

PV SPORT 81

tekst: Henrik Hansen
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· Inger Hansen, fra hallens bestyrelse,
fortalte herefter op den planlagte tilbygning
af et motionscenter til hallen. Der er givet byg-
getilladelse og nu afventer man bare, at vejr-
guderne kommer med nogle varmegrader, så
der kan støbes sokkel. Tilbygningen med
motionscenter bliver på ca. 90 m2 og får egen
indgang. Adgang og medlemskab bliver ba-
seret på kortordning. Motionscenteret har fået
125.000,- kr. fra den nedlagte fond fra Spare-
kassen Midtvendsyssel, som skal bruges til
indkøb af redskaber til motionscenteret. Grup-

.En fantastisk håndboldsæson i PV Sport 81, blev afsluttet med dobbeltoprykning, da både serie 2 rykkede op i serie 1 og serie 4 rykkede op i serie 3. Flot piger!

 

pen bag motionscenteret har fået stor hjælp fra Else
og Søren Jensen, Rakkeby, der har stor erfaring med
motionscenter fra Hjørring Helsestudie. Else og
Søren Jensen vurderer dog at der skal bruges ca.
300 – 350.000,- kr. for at etablere et tidssvarende og
attraktivt motionscenter. Der skal derfor søges/skaf-
fes flere midler og det arbejdes der på i øjeblikket
(Evt. med hjælp fra PV Fonden eller forudbetaling
af kontingent for fx 3 – 5 år). Selve tilbygningen
kommer til at koste 480.000,- kr. og skal beklædes
med cedertræ. Hallen er bygherre og byggeriet skal
udføres af PST i Poulstrup.

Kommende motionscenter i Vrejlev-Hæstrup hallen:

Begge PV Sport 81´s håndboldhold rykkede op

PV SPORT 81

tekst: Henrik Hansen

foto: Henrik Hansen
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Gymnastiksæsonen blev afslut-
tet på festlig vis, da Harken hallen d.
26. marts fyldtes af tilskuere til den
årlige forårsopvisning.

Alle børnehold var efter tur på
gulvet. De mindste viste børneidræt
og børnene i skolealderen optrådte
med både rytmiske serier og flotte
spring.  Foreningens linedancehold
optrådte med nogle af de mange
linedanse, de har lært i vinterens løb,
og det store juniorhold høstede som
sidste hold på gulvet fortjent bifald
for deres flotte opvisning.

Eftermiddagen blev afsluttet
med overrækkelse af gaver til in-
struktører og hjælpere, hvorefter
hallen blev fyldt af kaffeborde og
dejlig hjemmebagt kage til alle.

Alle fodboldholdene er i fuld
sving med forårsturneringen, og
petanquespillerne har indtaget deres
grusbaner.

HUGF har d.23. april endnu en
gang afholdt det årlige loppemarked
med stor succes.

Fra
HUGF

For andet år i træk stod regnen
ned i stænger onsdag til aften, da
indsamlingen skulle til at gå i gang.
Folk i lokalområdet tog dog som
sædvanligt godt imod indsamlerne
– og i hallen stod der hjælpere parate
til afdrypning og aftørring af møbler
med mere! Der var mange – og gode
– effekter og som så ofte før var der
stor søgning til loppemarkedet. Godt
gang i salget var der, og masser af
besøgende, der nærmest i gåsegang
prøvede at danne sig en form for
overblik inden der skulle handles.
Foreningen forventer derfor et pænt
overskud ud af anstrengelserne, som
vil blive brugt til ungdomsarbejdet i
HUGF.

Borgerforeningen i Harken blev
ved årets generalforsamling nedlagt.
Der desværre ikke mere grundlag for
denne forening og dens virke i vores
område – der er ikke kræfter til det,
og så må vi jo samles i idræts-
foreningsregi i Harken. Borger-
foreningen ejede det stykke jord på
Hedebovej i Harken, som indtil nu
har været „beboet“ af byens lege-
plads. Jorden er nu blevet afhændet
og overskud fra salget vil tilfalde
HUGF, er det blevet bestemt. De
legeredskaber, der stadig kan bruges,
er nu blevet flyttet hen til Harken
hallen, og de vil sammen med den
lille hytte, som petanquespillerne
glæder sig til at få placeret i nærheden
af deres baner, blive stillet op igen
på HUGFs idrætslegeplads i løbet af
sommeren

Måske var der ikke mange, der
opdagede flytningen, som foregik
med teleskoplæsser og halmvogn
gennem byen en fredag eftermiddag.

Familieidræt i
Harken

Søndag den 21. maj
Søndag den 4. juni

Søndag den 18. juni
og

Søndag den 2. juli

Alle dage
kl. 10.00 – 12.00

 i eller ved
Harkenhallen

Hver søndag vil have et tema og
der vil være en træner eller instruk-
tør til at sætte én eller flere aktivi-
teter i gang. Derudover vil de fle-
ste faciliteter være tilgængelige, så
der er noget for alle: børn, unge,
voksne og ældre.

Mød op hele familien og få nogle
hyggelige timer sammen!

Klokken 12.00 vil vi tænde op i gril-
len, som alle er velkommen til at
benytte til medbragt mad.

Pris: 50 kr. pr. familie pr. gang

Evt. spørgsmål:
Ring eller skriv til
Lisa Dissing Hansen
Tlf. 98 98 60 60,
E-mail:
lisa@dekoratoren-kreativ.dk

Find mere om HUGF på:
www.harkenugf.dk

tekst: Aase Henriksen

foto: Aase Henriksen
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På denne tid af året er der ofte sne og is, også i år,
men alligevel mødte mange op, da Inge Christensen,
kom og viste sin glaskunst. Inge Christensen fortalte
om hendes første møde med glasset, det var på et
weekendkursus, og det er siden blevet en hobby, der
har grebet om sig.

Med glasrester fra drivhus, flasker o.a., kan der
laves utrolig mange ting. Glashuse med små vinduer,
træer op af gavlen, postkasse og med stråtag og med
et lille lys i, er det rigtig flot.

Et hus eller to til at hænge på væggen er også en
fin ting.

Bordfade med bladguld, metaltråd og lidt mørkere
farver, lysestager til fyrfadslys, smykker med mange
farver og metaltråd, anderledes men flotte, glasophæng
med et fint farvespil med buler og bobler, rigtig flotte
på en væg. Et par søde forelskede missekatte var rigtig
sjove.

Forskellige ting som strandsand, metaltråde, blad-
guld, metalpulver og meget andet bliver brugt på og
imellem glasset.

Inge fortalte, at det, der er mest spændende, er når
ovnen har nået en temperatur på 820 grader, og der kan
lukkes op, og hun ser resultatet, når det langsomt  er
kølet af og det tages ud. Det er lige spændende hver
gang, om det er boblet op eller er skredet ud, er da en
charme mere.

En spændende dag hvor vi så og prøvede at skære i
glas.

Ved Kyndelmisse

Formanden Tove Mortensen bød velkommen
til det store fremmøde, så kom de gule ærter med
tilbehør på bordet, ikke så tosset endda på en kold
dag.

Herefter generalforsamling, Tove Mortensen
berettede om arrangementer i det forgangne år og
de nye tiltag..

Centerleder Søren Jensen fortalte om årets
gang i Forsamlingsbygning, herunder Poulstrup
og Lønstrup og opfordrede til fortsat at støtte op
om de unikke huse.

Vi håber på flere nye brugere, når vi kommer i
den nye Storkommune. – Vel mødt.

Til Husets nye bestyrelse blev valgt Lene
Thomsen og Lis Krogholm.

Tove Mortensen takkede for fremmødet.
Derefter var der kaffe.

Den 15. marts 2006: En ny og spændende køretur.
Turen var en opfølgning af besøget hos Gitte Engen i Allerup Bakker. Vi

skulle se det store arbejde hun havde lavet til Abildgaardskirken i Frederiks-
havn. Kirken er en nyere kirke bygget i røde sten og med fladt tag og den
blev færdig og indviet i 1970. Sognepræst Johs.Kühle bød os velkommen.

Det var spændende at høre om og se kirken, især omkring alteret, som
var trukket ud i kirken, så man med få mennesker kunne trække om bag alteret
på bænkene til en lille samling, en bøn eller en lille gudstjeneste.

Også konfirmanderne fandt sammen omkring alteret til en stille stund
med tændte lys i en stor lysestage med en bøn og et fadervor, det var rigtig
dejligt.

Døbefonden var bygget op af røde sten, bag den er et stort vindue i
mosaik, som er en flot baggrund. Prædikestolen, også i røde sten med Gitte
Engens 4 x 8 meter store billede bag ved. Det var virkelig imponerende med
alle de farver flot sat sammen.

Ved prædikestolen stod en overhead, som var rettet op mod det store
billede, her kunne præsten f.eks. vise billeder. Det kunne være Amnesty
International symbol: „Et lys med pigtråd omkring“. Til påske billedet: „Se
hvilket menneske“ det vil falde godt ind i midten af billedet med varme farver
omkring.

Vi forlod kirken og tog til Nygaards Mølle, hvor kaffen, boller og lag-
kage ventede. Den moderniserede vandmølle, der indeholder idylliske fest-
lokaler og bar i møllehuset, var rigtig hyggeligt.

Nygaards mølle

tekst: Aktivitetscentret

Støtteforeningen for Poulstrup Aktivitetscenter
holdt generalforsamling den 21. marts 2006
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Børn & unge-
gruppen under
multinetværket

Børn & unge gruppen arbejder med mange
ideer og nogle af dem er sat i værk og andre af
dem bliver sat i gang til august.

Børn og aktive ældre
En af vores visioner var at lave et samar-

bejde med de ældre og børn imellem. Det er sat i
værk i form af samarbejde mellem aktivitetscentret
og børnehaveklasserne. Børnehaveklasserne har
været på besøg på aktivitetscenteret og der er
mange gode emner til et forsat samarbejde mel-
lem de 2 generationer.

Eftermiddagsklub for 10-16. åige
Efter sommerferien starter vi en efter-

middagsklub for børn i alderen 10 - 16 år eller
mere.

Det vil foregå ca. 2 gange ugentlig fra kl. .ca.
14- 17.

Vi vil lave emner, der lyder på ungdomskor /
band, som vil blive ledet bl.a. af vores nye orga-
nist Bodil Andersen, hun er frisk på at lave mu-
sik / kor sammen med vores børn og unge. An-
dre ideer er emner som naturpleje/fiskeri, første-
hjælp, strikning, billedkunst ,stenhugning,
drama, og mange andre ting. Alle disse emner vil
vi køre i temaer i sammenhængene perioder af
ca. 12 timers varighed.

Lidt økonomi
ang. en klub til børn og unge.
Vi har søgt 40.000 kr. fra indenrigs og

sundhedsministeriet og fået dem bevilliget. Der
ud over bliver vi nød til at opkræve et lille hono-
rar til løn og drift. Så vi håber at der kommer
mange børn for så bliver honoraret også mindre
til k1ubben.

En klubleder
Har du l0 timer om ugen i overskud og er. du

glad for børn og har lyst til at lede sådan en klub
er du velkommen til at kontakte Lillian på tlf.
98988422 eller Helle på t1f. 9898 8394.

Der ud kommer et program med emnerne og
de endelige tider senere.

Multinetværket

Vendsyssel Teater
starter sæsonen
med forestillingen
„Prinsesserne“
efter
romanen af Anne
Marie Løn

Udvalget for
kulturelle aktivite-
ter under multi-
netværket i Vrejlev
Hæstrup har købt
en eftermiddags-
forestilling den 28.
oktober.

Vi laver en festdag
ud af det.
Mere information
derom senere.

Kulturudvalget.

Der er altid noget at glæde sig
til: „Prinsesserne“ - nu på teater

MULTINETVÆRKET

fra Multinetværket
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for Vrejlev-Hæstrup
Planer for Multinet-
værket i efteråret

MULTINETVÆRKETMULMULTINETVÆRKETMULTINETVÆRKET

fra Multinetværket

Poulstrup får nu et
motionscenter.

Endelig er planerne om et motionscenter i Poulstrup en realitet, alle tilladel-
ser er på plads, og økonomien i det kommende motionscenter er også lagt i faste
rammer.

De første spadestik skulle efter planen være taget, og det er meningen at
bygningen skal stå færdig til indvielse omkring 15. august 2006, men der kan
dog blive tale om at udsætte indvielsen et par uger, idet det på nuværende
tidspunkt er uvist om der kan skaffes lokale håndværkere til alle opgaverne.
Med den ulykkelige brand i Vrå, som har lagt Vråhallen i ruiner, haster det endnu
mere med at få motionscenteret færdigt, da der er stort behov for trænings-
faciliteter i nærområdet. Hovedentreprisen er overladt til Poulstrup Snedker- og
Tømrerforretning, som lover at gøre sit yderste for en færdiggørelse til aftalt tid.

Maskiner
Motionscenteret bliver på omkring 100 m2, og i samarbejde med Sport 81

samt leverandører af Motionsredskaber, har vi lavet et forslag til indretning af
motonscenteret. Forslaget skal efterses og godkendes af DGI’s rådgivnings-
gruppe, som er koblet på hele projektet, før der kan tages endelig beslutning om
indkøb af maskiner. Men det kan nævnes at der vil være motionscykel, løbe-
bånd, romaskine samt yderligere cirka 10 maskiner, således at alle former for
motion og kredsløbs- og styrketræning kan tilgodeses.

Adgangskontrol
I forbindelse med den nye indgangsdør (som fortrinsvis er forbeholdt bru-

gere i motionscenteret) opsættes der et elektronisk adgangskontrolsystem. Bru-
gere af motionscenteret får udleveret et kort eller en chip, som fungerer som
nøgle, samtidig med at en PC registrerer hvem der har lovlig adgang til motions-
centeret. Det vil naturligvis også være muligt at benytte motionscenteret som
gæst, og uden brug af adgangskort, mod betaling af et mindre beløb.

Medlemskab
Det er muligt allerede nu at tegne medlemskab som bruger af Poulstrup

Motionscenter. Et årskort med ret til ubegrænset brug af centeret koster 1600,-
kr. Tegner man sig for en treårig periode kan kortet erhverves for et samlet beløb
på 4500 kr. Hele beløbet skal indbetales ved tegning af medlemskab, som er
personligt, og ikke kan overdrages. Vi håber at rigtig mange vil tegne 3-års kort,
det vil give et godt tilskud til økonomien i opstartfasen. Det vil naturligvis også
være muligt at købe kort til en enkelt time, månedskort eller 2- 3- eller 6- måne-
ders kort.

Instruktører
På nuværende tidspunkt har vi ca. 12 personer, som har meldt sig som

frivillige instruktører. Vi har brug for yderligere 10 – 12 personer. I samarbejde
med DGI, sørger vi for grundig oplæring (kursus). Som frivillig instruktør binder
man sig for mindst en dag a 2 – 3 timer hver anden uge. Instruktørernes betaling
er gratis adgang til træning. Instruktørerne får T-shirts, så de er nemme at gen-
kende. Så derfor; har du lyst til at være med i et aktivt team, så meld dig som
instruktør og bliv en del af et godt fællesskab

Landsbyråd
Den 25. april afholdtes et møde med

Knud Rødbro i Harkenhallen. Mødereferat
kan læses på poulstrup.net.

Den 24. maj afholdtes så det første ori-
enteringsmøde om landsbyråd i Hjørring
kommune. Her gik starten til også at få Hjør-
ring med som den sidste af de gamle kommu-
ner uden råd.

Resultatet kendes ikke på nuværende
tidspunkt, men vil efterfølgende blive kom-
menteret på nettet.

Stisystem omkring klostret
Et andet projekt, der næsten er klar til

start er „Klosterruten“ sydvest for Vrejlev
kloster. Her ventes kun på det endelige til-
sagn fra ministeriet om penge til projektet.

Projektgruppen gerne vil dog allerede
gerne nu i kontakt med driftige lokale, der
har en skovl eller frontskovl, der trænger
til at blive luftet en weekend her i sommer.
Der kommer mere om dette i næste blad.

Rundmarken
Her har man et projekt med beplant-

ning  af arealet ud mod hovedvejen gerne
med en grønning med bænke. Dette pro-
jekt videreudvikles i den kommende tid.

Landsbyudvikling
Multinetværket forsøger at starte et

udviklingsværksted som studiekreds om by-
planlægning efter sommerferien. Også dette
vil blie grundigt beskrevet i næste blad.



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

Telefon

Præstevej 61 - Hæstrup - Hjørring
Bestil tid på tlf. 98 90 10 41
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OPSLAGS
TAVLEN
Jeg skal huske at annoncere mine aktiviteter i

Lokalbladet og på poulstrup.net, hvis jeg vil være

synlig i lokalområdet.

Jeg skal huske at læse nyhederne på

poulstrup.net. . Jeg skal huske at sende
stof til Lokalbladet
inden 15.7.
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ØSTERMARKEN 51

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

søger omgående positive og seriøse,
fritidsforhandlere og teamledere
til at styrke vores salg i Nordjylland

Der er ingen økonomisk risiko, du må
have adgang til bil og internet, være
initiativrig og kreativ.
 Mere info på www.flp.dk
 
Henvendelse :  
Kim Madsen - tlf. 60202070 eller
kim@flp.dk

Neuromedia Aps
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STØT BLADETS ANNONCØRER -
DE STØTTER OS

Bøjholmvej 4, Sæsing, 9830 Tårs



Voerhøj
Maskinstation A/S

Terpetvej 490, 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99

 98 98 85 99

Turistkørsel i
 ind- og udland

Kørsel med Liftbus
Udflugtskørsel

Minibusser
Selskabskørsel

Saksager rejser
v/ Morten Saksager

Saksagervej 166
9760 Vrå

telefon 98982300
telefax 98988366

 TODBJERG BUSSER NORD / TÅRS TAXI
HOVEDGADEN 112, POULSTRUP - 9760 VRÅ

TLF. 9898 8507
   9896 1701

FAX. 9898 8581
       - 9896 1995

Døgnvagt på Taxi
Turistkørsel i ind- og udland
Vogne fra 1-68 personer
Konferencebusser (V.I.P.)
Læge- og speciallægekørsel
Selskabskørsel
Liftbuskørsel
Rutekørsel

HER ER
DER PLADS
TIL DIN nye
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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



SALG AF
HVIDEVARER

Mobil: 20438491
Telefax: 98988591
E-mail: pst@pst-poulstrup.dk

Bispensgade 90



Klostermarked
og åben have

på Vrejlev Kloster
søndag den 11.juni

10.30 - 16-30

Kunsthåndværk,
delikatesser, cafe.

Schwåmpis Venner
underholder om
eftermiddagen.

Åben Kirke
søndag den 11. juni

kl 10-16

Program:
Kl. 10 Gudstjeneste ved
sognepræst Niels Christian
Scheel Lassen.
Kirkens kor medvirker

Kl. 11-11.30: Fra Vrejlev
Kirkes historie ved sogne-
præst Niels Christian
Scheel Lassen

Kl. 13-13.30: Koncert ved
kirkekoret

Kl. 13.30-14: Historisk rund-
visning af Vrejlev Kirkegård
ved lokalhistoriker Erik
Jess

Kl. 14-14.30: Fra Vrejlev
Kirkes historie ved sogne-
præst Niels Christian
Scheel Lassen
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 REDAKTION
Ansvarshavende Niels Chr Scheel Lassen, Vrejl. Kirkevej 28, 9760 98986043
Foreningsstof og annoncer Erik Jess, Hovedgaden, 78, 9760 Vrå 98988063

           Lokalstof         Karen Nielsen, Præstevej 10, 9800 Hjørring            98986514
           Redigering                      Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå            98988027

Korrektur Kirsten Blichert

     LOKALSTOF
Bastholm/Tollestrup Lillian Toft Jensen,Bastholmmøllevej 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                      Hanne Broberg, Hæstrupvej 29, 9800 Hjørring            98986555
           Høgsted                      Ingen meddeler

Hæstrup Mølleby Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring 98986289
Rønnebjerg Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå 98988029
Poulstrup Ingen meddeler

     FORENINGSSTOF
Børnenes jord Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
HUGF Ingen meddeler
4H Annette Larsen, Ny Rønnebjergvej 129, 9760 Vrå 98988461
Hæstrup menighedsråd Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333
Møllehaven Ingelise Villumsen, Møllemarken 2, 9800 Hjørring 98986346
Poulstrup Badmintonklub Pia Larsen, Smedievejen 20, 9800 Hjørring 98986504
Poulstrup Borgerforening Inge Christensen, Gønderupvej 10, 9760 Vrå 98988150
Poulstrup Rideklub Vibeke Hansen, Engkærvej 12, 9760 Vrå 98998674
Skolebestyrelsen, V-H skole Ny meddeler i næste nr.
Skovager Børnehaven Skovager, Skovager 7, 9760 Vrå 98988327
KFUM-Spejderne Maibritt Andersen, Hovedgaden 10, 9760 Vrå 98988717
Sport 81 Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
Støttef. f. Aktivitetscentret Gudrun Nielsen, Munkholmvej 4, 9760 Vrå 98988371

      V-H. folkedansere                   Helle Sørensen, Lindager 9, Poulstrup, 9760 Vrå 98988169
Vrejlev menighedsråd Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå 98988027

LOKALBLADET
VEJVISER

Lokalbladet er et upolitisk egnsblad,
der udgives af en kreds af fore-
ninger og institutioner i  Vrejlev-
Hæstrup området.

Bladets formål er at formidle
nyhedsstof fra området, og at støtte
og synliggøre foreningslivet og
lokalsamfundet udadtil og give en
tidsdokumentation for eftertiden.

Bladets økonomi  bygger  på
brugerbidrag fra læserne,
foreningsstøtte, sponsorer og
annoncører.

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

STOF TIL LOKALBALDET

Alle er velkomne til at
indlevere, hvad man har, stort
eller småt, til meddelerne
eller redaktionen.

SIDSTE FRIST FOR
INDLEVERING ER:

15. JANUAR
15.  APRIL
15. JULI
15. OKTOBER

BLADET UDKOMMER
4 GANGE ÅRLIGT CA.

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

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

LOKALbladet

NÆSTE NUMMER:

Kirsten Mouritsen bringer en

artikel om de gamle skoler i

Bastholm - de østligste af de

7 gamle skoler i Vrejlev-

Hæstrup kommune
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FORENINGS
VEJVISER

SKOLEN
Vrejlev-Hæstrup  skole Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå 98988125
Skoleinspektør, privat Hanne Thorup, Harkenvej 3, 9760 Vrå 98998059
Viceskoleinspektør, privat Arne Larsen-Ledet, Irisvej 1, 9760 Vrå 98982127
Viceskoleinspektøren kontoret......................................................................... 96231581
Lærerværelset ....................................................................................... 96231588
Skolens telefax ...................................................................................... 98988308
Skoletandplejen ...................................................................................... 96231586
Teknisk serviceleder ...................................................................................... 96231584
Teknisk serviceleder privat Christian Højer Jørgensen, Elmager 3, 9760 Vrå ......... 98988543
Skolevejlederen ..................................................................................... 96231583
Skolebiblioteket ..................................................................................... 96231585
Skolefritidsordningen ..................................................................................... 96231587
Juniorklubben ..................................................................................... 96231587
Ungdomsklubben ..................................................................................... 98988367
Ungdomsskolen Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå  ......................... 96239708
Skolebestyrelsen Lillian Toft Jensen, Bastholmmøllevej 31, 9760 Vrå 98988422

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 98988040
Skovgården Ålborgvej 49, 9800 Hjørring 96234711

KIRKERNE
Kirkebilen: Tårs Taxa 98961701
Sognepræsten           Niels Christian Lassen, Vrejlev Kirkevej 28, Vrå 98986043

Træffes bedst på hverdage kl. 12-13 (ikke mandag).
Kirkesanger Anders Boelt Kristensen, Gravensgade 23, 9700 Br. 98986801
Organist Bodil Andersen, Nedre Byvej 6, 9760 Vrå 75995013

            Vrejlev Kirke: Kirkegårdskontoret (bedst mandag-fredag kl. 12-13) 98988360
Kirkegårdsleder Peter Boel Beck (privat), Skævevej 6, 9352 Dybvad 98864542
Menighedsrådet Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå 98988027

Hæstrup kirke:
Menighedsrådet Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333
Graver Jørgen T Christensen, Hedebovej 15, Harken, 9760 Vrå 41267504

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
HUGF Åse Hvidberg Henriksen, Ålborgvej 603,9760 Vrå 98986446
4H Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå 98988271
Lokalhistorisk Forening Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9800 Hj. 98986063
Poulstrup Badmintonklub Klaus Nielsen, Haurholmvej 101, 9800 Hjørring 98986436
Poulstrup Borgerforening Palle Kokholm, Gønderupvej 65, 9760 Vrå 98988632
Poulstrup rideklub Lone Hedstrøm, Gl. Rønnebjergvej 359, 9760 Vrå 98988659
KFUM-Spejderne Niels Peter Andersen, Hovedgaden 10, 9760 Vrå 98988717
Sport 81 Tom Bak, Saksagervej 302, 9760 Vrå 98988583
Støttef. for  aktivitetscentret Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå 98988271
V-H. Folkedansere Ingrid Vangsted, Saksagervej 301, 9760 Vrå 98988969

HALLER OG MØDELOKALER
Harken-hallen Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98986390
Harken Idrætsforening Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98986244
Lokalhistorisk Arkiv Hovedgaden 8, 9760 Vrå, v/ Erik Jess 98988063
Poulstrup Aktivitetscenter Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå 98988011
Poulstrup Forsamlingshus Birkager 6, 9760 Vrå 98988449
Poulstrup Missionshus Hovedgaden 16, 9760 Vrå v/ Erik Christensen 98988492
Poulstrup Ridehal Munkholmvej, 9760 Vrå 98988491
Vrejlev-Hæstrup Hallen Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå 98988088
Sognehuset ved Vrejlev kirke Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98988360

 MAIL-GUIDE

TID OG STED

SOGNEPRÆSTEN:
NCSL@km.dk
VREJLEV KIRKE:
Vrejlev.kirke@post.tele.dk
MENIGHEDSRÅDENE
knud@birch-andersen.dk
ge@pc.dk
LOKALBLADET:
lokalbladet@poulstrup.net
POULSTRUP.NET
poulstrup.net@gmail.com

NORDJYSKE   STIFTSTIDENDE:

lindager@vip.cybercity.dk

SKOLEN:
vrejlevskole@hjoerringkom.dk
SPAREKASSEN
„VENDSYSSEL“:
mail@sparV.dk.
SPORT 81:

pv81@tdcadsl.dk

MAIL-GUIDE

BØRNENES JORD:

www.ministrup.dk

KIRKERNE:

www.vrejlev-haestrup-sogne.dk

SPAREKASSEN
„VENDSYSSEL“:

www.sparekassen-vendsyssel.dk

POULSTRUP.NET:

www.poulstrup.net

 WEB-GUIDE
SPORT81:
www.pv81.dk

LOKALHISTORISK ARKIV:
Åbent: Mandag     16.00-18.00

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

BOGBUSSEN:
Høgsted: Mandag 16.10-16.50
Harken:  Onsdag  16.10-16.35
Tollestrup:Onsdag16.50-17.20
Poulstrup:Mandag17.00-18.00

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