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Arrangementskalender

15. oktober:
Legeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr: PV Sport 81

20. oktober kl. 10
Tur til Mosbjerg museum
Arr. Aktivitetshuset

12. novemner :
Legeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr: PV Sport 81

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

Uge 47:
Jueldekorationer
Aktivitetshuset
Arr. Aktivitrtshuset

23. november kl. 18 :
Tur  til Vendsyssel Teater
Arr: Kulturelt udvalg

28. november: kl. 10-15
Julemarked
Vrejlev-Hæstrup skole
Arr: KFUM spejderne

3. december:
Julelegeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr: PV Sport 81

17. december kl. 12
Julefrokost
Aktivitetshuset
Arr: Støtteforeningen

2011

7. januar:
Legeaften
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Arr: PV Sport 81

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

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

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

Edith Jess

2010

4. september kl. 10-15
Økologisk høstmarked
Aurion Guldagervej 525
Arr: Aurion

11. september:
Sogneudflugt
Skærum Mølle/Nr.Vosborg
Arr: Områdets foreninger

Uge 37
Sæsonstart HUGF
Se hjemmeside

15. september kl. 13:
Seniorshop
Aktivitetshuset
Arr: Aktivitetshuset

18. september kl 10
Pløjedag med gl. redskaber
Gønderupvej 65
Arr: Palle Kokholm

22. srptember kl.19
Foredrag,
„Alle mennesker kan slå ihjel“
Forsamlingshuset
Arr: Menighedsrådet

Kirkens infoside se side 20Fra gårdspladsen på Nørre Vosborg

Husk!
3.september er sidste frist

for til melding til årets
sensommerudflugt d. 11.
september. Turen gå til to
spændende og kulturhistoriske
steder i vestjylland, Skærum Mølle
og Nørre Vosborg. Se næemere i
sidste nr. af Lokalbladet.
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Udebliver Lokalbladet: Ring tlf. 98 98 80 63

LOKALBLADET

Hvor er det dejligt at bo i Poulstrup,
hvor vi igen har vist et helt unik sam-
menhold, der gør os i stand til at gå imod
strømmen. Hvor andre landsbyer mister
deres dagligvarebutik, går vi den mod-
satte vej og åbner den. Det er SÅ flot, at
der blandt vi borgere kan rejses 214.000
kr. til genåbning af byens købmandsbu-
tik - det sammenhold og den økonomi-
ske opbakning, tror jeg ikke, vil være
muligt blandt borgere i større byer, som
fx Hjørring. Af tidligere projekter, hvor
borgerne har vist evner til at „gøre det
selv“, kan nævnes indsamling og frivil-

ligt arbejde ved renovering af forsamlingshuset, indsamling og frivilligt
arbejde ved bygning af Poulstrup Ridehal, ligesom købmandsbutikken,
som omtalt har en ejerkreds af borgere. Helt tilbage i 1971 foregik det på
samme måde, da fremsynede forældre lavede byens legeplads Minis-
trup, Børnenes Jord, der ejes af alle byens børn. Tilbage i 1990 var det
opbakningen i hele Vrejlev-Hæstrup området, der var fantastisk, med
indsamlingen af 1,4 mio. kroner til den selvejende idrætshal i Poulstrup.
Poulstrup by oplever for øjeblikket en positiv befolkningsudvikling, hvor
det er børnefamilier, som flytter til „Årets Børneby“, som den blev kåret
til af det daværende Nordjyllands Amt i 2006. I skrivende stund har
Hjørring kommune netop lavet de første optegninger på asfalten til den
kommende byforskønnelse og trafikdæmpning igennem Hovedgaden
og Gl. Rønnebjergvej. Mange huse bliver flot renoveret og der kan kø-
bes private byggegrunde for et godt stykke under 100.000 kr. og kommu-
nale byggegrunde fra 150.000 kr. På Poulstrups hjemmeside
www.poulstrup.net kan man se at der er masser af aktiviteter, foreninger
og institutioner i byen, der bl.a. kan tilbyde: Vrejlev-Hæstrup skole med
det højeste karaktergennemsnit nordenfjords og den bedste
undervisningseffekt i Hjørring kommune ifølge den landsdækkende un-
dersøgelse fra CEPOS (www.vrejlevskole.dk), derudover kan nævnes
børnehave, SFO, idrætsforening, selvejende idrætshal med nyt motions-
center, spejderhus, aktivitetshus, borgerforening, forsamlingshus, ørred-
fiskeri, rideklub m/ridehal og ridebaner, lokalhistorisk arkiv, kirke, sogne-
hus, 10 tandem-bycykler, Klosterruten, skov, natur og meget mere. Der
er mange der misunder vores sammenhold. Her kan vi en masse, for når
vi står sammen, styrker vi fællesskabet, og det er nødvendigt i en tid,
hvor alt åbenbart skal centraliseres og være så stort med storkommuner
og store skoler. Vi, der bor her, synes jo, at det ideelle er et overskueligt
lokalsamfund med nærhed og lokalt sammenhold, hvor det er trygt og
godt at leve, både for børn og voksne. Vi har mange ildsjæle, der kæmper
for, at byen er i stadig udvikling, og det skal vi fortsætte med, for vi har
en kampgejst og et sammenhold, der vil noget. Her hjælper alle hinan-
den, og der er intet, der er for stort, og intet, der er for småt, og vi vælger
ofte at gå aktivt ind i en udvikling, der tager udgangspunkt i de nye
muligheder, som virkeligheden tilbyder os. Til slut vil jeg citere Helle
Sørensens udtalelse til TV2Nord: Med købmandens åbning banker
Poulstrups hjerte igen. Jo, vi KAN og VIL fremskridt og udvikling af
Poulstrup.

    Henrik Hansen, Poulstrup

Vi KAN og vi VIL

En flot pyramide lavet af KFUM
spejderne i Poulstrup på Mus-
lejren i Thoruphede 2010.
Foto: KFUM spejderne
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Aktivitetshuset er i skrivende stund lukket
ned til sommerferie, men som sædvanlig bød
foråret på gode arrangementer.

Der var åbent hus d. 17. april, mange lagde
vejen forbi og dagen var en susces.

I april gik turen til Hjørring Bjerge med
kaffekurv og der blev også travet en tur i om-
rådet.

Der var arrangement i Svanelunden med
underholdning, og Ugilt Harmonikaklub lagde
vejen forbi til spis sammen d. 5.  maj, hvilket
var en fin aften hvor huset var fyldt med god
musik.

D.2. juni var der bustur til Han Herred
Safaripark og jagt museum. Her fik vi en guidet
tur ud i det 85 ha. store område med vildsvin og
hjorte. Et godt valgt tidspunkt da mange af
vildsvinene kunne præsentere deres stribede
afkom.

Traditionen tro blev der sluttet af med grillfest før der
blev lukket af til ferie.

Til august er vi klar igen til nye udfordringer.
1. september kan huset fejre 35 års jubilæum hvilket

vi fejrer med en middag i Aktivitetshuset.
Et tilbageblik på de 35 år huset har holdt til på Gl.

Rønnebjergvej 9 i Poulstrup.
D. 1. september 1975 åbnede huset som Dagcenter i

en gammel lærerbolig, for øvrigt et af landets første Dag-
centre, med Asta Svendsen som leder. Og allerede 5 år
efter åbningen blev rammerne sprængt og huset fik en
udbygning, med større træværksted og det nuværende EDB
lokale og indretningen blev ændret.

I 1983 gik Asta Svendsen på efterløn og Hanne
Kielsgård blev leder af Dagcentret indtil 1998 hvor Tove
Debel blev leder.

I 1999 tog en ny udvikling fat, Dagcentret blev lagt ind
under Dagcentret Østergade 9 den nuværende
Forsamlingsbygning og blev til Aktivitetscenter, d.v.s., at
brugere af huset må være mere selvhjulpne og der blev
mindre personale.

I 2002 flyttede Tove Debel til Hjørring og Inger Øster-
gård overtog den daglige ledelse. Igen i 2006 et personale
skifte hvor Lilly Buus kom til Poulstrup.

Udvikling, ændring og besparelser i samfundet, gen-
nem de sidste 10 år har også sat præg på Aktivitetshuset.
I 2009 gennemgik hele Aktivitetsområdet i kommunen en
stor strukturændring og huset fik endnu engang nyt navn
og hedder i dag Aktivitetshus (Kært barn har mange navne)
og ved denne ændring blev kørselsordningen helt taget
fra huset.

Men uanset de turbulente år er ånden i huset i top og
giver nye muligheder og udfordringer. Det er et hus som
står åbent for pensionister og efterlønnere, man mødes
på tværs af interesser. Mange gode initiativer er udsprun-
get fra huset gennem de første 35 år og mange flere er på
vej. og vi fejrer jubilæet, d. 1. september med en middag.

AKTIVITETSHUSET
POULSTRUP

Aktivitetshuset

Tekst & foto: Aktivitetshuset
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MUSLEJR 2010
Lejren foregik i weekenden 18 – 20 juni på Thorup Hede.
Torsdag aften var vi en flok ledere, børn og forældre der

tog til Thorup Hede for at opstille lejren med telte, bålplads,
brændehugningsplads og lign. så det hele var klart når lejren
startede fredag eftermiddag/aften. Bagefter nød vi vores med-
bragte mad.

Fredag eftermiddag var vi 16 spejdere og 7 voksne der drog
af sted mod en spændende weekend.

I år handlede lejren om cirkus. Vi fik vores plads i et område
der hed Flyvski. Der var også Badutski, Kaputski og Hovski-
snovski. Fredag aften gik vi til fælles lejrbål for hele lejren hvor
der var sang og underholdning af klovne. Bagefter hyggede vi
os i vores egen lejr.

Lørdag var der undervisning i cirkusfærdigheder.
Børnene kom i Trylleskolen, Klovneskolen, Akrobatskolen

og Dressurskolen. Om eftermiddagen var der popnings-kon-
kurrence.

Vi skulle over bål poppe så mange popcorn som muligt på
10 min. Lørdag aften øvede vi os på vores eget cirkusnummer
som skulle fremvises søndag. Bagefter hyggede vi os ved lejr-
bålet.        Søndag formiddag fremførte spejderne deres egne
cirkusnumre som de havde øvet om lørdagen. Om eftermidda-
gen blev lejren nedbrudt. Teltene blev pakket sammen og alle
fik deres tøj og soveposer pakket. Kl. 13.30 var der fælles afslut-
ning for hele lejren og ca. 14.30 var alle telte, tasker og spejdere
klar til afhentning og vi kunne køre hjem efter en dejlig lejr.

Tusind tak til de forældre som hjalp med opsætning af lej-
ren torsdag aften og nedbrydning søndag eftermiddag.

Rover klan i Poulstrup
Poulstrupspejderne har startet en Rover-klan
En rover-klan er for dem der er for store til at være

spejdere, samt ledere.
Vi mødes og laver spejderarbejde, tager på ture, lejre,

hikes mm.

Roverne mødes en onsdag  -  og en lørdag pr måned
Første gang ONSDAG den 11. august kl 19,00
Der vil komme nærmere når vi er kommet rigtig igang.
mere info ring Sissel Drews 26 22 22 84
PS.  Har du en gammel uniform eller andet ( sangbøger,

dolke og lign.)
modtager vi det gerne.  evt. købe/videresalg...

Spejdernes sommerafslutning
Torsdag d. 24 juni holdt vi grillaften som afslutning på

spejderåret.
Der var mulighed for at spejderne kunne komme i spejder-

huset når de var færdige i skolen.
Der blev hygget, leget og ikke mindst afholdt vandkamp i

haven. Det var heldigvis en solrig dag så tøjet hurtig kunne
tørre. Senere kom forældre og søskende til huset. Der var et flot
fremmøde.

Ved halv syvtiden begyndte vi at grille vores medbragte
mad.

Bagefter lavede vi oprykning for spejderne. Der var bæ-
vere der blev til ulve, ulve der blev til juniorspejdere og en
enkelt juniorspejder som blev rykket op i Spejder/Senior/Ro-
ver-gruppen.

Der var også uddeling af vandreskjold til juniorspejderne.
Både 30 og 40 km. mærker.

En skøn afslutning med masser af sol.
Tak til jer forældre for at I bakker op om vores arrangemen-

ter.

Gruppelejr 2010
Vi afholder spejderlejr i weekenden 24 – 26 september.

I skrivende stund er der ikke afklaring mht. lokalitet og
emne.

KFUM-SPEJDERNE

KFUM - Spejderne

Tekst & foto KFUM spejderne
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Liv i Poulstrup
Efter mere end 2½ år uden købmandsbutik, hvor man fak-

tisk troede, at Poulstrup var en kulisseby uden beboere, er der
nu igen folk i byen, dejligt at se.

Jeg er flere gange i løbet af de sidste par år blevet ringet op
af Spar´s konsulent, som har bedt mig om at få fjernet Spar
skiltene fra butikken, og jeg har lovet ham at gøre det hver
gang. Men lige nøjagtig denne opgave kunne jeg ligesom ikke
komme af sted med at få fuldført.

Der har været flere personer interesseret i at åbne butikken,
og hver gang har vi haft seriøse forhandlinger med dem. I for-
sommeren 2009 troede vi det lykkedes. Mange af de forskellige
aftaler var kørt i stilling, men alligevel blev det ikke til noget i
denne omgang.

Det er gået hårdt ud over økonomien i anpartsselskabet
Den Ny Butik. De årlige udgifter løber op i et sted mellem 40- og
50.000,- kr.  I efteråret 2009 blev der afholdt et ekstraordinært
møde for at beslutte, om huset skulle sættes til salg. På det
tidspunkt var der for længst lukket for kreditten i Sparekassen,
og jeg havde betalt diverse regninger af egen lomme. Vi blev
heldigvis enige om, at se tiden an lidt endnu, og hen over vinte-
ren begyndte det så at lysne lidt med Lya´s interesse for at åbne
butikken. Og til stor glæde for os alle, lykkedes det denne gang.

Så kære borgere, husk nu hvordan det var før og hvordan
det er nu.

Det er en kæmpe værdi for vores lille by og opland, at have
en købmand.

Vi kan alle hjælpe med at udvikle og holde liv i butikken. Har
I ønsker om andre og flere varer på hylderne, så giv Lya besked.

Og samtidig skal vi huske, at en købmand ikke kan leve af at
vi kun handler „det vi lige glemte i Føtex eller andre store
butikker „.

Hvis vi virkelig tager dette seriøst, har vi en købmand i
månne, månne år.

Hans Jørgen Jensen

Endelig er jeg kommet i gang, der var mange vanskelighe-
der der skulle overvindes, men nu håber jeg at det går fremad.
Jeg takker for den store hjælp og opbakning jeg har mødt både
før og bestemt også efter åbningen og forståelse for de proble-
mer der har været med kampanjevarer.

Fremadrettet arbejder jeg på at få det rigtige sortiment sam-
mensat så det passer til handelen her i byen. Har du ønsker om
en bestemt vare så tal med os om det,  jeg forventer at blive her
i forretningen i rigtig mange år

En stor tak for de mange gaver og hilsner jeg fik på åbnings-
dagen

Hilsen Lya Kokholm

Købmand i
Poulstrup igen

Torsdag d. 8. juli åbnede Lya Kokholm Poulstrups
købmandsbutik og åbningen blev dækket både i radioen
og på tv, idet DR P4 Nordjyllands, Tom Herman Chri-
stensen, sendte live fra butikken og senere kom TV2
Nord forbi med kameramand og journalist for at lave et
indslag, der blev vist torsdag aften. Her følger stemnings-
billeder fra åbningsdagen - og husk nu at handle lokalt!

Alle gode gange tre -
Lya Kokholm har nu åbnet købmandsforretningen i

Poulstrup, Lokalbladet byder hende velkommen og øn-
sker Lya til lykke. Henrik Hansen var med til åbningen og
har skrevet og fotograferet og Hans Jørgen Jensen har
skrevet om forløbet op til åbningen

Tom Herman Christensen fra DR P4 Nordjyllands Radio, interviewede Hans
Jørgen på den røde løber foran købmandsbutikken.

Lotto kommer desværre
først d. 23 august.
Jeg kører varetur hver
torsdag, ring og forhør
nærmere

Kwik Spar
Hovedgaden 32
9760 Vrå
Tlf. 98988005/fax98988004
mobil: 60737894
mail: poulstrup@spar.dk

Lya Kokholm, Poulstrups nye købmand, klarede at blive interviewet i direkte
radio, selvom der var travlt i butikken.

Lyas søn Kristian blev interviewet af
TV2 Nord og klarede det rigtig flot.
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Nye beboere på Hæstrupvej 86
Omkring d. 15. januar 2010 flyttede der en ny familie ind i

huset på Hæstrupvej nr. 86. Familien består af Karina på 26 år,
Dang på 28 år, Lucas på 3½ år og Marcus på 1 år. Lucas går i
børnehave i Rundmarken i Harken, og Marcus går i dagpleje i
Hjørring. Karina arbejder i Super Best i Hjørring hvilket hun har
gjort i ti år, og det er hun glad for. I fritiden prøver hun at finde
tid til at komme i fitness center. Dang der er født i Vietnam, kom
som 3-årig med sine forældre til Danmark som bådflygtninge og
han er vokset op i Hjørring. Han gik i folkeskole i Hjørring og på
efterskole i Galten nær Århus. Han startede på uddannelsen
som maskinmester, men fik den ikke gjort færdig pga. arbejde på
slagteriet i Odense. I hans unge dage dyrkede han meget sport
på højt plan. Efter slagteriet i Vrå lukkede, har Dang været uden
job, så nu går tiden med daglig træning i fitness centeret, og i
weekenden står han for deres diskotek Timmys i Jernbanegade
i Hjørring. Stedet har de haft i ca. fire år.

Dang’s forældre bor også i huset på Hæstrupvej,  og det er
en stor hjælp i dagligdagen, samtidig med at bedsteforældrene
nyder at være nær deres børnebørn. Karina og Dang synes de
har nogle rigtig gode naboer, som de snakker meget med, og de
hjælper gerne hinanden.

Drengene har ikke så mange fritidsinteresser endnu, dog
regner de med at Lucas skal begynde til fodbold når det starter
op igen. Lucas og hans far har hver en crosser, som de drøner
rundt på, Lucas dog kun i haven. Hele familien tager ofte til
Skallerup Klit for at lege og bade i vandlandet.

Lokalbladet ønsker jer velkommen, og håber I bliver glade
for at bo i Hæstrup Mejeriby.

Nye beboere på Hæstrupvej 94
1. december 2009 flyttede Bibber (Elisabeth) Konnerup ind

på Hæstrupvej nr. 94. Bibber boede før på Bispensgade i Hjør-
ring, men ville gerne væk fra by-larmen og hun følte sig hjemme
i huset i Hæstrup første gang hun så det. Bibber der er 68 år
arbejder i Aalborg på neurokirurgiskafdeling på Sygehus Syd
som lægesekretær, og hun har nu taget turen til Aalborg i ca. 35
år. Hun kører hjemmefra ca. 04:45 de tre af ugens dage hun
arbejder, da hun fra 1. juni 2010 gik på deltid. I huset på Hæstrup-
vej bor der også katten Massi, der er ca. 7 år gammel og han
nyder også livet på landet. Bibber har en datter Rikke på 45 år,
der arbejder som IT-support på sygehuset i Hjørring. Rikke og
hendes datter Sarah på ni år, bor i Møllebyen i Harken. Sarah
går i skole i Poulstrup og starter efter sommerferien i 3. klasse.
Hun er meget glad for at gå i skole og SFO og ud over det er
Sarah meget glad for dyr, og hun er den heldige ejer af syv af
slagsen: 2 katte, 1 marsvin, 3 heste og en hund.

Da jeg besøgte Bibber, holdt Sarah en fridag hos sin mor-
mor, hvilket hun gør ofte. Noget de begge to nyder rigtig meget.
Bibber er campist på Tornby Camping sammen med datteren og
barnebarnet. Derudover bruger hun fritiden på at strikke og
læse, og så nyder hun huset og haven.

Lokalbladet ønsker dig velkommen, og håber du bliver glad
for at bo i Hæstrup Mejeriby.

Hovedgaden 62
Heidi og Ken Pedersen og deres søn Malthe er de nye be-

boere i Hovedgaden 62. Familien kommer fra Tårs, hvor Heidi
også arbejder i børnehaven „Vestbakken“ og Malthe er i dag-
pleje.

Ken har noget længere til sit arbejde, han er stilladsmontør
i Norge, så han er væk flere dage i træk, men til gengæld så er
han hjemme i længere tid ad gangen. Tiden går i øjeblikket med
at male og gøre forskellige ting i huset og den dejlige gårdhave,
hvor hunden nyder at lege sammen med Malthe.

Guldagervej 184
Familien på Guldagervej 184 har d. 21. juni fået en dejlig

lille dreng, som skal hede Asger. Asgers mor og far er begge
her fra egnen, så han har alle bedsteforældrene til at for-
kæle sig. Stine Andreasen arbejder som lærer på Højene
skole, og Jesper Thomsen arbejder hos sin fat Thomas
Thomsen i Guldager. Foruden Asger, som vejede 3040 g og
målte 51 cm., består familien også af hunden Luc

Vrejlev Klostervej 685
Der er kommet en

ny ung familie i huset på
Vrejlev Klostervej 685.
Det er Kristina
Stønbeck og Dennis
Volstrup Pedersen. Lige
efter at de var flyttet ind,
kom en lille dreng til
verden en måned før
end beregnet, så der
blev travlt i det lille hjem.
Den lille dreng, som skal
hedde Anton, er født d.
9. juni og vejede 2700
g. og var 49 cm. lang. Kristina er ansat på lageret ved
Exponet i Hjørring og, Dennis er ved Beredskabsstyrelsen
i Thisted, så han har langt på arbejde. der er også en hund
i familien, den har taget rigtig pænt imod Anton.

Hedebovej 96
Signe på 2 år er blevet store-

søster. Hun har fået en lillebror, der
er født d. 28. juni og skal hedde
Jens. Jens er en skøn dreng, der
ved fødslen vejede 4500 g. og
målte 53 cm. Signe og Jens´ foræl-
dre er begge lærere, far Kim i Tårs
og mor Jeanne er gymnasielærer i
Nr. Sundby. Familien har også en
god hund som hedder Emma, og
hele familien hedder Broen til efter navn.

G
adespejlet

Tekst & foto: Meddelerne
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Det kan siges, at der har været aktivitet på flere fronter i den forgangne periode.
Som formand for Landsbyrådet har Jens Ole deltaget i to møder holdt i Landsby-

forum.
Det første møde var et ordinært møde, hvor man herfra havde sendt to ansøgnin-

ger til . En fra spejderne om hjælp til den i stormen brækkede flagstang og en fra
Lokalbladet om penge til to bærbare pcére, da alt Lokalbladsarbejde foregår på og
ligger på private computere. Der blev desværre givet afslag på begge ansøgninger,
med den begrundelse at de ikke lå indenfor Landsbyforums vedligeholdelsespulje.
Landsbyforum er efterfølgrnde blevet gjort opmærksom på at kriterierne  ikke er særlig
præcist udformede. Men er der foreninger, der har behov for støtte til „vedligehold“,
må man endelig henvende sig, da vi gerne er behjælpelige med at søge.

Det andet møde var ekstraordinært og drejede sig om den nye
skolestruktur.Eftersom Landsbyforum er nedsat af byrådet som en dialoggruppe til
varetagelse af landdistriktenes interesser og Landsbyforum har høringsret, forventes
det også, at der vil blive lyttet til, hvad Landsbyforum vil komme med af forslag, når
høringsrunden starter efter ferien. Vi ved, at der skal ske ændringer, da børnetallet er
faldende.

Det kan ikke siges højt nok, at det er vigtigt at man/ vi tilkendegiver, hvad vi har af
synspunkter og også fremkommer  med konstruktive forslag til skolernes fremtid.

I begyndelsen af maj gjorde kommunen opmærksom på, at Real Dania holdt et
seminar i Odense under overskriften: Slip ildsjælene løs.Real Dania havde udgivet en
bog omhandlende de mange projekter, som de havde støttet, men som var kommet i
stand efter at ildsjæle havde startet dem og været den bærende kraft i forløbet.To af
kommunens embedsmænd og Erik Jess deltog  denne dag.

Vi har her i Poulstrup en kulturarv i de gamle huse som er bygget efter Bedre
Byggeskik og ved henvendelse til Real Dania angående dette, har de givet udtryk for,
at de ville være intersseret i et nærmere kendskab til det, da de ikke tidligere har haft et
lignende projekt og at der ikke har været særlig interesse for arkitetturen i landdistrik-
terne.

I kommunen er man også interesseret i husene, men der er jo lige det med pen-
gene!

Det kan helt sikkert udvikle sig til et spændende projekt, hvis vi kunne få hjælp til
at få de gamle huse renoverede, så de fik deres oprindelige udseende. Så havde vi
arkitektonisk  noget unikt i vores by,  men der skal ildsjæle til.

Status fra arbejdsgruppe
under multinetværket

 
Hvordan får man en super god ide

ned på papir, så andre synes det er en
lige så super ide som en selv ?

Den opgave sidder vi p.t. 5 perso-
ner og forsøger at løse i fællesskab.

Ideen som vi arbejder med tager
udgangspunkt i, at se Poulstrup som
en skattekiste fyldt med historie, kultur
og natur.

Men som bekendt er viden den ene-
ste resourse, der når den deles, øges,
så hvordan bliver alt denne herlige vi-
den gjort tilgængelig for alle?

Skolen vil meget gerne være med til
at arbejde med disse værdier.

Hvorfor læse om noget i en bog når
man kan se, røre og dufte det samme,
lige uden for skolens vinduer ?

Noget af alt den rigdom skal selv-
følgelig gøres tilgængelig, forarbejdes
og videreformidles og hertil er IT opti-
malt.

Eleverne får viden om deres lokal-
samfund samtidig med praktisk erfaring
med formidling og IT.

Vi vil søge midler hos LAG for at
kunne købe udstyr til glæde for byens
borgere og skolens elever.

Målet er, at få hjemmesiden
 www.herframinverdengår.dk ( som

er inspireret af H.C. Andersen ) til at
virke som en dynamisk vidensbank, ikke
kun til glæde for skolens elever, men
også for alle i lokalsamfundet.

Målet er at få sendt en ansøgning
til LAG inden årets udgang.

På arbejdsgruppens vegne...
Stinne

Birkager med to af de huse der er bygget efter Bedre Byggeskik. Bemærk de fine proportioner
der er på huset, læg også mærke til vinduerne

Multinetværket

Tekst: Multinetværket
Foto: Arkivet
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Hvad skal der ske med Klosterruten!
Det var overskriften på lederen i sidste nr. af Lokalbladet,

og det var med nogen spænding vi i Multinetværket så frem til
mødet d. 8. juni i Aktivitetshuset, ville der komme nogen og var
de villige til at påtage sig og være med i arbejdet med Kloster-
ruten?

Det behøvede vi ikke at have være så betænkelige ved, der
mødte 6 personer op, og flere havde givet tilsagn om at være
med, så der er 8 til 10 personer der er gået ind i arbejdet.

Der er allerede slået græs, malet bænke og skilte, sat mang-
lende informationstavler op, anskaffet skraldestativ m.m. så ru-
ten i dag fremstår brugervenlig og indbydende. Der er stadig
ting der skal ordnes og vedligeholdes, og der arbejdes sammen
med kommunen om at få lavet en folder om ruten.

 Per Hansen Engkærvej 8 har lovet at være tovholder, så
har du en god ide eller opdager du fejl eller mangler ved ruten så
kontakt Per for en snak.

Klosterruten

En del af holdet der er klar til at tage en tørn med Klosterruten

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

adgang til en festlig aften.
Billetpris 240 kr.

•  2 slags sild med hjemmelavet karrysalat
•  Fiskefad med luksusrejer, asparges, æg og kaviar
•  Vendsyssel grønlangkål med flæsk,
   medister, hamburgerryg, brunede kartofler,
   sennep, rødbeder og sukker/kanel
•  Glaseret juleskinke
•  Flødekartofler
•  Stort salatbord med 2 slags dressing
•  Hjemmebagt flutes
•  Ris á l’amande med kirsebærsauce
•  Frisk frugt

Maden leveres af Tårs Hotel

Og består af:

Julefrokost i Vrejlev-Hæstrup Hallen
Lørdag den 20. november 2010  Kl. 18.30 - 02.00

Billetsalget til årets julefrokost foregår
mandag den 27. september kl. 19 i hallen.

MULTINETVÆRKET

Tekst: Multinetværket
Foto: Erik Jess
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Gården Haurholm næv-
nes  første gang  i 1431.

I 1476 var den betegnet
som er stor bondegård, der
tilhørte Stephen Christensen
( Tårnskytte) til Linderum-
gård, han døde i 1481. Han
var også sognepræst i Ugilt
sogn, og han pantsatte
Haurholm til sin svoger Jon
Wiffertsen til Torstedlund.
Han var gift med Karen
Christensdatter (Tårnskytte),
der døde 1511.

 Siden hen kom Haurholm
under Vrejlev Kloster, og blev
i 1637 solgt af Anders Friis til
Ida Gøye, der var enke efter
oberst Jens Juul til Lindbjerg-
gård.

Ida Gøye boede på
Vrejlev Kloster til sin død i
1655.  Efter hendes død blev
Haurholm ved skiftet tillagt
datteren Birgitte Juul, der i 1663 blev gift med Oberstløjtnant
Poul Rantzau. Parret bosatte sig efter giftermålet på Haurholm.
Der var på daværende tidspunkt 13 tønder hartkorn med 72 1/3
tønder land under plov. Efter Poul Rantzaus død i 1679  sad
enken tilbage med store økonomiske vanskeligheder, gården
brændte omkring 1684 og hun solgte den med tilliggende på 13
tønder hartkorn og 49 tønde hartkorn fæstegods  til generalma-

jor Christian Georg von Møsting der på den tid boede på Vrejlev
Kloster. Birgitte Juul døde i 1720 i en alder af 96 år og blev
begravet fra Vrejlev Kloster Kirke.

Ingeborg Juul på Vrejlev Kloster arvede generalmajor Chri-
stian Georg von Møsting og dermed  Haurholm  der derefter i en
årrække var forpagtergård under Vrejlev Kloster.

I 1775 blev Haurholm solgt til forvalter Hans Borlund, han
døde i 1798 og  hans enke  Anne Kirstine Bondrup indgik i et
nyt ægteskab i 1799 med godsejer Johan Peiter Friderichsen til
Vrejlev Kloster. Han solgte i 1801 Haurholm til sin stedsøn og
svigersøn Jens Mathias Borlund som i 1811 solgte Haurholm
for 12000 rdl til propritær Rasmus Schjellerup. Efter dennes død
i 1835 overtog enken den, men solgte i 1837 Haurholm til
propritær Jørgen Bodelsen for 9000 rbd. sedler. Efter dennes
død i 1845 købte propritær J.N. Ovesen Haurholm  og boede der
til 1881 hvor han solgte til forpagter Carl I. Bruun.

Den 27. maj 1887 brændte Haurholm på grund af 3 tjeneste-
pigers uforsigtige omgang med komfurilden. Det blev arkitekt
Stenstrup fra Nørresundby der tegnede det nye Haurholm, der
stod færdigt sidst på året.

I 1896 blev Haurholm solgt til Grosserer Chr. H. Nielsen,
denne havde kun Haurholm i et par år idet han i 1898 videre-
solgte den til propritær Chr. Jensen, der tidligere havde været
forpagter af Vester Brønderup ved Hjørring, han døde i 1941
hvorefter hans svigersøn propritær Peter Iversen, gift med dat-
teren Else Færch, købte gården.Peter Iversen havde Haurholm
til 1967 hvor den blev solgt til Lensgreve C.J. Bernstorff Gylden-
sten fra den nordfynske herregård Gyldensten.

Haurholm
Hist hvor vejen slår en bugt ligger der et hus

så smukt -– og her hører også al sammenligning
med H.C. Andersens sang op, men smuk er den,
Haurholm, lidt ensom og forblæst ligger den og
ligner mest af alt en miniatureherregård.

En gård har den da også været engang, men
jorden er for længst solgt fra, stalde og udbygnin-
ger er revet ned  tilbage står kun stuehuset men
det er der til gengæld liv i.

HAURHOLM

Hist hvor vejen slår en bugt

Tekst & Foto Fra Lokalhistorisk Arkiv

Chr. Jensen og frue med folkeholdet 1904, fruen har sønnen på armen
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 Som inspektør ansatte man Børge Mortensen og under
ham blev avlsbygningerne og sydfløjen på hovedbygninngen
revet ned og i 1988 blev jorden solgt fra og indgik i en omfat-
tende jordfordeling i den nærliggende landsby Høgsted. Ho-
vedbygningen med 5,5 tdr.land park blev i 1989 købt af ejen-
domshandler Kenneth Laursen, som færdigrestaurerede hoved-
bygningen i 1989 – 90. Der blev også bygget en flot bygning
med garage, maskinhus, hestestald og lade

Haurholm har senere været handlet et par gange og ejes nu
af Kim Madsen, der driver  forretning fra gården.

HAURHOLM

Gravsten på Vrejlev Kirkegård over Rasmus Schjellerup og hustru

Peter Iversen og hustru f. Else Færch

Tekst & Foto Fra Lokalhistorisk Arkiv

Folkeholdet omkring 1950

Chr. Jensen og frue i stadsvogven med en passager

Chr. Jensen og frue sammen med folkeholdet i 1903
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Netop nu er en høringsfase i gang i kommunen, der vil
ændre skolerne og institutionerne radikalt i hele kommunen.
Det er NU vi skal give vores meninger til kende og komme med
bedre forslag - jeg tror politikerne vil lytte. Jeg kan  ikke forstå,
at kommunen nu vil skære i vores skoler og institutioner og
blandt andet fjerne overbygningen på Vrejlev-Hæstrup skole,
der leverer de allerbedste resultater i Hjørring kommune. I Vrejlev-
Hæstrup skole har vi en velfungerende skole, der danner ram-
men om nogle knaldgode lærere og nogle kloge børn, som leve-
rer varen med de bedste karakterer og den bedste
undervisningseffekt ifølge den store landsdækkende undersø-
gelse, der er foretaget af CEPOS gennem flere år. Ro om vores
skole og dens fremtid er det vigtigste bidrag, byrådet kan yde til
en positiv udvikling i lokalområdet. Enhver skole har stærke og
svage sider, men det har intet med størrelsen at gøre og det er
en myte, at store skoler er bedre end små, hvilket netop er be-
vist i den store CEPOS undersøgelse. For lokalområdets elever
har det stor betydning at skolen ligger i lokalområdet, så den er
en del af deres hverdag. Det er også derfor, at afstanden til den
lokale skole har så stor betydning for unge mennesker, der øn-
sker at købe hus. En landsby, der har mistet sin skole, kommer
hurtigt ind i en negativ spiral, hvor unge familier ikke vil købe
hus, huspriserne falder, og de der vælger at købe husene, træk-
ker de boligsociale forhold endnu længere ned. Det kan på den

måde blive en rigtig dårlig forretning for kommunen at ned-
lægge skoler, der ellers er levedygtige. Jeg håber at beslutnings-
tagerne i vores kommune, vil sørge for at det stadig er godt at
leve, bo og arbejde i HELE kommunen og ikke kun i de store
byer, så børnefamilierne i fremtiden også er velkomne i
landdistrikterne. Jeg vil minde om, at 25.745 af kommunens ind-
byggere bor på landet, og vi har en klar interesse i at beholde de
nuværende skoletilbud. Fremadsynet vil der fortsat være tilflyt-
tere, som foretrækker at bo på landet og dermed opnå den nær-
hed og tryghed, som mange børnefamilier efterspørger. Min
opfordring er derfor: Giv din mening til kende overfor politi-
kerne - bombarderes byrådet med henvendelser fra borgerne,
tror jeg stadig de kan tales til fornuft og se med menneske-
kærlighed på vores børn og os andre borgere (vælgere) istedet
for kun at tænke ren kassetænkning. Send din mening og gode
råd til kommunen i perioden med høringsfase fra den 2. august
til 27. september. Alle opfordres til at give deres mening til kende
for at sikre byrådet så bredt et beslutningsgrundlag som mu-
ligt. 

Se mere og følg med på www.hjoerring.dk/Politik-og-
Naerdemokrati/I-hoering-lige-nu.aspx

GIV DIN MENING TIL KENDE!

FAKTA

Tekst & foto: Henrik Hansen
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Lørdag d. 26. juni havde vi inviteret
til 39 års fødselsdag på legepladsen i
Poulstrup - også kaldet Ministrup, Bør-
nenes Jord.

Det blev en dejlig fødselsdagsfest,
som blev afholdt i fremragende sommer-
vejr. Efter velkomsten, af bestyrelsesmed-
lem Trine Mortensen, åbnede Jane, Bodil
og Kalle tombolaen med de mange flotte
gevinster, og fiskedammen, som ligefrem
lovede fangstgaranti, blev bestyret af
Ralph. Begge aktiviteter havde et fint salg
og fik udsolgt, idet de fremmødte var rig-
tig flinke til, at købe lodder og hele over-
skuddet går da også ubeskåret til Børne-
nes Jord i Poulstrup. Til ganen var der
mulighed for, at købe is, pølser, slik, kage,
kaffe, øl samt sodavand og denne bod
havde også et rigtig fint salg. På fodbold-
banen var der et brag af en kamp om
Ministrup-mesterskabet, og senere
havde Rasmus Hansen gang i forenin-
gens „flødebollekastemaskine“ som ka-
stede flødeboller mange meter gennem
luften, før de blev grebet af børnene. Igen
i år havde arrangørerne lånt
idrætsforeningens store hoppepude, som
børnene benyttede flittigt og som en eks-
tra aktivitet, havde man lånt
idrætsforeningens mekaniske
rodeotyr, der virkelig kunne sparke såvel
børn som voksne af sig. Herudover var
der en udstilling af høns som mange be-
nyttede lejligheden til, at kigge nærmere
på. På plakater kunne man læse navnene
på de mange sponsorer, som støttede
Børnenes Jord med tombolagevinster og
derudover havde trofaste „kagebagere“
bagt lækre kager til fødselsdagsfesten.
Tak til Jer alle for støtten! Man kan se
meget mere om Ministrup på
www.ministrup.dk 

Hoppepuden var atter et hit ved fødselsdagsfesten på Poulstrups legeplads.

Danmarks billigste tombola, som stadig sælger 5 lodder for 10 kr, kan virkelig trække folk til.

Som en ny aktivitet havde Ministrup lånt
idrætsforeningens vilde mekaniske rodeotyr.

BØRNENES JORD
POULSTRUP

Ministrup fyldte 39 år.

Tekst: Førælderbestyrelsen
Foto: Henrik Hansen
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Der var en ægte heks og massiv opbakning da Ministrup,
Børnenes Jord i Poulstrup, inviterede til den årlige Sankt Hans
fest, på legepladsen midt i Poulstrup by.  Fra kl. 18 var der mu-
lighed for grill selv og fællesspisning i foreningens store telte
og det var der ca. 70 børn og voksne, der benyttede sig af. Da
klokken nærmede sig 20, hvor bålet skulle tændes, væltede det
nærmest ind med folk og der blev talt godt 200 børn og voksne,
da klokken var halv ni. Det er ny rekord for Sankt Hans festen
på Børnenes Jord. Der var ikke annonceret nogen båltaler, men
pludselig stormede en vaskeægte heks ind på pladsen og hun
skældte ud over at heksen på bålet skulle brændes. Herefter
fortalte den rigtige heks hele baggrundshistorien for Sankt Hans
og de traditioner den fører med sig. Efter heksens spændende
fortælling blev bålet tændt og den kunstige heks fløj til Bloks-
bjerg, under tonerne fra Midsommervisen, mens den levende
heks (som i øvrigt havde fødselsdag) trak sig tilbage til sin
bolig på Hovedgaden i Poulstrup.

Se mere om Ministrup på www.ministrup.dk  
          Forældrebestyrelsen

Årets Skt. Hans fest på Børnenes Jord blev noget af et
tilløbsstykke.

Poulstrup har sin helt egen heks - vi vidste det godt, men fint hun træder offentligt frem!

Ægte heks til Skt. Hans i Poulstrup

Årets teater tilbud !
Tirsdag den 23. november klokken 19.30

opfører  Vendsyssel Teater

Et Juleeventyr
af Charles Dickens

Vi har fået reserveret 30 billetter til forestillingen.
Vi starter aftenen i Aktivitetshuset kl.18

med at spise risengrød med nisseøl /saftevand,
smørklat, sukker og kanel og

kører derefter i private biler til teateret.
Billetprisen er for voksne 175 kronerfor

børn fra 12 år 80 kroner.
Billetter kan købes hos Edith Jess, Hovedgaden 78

Tlf 98 98 80 63 senest den 30. oktober.

Kultureltudvalg
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Børnehavens 15 års fødselsdag.
D. 1. april fyldte Børnehaven Skovager 15 år. Dagen blev

fejret onsdag d.12. maj. Vi startede dagen med rundstykker og
kakao. Derefter var vi ude for at hoppe i hoppeborgen, riste
skumfiduser over bål og køre i den elektriske bil. Til middag
lavede alle børnene deres helt egen pizza. Om eftermiddagen
kom forældrene til kaffe og meget flotte kager, som nogle af
forældrene havde bagt til os. Tak for det! Eftermiddagen bød
også på „åben mikrofon“ i bevægelsesrummet. Her kunne kom-
mende stjerner prøve at synge i rigtig mikrofon, akkompagneret
af Flemming på keyboard.

Også tak for lån af elektrisk bil og popcorn maskine til Chri-
stina og Dan.

Gunnar er død.
I skoven rundt om børnehaven er der mange egern – bør-

nene mener dog, at der er tale om ét egern – nemlig Gunnar. En
dag vi var på legepladsen opdagede nogle af børnene at Gun-
nar lå under et træ og var død. Det var meget sørgeligt! Vi talte
om, hvad der mon var sket med ham og budene var mange.
Måske var han faldet ned fra træet? Eller havde han mon spist
noget musegift? Det kunne jo også være at katten havde bidt
ham eller var han bare blevet gammel? Død var han i hvert fald.
Vi begravede ham i skoven og nu er han i egernhimlen. Heldig-
vis havde Gunnar også en kone og mange børn, så vi har stadig
egern i børnehaven.

Tur til fiskeparken.
En dag havde Simon og

David en masse små frøer med
i børnehave. Vi bestemte os
for,at tage en tur ud til fiskes-
øen for at sætte frøerne ud. Vi
tog madpakkerne med og
selvom det ikke var årets var-
meste sommerdag, havde alle
en god tur.
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Afslutningsfest
Fredag d. 18. juni holdt vi afslutningsfest for de kommende

skolebørn. Vi startede kl. 17.00 med en lille ceremoni, som foræl-
drene overværede. Børnene fik overrakt deres børnehave map-
per og en lille gave. Derefter blev forældrene sendt hjem igen og
festen kunne begynde. Vi spiste sammen, dansede og hyggede
os til den helt store guldmedalje.

Vi vil gerne ønske de kommende skolebørn og deres foræl-
dre held og lykke fremover!

Enghave Cup
Mandag d. 31. maj deltog børn fra Solsikken i fod-

boldturneringen „Enghave Cup“ i Vrå.
De kommende skolebørn var fodboldspillere og

de øvrige Solsikker var heppekor. I dagene op til tur-
neringen, havde børnene selv lavet deres spillertrøjer
og heppekoret havde lavet et flot banner.

Turneringen gik godt – vi fik en fjerdeplads og
nogle meget flotte bronzemedaljer.

Heppekoret

Skovager

Tekst & foto: Børnehaven Skovager
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Poulstrup Rideklub
Der er for alvor kommet gang i ridningen i Poulstrup Ride-

klub efter en ualmindelig lang og hård vinter. Undervisningen
foregår tirsdag, hvor der undervises i dressur på flere niveauer
og torsdag hvor der undervises i både spring og dressur. Der er
også kommet nye undervisere, nemlig Karina Trier (tirsdag) og
Karina Hansen (torsdag), og de har kastet sig over opgaven
som undervisere med stort engagement.

I skrivende stund holdes der dog „sommerferie“ i klubben,
men allerede den 6. til den 8. august afholdes der ridelejr på
rideklubbens arealer. Midt i august starter undervisningen op
igen, og nye som „gamle“ ryttere er mere end velkomne.

Den 3. juli skulle Poulstrup rideklub afholde et ministævne,
og forud for det var der lagt op til at der skulle pyntes noget på
facitiliteterne. Dette blev også en realitet da der i bestyrelsen
blev indkaldt til diverse arbejdsdage. Træer og buske blev fæl-
det, „Guffen“ blev malet, hegn sat op og malet, spring- og dressur-
banerne er blevet malet, dommerhusene har fået en omgang
maling, der er blevet ryddet op og slået græs m.m. Og alt sam-
men er gjort ved fælles indsats af medlemmer samt medlemmers
forældre, bestyrelsen med flere. Og tusind tak for det alle sam-
men, vi blev klar til stævnet med ro i maven og en utrolig flot
rideklub, som vi kun kan være stolte af.

Den 3. juli var der så stævne … og det var/blev en helt
utrolig go’ og varm dag. Fra morgenstunden ankom de første
heste og ryttere til pladsen og der blev gjort klar til start. Der var
afvikling af dressurklasser om formiddagen og springning om
eftermiddagen.

Resultatet for klasserne blev:
 Dressur:
Klasse 1 – skridtprogram med hjælper nr. 1 blev Lærke Lar-

sen på Maja og der var deltagerroset til Patrick Nielsen på
Castro.

Klasse 4 – LD1 Pony blev vundet af Marie-Louise W. Henrik-
sen på Castro, 2. pladsen gik til Cecilie Beerman på Monty.
Øvrige ryttere i klassen fik deltagerrosetter.

Klasse 5 – LD1 Hest blev vundet af Gry R. Nielsen på Jardih,
og der var deltagerroset til Mai Nielsen på Møllegaardens Mai.

Klasse 6 – LD2 Pony blev vundet af Melanie Maarschalk
på My Lady og Rebekka Beerman på Jokeren fik en fin 2. plads.

Klasse 7 – LD2 Hest blev vundet af Gry R. Nielsen på Jardih
Klasse 8 – LC1 Pony blev vundet af Lærke Maarschalk på

Samson
Klasse 11 – LC2 Hest blev vundet af Signe Povlsen på

Tequila Sunrise

Klasse 12 – LB1 Pony blev vundet af Helle Jess på Bakke-
stjerne som også vandt klasse 14 – LB2 Pony.

Springning
Klasse 18 – Baby Jump blev vundet af  Amalie Johnsen på

Barnhoves Bernie Boy.
Klasse 19 – LE Pony, her blev det til en delt 1. plads mellem

Amalie Johnsen på Barnhoves Bernie Boy og Cecilie Beerman
på Monty.

Klasse 20 – LE Hest blev vundet af Denise Larsen på
Strauss og Karina S. Hansen på Zanthi fik deltagerroset.

Klasse 21 – LD Pony blev vundet af Maja Jacobsen på
Misty og Line Bak på Fie samt Rebekka Beerman på Jokeren
fik deltagerroset.

Klasse 22 – LD Hest blev vundet af Karina S. Hansen på
Zanthi.

Klasse 23 – LC Pony blev vundet af Helle Jess på Bakke-
stjerne

Klasse 24 – LC Hest blev vundet af Signe Povlsen på
Tequila Sunrice

Klasse 25 – LB Pony blev vundet af Amalie Johnsen på
Chegall

Klasse 27 – Højdespringning blev vundet af Signe Povl-
sen på Tequila Sunrice og Amalie Johnsen på Chegall kom på
en flot 2. plads.
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Livet på landet forsvinder ikke selvom den gamle
traditionelle landbrugsproduktion  nedlægges og samles på
færre og større enheder. Det er livet på Enggården ved
Poulstrup et tydelig bevis for, man finder „bare“ på noget
andet.

 Indtil 1982 var der også malkekøer på Enggården hos
Inger og Erling Christensen,  Erling havde dog samtidig
fuldtidsjob hos postvæsenet. Der var ansat en ung
medhjælper til at passe kreaturerne om morgenen og Erling
tog over, når han kom hjem fra sit job. Det dobbelt job var
bare ikke holdbart i længden, for når medhjælperen pludselig
blev syg, så måtte børnene overtage morgenarbejdet.
Derfor blev det besluttet at sætte malkekøerne ud og Erling
fortsatte sit arbejde som post.

Erling fortæller,at  han lige fra drengeårene har haft
en glødende interesse for heste. Der blev altid valgt
arbejdspladser i landbruget, hvor de havde heste. Derfor
skulle en drøm nu indfries og Erling fik sin første travhest
og licens til at selv at køre løb. Den første hest vandt
mange løb og pengene trillede bare lige ind i kassen. Erling
slår et stort skralder grin op – det er da det vi skal leve af,
tænkte jeg.  Det er en nem måde at tjene penge på - uden
de helt store anstrengelser.  Der blev købt flere travheste,
så de kom op på fire - fem stk. og sønnen Jan fik også
licens til at køre løb, så de kunne skiftes til at køre. Nu var
ikke alle hestene ligeså gode som den første. Selvom de
løb mange penge ind, så sluger de faste omkostninger til
driften af travhestene en stor del.

De første 10-12 år efter køerne var sat ud, havde de
heste i karantæne for en nordmand, som købte hopper op
i USA og de skulle så stå i karantæne her i Danmark i tre
måneder, før de fik tilladelse til at komme ind i Norge. Det
var en god fast indtægt – og et godt supplement, hvis der
var et år, hvor der ikke blev løbet så mange penge ind.

 Erling har også gennem mange år haft  avlshingst og
hopper opstaldet til ifoling.

Gårdens egen besætning er PT på 21 stk. hvoraf 5 er
med i løb resten er fordelt mellem hopper med føl og
ungheste – så som Erling med glimt i øjet siger, så vælter
pengene ikke lige ned i lommen, som med den allerførste
hest, der skal løbes en del ind for at dække omkostningerne
til avlshestene.

Hestene kan starte på banen som to årige og må blive
ved til de er tolv år, men topper som syv - otte årige .

Travhestesporten fylder meget i både Inger og Erlings
hverdag. Begge er lige ivrige efter at fortælle om de
oplevelser, de har haft. Video optagelser af løbene bliver
flittigt gennemgået og diskuteret især af far og søn –
hvordan undgår vi fejl, hvis noget er gået galt – hvad skal
vi passe på næste gang, vi kommer i den situation, men da
to løb aldrig er ens, så er det en ny situation hver gang og
det er det, der er spændingen i det.

Der er opstået en ny form for travløb – Monte‘løb.
Der er ikke ret mange piger i dag, der har lyst til at sidde i
sulkyen, derfor har man opfundet Monte‘løb – her rider
man på hesten – bare i trav og her er pigerne meget gerne
med. Endelig kan Monte‘ også bruges til at træning af
hestene.

Erling har for nylig solgt en af sine travheste til
Monte‘løb. Her må hesten løbe til den er 14 år gammel.

Nu hvor der snart er gået 30 år med travløb begynder
tiden at melde sig med nedtrapning.

Der skal planlægges meget grundigt for at få det hele
til at gå op.Sønnen Jan har kørt mange løb, men han har
nu også sin familie og sit arbejde at tage hensyn til og
Erling synes heller ikke længere, at det er så morsomt, at
være så bundet af alle de faste tider med løb.

Selvom Erling stopper vil der dog nok også i fremtiden
græsse heste på Enggårdens jord – et syn der også glæder
lystfiskerne.

Selvom der trappes ned på travsporten, så er der nok
at udfylde tiden med. Ørreddammene som blev etableret i
1993 skal også plejes. Put And Take ideen opstod, da de
sidste kreaturer blev solgt og de lave engdrag gerne skulle
udnyttes til noget andet. Der blev søgt og givet tilladelse til
at grave søer og i 1993 blev de første ørreddamme  indviet.
Det er blevet til en naturperle, som mange gennem årene
har besøgt. Der iblandt er mange faste kunder og især
børnefamilier, som bruger fiskeriet som en hyggedag. Der
bliver sat nye ørreder ud hver dag, mængden lidt afhængig
af hvor mange kunder, der kommer. På spørgsmålet om
hvordan man måler mængden af dem der skal udsættes,
svarer Erling med et stort grin: det er nemt nok, hvis folk

Poulstrup på „landkortet“ i Qatar.
Da malkekøerne forsvandt skulle fritiden

til at nydes – hvad skete der!
Først rykkede travhestene ind – så kom

der PUT and TAKE søer ( som nu også er
kendt i Qatar) og sidst er fruen i huset blevet
glaskunstner, så dygtig at der er tre
måneders leveringstid – og fritiden? På
Enggården er man sammen om det hele og
det er udført af en glødende interesse og så
tæller man ikke timer.

&
NU

H  ER HER OG NU
POULSTRUP

Tekst & foto: Kirsten Mouritsen
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kigger ligeud når de kører herfra, så har de ingenting fanget,
men vender de sig og vinker, så har der været fangst og
der skal altid være fisk nok i søen, det er den bedste reklame.

Nu kunne det så være rart at vide på hvilke tidspunkter
at fiskene bider. Til det siger både Inger og Erling at det er
meget forskelligt. Der kan være flere timer, hvor ingen får
bid og så pludselig hives den ene ørred op efter den anden
– og det er jo nok det der er det spændende ved at fiske.

Fiskeren her havde desværre ikke mere Powerbait. Det var det han havde mest
held med. For nogen tid siden havde han sammen med et par venner taget 14
ørreder på 3 timer – så i dag havde han ikke de store forhåbninger.

Her  en gæst, som er med sin far, der til daglig arbejder i Qatar. Familien er
hjemme på ferie i Hjørring – ja, så er Poulstrup også kommet på „landkortet“ i
Qatar – det rigeste land i verden.
De fik ingen fisk, men som faderen sagde: vi fik vores hoved renset for tanker.

Åkanderne er et smukt syn, men forhadte af lystfiskerne – krogen sætte sig fast i
planterne.
Erling siger at de er næsten umulige at udrydde.

Synet af græssende heste  - var hvad en familie nød. Vi er her ikke for at fange noget, men for at hygge os og nyde de dejlige
omgivelser og sku‘ der så være en fisk OK, så tager vi den med.

&
NU

H  ERHER OG NU
POULSTRUP

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

Kirkegårdskontoret
Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå

Kirkegårdsleder
Jan Bjergene Christensen

Servicemedarbejder
Inger Hansen

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

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

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

Indre Mission

Aktivitetskalender

16. sept..
27. sept.
  5. okt.
  7. okt.
25. okt.
  5. nov.
  6. nov.
  6. dec.
17. dec.

Fælles samfundsmøde i Tårs kl. 19.30 v/Mogens Åen
Møde i Sognehuset kl. 19.30 v/Per Jørgensen
Oktobermøde i Hirtshals kl. 19.00
Oktobermøde i Hirtshals kl. 19.30
Lovsangsaften i konfirmandstuen kl. 19.30. Lokalt børnekor mev.
Filmaften i konfirmandstuen kl. 19.30
Sange vi aldrig glemmer, Det musiske hus i Frederikshavn
Adventsmøde i Sognehuset kl. 19.30 v/Jens Martin
Julehygge kl. 19.30 hos Hanne og Per Møller

31. aug.
22. sept.
30. nov.

kl.19.00
kl 19.00
kl.19.00

Sangaften i Præstegårdens konfirmandstue
Foredrag med Bent Isager-Nielsen
Sangaften i Præstegårdens konfirmandstue

Sognearbejdet GUDSTJENESTER
OG MØDER

Sangaftener i efteråret 2010
I efteråret 2010 er der to sangaftener som finder sted i Konfirmandstuen i
Præstegården, tirsdage kl. 19.30.
Ved den første, den 31. august, står vores egen organist Bodil Andersen ved
roret, både med fortællinger og ved klaveret. Temaet for aftenen er sol, sommer,
varme og kærlighed, så der er mange salmer og sange på programmet.
Kaffe/te serveres sandsynligvis med hjemmebag og koster 20 kr. Efter kaffen er
der ønskekoncert, hvor deltagerne selv bestemmer, hvad der skal synges.
Tirsdag den 30. november bliver temaet advent og jul. Vi arbejder på at få
en „fremmed“ til at lede aftenen. Se derfor nærmere i dagspressen, når vi
nærmer os dagen.
Mød op til disse to hyggelige aftener i Præstegården!

Dato
 5. september
12. september
19. september
26. september
29. september
  3. oktober
10. oktober
17. oktober
24. oktober
27. oktober
31. oktober
  7. november
  7. november
14. november
18. november
21. november
28. november

Kirkeåret
14. s.e. trinitatis
15. s.e. trinitatis
16. s.e. trinitatis
17. s.e. trinitatis
Spagettigudstjeneste
Høstgudstjeneste
19.s.e. trinitatis
20.s.e. trinitatis
21. s.e. trinitatis
Aftengudstjeneste
22. s.e. trinitatis
Allehelgen
Allehelgen
24. s.e. trinitatis
Spagettigudstjeneste
s s.i kirkeåret
1.s.i advent

Kl.
10.30
09.00
14.00
10.30
17.30
10.30
09.00
10.30
09.00
19.00
10.30
10.30
14.00
10.30
17.30
09.00
10.30

Kirke
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Hæstrup
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev
Vrejlev

Bemærkninger
Flagdag for Danmarks udsendt
Kirkekaffe

Kirkekaffe

Koret medvirker

Vin og snacks

Koret medvirker
Koret medvirker

Kirkekaffe

Prædikant
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R. Rafn
Viggo Noe
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Ole Holm
Kirstine R.R.Rafn
Viggo Noe
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Kirstine R.R.Rafn
Ole Holm
Kirstine R.R.Rafn
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Kirstine R.R. Rafn

NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Sognearbejdet

Som nogen måske husker,
så skrev Karen Margrethe Bruun
en artikel i Lokalbladet nr. 3/2009
under overskriften „Vanskelig
fødsel – det blev en præst“, om
hvordan sognene måtte vente 9
måneder på en præst. Historien
har det jo som bekendt med at
gentage sig… Og måske derfor
måtte vi vente 9 måneder på
præstemanden. Men nu er han
her!

Henrik er overført til Nord-
jyllands Politi pr. 1/6-10, og ny-
der sit nye job med alle dets
opgaver og udfordringer. Han
arbejder i IT-sektionen blandt
gode kollegaer og en god chef,
der har taget utrolig godt imod
ham. Ingen tvivl om, at han alle-
rede føler sig hjemme. Men det
er han jo også idet han, som det
nok er de fleste bekendt, jo er
født og opvokset i Frederiks-
havn.

Henrik nåede lige at melde
sig ind hos spejderne før som-
merferien og han har glædet sig

Endnu en vanskelig fødsel - Det blev en præstemand!

Før mørket sænker sig Vi har i efteråret 2010 planlagt to aftengudstjenester:
Onsdag den 27/10 kl. 19.00 i Vrejlev kirke
Søndag den 12/12 kl. 19.00 også i Vrejlev Kirke

Og lad det være sagt med
det samme: søndag den 12. de-
cember vil blive i stil med „De 9
læsninger“, som vi alle nød me-
get sidste år. Det er en fantastisk
aften, hvor kirkernes voksenkor
medvirker, lægfolk læser bibel-
ske tekster og vi synger de dej-
lige salmer. Alt sammen i en fest-
ligt pyntet og oplyst kirke. Det
er en aften, som man husker –
den bringer både ro og glæde.
Og vi serverer naturligvis lidt
godt bagefter…

Onsdag den 27. oktober bli-
ver i stil med tidligere aften-
gudstjenester. „Før mørket sæn-
ker sig“ over os og bringer nat-
tero og hvile vil vi mødes i
Vrejlev kirkes smukke kirkerum

og nyde en stille gudstjeneste,
der giver fred i sjælen og lader
batterierne op til en ny dag. Vi
samles bagefter over et lille glas
og lidt snacks.

Før mørket sænker sig er
blevet en rigtig hyggelig tradi-
tion – hvis man ellers kan tale
om traditioner, når de ikke har
eksisteret ret længe… Men ind-
til nu har de været rigtig godt
besøgt og vi har haft nogle utro-
lig dejlige stunder sammen. Jeg
kan kun opfordre til, at I kom-
mer med og prøver, hvor
berigende og afslappende det er.
Børn og unge er naturligvis også
meget velkommen, måske det
kan lokke lidt, at gudstjenesten
ikke varer så længe!

til at genoptage spejderarbejdet
lige siden jeg bebudede, at jeg
ville være præst. Han har været
spejder hele sin barn- og ung-
dom i Frederikshavn og har al-
lerede gode oplevelser fra
Poulstrup. Han har nemlig ta-
get knivbevis, de yngste mente
ikke, at han kunne bære dolk,
når han ikke havde knivbevis.
Og her hjalp ingen kære mor,
selv om han forklarede, at han
til daglig i sit job må bære pi-
stol, så mente de ikke, at det var
helt nok…

Man ser også allerede på
præstegården, at Henrik er
kommet hjem. Der repareres,
forbedres, laves om, renses tag-
render på staldbygningerne,
lægges fliser og arbejdes i det
hele taget på flere fronter.

Så alt i alt er der mange for-
dele ved at have præstemanden
hjemme på præstegården – præ-
sten er i hvert fald glad…

Kirstine R. R. Rafn
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SOGNENE NETOP NU

Sognepræst
Kirstine R. R. Rafn

Sognearbejdet NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Spagettigudstjenester
Vi har i efteråret 2010 to spaghettigudstjenester, nemlig

Onsdag den 29/9, kl. 17.30 med temaet „lignelser“
Torsdag den 18/11, kl. 17.30 med temaet „skabelsen
og syndefaldet“

Til alle børn og unge!

Vi planlægger en spæn-
dende og anderledes gudstje-
neste i Vrejlev Kirke til vinter.
Det er tanken at vi skal mødes
i kirken en fredag aften, holde
ungdomsgudstjeneste, spille
rollespil og meget, meget mere
– for til sidst at overnatte i
kirkerummet. De mindste skal
måske hentes af mor eller far
og komme igen til morgenmad
(hvis de har lyst). Lørdag mor-
gen vækkes I med rundstyk-
ker m.v. og arrangementet af-
sluttes derefter med en kort
morgenandagt.

Vi kan allerede nu love, at
det bliver en spændende (og
måske lidt uhyggelig) aften og

nat, hvor vi kommer til at op-
leve mange forskellige ting.
Det uhyggelige er jo, at være
så tæt på kirkegården om afte-
nen, når det er mørkt. Men vi
kan garantere, at der ikke sker
nogen af os noget. Men spæn-
dende bliver det. Arrangemen-
tet er i samarbejde med spej-
derne – men det er ikke kun
for spejderne. Det er for alle
interesserede – og vi kan godt
bruge nogle forældre til at
hjælpe til…

Hold øje med næste Lokal-
blad, hvor vi vil afsløre endnu
mere om dette (u)hyggelige ar-
rangement.

Overnatning i Vrejlev Kirke - ungdomsgudstjeneste med mere......

Vi starter kl. 17.30 med en
kort gudstjeneste på et
børnevenligt niveau. Efter ca.
30 minutter er selve gudstje-
nesten færdig og vi sætter os
til bords med vores venner og
familie – for på bedste vis at
holde måltidsfællesskab –
som Jesus og disciplene
gjorde det for mange, mange
år siden. Men vi spiser lidt
mere moderne mad, idet der
serveres pastaskruer med læk-
ker kødsovs samt gulerods-
og agurkestænger. Aftenen
slutter med en aftensang og
en godnatbøn, hvorefter vi
kan komme hjem i seng –
uden at skulle tænke på op-
vask eller oprydning. Og alene

dét er jo et stort plus! I hvert
fald for forældrene…

Kom og vær med. Oplev
det rare fællesskab, de hygge-
lige stunder i gode venners
selskab - og ikke mindst Guds
ord på et uhøjtideligt niveau.
Vi glæder os meget til at se så
mange af de kommende kon-
firmander som muligt – og alle
jer andre, der endnu ikke er
konfirmeret – eller blev det for
længe, længe siden! Hele fa-
milien er meget velkommen og
hvis I ikke har prøvet det før,
vil I opleve, at det er en dejlig
afslappet måde at være sam-
men på som familie – så tag
bare dem alle sammen med.
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Jan Bjergene Christensen

SognearbejdetVREJLEV-HÆSTRUP
SOGNE

Kirkegården netop nu

Sommermånederne er jo traditio-
nelt en travl tid på kirkegården, samti-
dig med at sommerferie skal afvikles
for alle medarbejdere, men vi gør vo-
res bedste for at nå at komme rundt i
alle kroge.

I løbet af  hele sæsonen har vi vore
faste ugentlige gøremål,, så som vedli-
geholdelse af gravsteder, klipning og
trimning af græsplæner samt vedlige-
hold af gangarealer og parkerings-
plads. Oftest bliver plænerne klippet
mandag, og gravstederne bliver efter-
set torsdag/fredag. Alle grusbelagte
gangarealer rives fredag, så kirkegår-
den er i orden til weekenden.

Først i juni fjernede vi alle sted-
moder, og plantede nye sommerblom-
ster til grundlovsdagen. Vi planter
hvert år lobelia, knoldbegonia,
isbegonia, pelargonia, marguritter, flit-
tiglise, agaratum, diantus nelike,
bacoba og sølvblade. Lige efter ud-
plantningen oplevede vi en meget tør
og varm periode, hvor der blev vandet
flittigt.

Nu er det jo snart efteråret der står
for døren, men forinden skal vi have
klaret alt omkring den årlige klipning
af tujahækkene. Samtidig med vi klip-
per hækkene, studser og klipper vi
også de forskellige planter på grav-
stederne.  I første halvdel af septem-
ber klipper vi bøgehækkene for anden
gang.  Og resten af måneden og be-
gyndelsen af oktober bruger vi oftest
på anlægsarbejde.

Midt i oktober starter nedtællin-
gen til grandækningssæsonen. Vi fjer-
ner blade og rydder op i krogene. I
ugen efter efterårsferien deltager vi i
graverforeningens grandækningskur-
sus for at blive inspireret til sæsonen.
Derefter fjerner vi alle sommerblomster
på kirkegårdene og går i gang med
grandækningen, så vi kan blive fær-
dige til første søndag i advent. Til sidst
bliver der lagt vinterkranse og mos-
puder på og plantet juletulipaner.
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Foto: Henrik Rafn
          Inger Hansen

FRA
FOTOARKIVET

Sognearbejdet

Anni og Hanne sang og spillede for gæsterne ved Sankt aften i Præstegården

Snakken gik livligt i præstegårdshaven

Provst Arne Mumgaard holdt båltalen i præstegårdshaven

Både børne- og voksenkoret gav koncert ved årets Klostermarked

Spejdernes lejr var velbesøgt ved Vrejlev Klostermarked

Nuværende og forhenværende formænd for menighedsrådet på pilgrimsvandring

Efter pilgrimsvandringen blev der budt på forfriskninger i kirkenStemningsbillede fra Pilgrimsvandringen på Klosterruten
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Sognepræst
Kirstine R.R. Rafn

NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Sognearbejdet

Høstgudstjeneste i Vrejlev kirke
Søndag den 3. oktober 2010 kl. 10.30

holder vi igen høstgudstjeneste i
Vrejlev kirke. Og lige som de foregående
år vil kirken være smukt pyntet, og kir-
kernes voksenkor vil medvirke til stor
glæde for os alle.

Vi opfordrer alle til at medbringe no-
get af jeres eget høstudbytte og do-
nere dette til det efterfølgende lotteri.
Jeres milde gaver vil blive båret ind i
kirken og pynte festligt under gudstje-
nesten, så alle kan nyde synet.

Sidste år fik vi mange dejlige gaver
at bortlodde, og mange gik hjem med
dejlige æbler, syltetøj, persille, majs og
andre skønne hjemmedyrkede ting. Og
vi fik derved en god skilling i kassen til
den lokale julehjælp.

Lotteriet foregår ved frokosten, der
denne gang finder sted i præstegård-
ens konfirmandstue. Sidste år gik nogle
desværre forgæves til frokosten, fordi
Sognehuset ikke var stort nok til at
rumme alle. Derfor spiser vi i
konfirmandstuen – der nok ikke er stor,
men dog rummer flere end Sognehuset
gør.

Vi håber I har lyst til at deltage –
med eller uden høstudbytte – også i
frokosten, selv om I skal køre et par ki-
lometer…

Betlehemslyset
Kommer til Vrejlev Kirke onsdag den

24. november 2010.
Vi modtager lyset - som er rejst med

tog gennem Europa fra fødselskirken i
Betlehem - i Vrejlev kirke ved en ekstraor-
dinær aftengudstjeneste.

Vi sidder i kirken, der næsten ikke er
oplyst og lytter til Bodils dejlige orgel-
spil og afventer lyset. Når det ankommer
overtager vores spejdere lyset og det
bæres til altret. Dér tændes alterlysene
ved flammen fra Betlehem, hvorefter ly-
sene i stolerækkerne tændes et efter et.
Når kirken således er smukt oplyst syn-
ger vi dejlige samler og holder en kort
aftenandagt.

Vi opfordrer alle til at tale en lygte
eller et lys med i kirke denne aften, så
alle interesserede kan få flammen fra Bet-
lehem med hjem.

Betlehemsflammen vil brænde i kir-
ken hver dag frem til nytår.

Vi håber at se rigtig mange af jer til
denne dejlige og meget stemningsfulde
aften.

Fra høstgudstjenesten 2009

Børnekoret fik stort og velfortjent bifald for deres
optræden ved Klostermarkeds - koncerten i
Vrejlev Kirke

Vrejlev og Hæstrup Kirkers voksenkor
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Fællesskabseftermiddage

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

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

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

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

Så tager vi fat på en ny sæson!
Sidste sæson sluttede vi på  Klostermarkedet ved at vi ud-

stillede et lille udpluk af  af,  hvad vi havde fremstillet i løbet af
vinteren. Det var en fornøjelse mandag eftermiddag at aflevere
en totalt pakket bilfuld til Bodil Risdahl, der lige stod for at
skulle en tur til Rumænien.

På Klostermarkedet  opfordrede vi til at tømme gemmerne
for, hvad der ligger af garnrester og det gav pote. Der er siden
indkommet en del garn så vi nu har noget at starte på.

Der er flittige damer, der er parat til at strikke og der er børn
nok i Rumænien til at aftage hvad der bliver fremstillet og der er
også plads til dig, hvis du har lyst til at deltage.

Vi tager stadig gerne imod garn, hvis nogen har noget de
ikke har fået strikket eller måske noget som er påbegyndt. Det
strikker vi videre på eller trævler op. Alt kan bruges.

Lad ikke samvitigheden tynge af det man ikke fik gjort fær-
dig!

Det kan afleveres enten i Sognehuset eller i Præstegården.
Vi mødes den første fredag i hver måned klokken 14

Mødedatoer er:
3. september i Præstegården

1.oktober i Sognehuset
5. november i Sognehuset
3. december i Sognehuset

Edith Jess

Babysalmesang i efteråret 2010
Babysalmesang finder i efteråret sted på følgende tors-

dage kl. 10.00 i Vrejlev Kirke med efterfølgende kaffe/te i
Sognehuset (det koster en 10’er, men babysalmesangen er
gratis):

Den 2., 9., 16., 23. og 30. september
Den 7., 14. og 28. oktober
Den 4. og 11. november
Har du på starttidspunktet en baby på 2-6 måneder er

dette tilbud måske lige noget for dig. I de 3½ år, der har
været babysalmesang i Vrejlev Kirke, har vi konstateret en
meget stor interesse.

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

Tilmelding er nødvendig. Derfor, kontakt organist Bo-
dil Andersen, tlf. 21 75 44 40, eller mail: bodil@lindecom.dk
for flere informationer eller tilmelding.

Sognearbejdet VREJLEV-HÆSTRUP
SOGNE

Teologisk Voksen Undervisning
Undervisning på 8 lørdage fra oktober

til marts. Der kræves ingen forkundskaber.
Sted:  Aa lborg  Studente rkursus ,
Danmarksgade 11,  9000  Aalborg
Henvendelse: Program med alle relevante
oplysninger kan rekvireres på følgende
adresse:  .
Teologisk Voksenundervisning, Thule-
bakken 1, 9000  Aalborg Tlf.: 98 18  80 88 /
96 34 19 21   Mail: lrb@km.dk
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Kirstine R. R. Rafn

Vrejlev Kirke
NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

„Alle mennesker kan slå ihjel. Det er en af de erkendelser,
jeg har taget med mig fra 20 år på rejseholdet. Men det betyder
ikke, at alle mennesker bliver mordere…

En drabsefterforskning består af tusinde små brikker, som
skaffes til veje af mange dedikerede politifolk gennem minutiøst
arbejde. Kun i tv-krimien opklarer en enkelt politimand forbry-
delsen på egen hånd. Virkeligheden er anderledes, men ikke
mindre spændende. Som efterforskningsleder i en lang række
spektakulære mordgåder og kriminalsager har jeg været den,
der samlede puslespillet. I tæt samarbejde med de dygtigste
specialister i Danmark har jeg „læst“ gerningssteder, profileret
drabsmænd og fundet netop deres signatur. Jeg har rejst landet
tyndt og afprøvet alle spor. Afhørt hundredvis af mistænkte.
Og opklaret den alvorligste af alle forbrydelser – drabet.“

Sådan kan man læse på bagsiden af Bent Isager-Nielsens
bog, Man jager et bæst og fanger et menneske“, hvor han le-
vende beskriver sit arbejde med nogle af Danmarks meste inte-
ressante drabssager. Bent Isager-Nielsen kommer nu til Vrejlev-
Hæstrup Pastorat og holder et af sine spændende foredrag,
hvor han har lovet at lægge vægt på nogle sager af mere lokalt
tilsnit. Bent Isager-Nielsen er en populær foredragsholder, der i
den grad kan fange sit publikum. Så hvis du gik glip af ham på
Hjørring Bibliotek i efteråret 2009 – så har du nu en enestående
chance for at høre ham.

Entrepris 50 kr. – inkl. kaffe og kage
Vel mødt til en yderst interessant og spændende aften

Foredrag med politiinspektør og efterforskningschef Bent
Isager-Nielsen, Københavns Vestegns Politi
22. september 2010, kl. 19.00 i Poulstrup Forsamlingshus

Kirkens nye hjemmeside....
Vrejlev Hæstrup Sogne har fået ny hjemmeside. Den gamle

adresse er stadig gyldig og bruger du den adresse vil du også
automatisk komme ind på den nye side.

Siden findes nu på adressen:
www.vh-kirker.dk

Med den nye hjemmeside kan vi nu give en masse aktu-
elle informationer om både aktiviteter. og der vil være link til
billeder.

På hjemmesiden kan du også finde vejledning i, hvordan
du skal forholde dig hvis du ønsker at bestille dåb, bryllup
eller begravelse.

Der er informationer om vedligeholdelse af gravsteder,
de aktuelle kirkegårdsvedtægter findes også som download
på siden.

Men den største „nyskabelse“ er jo nok den altid aktu-
elle kalender der findes på forsiden af hjemmesiden. Det er
således nemt altid at følge med i hvad der sker i sognet.

Hjemmesiden skal ikke erstatte kirkernes sider i Lokal-
bladet, men kirkesiderne kan også findes elektronisk på
hjemmesiden.

God fornøjelse.

Børnebibler

Er dit barn døbt efter 1. januar 2006 og inden 1. september 2009 i Vrejlev
eller Hæstrup kirker – så har I måske ikke fået en dåbsbibel. Det skal
hverken I eller jeres barn snydes for, så derfor er I meget velkommen til
at henvende jer til   sognepræsten efter en gudstjeneste iVrejlev.Det
drejer sig om den børnebibel som kirken tidligere udleverede ved tre-års
alderen, den udleveres nu i forbindelse med dåben, og vi er derfor
opmærksomme på, at en del ikke har fået den - endnu.
Mange hilsner – og forhåbentlig på gensyn

                                                                                  Kirstine R. R. Rafn
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Sognepræst
Kirstine R.R. Rafn

Som lovet kommer her
lidt nyt fra Præstegården.

Nu ser alting anderledes
ud – i forhold til sidste som-
mer. Gårdspladsen er blevet
færdig. Man kan se belægnin-
gen nu – det kneb gevaldigt
tidligere. Men hårdt arbejde fra
venlige hjælpere har gavnet
gevaldigt. Der er tillige kom-
met sten rundt om det store
træ – der ikke længere syner
af så meget. Stenene er ikke et
nyt tingsted, som vittige ho-
veder ellers har ment – men et
bed, hvor sommerblomsterne
lyser lidt op. Et af de gamle
træer viste sig at være hult, da
det blev fældet. Så det er skå-
ret op og fungerer nu som
blomsterkrukker langs husets
nordside.

Det lille skovstykke mel-
lem præstegården og den tid-
ligere forpagterbolig er ryddet,
så det kun står fem store træer
tilbage. Der er plantet læhegn
af syrener og sået græs, så det
bliver flot, når det vokser til.

Bedene i haven har nu
flere ægte sorter at byde på –
end ukrudt. Og det har pyntet
meget på haven, der dog al-

I forbindelse med pålæg-
ning af nyt gulv i forgangen
viste det sig (selvfølgelig) at
der ikke var isoleret under
gulvet – ikke bare var gulv-
brædderne ikke ret meget
værd – men der var åbent hele
vejen ned til „moder jord“. Så
fra at være et fikst lille week-

drig bliver en engelsk pryd-
have, men mest er „natur“-an-
læg! Meget får lov til at vokse
og gro – men de værste uøn-
skede vækster holdes dog i
ave.

I konfirmandstuen glæder
vi os over et nyt (brugt) kla-
ver. Det har vi i udlån fra Pouls-
truplund. Lige som alterkal-
ken, disken og den femarmede
lysestage fra Poulstruplund
har fundet vej til præstegård-
ens konfirmandstue – takket
være utrættelige sjæles ind-
sats. Og takket være samme
sjæle, kan præsten nu nyde et
maleri af præstegården, som
ellers samlede støv på arkivet
sammen med stregtegninger af
kirke og kloster, der nu også
pynter på præstens kontor.

           Kirstine R.R. Rafn

Sådan går det når man først får lukket op....

NYT FRA
SOGNEPRÆSTEN

Sognearbejdet

end-projekt blev det en større
omgang med isolering, fast-
gørelse af strøer (de lå jo bare
løst oven på kampestenene),
nye træplader – og endelig
pålægning af gulvet. Men nu
er hovedindgangen pæn og
præsentabel.
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I dagene 1. – 4. juli 2010 blev der igen afholdt Sommercamp
for FLP-forhandlere ved Hallen og på skolen i Poulstrup. Der
var 3. år Sport 81 og Vrejlev Hæstrup Hallen i forening arrange-
rede den populære Sommercamp. Omkring 350 voksne og 125
børn havde tilmeldt sig, de kom hovedsageligt fra Norge og
Sverige, men også en del fra Danmark deltog i arrangementet.

Forberedelserne til Sommercampen startede allerede i april,
hvor styregruppen holdt de første møder for at planlægge hvem
der tog sig af de forskellige opgaver. De mange tilmeldinger
skulle bookes ind på de rigtige pladser, og der blev sendt mas-
ser af fakturaer pr. mail, så det økonomiske også var på plads.

I ugen op til Sommercampen kom mange hjælpere på banen
for at forberede: Der skulle kridtes baner til hver enkelt cam-
pingvogn eller telt, der skulle kobles strøm på, så hver camping-
plads havde strøm. Idrætsforeningens store telt blev rejst, der
skulle hentes borde og stole – og meget mere….

I cafeteriaet blev der åbnet en „minikøbmandsbutik“, (vi
havde jo endnu ikke fået vores egen butik i byen på det tids-
punkt). Den store kølebil blev leveret, den rummer al mad, der
skal på køl inkl. øl og vand. Uden kølebilen ville vi have brug for
„stakkevis“ af køleskabe, så selv om den larmer, er kølebilen
nærmest uundværlig.

I år havde vi valgt blå T-shirts til alle hjælperne, og samtidig
med de første gæster ankom og checkede ind, kom også de
første hjælpere på banen, så snart var der masser blå hjælpere i
aktivitet rundt omkring med de sidste forberedelser. Under hele
arrangementet var der mange hjælpere i sving, og mange blev
lidt længere, selv om vagten var slut, eller kom tidligere, for det
sociale samvær må siges at være i højsædet under
Sommercampen. Så selv om der herskede hektisk travlhed når
maden skulle serveres, så blev alting klaret med et smil.

Kim Madsen, som jo har mange „jern i ilden“ og dermed
også mange kontakter, havde i år allieret sig med en flok fodbold-
glade unge mænd fra Uganda. De underholdt ved flere lejlighe-
der under Sommercampen med dans og trommespil, de nåede
endda også at undervise flere af gæsterne i trommedans.

Igen i år var vi heldige med vejret; hvert år har vi udtænkt
en „Plan B“ som træder i kraft,  hvis det øsregner, men planen
ligger i skuffen endnu. Dog havde vi år ændret spisestedet til
selve hallen, og det viste sig at være en rigtig god ide, serverin-
gen gik meget nemmere, ligesådan med transport af øl og vand.
CL Partyservice stod for levering af frokost og aftensmad alle
dagene.

Fredag aften underholdt den nordjyske gruppe Kæjlænders
med irsk folkemusik og lørdag aften var det Tailors der var på
scenen. Begge aftener var der rent ud sagt „gang i den“ og alle
var glade og i rigtig godt humør.

Kim Madsen bad alle deltagere i Sommercampen om en
forhåndstilmelding til næste års Sommercamp, som i øvrigt fin-
der sted fra 7.- 11. juli, og der kom ret mange tilkendegivelser, så
mon ikke vi kan sætte kryds i kalender i 2011 til Sommercamp i
Poulstrup?

Endnu en vellykket Sommercamp er overstået med stor og
uvurderlig hjælp fra rigtig mange mennesker. Det er dejligt at se
den store opbakning omkring arrangementet og vi takker alle
for indsatsen og glæder os allerede til næste års Sommercamp.

Sommercamp 2010

PS – Overskuddet bliver på cirka samme størrelse som
sidste år.

SOMMERCAMP

Tekst & foto: Inger Hansen

Master 2010_3.pmd 23-08-2010, 23:1329



LOKAL
bladet30

Hvor mange landsbyer bliver ramt?
Faldende elevtal og behov for besparelser er væsentlige

årsager til, at kommunen/forvaltningen har lavet en „General-
plan“ på skoleområdet. Se den i en „PIXI-udgave“ på skolens
hjemmeside.

Meget tyder på, at der kan forventes store forandringer:
Ændringer af skoledistrikter, flytning af 7. – 9. årg., skole-
lukninger osv.

Debatten er allerede godt i gang, og det vil den nok være
helt indtil den politiske beslutning er taget – det bliver den
ultimo 2010.

Uden at overtolke det udspil der ligger, kan man vist godt
sige, at det går i retning af centralisering og større enheder.

Det er ikke lige det som landsbyfolk og landsbyskolefolk er
vilde med – og det faktum, set i sammenhæng med, at det fal-
dende børnetal tilsiger, at der må gøres noget, skal nok holde liv
debatten.

Der bliver en høringsfase her først på efteråret, og her må vi
give vores mening til kende.

                                                                    Arne Larsen-Ledet

På Vrejlev-Hæstrup skole i Poulstrup har eleverne mulig-
hed for at deltage på et lystfiskerhold som valgfag i dagtimerne
og på lystfiskerværksted i ungdomsskolen om aftenen. Begge
hold er yderst populære og de ledes af lærer Bo Jensen, der med
glæde giver sin „fiskefeber“ videre til eleverne, da han er inkar-
neret lystfisker, som benytter enhver mulighed for at fiske. På
billederne ses det ene lystfiskerhold på fisketur i den lille sø i
Guldager, hvor der blev fanget en del skaller og næsten fanget
en gedde, som dog sprang af krogen igen. I pinsen var det
andet lystfiskerhold med Bo på en tredages fisketur på Djurs-
land, hvor der fra kysten blev fanget hornfisk, fladfisk, torsk og
havørred. Lystfiskeri er virkelig populært på skolen i Poulstrup,
hvor mange unge mennesker, hvert år bliver „smittet“ med fiske-
feber. Udover at undervise de unge mennekser og fiske ved
hver en given lejlighed, er Bo Jensen også guide
på lystfiskerture rundt omkring i Verden og senere på året skal
han lede en gruppe lystfiskere, som skal fiske på Grønland - jo,
Bo Jensen har i den grad fiskefeber og han giver heldigvis gerne
„smitten“ med fiskefeber fra sig. 

Hvordan ender skolestrukturdebatten?

Elever i Poulstrup har fået
fiskefeber

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Benjamin Dietz Hejlesen fra
9.a fangede sit livs første
fisk i form af denne skalle og
den rekord har han vist
gode chancer for at
forbedre. 

Rasmus Hansen fra 9.b, er efterhånden en
rutineret lystfisker, og på billedet er han ved at
køre en gedde træt, men kort tid efter sprang
gedden desværre af krogen.
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I faget Samfundsfag på Vrejlev-Hæ-
strup skole, kommer vi vidt
omkring. Eleverne har tidligere dannet
partier, ført valgkamp og afholdt valg, li-
gesom vi havde besøg af rigtige politi-
kere og vi besøgte det lokale valgsted,
hvor vi overværede valghandlingen. I 9.
klasse er der virksomhedsbesøg og be-
søg i retten, hvor eleverne overværer en
retsag. Vi har selvfølgelig en masse lov-
bestemt undervisning, som vi skal nå, men
derudover „fanger“ vi de emner, konflik-
ter og begivenheder, der foregår i øjeblik-
ket. Derfor så vi selvfølgelig også Dan-
marks første fodboldlandskamp ved VM
i faget samfundsfag, men først efter et
oplæg om danskhed og nationalitets-
følelse, ligesom vi så højdepunkter
fra EM-triumfen i 1992. Trods ægte
landskampstemning fra eleverne i 8.a ved
vi vist alle, hvordan det gik Danmark ved
fodbold VM. Bedre held næste gang!

                         Henrik Hansen,
                        Vrejlev-Hæstrup skole

7. og 8. klasserne på skolen i Poulstrup blev udsat for
en noget alternativ idrætsdag på årets næstsidste skole-
dag. Der var discipliner som fx Vikingeleg, Spyttespil,
Sæbefodbold og meget mere. Her er et par stemnings-
billeder fra den sjove dag.

Samfundsfag med landskampstemning

Næstsidste skoledag bød på alternativ idræt

Spytteleg er ikke så ulækkert som navnet lyder. Det gælder om at flytte vand fra en
spand til en anden ved hjælp fra plastkrus, men uden at bruge hænderne.

 

Fodbold er en svær disciplin på plast med vand og sæbe.

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Tekst & foto: Vrejlev-Hæstrup Skole
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9. klassernes sidste
skoledag

9. klasserne på Vrejlev-Hæstrup skole
arrangerede en festlig sidste skoledag, som elever
og lærere sent vil glemme. Tak til 9.a og 9.b.

Her følger lidt stemningsbilleder fra den festlige
dag.

Overbygningslærerne på Vrejlev-Hæstrup skole

Tekst & Foto: Vrejlev-Hæstrup Skole
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Årets dimissionsfest på skolen
blev indledt med velkomst af
skoleleder Arne Larsen-Ledet,
hvorefter der traditionen tro var
fællessang. Dernæst holdt Arne
Larsen-Ledet dimissionstale for de
31 elever, som havde afsluttet deres
skoletid på flotteste vis. Arne kunne
endvidere stolt berette om 1. pladsen
nordenfjords mht. karakterer, som
skolen har opnået i den store
landsdækkende undersøgelse, som
CEPOS har lavet blandt alle skoler i
Danmark. I samme undersøgelse er
Vrejlev-Hæstrup også den bedste
skole mht. undervisningseffekt blandt
alle skolerne i Hjørring kommune. Det
kan og skal vi være stolte af! At vi
kan lave god skole, har vi vidst længe,
men det er nu rart, når det kan
dokumenteres på bedste vis.

I SKOLEÅRET 2010-2011
LAVER VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE IGEN SKOLE EFTER
UNDERVISNINGSMINISTERIETS
VEJLEDENDE TIMETAL, SOM
KUN ÉN AF TO SKOLER I
HJØRRING KOMMUNE - ALLE
ØVRIGE SKOLER ER NEDE PÅ
MINIMUMSTALLET.

Efter dimissionstale og kaffebord
med champagne og kransekage, var
der taler fra klasselærerne Eva Gade
og Jakob Bæk Pedersen, inden
eksamensbeviserne blev uddelt. Den
højtidelige og lidt vemodige aften blev
afsluttet med endnu en fællessang,
inden klasserne gik hvert til sit for at
feste videre med forældre og lærere.

Dimissionsfest på Vrejlev-Hæstrup skole

 Klasselærer i 9.b havde udover eksamensbeviser,
kun lutter roser til de søde afgangselever.

Skoleleder Arne Larsen-Ledet fortalte stolt om 1. pladsen nordenfjords mht. karakterer i
den store landsdækkende CEPOS undersøgelse, ved 9. klassernes dimissionsfest. 

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Tekst & foto: Henrik Hansen
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Vrejlev-Hæstrup skole var selvfølgelig med, for det er jo
ingen hemmelighed, at skolen i Poulstrup er en skole, hvor der
arbejdes på at fremme sundhed. Sundhed handler jo som be-
kendt ikke bare om gulerødder og spinat, men også om venska-
ber, trivsel og fysisk aktivitet. Derfor opfordrede skolen elever,
forældre og personalet til en fælles oplevelse, ved årets
Grundlovsløb i Hjørring, som vi løb lørdag d. 5. juni 2010. Sko-
len havde været helt fremme i (løbe)skoene og det betød, at vi
havde fået Sparekassen Vendsyssel til at sponsorere løbetrøjer
til alle deltagere. TAK for det! Her på billederne ses nogle af
de ca. 90 deltagere, som repræsenterede Vrejlev-Hæstrup skole
ved Grundlovsløbet 2010 og hvor der er en forside, er der som
bekendt også en bagside. Vrejlev-Hæstrup skole - rigtig god i
det lange løb! www.vrejlevskole.dk

Grundlovsløbet 2010

Fra den gamle
papkasse….

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Tekst & foto: Vrejlev-Hæstrup Skole

Jeg faldt over det her dejlige billede. Det er taget
i faget „Arbejdskendskab“, og eleverne var ved at
kortlægge hvilke virksomheder, der var i vores skole-
distrikt.

Det skulle gerne præsenteres lidt originalt – og
her er resultatet. En flok herlige unger - prøv lige
engang at dreje billedet rundt og se om I kan gen-
kende dem.

                                                                       Arne
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Bangsbo Fort og Bangsbo Museum.
Ja, det var målene, da vi havde 8. a med på tur i temaugen

før sommerferien. Vi kørte afsted med bussen og nåede Cloos
tårnet, som var det første stop på turen. Lidt spændte, men
ivrige kiggede eleverne op på toppen af det 60 m. høje Cloostårn,
hvor man på toppen er 160 meter over havet. De unge menne-
sker og vi to lidt ældre lærere begav os afsted på trapperne, der
førte helt til tops og efter rigtig mange trappetrin nåede vi top-
pen og det var alle anstrengelserne værd. Sikke en udsigt og
hvilken flot gave købmand Christian Cloos havde testamente-
ret til Frederikshavn kommune da han døde i 1941. Cloostårnet
var færdigbygget i 1962 og er virkelig et besøg værd og der er
elevator, men trapperne er gode til at få pulsen lidt i vejret. Efter
nedstigningen fra Cloostårnet gik turen videre til Bangsbo Fort,
som Nazityskland byggede under besættelsen. Her blev ele-
verne „sluppet løs“ og inspicerede på egen hånd det store fæst-
ningsværk med de mange bunkere. I nogle af dem var der lavet
udstillinger og museum, og det var noget eleverne fandt spæn-
dende. Der var endda indrettet et forhørslokale, hvor eleverne
selv kom i forhør med høretelefoner på, skarpt lys og pludselige
bank i bordet - det gjorde stort indtryk på eleverne. Efter det
spændende besøg på Bangsbo Fort gik turen til selve Bangsbo
Museum, hvor det Jyske Modstandsmuseum holder til og viser
en spændende udstilling om besættelsestiden 1940-45. Her er
bygget oplevelsesrum, hvor besøgende bl.a. har mulighed for
at stå under en stjerneklar nattehimmel og mærke stemningen
fra en nedkastningsscene eller se, hvordan illegal blad-
virksomhed gik for sig under krigen. Udover denne omfattende
udstilling er der vognsamling, søfartssamling og meget mere,
samt salg af is og andet godt, som eleverne da også fandt ud af.
Tak til 8.a for en dejlig og lærerig tur.

Karin Dalsgaard og Henrik Hansen, Vrejlev-Hæstrup skole.

Cloostårnet

Netop „nedsteget“ fra det 60 meter høje Cloostårn var humøret højt.

I forhørsbunkeren på Bangsbo Fort blev eleverne alvorlige, for det var en barsk
oplevelse og nogle voldsomme fotos fra nazisternes tortur og forhør af danske
modstandsfolk.

Selvom man går i 8. klasse er man ikke for stor til leg på naturlegepladsen i
Bangsbo.

Nikolaj og Rasmus ser på udstilling fra modstandskampen.

VREJLEV-HÆSTRUP
SKOLE

Tekst & foto: Vrejlev-Hæstrup Skole
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Som en fast tradition fejrer vi med maner Møllehavens
fødselsdag. Og dette år var ikke anderledes.
I ugerne op til fødselsdagen summede begge afdelinger
af hemmeligheder og forventning. Der blev øvet til
den store guld medalje.

Endelig kom dagen hvor festen skulle stå.
Alle forældre og børn samledes i Harkenhallen sidst på ef-

termiddagen. Og så var der ellers underholdning. Møllehavens
børneunderholdning kunne byde på alt lige fra vuggestuebørn
klædt ud som lærkeunger til flotte cirkus heste . Der var også
fremføring af  historien om de tre bukke bruse samt vilde dyr og
„Lille Peter edderkop“ kiggede også forbi i form af en flot sang.
Der var show med bolde og dygtige rytmedrenge.

Som det flotte afslutningsnummer var der et flot udført
cykelnummer. Det indehold masser af fart og farlige stunts.

Derefter samledes alle børn og sang fødselsdagssang.
Som afslutning på denne dejlige fødselsdag samledes alle

børn og voksne til hyggelig fællesspisning. Der fik alle familier
mulighed for at snakke med hinanden. Vi sluttede af med kaffe
og kagebord.

Tak til alle de søde børn for deres optræden og til vores
aktivitetsudvalg for hjælp med det praktiske.

Mosbjerg landbrugsmuseum
Aktivitetsudvalget havde igen i år givet børnehaven en

tur ud af huset fra overskuddet af maj-market.
Møllemarken fik en tur til Klithusegård og Rundmarken

fik en tur til Mosbjerg landbrugsmuseum.
Da vi ankom til Mosbjerg landbrugsmuseum delte vi os i

4 grupper, hvor vi hver især gik rundt og så hele området – og
det var stort.

Der blev malket på gammeldags maner, vi fik set grise,
får, køer, kalve, høns, katte m. killinger og heste. Inde i stue-
huset fik børnene til opgave at de skulle finde de forskellige
hverdagsting som vi selv bruger hjemme i vores hus….. men
ak nej, der var jo ikke nogle af de ting som vi bruger i dag, ikke
engang en stikkontakt til at tænde lys!

Rundt på stedet var der mange heste, de var utrolige
søde og kælne. Vi fik også set et vikingebosted…….lidt mær-
keligt for der var kun nogle pinde som stak op af jorden men
alt i alt vi fik travet en masse, en rigtig god tur som vi vil
anbefale at gøre efter.

Fødselsdagsfest i
Møllehaven
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D. 10/6 blev børnehaven og vuggestuen i Mølle-
haven hentet af en bus som skulle køre os en tur til
Skallerup, hvor vi skulle ud og besøge en bondegård.

Vi kørte fra Møllehaven ved 9-tiden. Børnene var
helt vilde over, at de skulle ud og køre med så stor en
bus. Vi var heldige at have nogle forældre med på turen,
det var rigtig hyggeligt.

Da vi kom til Klithusegård, havde vi børnene med
rundt, hvor de fik lov at se og røre ved f.eks. dådyr, grise,
heste, kaniner, køer, æsler og hunde, det var virkelig no-
get de kunne bruge. Børnene var meget interesserede i
hvilke lyde dyrene kommer med.

Vi havde pølsebrød med, som vi sad på gårdsplad-
sen og spiste, bagefter fik alle børnene en is. Til slut blev
der leget på legepladsen inden bussen kom og hentede
os.

På vej hjem i bussen var mange af børnene trætte,
nogle faldt endda i søvn efter en god og hyggelig dag på
bondegården.

Vores årlige maj-marked blev afholdt
d. 9 maj 2010.

Mange forældre og bedsteforældre kom og
besøgte alle vores stande.

- Tombola
- Fiskedam
- Dåsekast

- Guldgravning
- Ansigtmaling

- Hoppeleg i korn
Der var mulighed for at købe kaffe/kage

og ristede pølser m. brød.

Klithusegård

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

Tekst & foto: Børnehaven Møllehaven
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Et godt nummer til land og by

Borgergade 1, 9760 Vrå

VAREUDBRINGNING

MANDAG OG TORSDAG

Åbent: Alle ugens dage kl. 8.30-20.00
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Voerhøj
Maskinstation A/S

Terpetvej 490, 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99
 98 98 85 99

MS Staldmontage

Hovedgaden 75

Poulstrup

Tlf. 23 35 82 60
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søger omgående positive og seriøse,
fritidsforhandlere og teamledere
til at styrke vores salg i Nordjylland

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

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

Neuromedia Aps
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Tømrermester

Klaus Bonkegaard
Hovedgaden 69 - Poulstrup

Vinduer og døre i træ og plast
Tagarbejde

Reparationer
Ombygning

Kørsel med rendegraver

IMPORT
Plastvinduer og døre

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

Kvalitet til lavpris med garanti

Træpiller til stokerfyr leveres billigt

NYT

Mobil-tlf.  28 18 13 33

Vrejlev-Hæstrup Hallens
Motionscenter

Træning når du har
                              tid og lyst

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

v/Sonja Larsen, Engager 1
Poulstrup, 9760 Vrå

Master 2010_3.pmd 23-08-2010, 23:2542

VI KAN OGSÅ

MEGET AF DET SOM 

ANDRE TRYKKERIER 

IKKE KAN

VI KAN ALT

DET ANDRE

TRYKKERIER

OGSÅ KAN

Bræmer Tryk ApS

Frilandsvej 3 · 9760 Vrå

+45 98 98 14 66

www.braemer-tryk.dk

PrintNord ApS

Frilandsvej 3 · 9760 Vrå

+45 96 25 40 80

www.printnord.dk
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Hele egnens
samlingssted
Sport og
fritid

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

Harken UGF

Tlf. 23 11 65 49

ØSTERMARKEN 61

Ny annonce?
ring 98988325
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  Badeværelser

Gl. Løkkensvej 4
9800 Hjørring
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SALG AF
HVIDEVARER KØB OG SALG

AF FAST EJENDOM
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Solen skinnede over Harken, da ca. 100 børn og voksne var
mødt op til indvielsen af Harken Skovprojekt d. 6. august 2010.

Hanne-Lise Hansen bød velkommen og fortalte lidt historie
bl. a.- at det er ca. 25 år siden ideen om et grønt område ud-
sprang i Harken. Året efter 1986 kom det med i lokalplanen, men
det var først i 2006 idrætsforeningen tog kontakt til kommunen
for at få plantet. Der blev nedsat en arbejdsgruppe af borgere til
at arbejde med projektet Hanne-Lise fortsatte: „men vi havde
ingen penge „ straks var der en frisk lille gut der sagde: „Det har
jeg“. Det var et godt tilbud.

Projektet blev en lang proces, men nu kan vi glæde os over
at arbejdet er lykkedes.

Projektet er støttet af Friluftsrådet, Den Lokale Aktions-
gruppe Vendsyssel, Hjørring Kommune, lokale virksomheder
samt fonde og puljer.

Byrådsmedlem Ole Ørnbøl gav projektet et par ord med på
vejen inden han afslørede navnet på skoven „Harken Fælled“
og vinderen blev Børnehaven Møllehaven.

Det var også Møllehaven, som klippede snoren over, så
pladsen kunne indvies.

Grillen var tændt, og der blev serveret pølser, øl og vand.
Senere arrangerede idrætsforeningen et stjerneløb for børn og
voksne, og det foregik, så man kom rundt på alle stier. Det blev
en god dag, hvor alle hyggede sig.

På projektgruppens vegne vil jeg sige en STOR TAK til alle
som har medvirket til at dette projekt har kunnet lade sig gøre.

Tak til frivillige hjælpere, lokale sponsorer, puljer og fonde
og samarbejdspartnere.

På projektgruppens vegne
Hanne-Lise

Officiel indvielse af Harken
Skovprojekt

HARKEN  FÆLLED

H
arken Fæ

lled

Der siges et par ord

Der var godt gang i grillen

Flaget var hejst og man hyggede sigMøllehaven klar til at klippe snoren

Start på Seniormotion 2010-11 i Harkenhallen.

Seniordans mandag d. 13. sept. kl. 14 – 16 (kaffe medbringes)

Motion og Samvær onsdag d.   8. sept.  Travetur i Lønstrup
(kaffe medbringes) Vi mødes ved hallen kl.9.30

ALLE er meget velkommen, men kom 1. gang,
da jeg holder fri de næste 2 gange.

Hilsen fra Hanne-Lise

Navneafsløring
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LOKALBLADET
VEJVISER

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

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

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

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

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

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

LOKALbladet

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

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

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

Stof til nyhedsdelen og
aktivitetskalenderen kan løbende
indsendes til

ih@hansen.tdcadsl.dk

 REDAKTION
Ansvarshavende Kirsten Mouritsen, Karen Margrethe Brun, Erik Jess

           Foreningsstof Erik Jess, Hovedgaden, 78, 9760 Vrå 98988063
Redigering Else Marie Nielsen, Ny Rønnebjergvej 72, 9760 Vrå 36958978
Annoncer Per Hansen, Engkærvej 8, 9760 Vrå 98988325

           Korrektur Kirsten Blichert

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

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

      Menighedsråd Servicemedarbejder Inger Hansen
Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98988360

- en paraplyorganisation

for initiativer, der har en kulturel

eller social målsætning,

- et netværk for kommunikation

og samarbejde,

- støtter foreninger med

almennyttige formål,

og udvikler by og land som et
dynamisk og godt bosted.

-  fungerer  som landsbyråd og
varetager kontakten med
myndighederne og andre råd

og organisationer.

For menighedsrådet
Jon Frederiksen

For skolebestyrelsen

For foreningerne
Jens Ole Frederiksen

For aktivitetscenterets støttegruppe
Tove Mortensen

Kunstudstillingen

For Vrejlev Hæstrup Hallens fond
Kristian Kjær

Kulturgruppen i Poulstrup
Edith Jess

For Lokalbladet
Kirsten Mouritsen

For Poulstrup.net
Inger Hansen

Formand for  landsbyrådet i Poulstrup
Jens Ole Frederiksen

Formand for Landsbyrådet i Harken
Niels Peter Kjøge

Styrelsen 2009-2010:

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

Multi-
netværket
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LOKAL
bladet 47

 MAIL-GUIDE

FORENINGS
VEJVISER

 MAIL-GUIDE

SKOLEN
Vrejlev-Hæstrup  skole Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå 98988125
Skoleleder, privat Arne Larsen-Ledet, Irisvej 1, 9760 Vrå 98982127
Skoleleder Kontoret ...................................................................... 96231581
Lærerværelset ...................................................................................... 96231588
Skolens telefax ...................................................................................... 98988308
Skoletandplejen ...................................................................................... 96231586
Teknisk serviceleder ...................................................................................... 41223988
Teknisk serviceleder privat Erling Petersen, Præstebakken 23, 9830 Tårs 41223988
Skolevejlederen ..................................................................................... 96231583
Skolebiblioteket ..................................................................................... 96231585
Skolefritidsordningen ..................................................................................... 96231587
Juniorklubben ..................................................................................... 96231587
Ungdomsklubben ..................................................................................... 98988367
Ungdomsskolen Bo Jensen, Høgstedvej 63, 9760 Vrå  .......................... 96239708
Skolebestyrelsen Flemming Jensen, Søndervej 130, 9800 Hjørring 98963421

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

PLEJEHJEM
Skovgården Ålborgvej 49, 9800 Hjørring 96234711

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

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

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

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

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

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

TID OG STEDTID OG STED

SOGNEPRÆSTEN:
KRR@KM.dk
VREJLEV KIRKE:
vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
MENIGHEDSRÅDET:
ge@bbnpost.dk
LOKALBLADET:
e@jess-rantzau.dk
POULSTRUP.NET
poulstrup.net@gmail.com
NORDJYSKE:
lindager@vip.cybercity.dk
SKOLEN:
vrejlevskole@hjoerringkom.dk
SPAREKASSEN Vendsyssel:
mail@sparv.dk.

MAIL-GUIDE

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

 WEB-GUIDE
SPORT81:
www.pv81.dk

LOKALHISTORISK ARKIV:
Åbent: Mandag     16.00-18.00

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

BOGBUSSEN:
Poulstrup:Mandag15.20-16.20

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

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

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

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

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

Læs mere på
www.sparv.dk

Ønsker du en 
høj forrentning 

af dine penge?

Vil du samtidigt gerne 
have mulighed for at hæve 

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

Med Vendsyssel højrente flex får 
du både høj forrentning og 

indbygget fleksibilitet

Kig ind til os i POULSTRUP - OG FÅ RÅD!

2,35%
Indlånsrente p.a.

Vendsyssel 
højrente FLEX

Nominel rente pr. 18.09.2009


