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Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke

AKTIVITETSKALENDER

Gudstjenester i  Vrejlev og Hæstrup kirker

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

Redaktionsmøde

Tirsdag  den 2. 12.  kl 19.00.
Vrejlev Kirkevænge 1.

Menighedsrådsmøder - Vrejlev sogn

Sognearrangementer

Lokalbladet

Søndag den 24. august
Vrejlev Kirke: kl. 10.30,
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 31. august
Vrejlev Kirke: kl. 14,  kaffebord i
præstegården efter gudstjenesten.
Kirkebil
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 7. september
Vrejlev Kirke: kl. 14 ved Bodil Egdal
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 14. september
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: I0.30

Søndag den 21. september
Vrejlev Kirke: kl. 11.15,
børnegudstjeneste
Hæstrup Kirke: kl.10
børnegudstjeneste

Søndag den 28. september
Vrejlev Kirke: 9. Kaffe
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 5. oktober
Vrejlev Kirke: kl. 10.30,
høstgudstjeneste. Kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 19
høstgudstjeneste

Søndag den 12. oktober
Vrejlev Kirke: kl. 14 ved Ingeborg
Asschenfeldt
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 19. oktober
Vrejlev Kirke: kl. 10.30
Hæstrup Kirke: kl. 9

Søndag den 26. oktober
Vrejlev Kirke: kl. 14 ved Bodil
Egdal
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 2. november
Allehelgens dag
Vrejlev kirke: kl. 10.30. Kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 19

Søndag den 9. november
Vrejlev Kirke: kl. 9
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 16. november
Vrejlev Kirke: kl. 14 ved NN
Hæstrup Kirke: Ingen

Søndag den 23. november
Vrejlev Kirke: kl. 9. Kaffe
Hæstrup Kirke: kl. 10.30

Søndag den 30. november,
1.søndag i advent
Vrejlev Kirke: kl. 10.30 Kirkebil
Hæstrup Kirke: kl. 9

Poulstrup Missionshus

Tirsdag d 2-9: Møde i Missionshuset ved
Mogens Åen, Strandby.
 
Torsdag d 11-9: Fælles Samfundsmøde i Vrå kl
19,30.
 
Tirsdag d 16-9. Bibelkreds hos Margit og Erik
Christensen, Bastholm Møllevej 175 Bastholm.
 
D 6-8.10: Oktobermøder i Sindal, program
følger.
 
Mandag d 20-10: Efterårsmøde i Hjørring kl.
19,30 ved Jens Mortensen Fredericia.
 
Tirsdag d 28-10: Bedemøde for Missionsugen
hos Margit og Erik Christensen, Bastholm
Møllevej 175 Bastholm.
 
Søndag d 2-11: Aftensgudstjenste som start på
missionsugen.
 
Mandag d 3-11: Møde i missionshuset ved Poul
Weber, Ålborg.
 
Tirsdag d 4-11: Møde i missionshuset ved Leif
Jensen, Hjørring.
 
Torsdag d 6-11: Møde i missionshuset ved
Hans Åge Bager, Brovst.
 
Fredag d 7-11: Møde i missionshuset ved Gert
Nedergaard, Brønderslev. Sang ved Else og Leif
Axberg.
 
Torsdag d 13-11: Fælles Samfundsmøde i Tårs
kl 19,30 ved Hans Schmidt, Ålborg.
 
Fredag d 21-11: Hjemmemøde hos Inga og Åge
Thomsen, Rakkebyvej 39 Rakkeby.
 
Er intet andet nævnt starter møderne kl 20,00.
Yderligere information kan fås ved henvendelse
til formand Erik Christensen.
Alle er velkommen.

20. august 19.30:
Fællesmøde

Datoer for øvrige møder kan
ses på kirkegårdskontoret ved
Vrejlev Kirke
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AKTIVITETSKALENDER

Om samarbejde
og fællesskab

Borgerforeningen i Poulstrup har,  som nogle
har bemærket,  fået ny formand. Jeg hedder Palle
Kokholm

Vi har endelig i bestyrelsen fået lidt ro omkring
os til at arbejde konstruktivt. Vi er gået igennem
en meget turbulent periode, og nogle er stadigvæk
forvirrede.

Jeg vil her i Lokalbladet igen gerne slå fast, at
det, jeg altid har stået for og er blevet valgt ind i
borgerforeningens bestyrelse på, er oprettelse af
et nyt foreningshus og bevarelse af forsamlingshu-
set.

Vi vil i bestyrelsen  gerne have et bedre sam-

arbejde med de andre foreninger i Poulstrup,

så det planlagte mål omkring opførelse af et

nyt foreningshus bliver nået.

Samtidig vil jeg gerne igang med aktiviteter, der
kommer Poulstrups borgere tilgode her og nu.

Samarbejde og fællesskab er et skridt i den
rigtige retning.

Palle Kokholm
Gønderupvej 65

Poulstrup

Om medborgerhuset...................................side 3-5
Støtte til Vrejlev-Hædtrup Centret...........................6
Gunderupnyt...............................................................7
Hæstrup skole - som jeg husker den.................  8
Minder fra min skoletid...........................................15
Ministrup fyldte 32 år.................................................17
Stævne i Poulstrup rideklub...................................18
KFUM-spejderne..................................................... 19
Mus-lejren 2003.......................................................20
Hæstrupgaard - lidt slægts og gårdhistorie.....22
Fra foreningerne......................................................26
Ungdomsskolen på tur..........................................27
Dåbsbilleder fra Vrejlev kirke................................28
Fra sognepræsten: Tid til dig ..............................28
Sognekalender........................................................29
Vrejlev kirke netop nu.............................................30
To mennesker og deres livsværk.........................32
Fra  meddelerne........................................................34
Hugf............................................................................35
Arbejdslørdag i Skovager........................................36
Solen skinner  i børnehaven Skovager..................37
Rundmarken..............................................................38
Hejreeksspedition...................................................40
Skab kundens drømme om til virkelighed..........41
Sommertur til Tyskland...........................................42
Aktivitetscentret orienterer.......................................43
Jeppe keder sig ikke - han finder på....................44
Møllehaven.................................................................46
Julefrokost i Vrejlev-Hæstrup hallen....................48

27.8.   Skolen - Tilmelding til ungdomsskolen
19.8.   Sognehuset - Børneklubben starter
31.8.   Vrejlev Kirke - Åbent hus i præstegården
uge 37. Badminton starter i Harkenhallen
21.9.   Vrejlev kirke - Børnegudstjeneste
10.9.   Sognehuset - Bibelmaraton starter
24.9.   Vrejlev kirke - Anker Jørgensen fortæller
1.10.   Badminton starter for motionister i Poulstrup
5.10.   Kirkerne - Høstgudstjeneste
6.10.   Modeshow i Harkenhallen
21.10  Præstegården - Sogneeftermiddag
13.11. Generalforsamling for folkedanserne
22.11. Vrejlev-Hæstrup hallen - julefrokost
27.11. Hæstrup kirke - Inger Lauritsen
6.12.   Fest i Harkenhallen - HUGF fylder 100 år

Fra MUS-lejren 2003
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FORENINGSHUSET

Den 3. juni havde Foreningssamvirket og Poulstrup Bor-
gerforening lavet en orienteringsaften om foreningshus-
projektet. 70 – 80 interesserede mødte op i forsamlingshuset –
der iblandt 3 lokalpolitikere: Per Larsen, Helmut Zikert og Jørn

Lind Thomsen. Der var afbud fra Else Købstrup, der desværre
var forhindret.

Det blev en rigtig god aften, hvor nøgleordene  var: „ori-
entering og debat“

Knud Birch fortalte om baggrund og ide, Kristian Kjær og
Birgith Pedersen om økonomi, finansiering og drift, og jeg for-
talt lidt om hvorfor skolen er aktiv medspiller.

Efterfølgende var der en god debat med afklarende spørgs-
mål og meningstilkendegivelser.

Kort sagt: En rigtig god aften, hvor vi nåede målet: Kom
og vær med „..hvis du vil vide mere..“…

Og det gjorde vi alle, da mødet sluttede kl. 21.30.

Arne Larsen-Ledet

En god orienteringsaften.

Herover fortæller Arne Larsen-Ledet om de muligheder et foreningshus vil give skolen…

..og herunder er det Knud Birch, der med ord og billeder fortæller om baggrund og ide’

En dejlig sommer er i gang, hø-
sten er gået godt igang med godt
vejr og så faldt der en afgørelse i
sagen om Poulstrup og Omegns
Borgerforenings støtte til et nyt
foreningshus i Poulstrup. Afstem-
ningen på den ekstraordinære ge-
neralforsamling viste med et stort
flertal fra medlemmerne i borgerfor-
eningen, at bestyrelsen skal gå ak-

tivt ind i arbejdet for et
nyt foreningshus, og
gøre det uden forbe-
hold.

 Dette afstemnings-
resultat tog bestyrelsen
til efterretning, og vil nu
arbejde konstruktivt vi-
dere, sammen med de
øvrige i arbejdsgrup-
pen, for et nyt fore-
ningshus. Flertallet af
medlemmerne i borger-
foreningen har hermed
givet udtryk for hvor-
dan vi bedst kan ud-
vikle Poulstrup.

 Foreningslivet rundt omkring
får dårligere kår i disse år, men dette
at vi alle løfter i flok og samarbej-
der for en positiv udvikling af
Poulstrup, vil givetvis styrke vo-
res foreningsliv fremover. Jeg hå-
ber på, at det bliver en realitet med
et nyt foreningshus, som kan bru-
ges af alle aldre, og hvor vi sam-
men og hver for sig kan få nogle
oplevelser, samt gøre brug af de
nye tilbud som vil blive tilbudt os.

 Samtidig får vi en fremtids-
sikring af vores aktivitetscenter og
lokalhistoriske arkiv, og vi har et

nyt tilbud med et nyt foreningshus,
som vi kan tilbyde tilflyttere.

Der starter i øjeblikket en til-
bygning til skolen, vi får nye byg-
gegrunde i løbet af efteråret og vi
har de fineste til- og frakørsels-
muligheder til motorvejen, vi har
mange servicetilbud, rigt for-
eningsliv, sparekasse, dagligvare-
butik, gode pasningsmuligheder til
alle aldre, god skole, idrætsmulig-
heder, idrætshal, rideklub og ride-
hal, spejderhus, fiskesøer, gode
håndværkere, frisør, solcenter,
autoværksted, smerteklinik, bus/
taxa, Børnenes Jord, forsamlings-
hus og forhåbentlig snart et nyt
foreningshus med aktivitetscenter,
lokalhistorisk arkiv, motionsrum og
festsal med køkken.

Alt dette burde jo få folk til at
strømme til Poulstrup, og med lidt
markedsføring af vores by, forskel-
lige tilbud og bo- og byggemulig-
heder, så tror jeg at vi går en god
fremtid i møde i Poulstrup.

Bestyrelsen i borgerforenin-

gen tog en klog beslutning, og i

denne sag er der ingen tabere,

men èn rigtig vinder, og det er

Poulstrup.

Henrik Hansen.

Vi glæder os
til samarbejdet
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FORENINGSHUSET
POULSTRUP

Der er nu fuld enighed om
at muliggøre bygningen af
et nyt medborgerhus i
Poulstrup. På en ekstraordi-
nær generalforsamling i
Borgerforeningen for Poul-
strup og Omegn støttede
bestyrelsen her enstemmigt
projektet.

Der har igennem længere tid
været en løbende debat i byen om
borgerforeningens støtte til et så-
dant hus. Der har i bestyrelsen
været delte meninger om for-
eningshuset, og bestyrelsen har
derfor udsendt et spørgeskema til
medlemmerne, om man ønskede at
bevare det eksisterende forsam-
lingshus. Spørgeskemaerne blev
afleveret til bestyrelsen mandag
den 28. juli, og den vejledende af-
stemning viste at medlemmerne
var delt i to lige store lejre.

En kreds af medlemmer øn-
skede imidlertid en ekstraordinær
generalforsamling, for her at få
klarlagt bestyrelsens endelige
holdning til foreningshuset, der er
planlagt opført mellem skole og
hal.  Denne ekstraordinære gene-
ralforsamling afholdtes i forsam-
lingshuset onsdag den 30. juli og
kaldte størsteparten af medlem-
merne sammen på trods af ferietid
og perfekt høstvejr. ”Der er vist
ikke i de sidste 15 år set flere men-
nesker til en generalforsamling”
udtalte en af indlægsyderne.

På mødet oplyste Palle Kok-
holm, at han på et netop afholdt
bestyrelsesmøde var blevet valgt
som ny formand i stedet for Søren
Krogholm. Han oplyste samtidigt,
at borgerforeningens bestyrelse
ikke var modstandere, men nu øn-
skede at støtte arbejdet for et nyt
foreningshus.

John Nielsen, der af forsam-
lingen var blevet valgt til ordsty-
rer, pointerede flere gange, at af-
tenens drøftelse udelukkende
skulle klarlægge borgerforening-

ens holdning til arbejdet med
foreningshuset og at en eventuel
nedlæggelse af forsamlingshuset
ikke var på dagsordenen. En stil-
lingtagen til forsamlingshusets
fremtid afhænger naturligvis af
resultatet af projektet for det ny
foreningshus, og må således på
et senere tidspunkt tages op til
vurdering. En nedlæggelse kræ-
ver to på hinanden følgende
generalforsamlinger. En del af
medlemmerne stillede sig tviv-
lende overfor økonomien i at
have 2 huse i byen, men dette må
tages op på et senere tidspunkt,
når de endelige planer for fore-
ningshuset foreligger. Der var til
tider heftig debat, hvor møde-
deltagernes forskellige syns-
punkter blev fremført. Et ændret
dagsordensforslag blev efter en
lang drøftelse formuleret således:

Forsamlingen tager besty-

relsens ændrede holdning til ef-

terretning. Den ekstraordinære

generalforsamling pålægger

herfor bestyrelsen at støtte arbej-

det med foreningshuset og uden

forbehold aktivt at deltage i

planlægningen.

Formuleringen af dette dags-
ordensforslag blev støttet af 2/3
af medlemmerne. Den meget store
opbakning til formuleringen be-
tød, at bestyrelsen besluttede at
protokollere „at den enstemmigt

ville støtte det fremsatte for-

slag“.
Da der således var opnået

fuld enighed mellem bestyrelsen
i borgerforeningen og medlems-
flertallet om målsætningen og ar-
bejdsindsatsen for det nye fore-
ningshus, ønskede forsamlingen
ikke en formel afstemning  og ef-
ter oplæsning af bestyrelsens
protokollat afsluttedes general-
forsamlingen.

Redaktionen

Fuld enighed om medborgerhus
Det er en lykkelig afslutning på en lang

tids debat om foreningshus contra forsam-
lingshus, der blev afsluttet ved den ekstraor-
dinære generalforsamling den 30. juli.

Det varsler godt for fremtiden, at alle for-
eninger i lokalområdet nu helhjertet går ind
for og støtter hinanden i den videre planlæg-
ning af Vrejlev-Hæstrup Centret ved skolen.

Det er utroligt vigtigt, at vi nu kan vise
politikerne, at i Poulstrup står vi sammen om
nye projekter, der kan gøre byen til et godt
værested. Poulstrup har så mange indly-
sende fordele som bosted tæt ved motorvejs-
tilkørsel 5 ved Vrejlevklostervej.

‘
Vi vil nu indkalde alle interesserede for-

eninger til et orienterende møde, hvor de ak-
tuelle planer fremlægges. Gennen et kon-
struktivt samarbejde vil vi forsøge at tilgodese
flest mulige interesser. Dette vil naturligvis
afspejle det muliges kunst og kompromisser
må foretages.

Hvordan kan vi skabe de bedst mulige
rammer for mødeaktivitet, foreningsarran-
gementer og private fester?

Hvordan kan vi sammen med bruger-
gruppe og ledelse danne nye og spændende
rammer for vores aktivitetscenter.

Hvordan kan vi imødekomme foreninger-
nes specielle ønsker uden at bremse noget
for andre?

Hvordan kan vi tilgodese skolens behov
for kantine og hallens ønsker om aktiviteter
for ungdommen?

Hvordan kan vi skabe rammerne, så alle
kan være der uden at føle sig presset af an-
dre brugere?

Og ikke mindst - hvordan kan vi supplere
hinanden i den daglige brug af lokalerne, så
det bliver til glæde for flest mulige i by og på
land, og en støtte til det foreningsliv, der for-
håbentlig kommer til at blomstre mange år
fremover i det nye center.

Palle Kokholm

formand for Borgerforeningen

Kristian Kjær

Formand for Vrejlev-Hæstrup Hallen

Knud Birch Andersen

Foreningssamvirkets koordinationsudvalg
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For 1 kr. om
dagen* kan du
låne 15.000 kr.

- afdragsfrit!

Støt  foreningshuset:

En af de store opgaver, der venter i efteråret, er

egenfinancieringen af det planlagte forenings-

hus mellem skole og hal i Poulstrup.

I de kommende måneder vil du måske møde en

indsamler, der vil fortælle dig om de mulighe-

der, der findes for at give netop din støtte. Han

vil vise dig projektet, som det ser ud netop nu.

Når indsamlingen af tilsagn starter, kan alle

aftaler dog ikke være på plads, men det er

vigtigt tidligst muligt at vide, hvor Forenings-

samvirke står økonomisk.

Derfor er du ikke bundet af et eventuelt tilsagn

før det endelige projekt foreligger. Der skal

laves anlægsbudget og driftsbudget og alle

tilskud udefra skal være på plads.

Dette materiale får du udleveret inden dit

endelige lånetilsagn underskrives. Du kan så i

ro og mag grundigt overveje økonomien, inden

du endeligt akcepterer.

For at give et indblik i, hvordan du kan støtte

det nye Vrejlev-Hæstrup Center, kan du til højre

se nogle få af de muligheder, du vil blive tilbudt

af indsamlerne.

Tag godt mod de frivillige, der bruger en stor

del af deres fritid for at gøre Poulstrup til en

god by for jer selv og jeres børn fremover.

BEBOER-AKTIE
Du ønsker at støtte foreningshuset med f.eks. 15.000 kr. I
sparekassen oprettes uden oprettelsesgebyr et personligt
lånebevis på eksempelvis 10 år.

I den periode betaler du renterne af lånebeløbet. Disse er
fradragsberettigede, så hvis du betaler skat, vil rente-
beløbet blive ca. 1 kr. om dagen.

Foreningshuset betaler så lånet tilbage til sparekassen, det
sidste ved låneperiodens udløb. Her er forudsat at drifts-
budgettet tillader det, som ved hallens lignende ordning.
Sparekassen kræver ingen kreditvurdering.

GAVE
Du kan også give dit beløb som en gave. Denne er dog
ikke fradragsberettiget, som da hallen blev bygget. Derfor
er lånefinancieringen af større beløb nok mest fordelagtigt.

Alle gaver, store som små, er utroligt velkomne. Vil du ikke
bindes økonomisk, er dette en god mulighed for støtte.

SPONSORSTØTTE
Især for virksomheder vil dette være en oplagt mulighed
for at støtte foreningslivet lokalt, både hvad angår
anlæg og senere drift. Her er skattereglerne noget
anderledes.

KONTRAKTLEJE
Især foreninger kan støtte Vrejlev-Hæstrup Centret ved et
fast aftalt årligt lejebeløb. Man bestiller så på én gang
årligt eller  løbende sine arrangementer, og lejebeløbet
trækkes fra puljen. Dette sikrer en god driftsøkonomi.

Disse muligheder - og meget andet - vil  blive   grundigt
beskrevet i det endelige materiale.

Annonce:

Koordinationsudvalget

            Låneforudsætninger: Nettoydelsen på 360 kr. pr år er en gennemsnitlig
ydelse for hele låneperioden for et 10-årigt lån med løbende afdrag og en

gennemsnitlig rentesats på 7,5% og en trækprocent på 42*
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Hausager vinduer

kører på højtryk

Vi har fået en nye vindues-
fabrik til Gunderup - dog har den
beliggenhed i Sterup. Parret som
har opstartet den nye virksom-
hed havde igennem et stykke tid
overvejet at blive selvstændige.
I første omgang var planerne at
opstarte på privaten på Bjerre-
gårdsvej 25 i Gunderup - men så
var det rette sted til leje og par-
ret havde ikke brug for så lang
betænkningstid.

Der er masser af liv i den
nystartede virksomhed som star-
tede op d. 1. Marts 2003 og virk-
somheden huser allerede 8 an-
satte i produktionen og på kon-
toret arbejder hans hustru, som
står for administration og bog-
holderi.

Virksomheden står for hele
processen i vinduesproduk-
tionen med såvel malerarbejde
som montage ude hos kunden.

Parret fortæller at man som
selvstændig har lange arbejds-
dage og at der kun er tid og plads
til en hobby „ nemlig at produ-
cere vinduer.“

Sct. Hans aften i Gunderup

En gruppe beboere havde i år besluttet at
holde Sct. Hans aften sammen og hvis alle fik ryd-
der lidt op i  havens beplantning - så skulle det jo
nok kunne gå an.

Erik Sørensen, Gunderupvej 40 havde week-
enden i forvejen fejret åbent hus, idet „kvinden i
hans liv“ havde rundet et firecifret tal i årrækken.
Så med dette i behold og laden ryddet for
unødvendigheder var der inviteret til bålfest for
naboer.

Vi blev også en stor flok og langbordet blev
fyldt op. Nille Sørensen havde medbragt den store
grill - så alle kunne i ro og mag grille deres med-
bragte mad.

Dog var der det lille minus at vi havde glemt
bålet eller snarere vejrprofeten havde ikke gjort
havearbejdet tilgængeligt.

Vi valgte at fejre det i stilhed og brugte istedet
de små fyrfadslys i vinduerne samtidig med at den
fungerende borgmester i Gunderup, Solvejg holdt
båltalen og hendes ord i denne båltale var især en
beskrivelse af den nye lov som var på vej : nemlig
en arbejdsfri fridag efter Sct. Hans aften.

Og denne lovændring blev modtaget positivt
af alle tilstedeværende.

Medens vi mætte sad i den hyggelige lade
kunne vi udendørs se grillen og andre huller blive
fyldt med vand til randen og måtte endnu engang
konstatere at når Sct. Hans festen holdes hos Erik
Sørensen så regner det. Men vi vender alligevel
tilbage næste år.

Gunderupvej 39

Her bor Annemarie og Søren
Ramlov sammen med deres to børn
Mathias på 3 år og Andreas på 6
måneder.

Familien er flyttet fra Hede-
bovej i Harken ud på landet nær-
mere betegnet Gunderup. De er flyt-
tet ud til den friske luft og plantet
sig midt imellem adskillige fritids-
landmænd så der skulle blive mu-
lighed for at høste gode råd i na-
bolaget. Søren er til daglig ansat
i arbejdstilsynet og der skulle være
mulighed for at få en snak om ar-
bejdsmiljø og arbejdsstillinger. Sø-
ren har tidligere været maskinme-
ster på de store have og efter An-
nemarie mente at nu var det på tide
at stifte familie valgte han et mere
landfast job.

Til daglig er Annemarie syge-
plejerske og arbejder på Hjørring
Sygehus i aftenvagt. Annemarie er
ikke helt vendelbo, idet hun først
for 10 år siden flyttede til Hjørring
fra Thisted.

Familien har planer om at op-
drætte kødkvæg og har allerede 3
eksemplarer af racen „charolais“ -
samt lidt tyrekalve.

Den sidste tid har familien
brugt på haven og grunden er ble-
vet adskillige m2 større den sene-
ste tid, idet en meget stor del af
den gamle have med tilhørende
meget store træer er fjernet og en
„kæmpe“ stor sort sandkasse er nu
tilgængelig for Mathias og An-
dreas.

Familien nyder i disse dage
den dejlige nyopførte fødselsdags-
gave - nemlig en terrasse - dog
kunne der ønskes mere solskin.

Der er flere planer for Gunde-
rupvej 39 og den nærmeste familie
er en stor hjælp og idet farfar nu er
gået på pension skulle der nok blive
mulighed for at bruge sine kræfter
på ejendommen i Gunderup.

Vi siger velkommen til området.

Annemarie og Søren
Ramlow sammen
med deres to børn
udenfor stuehuset i
Gunderup

Gunderup-nyt

KORT
FORTALTFRA MEDDELERNE

ved Ingelise Villumsen
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    Lokalbladets opfordring til dette indlæg har
givet mig anledning til i en periode at genopleve
min barndoms landsby, Hæstrup.  Som født min-
dre end et år efter mine forældre rykkede ind i sko-
len som enelærerfamilie – en udfordring mine for-
ældre trivedes med – har mine tanker været ret så
fokuseret på barndommen.  Det var i ”landsby-Dan-
mark” tiden, den tid, hvor landsbyerne var et væ-
sentligt fundament i vort samfund og der udstrå-
lede aktiviteter dagen igennem i alle hjem.  Begre-
bet ”sovebyer” var endnu ikke opfundet.  En række
oplevelser fra tiden har passeret revy i mit bagho-
ved – som genspil af en gammel film.  Enkelt-
sekvenser fra perioden står stadigvæk knivskarpt –
både episoder og enkeltpersoner.  Kære genople-
velser.

 Som det fremgår af ansættelsesbrevet på næ-
ste side – det såkaldte kollats – fra biskop over Ål-
borg stift, Christian Ludwig, blev far beskikket
”enelærer” ved Hæstrup skole fra 1. december 1926.

Ansættelsesbrevets formulering siger, at der
dengang var tætte forbindelser imellem kirke og
skole.  Far indtrådte da også ligesom forgængeren
i embedet som kirkesanger – degn – ved Hæstrup
kirke.

Degne har været tilknyttet Hæstrup kirke så
langt tilbage som i 1553, altså næsten tilbage til
reformationen.  Det berettes her, at degnen levede
i stor fattigdom.  Det kunne antyde, at der er fore-
gået en vis form for undervisning af børn, lige si-
den dengang.  Historisk angives, at undervisning
af en fast degn var bedre end i sogne, hvor degne-
rollen var besat af en løbedegn.  Omkring 1755
hed degnen i Hæstrup Søren Christensen.

 Hæstrup skole
- som jeg husker den.

søn af husmand Lars Mølgaard
og hustru Marie, f. Andersen, Åbybro.

Gift 15/11 1924 m. Johanne, f. Larsen,
Manna, datter af gårdejer Lars Larsen
og hustru Marie, f. Kristiansen, Manna.

Krabbesholm højskole
Dim.  Ranum seminarium 1923.
1/11 1923:  2. lærer ved Thise byskole.
1/8   1925:  Enelærer Blæsbjerg skole.
1/12 1926:  Enelærer Hæstrup skole.

Den gamle benævnelse for kirkesan-
geren ved landsbykirken der tillige var
kirkebetjent.  Havde til opgave at synge
og gå præsten til hånde i embedsførel-
sen.  Løbedegne var betegnelsen for
degne, der var udtaget til rollen fra en
eventuel byskoles ældste klasser.
Sådanne kunne dække rollen i op til et
par miles afstand fra deres hjem.

Mølgaard, Peter,
f. 26. marts 1898

LOKALBLADET
fortsætter serien
„Min barndoms
skole - som jeg
husker den“
- denne gang om
Hæstrup skole.

Vi bringer her et
indlæg fra konsulent
Aage Mølgaard, der
er søn af den sidste
enelærer ved skolen
- Peter Mølgaard.
Beretningen dækker
ikke alene erindrin-
gen om barndoms-
årene i Hæstrup
skole men er også et
samtidsbillede af
hele Hæstrup-
området.

Dernæst bringes en
erindring af Gerda
Christiansen, Hjør-
ring, der fra 1928 og
til 1935 var elev
netop hos lærer
Mølgaard.

KORT
FORTALT

Degn:

Hæstrup skole i begyndelsen af 1950èrne

af Aage Mølgaard.
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  Far forblev i embedet indtil
sin pensionering i 1965, dog vir-
kede han i de sidste år som
forskolelærer ved skolen efter at
centralskolen blev bygget i Lund.
I det hele taget har der været tra-
dition for, at de skiftende lærere
havde langvarig tilknytning til
Hæstrup skole.  Fars forgænger i
embedet bestred embedet i perio-
den 1878 -1926.   Far blev den
fjerde enelærer ved Hæstrup skole
siden 1814-skoleloven – den sko-
lelov hvor oplysningstidens og
bondereformernes tanker blev
gjort til lovgivning.

Formand for skolekommissio-
nen i pastoratets skoler var i min
tid provst Jens Jensen Rubak, f.
1872.  Han blev indsat i Vrejlev-
Hæstrup pastoratet i 1920 og blev
provst for Børglum-Hvetbo i 1924.
Rubak var meget skoleinteresseret
og grundtvigiansk præget i sin for-
kyndelse, - en ægte jyde, rolig og
sindig.  Det hed sig, at han fandt,
at unge præster burde have lille
løn og meget at bestille.  Modsat
skulle ældre præster have stor løn
og lidt at bestille.  Rubak led i de
seneste år stærkt af sukkersyge og
en stærk fremadskridende alder-
domssvækkelse, hvorfor han fik
tilknyttet en hjælpepræst.  Jeg blev
konfirmeret af provst Rubak i
Vrejlev kirke i 1941, men gik til
konfirmationsforberedelse hos
provst Carl Hermansen, Sct. Ka-
thrine kirke i Hjørring – den se-
nere kirkeminister.  Rubak aflø-
stes i 1942 af Søren Dissing, der
kom fra Jordløse-Håstrup pastorat
på Sydfyn.

 Lærere  ved Hæstrup skole

siden  1814-skoleloven:

1812 - 1836: Jens Nielsen Krustrup
1848 - 1882: K. Jensen
1878 - 1926: Hans Pedersen
1926 – 1965:Peter Mølgaard

Det hed sig,
at han fandt,
at unge
præster
burde have
lille løn og
meget at
bestille.
Modsat
skulle ældre
præster have
stor løn og
lidt at be-
stille.

Om provst
Rubak:

Christian Ludwigs - Biskop over Aalborg Stift - Kommandør af  Dannebrog og Danne-
brogsmand - gør vitterligt:
Da Skoledirektionen for Børglum-Hvetbo Herreders Provsti under 11. d. M. har beskikket
Enelærer ved Blæsjerg Skole Peter Pedersen Mølgaard til fra den 1. December 1926 at
regne at være Enelærer ved Hæstrup Skole, Børglum Herred, Hjørring Amt, og da han
har aflagt det befalede Løfte, saa bevidner jeg herved paa mit Embeds Vegne, at han er
lovlig beskikket til Enelærer ved nævnte Skole, paa det Vilkaar, at han trolig og vel
forestaar det ham betroede Embede efter de for Folkeskolen paa Landet gældende
Love og Anordninger og den for Skolen fastsatte Plan, foregaar de ham betroede Børn
med et godt Eksempel, viser sine Foresatte skyldig Lydighed og i det hele forholder sig,
som det sømmer sig en Lærer i Folkeskolen.
Tillige er det min tjenstlige Begæring til Deres Højærværdighed, Hr Provst Rubak, at De
indsætter Hr. Enelærer Peter Petersen Mølgaard i Embedet, oplæser det ham meddelte
Kaldsbrev og denne min Kollekt, taler hans Sag til det bedste og beder Menigheden
modtage ham med Velvilje, at alt maa ske Gud til Ære og Menigheden til Velsignelse.
Nåde og Fred for Gud, Vor Fader og Jesus Kristus, Vor Herre, være Eder alle ved
Helligaanden rigelig til Del.

Aalborg Bispeembede 26. November 1926 - Chr. Ludwigs

Her er en udskrift af Kollekt-dokumentet ovenfor

HÆSTRUP SKOLE
TEMA

af Aage Mølgaard.
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bruget inden lærlingeperioden indledtes.
Mange læremestre fandt, at et sådant 1-
2-årigt tjenesteforhold på landet mod-
nede de unge mennesker til et godt
lærlingeforhold.

For eleverne i 2. klasse gjaldt, at
mange - specielt landmandsbørn - havde
daglige hjemlige arbejdsopgaver at
skulle klare udenfor skolearbejdet.  An-
dre elever var i sommerhalvåret enga-
gerede i et tjenesteforhold.  F. eks. var
mange drenge ansat som medhjælp ved
et landbrug – ”høver” – eller for pigerne
et barnepigejob.  Af samme grund var
undervisningen i landsbyskolen tilrette-
lagt således, at ældste klasse havde mere
skolegang i vinterhalvåret end om som-
meren.  Tilsvarende havde yngste klasse
flere daglige skoletimer i sommerhalv-
året.

 Mange af drengene kunne således i
sommerhalvåret bidrage til den hjemlige
husholdning ved, at de i sommerhalv-
året kunne tjene 40 – 50 kr., hvilket var
nok til indkøb af et nyt sæt tøj.

 I mange vintre blev der gennemført
aftenskoleundervisning en aften om
ugen.  Ikke mindst under 2. verdenskrig
var der stor tilslutning til denne under-
visning.  Ofte blev der indlagt  indlæg
af personer udefra.  Jeg husker f. eks.
mejeribestyrer Søren Nielsen, Hæstrup
recitere ”Terje Vigen” forbilledligt ved
en sådan aften.  Han kunne simpelthen
præsentere hele teksten med følelse og
uden brug af bog.

Lidt om skole-

distriktet

Hæstrup skole, som jeg
har kendt den, blev bygget i
1892.  Placeringen var ved
krydset imellem hovedvejen –
Hjørring-Ålborg – og Ilbro- og
Hæstrupvejen.  Bag skolen gik
den gamle Kongevej og over-
for skolen lå Pælen, der i for-
dums dage havde været kro for
de vejfarende ad Kongevejen.
Det berettes, at såvel øst- som
vestvejen oprindeligt havde
været skolestier eller smalle
spor.  I min barndom kunne
de mænd, der årligt renove-
rede og kalkede skolen, berette
fra dengang skolen blev bygget.

I min barndom dækkede skoledistriktet:
fra øst ved Ilbro mark, Nørre-tjærret,
Rønnovsholm mark, Ø. Dammen og V. Dam-
men, i nord ved Møllegårdsbækken, i vest
ved Vestergård, Holmgård og Græshede og
ved det, der i dag hedder Møllebyen, hvor
Lund Skole senere blev placeret.

 Lidt om skolegangen

Skoleåret gik i min barndom fra l. april.
Afsluttende på skoleåret afholdtes der en
”eksamen” - en overhøringsdag, hvor
skolekommissionen under ledelse af for-
manden, provst Rubak, overværede
skoledagen.

Undervisningen var som i den tids
2-klasses landsbyskoler indrettet på, at
børnene gik tre år i 1. klasse, hvorefter
der fulgte fire år i 2. klasse.  En efter-
middag om ugen blev pigerne undervist
i håndgerning.  Underviser var her
håndgerningslærerinde Johanne Erik-
sen, Hæstrup.  Hun dækkede denne un-
dervisning i flere af kommunens skoler.

 Efter 7 års skolegang og konfirma-
tion rykkede eleverne ud i erhvervslivet
- der for de fleste betød ”ud at tjene” ved
landbruget, i handelslære eller i mester-
lære ved et håndværk.  Efter kortere tids
beskæftigelse supplerede en del af ele-
verne skolekundskaberne ved et vinter-
ophold på en højskole.  Ofte indledtes en
håndværker- eller handelsuddannelse
med et indledende år eller to ved land-

Hæstrup Skole i slutning af 1920èrne

TEMA
HÆSTRUP SKOLE

af Aage Mølgaard.

 I perioden 1812–36,
beretter lærer Jens Niel-
sen Krustrup om skole-
distriktet, som bestående
af:
Hæstrupgård, Hæstrup
mølle, Hæstrup by, Od-
dingen, Dibbel, Pælen,
Rørsig, Rærup og Græs-
hede, Sdr. Broen, Nør-
tjæret og hede, Øster og
Vester Dammen, Ulstrup,
Qvælhals, Hvashøj, Amdal,
Hæsthaven, Broehus,
Fuglsig hovedgård og
mindre dele af Sct. Olai
sogn.

KORT
FORTALT
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Fra 1921 faldt verdensmarkedets priser
på landbrugsprodukter.  Virkningerne heraf
kompenserede man politisk herhjemme ved
at lade kronen falde i værdi. I slutningen af
1924 bevægede kronen sig omkring en guld-
værdi på 50 øre.  Det gav anledning til, at
Nationalbank og regering besluttede at
bringe kronen i pari – den såkaldte ”ærlige
krone”.  Følgen heraf blev voldsomme pris-
fald, der ramte landbruget særdeles hårdt. I
perioden 1925 – 28 faldt priserne på land-
brugsprodukter grundet denne krone-
stigning med 42 %.

 Ikke mindst landmænd etablerede i
1920’erne i forventning om fortsættelse af
de sidste 25 års udvikling i landbrugspriser
blev hårdt ramt.  Usikker økonomisk poli-
tik i den vestlige verden i 1920’erne fik til
følge, at vi i 1929 fik børskrak i Wall Street
i U.S.A., med verdensomspændende øko-
nomisk depression til følge, hvilket skulle
vise sig at strække sig over de følgende 2
årtier. I perioden 1929 til 1932 faldt dan-
ske kornpriser til det halve og arbejdsløs-
heden steg fra 14 til 32 %.

 I 1931 blev det nødvendigt med krise-
lovgivning.  Flere politiske tiltag fulgte
efter i de følgende år.  I 1933 gennemfør-
tes det storpolitiske ”Kanslergadeforlig”.
En række    foranstaltninger skulle heri-

Lidt historisk om

samfundsøkonomien.

 Med århundredskiftet
fulgte frugterne af vore
bedsteforældres omlæg-
ning af landbrugets pro-
duktionsform  I perioden
fra århundredskiftet til l.
verdenskrigs udbrud steg
både produktion, produkti-
vitet og priser, således at
landbrugets indkomster
fordobledes.  Med udbrud-
det af verdenskrigen for-
stærkedes denne udvikling.
Selvom man politisk ned-
satte ”Den Overordentlige
Kommission”, i håbet om, at
denne ville kunne holde pri-
serne i ro, viste det sig, at
madpriserne steg 58 % i pe-
rioden 1914-21, hvor andre
varer kun steg 35 %.

gennem søge at imødegå såvel den økono-
miske situation –    tvangsaktionerne – som
den voldsomme arbejdsløshed.  Blandt de
mange politiske tiltag  var en ændret kro-
nekurs til bedring af landbrugets økonomi
og en   Grundforbedringslov der skulle sti-
mulere grundforbedringssagen og samti-
dig give   beskæftigelse.

1930’erne blev dog stadigvæk kriseår
i såvel økonomisk som beskæftigel-
sesmæssig    henseende.  Danmarks hidtil
største høst i 1938 – 150-året for stavns-
båndets    ophævelse - lindrede en del i
landbrugernes økonomi,  i de år hvor de
store fremskridt    lod vente på sig.  En del
af egnens landmænd benyttede jubilæums-
året til at tage en tur  til København, hvor
der i forbindelse med Bellahøjdyrskuet var
arrangeret en  jubilæumsudstilling. Mange
københavnerhjem stillede deres hjem til

rådighed for landmænd fra provinsen i de
dage udstillingen varede.  For mange af
egnens landmænd var det deres første be-
søg i København.

Selvom det lyder som storpolitik, præ-
gede det min barndoms Hæstrup. Afgø-
rende for hvordan man klarede sig igen-
nem deflationsperioden var, hvornår man
havde etableret sig: Enten i århundredets
første 25 (fremgangsrige) år - eller kort før
man i  1924 politisk besluttede at gennem-
føre ” Den Ærlige krone”, hvorved mange
nystartede tabte egenkapitalen, eller etab-
leret, da krisen var værst i begyndelsen af
1930’erne, hvor man kunne overtage ejen-
domme, hvis man blot turde overtage
bedriftens tinglyste   prioriteter.  For sidst-
nævnte kategori gik det fremad år for år –
men det gik langsomt.

Elevbillede fra Hæstrup skole - sikkert 1927 eller 1928. 1. række fra venstre: Thomas Kjærgaard, Hartvig
Thomsen, Thomas Andersen, Alman Andersen, Niels Møller Thomsen, Magnus Jensen og broderen Otto
Jensen. 2. række (nr. 5-8): Gerda Jensen, Bodil Kristensen og tvillingesøsteren Else Kristensen samt Elly
Jensen. 3. række: Karen Jørgensen (1), Astrid Andersen (3), Johanne Mølgaard (4), lærer Mølgaard (5),
Gerda Andersen (7), Ingeborg Eriksen (9), Nany Bundgaard (10). 4. række: Martinus Thomsen (1) ,
Magda Sørensen (3), Regner Thomsen (5), Aage Kjærgaard (8) og  Niels Brun (10)

TEMAHÆSTRUP SKOLE

af Aage Mølgaard.
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I min barndom havde Hæstrup
flere spredte bebyggelser:

 Ved Hæstrup station opstod et
boligområde efter at Vendsyssel-
banen nåede til Hjørring i 1871.
Hæstrup station blev tillige postkon-
tor, hvorfra fordelingen af sognets
post  foregik via postbudene.

 Hæstrup mejeri blev bygget i
1909.  Det blev startet som et an-
delsmejeri, men straks derefter
bortforpagtet.  ”Leverandører med
700 køer, heraf en del med over 20
køer,  indvejet 2 mio. kg mælk og
produktion af 80.900 kg smør”, be-
rettes det ved starten af mejeriet.

1. maj 1923 blev mejeriet købt af
Jørgen Anton Jørgensen, der havde
lært mejerivæsen ved ”Pasteur”  i
Odense – suppleret med en vinter på
Ladelund landbrugs- og mejeriskole
1920/21.  I midten af 1930’erne øn-
skede et flertal af landmændene i
Hæstrup, at mejeriet skulle være et
andelsmejeri.  Møder og generalfor-
samlingerne herom foregik i Hæ-

 Lidt om erhverv og

befolkning i Hæstrup

strup skole, hvorved jeg overværede
diskussioner for og imod.  Efter sal-
get af mejeriet til andelshaverne
købte Jørgensen en større gård i
Sønderjylland.  Som mejeribestyrer
ansatte andelshaverne Søren Niel-
sen.

Hæstrup Brugsforening blev
bygget i 1916 og naturligt placeret
ved mejeriet.  En meget stor del af
brugsens omsætning foregik jo om
morgenen, hvor mælkevognene
skulle have kolonialvarer med hjem
til gårdene sammen med retur-
mælken fra mejeriet. Udover leve-
rance af kolonialvarer, foderstoffer
m.m. blev Brugsen et opsamlings-
og formidlingssted for landsbyens
forskelligartede arrangementer.  En
særdeles central funktion i den tids
Hæstrup

Hæstrup Teglværk blev star-
tet i 1911 og blev hurtigt landsby-
ens største arbejdsplads i sæsonen.
Hæstrup teglværk indgik sammen
med Hvidegård, Harritslev og
Fuglsig teglværker, i samarbejde
under navnet: De Forenede Tegl-
værker, hvis hovedkontor var pla-
ceret i Hjørring.

Hæstrup Telefoncentral  blev
oprettet i 1914.  Forud havde dog
Hæstrupgård og Hæstrup Tegl-
værk delt en partstelefon under
Hjørring, idet der kun var etable-
ret den ene ledning til Hæstrup.
Centralbestyrer blev fra starten
Marie Kristiansen.  Sammen med
søsteren Gjertrud ledede de to pi-
ger dygtigt denne funktion i deres
fælles barndomshjem, hvor fade-
ren havde været drejer.  Fra star-
ten var der tilsluttet 13 abonnen-
ter.  Marie var stærkt plaget af led-
degigt, men kunne – trods handi-
cappet – klare denne telefon-
opgave, ved god hjælp af søste-
ren, Gjertrud.  Jeg har endnu beg-
ges stemmer meget klart i min erin-
dring, når jeg ringede til mine for-
ældre efter at jeg var flyttet hjem-
mefra og begyndt på min landvæ-
sensuddannelse.   Var mine foræl-
dre ikke hjemme skulle Marie nok
finde frem til hvor de var, og ime-

dens hun klarede det, skulle Marie
lige høre hvordan jeg havde det.
Telefoncentralen er for mig forbun-
det med et præcis billede af såvel
ansigter, stemmer og eksistensen
af et par kære personligheder.

Udstykninger fra Pælen i
1930-40’erne kom til at danne en
mindre, samlet bebyggelse om-
kring Hæstrup skole.  I et af hu-
sene opstod senere en købmands-
handel.

Møllen i Hæstrup Mølleby
blev i min barndom drevet ved
vindkraft.  Her kom landmænd
med deres korn for at få det for-
malet eller valset.  Under krigen
benyttede mange landmænd tillige
møllen til at få sigtet hvedemel af
egen avl, til bagning af fransk-
brød.  Mølleriet blev senere sup-
pleret med et savværk.  Tæt på lå
en smedie, hvor omegnens land-
mænd fik repareret landbrugsma-
skiner og skoet heste, en karetma-
ger og en købmandsforretning.  I
samme område byggede Indre Mis-
sion i 1908 deres missionshus.

Selvom overgangen fra land-
brugssamfund til begyndende in-
dustrialisering begyndte i starten
af 1900’tallet var 50– 60 % af lan-
dets befolkning stadigvæk beskæf-
tiget i   landbrugserhvervet helt op
til 1960’erne.  Hæstrup var i min
barndom en typisk   landsby med

I min barn-

dom havde

Hæstrup flere

spredte

bebyggelser

TEMA HÆSTRUP SKOLE

af Aage Mølgaard.

 Fra bogen ”Danmark v. L.
Both”  fra 1872:
Hæstrup er  Anneks til Vrejlev
med kirke og møller samt
hovedgården Hæstrupgård
på 34 tdr. hartkorn, hvoraf 22
drives under gården.
Hæstrupgård angives som en
gammel ucomplet sædegård.
Vendsysselbanen gennem-
skærer sognet.  Ved lande-
vejen findes nogle boliger”

FAKTA
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landbruget som det væsentligste
erhverv.  De fleste gårde havde
ansat  medhjælpere, 2 – 3 karle,
fodermester og 1 – 2 unge piger.
Medhjælperne havde alle   ophold
og fuld forplejning hos principa-
len.

Største gård i sognet var
Hæstrupgård, men ellers var der en
jævn fordeling af alle gårdstørrelser.
Hertil kom, at der i skolesognet var
ret mange husmandsbrug, hvor ejer
med familie hentede deres udkomme.
Af andre erhverv var der 2 smede, 2
købmænd,  en murer, en tømrer. en
bødker, en karetmager og en gartner.
Landsbyens øvrige huse   var bebo-
ede af aftægtsfolk, rentierer, alders-
rentenydere samt land- og industri-
arbejdere.

Arbejdsmændene i sognet
fandt, som nævnt, typisk sæson-
beskæftigelse på Hæstrup Teglværk.
Herefter fulgte – efter Kanslergade-
forligets vedtagelse om dræning
som beskæftigelsesaktivitet – en pe-
riode hos en drænmester.  Vedlige-
holdelse af sognets veje og sten-
knusning til vejbelægning gav be-
skæftigelse til nogle.  Tillige fandt
nogle sæsonbeskæftigelse på går-
dene i form af høsthjælp, vinter-
dækning af roe- og kartoffelkuler,
staldgødningslæsning og  -spred-
ning, roeudtynding, renholdelse og
optagning m.m.

 Såvel roepasning som kartof-
feloptagning var typisk givet i ak-
kordarbejde.  Ved roeudtynding og
renholdelsesakkorder var man meget
opmærksom på de pågældende land-
mænds tradition for markernes
renhedstilstand.  Det kostede tillæg,
hvis landmænd var kendte for mang-
lende renhedstilstand i roemarkerne.

 Ved aftaler imellem landmænd
og landarbejder om sådanne akkord-
arbejder kom landmænds nedarvede
handelsinstinkt ofte til udtryk.  Jeg
husker fra min barndom følgende
oplevelse: En gårdejer skulle indgå
aftale om optagning af sine kartofler.
Hvor den normale pris i den tid var,
at landarbejderen som betaling for
arbejdet fik hver 7. række kartofler,

fandt en landmand det for dyrt og
tilbød derfor ”kun” hver 6. række.
Landarbejderen stod lidt eftertænk-
som, hvorefter han svarede: ” Godt,
men så vil jeg også have min mid-
dagsmad med (hos kartoffelavle-
ren)!”  Således blev aftalen.

 Hæstrup Skole: Hæstrup nåede
aldrig at få et forsamlingshus.  Det
betød, at skolen i stor udstrækning
blev samlingsstedet for mange for-
skelligartede møder, general-
forsamlinger samt afstem-ningsted
ved kommunal- og rigs-dags-
afstemninger.  Ved sådanne valg-
handlinger var mor altid værtinde for
de valgtilforordnede igennem hele
valgdagen, der altid afsluttedes langt
ud på aftenen.  Som barn fandt jeg
de forskellige dage med arrangemen-
ter i skolen meget spændende og
adspredende – det var noget jeg
overværede med glæde.

I min barndom var landsbyens
beboere oftest fødte og opvoksede i
sognet.   Sognepræsten, skolelære-
ren, brugsuddeleren og mejeri-
bestyreren kom oftest udefra  med
en deraf følgende ny horisont, som
kunne betyde at nye ideer kom til
egnen.

 I et lærerjob – og ikke mindst i
et enelærerjob - var det vigtigt, at
læreren ikke blot   deltog i-, men også
engagerede sig i skolesognets for-
skellige aktiviteter.  Havde en   tilflyt-
ter denne egenskab kunne vedkom-
mende hurtigt blive accepteret og
regnet som en   af sognets egne.
Uden denne evne kunne et enelærer-
job sikkert være et mareridt for   så-
vel  lærerfamilie som sognets bebo-
ere.

Far var i så henseende ingen
undtagelse.  Jeg husker ham enga-
geret i utallige   aktiviteter i min barn-
dom.

Hæstrup skoles 1. og 2. klasse 1933. Bagerste række: Ukendt,Frode Jacobsen, Svend Christensen, Hagbard Aarup,
Harald Mortensen, Carl Edvard Sørensen, ukendt, Egon Bundgaard, Egon Lykke Nielsen, Poul Thøgersen. 4. række:
Gerda Nielsen, Mary Andersen, Nina Bundgaard, Karen Christensen, Gudrun Andersen, Dagny Thomsen, Egon
Lykke Nielsen, Sigrid Nielsen, Esther Stagsted. 3. række; Minna Christensen, Betty Christensen, Johanne Jørgensen,
Lilly Vaarning, ukendt, Lærer Mølgaard, fru Mølgaard, Lars Mølgaard, Ingrid (Tulle) Andersen, Dagny Nielsen, Sigrid
Jørgensen. 2. række: Ingvard Thomsen, Holger Sommer Andersen, Jens Sommer Andersen, Christian, Gudrun
Jespersen, Sigrid, Edith Jacobsen, Alma Jacobsen, Valborg Jørgensen, Lisbeth Christensen. Forreste række: Svend
Nielsen, Niels Andersen, Jens Andersen, Gunnar Andersen, Tage Andersen, Egon Sommer Andersen, Peter Jensen og
Aage Mølgaard
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Hvert år arrangeredes en udflugt
for skolens elever.  Det kunne være
til steder som  Mossø,  Sæbygård
storskov, Tolne skov, eller Zoo i Ål-
borg.  En særlig oplevelse var, når
der med års mellemrum var Køben-
havnstur for ældste klasse, arrange-
ret af   ”Provinsbørns ophold i Kø-
benhavn”. Turen strakte sig over nogle
dage, ofte med  over natning  på ”Fre-
gatten Jylland”.

 I forbindelse med julen afhold-
tes der hvert år en juletræsfest for
skolens elever, senere ogsa for
aftenskoleholdet og efterfølgende
var far ofte impliceret i 2 – 3 juletræs-
arrangementer  i Harken forsamlings-
hus.

       Mine forældre anlagde
umiddelbart efter at være flyttet til
Hæstrup en frugt- og bærhave i
området øst for skolen – imellem
den gamle Kongevej og skolen.
Ligeledes etablerede far en bigård ,
20 – 30 bifamilier – og alt dertil hø-
rende materiel til slyngning,  voks-
tavlemateriel m. m.  I en del år blev
bierne efter træk i hjemegnens
blomster og honninghøst, efterføl-
gende transporteret med vognmand
til Tolne for at ”trække” i  lyngen.
Tilsvarende byggede far et hønse-

der af denne virksomhed, der fra en
beskeden start udviklede sig til en
lokalsparekasse af nogen størrelse
og med daglig åbning efter far var
blevet pensioneret fra lærervirket

 Afsluttende

En kær oplevelse for mig er -
når begivenheder kalder mig  nor-
denfjord’s – at lægge turen igennem
Hæstrup - men ak,  hvor forandret
fra min ”barndommens Hæstrup”.
Hvilestund ved familiegravstedet og
en vandring på Hæstrup kirkegård,
genkalder et persongalleri af en
række personer jeg kendte.  En sær-
lig glæde oplever jeg, ved synet af
Hæstrup skole, og oplevelsen af
hvor smukt ægteparret  Kirketerp
har formået at løfte såvel bygninger
som anlæg i den gamle skole.

hus til æglæggende høner - et sup-
plement til lærerlønnen.  I 1937 blev
legepladsen flyttet fra husfacaden til
vest for skolen – imellem hovedvej
og skole.  En ny bygning blev byg-
get, rummende toiletter, brændsel
og bilgarage.  Hvor der tidligere i
dette område lå blomsterhave, blev
denne nu flyttet til den gamle lege-
plads.  En stærk sandfygning ved
Bagterp forud for haveanlæggelsen
betød, at far købte ca. 200 lastbil-
læs sand, der havde lukket grøf-
terne, og derfor skulle flyttes.   Sand-
jord, der gjorde underværker på sko-
lens stive lerjord.

I 1930 indvalgtes far i Hæstrup
menighedsråd.  I midten af 1930’ erne
overtog far administrationen af
Vrejlev-Hæstrup sygekasse, idet han
blev kasserer.  Et loftværelse i sko-
len blev indrettet til  kontor.  Kon-
toret blev i slutningen af 1930’erne
flyttet til Poulstrup, hvorefter far
overtog formandsposten i sygekas-
sen.

Et andet job, der kom til at in-
teressere far meget var Vrejlev-Hæ-
strup sparekasse. Fra en beskeden
tilknytning til denne i 1930’erne –
med et par timers ugentlig åbning,
udviklede dette sig til, at far blev le-
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Den 82-årige Gerda
Christiansen, Annasvej 5,
Hjørring har fortalt om
sin skoletid i Hæstrup
skole.

Jeg er født på Hæstrup
hede, nu Præstevej 36 d. 22.
september 1921. Min far og
mor havde et husmandssted
på 10½ tønder land. Vi havde
6 køer, 1 hest og 1 so, hvis
grise blev solgt for at få penge
til andre gøremål. Dette var
nødvendigt for jeg havde 10
søskende. Vores far gik også
lidt på arbejde. Han kalkede
Hæstrup Kirke, brugsen i Har-
ken samt mejeriet.

Før jeg begyndte i skole
og til jeg var 10 år, havde vi
en barnepige som boede hos
os. Hun var på kost og logi,
hendes løn husker jeg ikke
men jeg kan huske, at hun gik
i skole fra vores hjem, mens
jeg også gik i skole.

Forrest ægteparret Mølgaard og til højre herfor brugsuddelerparret Kristine og Martin Jespersen. Billedet er taget ca 1954-55.
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Hæstrup Skole

Skolen havde 2 klasser og vi
mødte kl. 8.00 hver dag. Når vores
lærer Peder Mølgård kom ind i klas-
sen, skulle vi rejse os op og sige
godmorgen. Vi startede dagen med
at synge et par sange, derefter bad
lærer Mølgård Fadervor og timerne
kunne begynde.

Vi gik i skole 6 dage om ugen.
Timerne skiftede med regning,
skrivning, læsning, diktat, genfor-
tælling, bibels- og danmarkshisto-
rie, geografi og sang, som nogle af
mine bedste fag. Den sidste time
om lørdagen fik vi en historie fra
Julelampens Skær eller en fortsæt-
telse af en bog.

I 1932 havde den norske dig-
ter Bjørnstjerne Bjørnson 100 års
jubilæum. Festlighederne fra Oslo
blev sendt i radioen. Den blev sat i
et vindue inde ved Johanne Møl-
gård. Vi skulle stå ude i gården og
høre det, bagefter sang vi nogle af
de norske sange.

I de små klasser havde vi en
håndarbejdslærerinde som hed
Gertrud, som boede sammen med
en syg søster. Søsteren passede
Hæstrup Central. Senere holdt Ger-
trud op for at passe sin syge sø-
ster. Men hun lærte os at strikke
hvide klude og hækle røde kanter
om. Vi lærte også at sy lomme-
tørklæder, som også blev hæklet
omkring.

Gertrud var meget god til at
synge. Hun sang sange om gamle
riddere og adelsdamer. Efter Ger-
trud fik vi Johanne Eriksen. Hun
lærte os at sy forklæder og at bro-
dere på dem. Modellen hed Fun-
kis, det var den måde som for-
klæderne var klippet på.

Vi syede også en særk med
muslingetunger i halsen. En gang
om ugen var vi nede for at strikke
vanter, strømper og sko til børn i
Sydslesvig og Sønderjylland.

På skolen blev der også vist
film. Det var en om Chaplin og en
om gymnastik, som lærer Mølgård
havde ledet i Harken. Den blev vist

Minder fra min skoletid i Hæstrup skole.
i langsom gengivelse og det var
meget morsomt.

Vi var glade for at gå i skole,
der var ingen, der var syge. Der
var konfirmation både forår og ef-
terår. Man gik ud af skolen om for-
året, hvor nogen blev konfirmeret.
Dem der først skulle konfirmeres
til efteråret fortsatte med at gå til
præst om sommeren.

Frikvartererne

I frikvartererne legede vi ude i
skolegården. Det var både sang-
lege og danse som f. eks den top-
pede høne og den firkantede
sløjfe. Vi spillede også bold.

Når det var tørt eller der var
frost, måtte vi lege ude i futsko.
Hvis vi blev tørstige, blev der fyldt
en spand med vand, som stod op
ad væggen. Der hang en øse på
væggen, som vi kunne drikke af.
      Om vinteren fik vi lov at lege
på isen på Vejgårds mergelgrav.
Der lavede vi en iskarrusel. Der
blev sat en stolpe ned i isen, på
pælen blev der sat en tværpind,
hvorpå der var bundet et langt tov.
Dette tov var bundet til en kælk.
Man skubbede på tværpinden og
dette gav en god fart.

Skoletøjet

Vi gik til skole og om vinteren
var det meget mørkt. Fodtøjet var
træsko, en af drengene havde gum-
mistøvler og en anden havde rig-
tig støvler. Pigerne havde forklæde
på, livstykke og lange strømper.
Drengene havde livstykke på,
lange sorte eller grå strømper og
bukser der gik ned til knæene og
en strikket trøje.

Det var først i trediverne og
dårlige tider. Lomme penge var ikke
almindeligt, vi fik 25 øre en enkelt
gang i mellem.

Skoleudflugt

Et år var vi i Sæby, en anden
gang i Aalborg, hvor vi besøgte
C.V. Obels Tobaksfabrik, Spritfa-
brikkerne og Skansebakken i Nør-

resundby.
Vi var i Hjørring og se en ud-

stilling fra Mongoliet, hvor Hen-
ning Haslund Christiansen efter en
rejse havde bragt mange spæn-
dende ting med hjem. Vi hørte op-
tagelser af medicinmænd og ånde-
manernes sange og messer. Mange
af dem var meget uhyggelige. Der
var også mange flotte dragter og
instrumenter. Dette er noget man
stadig husker.

Så en dag fortalte lærer Mølgård,
at han ville prøve at lave en tur til
København. Turen skulle vare 5
dage. Vi skulle med toget fra Hæstrup
station den 3. juni og hjem igen den
8. juni. Det var  i 1935 en  stor ople-
velse at køre over den nye Lillebælts-
bro, som lige var åbnet. Vi sejlede
over Storebælt og derfra videre til Kø-
benhavn med tog. Vi skulle sove på
en skole, hvor vi fik morgenmad samt
madpakke med til frokost. Om afte-
nen spiste vi i Tivoli. Allerede den
første aften var vi i Cirkus Schumann,
jeg var træt, men det var flot. Vi tog
hjem med sporvognen, som var vo-
res transportmiddel hele ugen. Af-
tensmad spiste vi i et lokale under
rutschebanen. Vi kunne rigtig sidde
og høre hvordan folk de skreg når
de kørte op og ned. Vi bestemte at
sådan ville vi ikke opføre os, når vi
skulle prøve den og det løfte holdt
vi.

Marie Kristiansen fra telefoncentralen, taget lige før krigen. Som man kan
se på Maries hånd, var hun på det tidspunkt stærkt plaget af leddegigt.
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Vi var til koncert i Tivolis kon-
certsal og i Spejlsalen. Der så vi
mange underlige mennesker f. eks
en lille tyk mand med meget tynde
ben, det viste sig at være lærer
Mølgård. Vi var på Glyptoteket,
Tuborg bryggeri, hvor vi fik soda-
vand og kage. På Familie Journa-
len fik vi et blad med hjem, længe
før det kom i handlen.

Vi var også ude og sejle på
søerne, i biografen og se Politibe-
tjent Sveinke. Vi så også de første
lysreklamer der kørte rundt, hvorpå
der stod – Uroligheder på Hjalle-
rup Marked. Så var der hjemtur,
hvor baneskråninger var fyldt med
blomster. Det var syrener, lupiner
og kornblomster. Vi vinkede til roe-
arbejderne på markerne. Lomme-
pengenes beløb husker jeg ikke,
men jeg havde det halve med hjem
samt en gave til en af mine brødre,
som havde fødselsdag.

Juletræ

Juletræet den 22. december var
noget, vi så frem til med stor for-

ventning. De store elever skulle
pynte det store flotte juletræ. Vi
sang og gik rundt om træet og til
sidst fik vi en meget stor slikpose
og så var der juleferie.

Det første juletræ var jeg ikke
med til. Et par dage før skulle vi
med hestekøretøj til Hjørring med
grøntsager til Jørgen Storm. Men
på vejen til Hjørring, kom der en
lastbil med presenning, som flag-
rede for meget.

Hesten blev bange og løb
løbsk. Vi røg af vognen og blev let-
tere skadet.

D a

vi  igen stod på vejen, så vi hesten
ligge i grøften og spise af grøntsa-
gerne. Vi blev kørt hjem af Jørgen

Derefter kom de til at gå i
en privat skole i Baggesens
gård i Rakkeby sammen med
Thorvald Baggesens børn,
herfra husker Knud Jensen en
lærerinde ved navn Herdis
Jensen

Thorvald Baggesen havde 6
drenge. Der var også en nabo-
pige til Thorvald Baggesen, der
blev undervist på skolen der.

Fra sin skoletid husker Knud
Jensen, at de mødte i skole kl. 8
om morgenen, så de skulle tidligt
hjemmefra, da der var en halv
mil at gå. På vejen skulle de
krydse jernbanen, og hvis de var
i god tid nåede de over på vestre
side af banen inden morgentoget
kom. Var de ikke kommet over
inden toget kom, var de sent på
den, og så var det med at få
benene på nakke for at komme
rettidigt.

Det var ikke fordi der var et
dårligt forhold til læreren, at de
blev undervist privat. Man
havde et godt forhold til lærer
Pedersen i Hæstrup skole og
børnene legede sammen både
på Vejgaard og på skolen

Det var ikke alle børn fra
Hæstrup, der gik i Hæstrup
skole. Det fortæller den nu
96 årige Knud Jensen til
Lokalbladet.

Knud Jensen, der er født
og opvokset på Vejgaard i
Hæstrup gik i skole i hjemmet,
hvor han blev undervist tillige
med sine 11søskende af en
privatlærer. Knud Jensen
husker en lærerinde ved navn
Petrea Vestergaard fra Thi-
sted. Hun var lærer på Vej-
gaard i 2 år. Knud Jensen
husker også at de havde en
lærer, der kun var der i 1 år.

Hæstrup Brugsforening

TEMA
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Gerda Christiansen
Annasvej 5, Hjørring

ved Henny Madsen
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Lørdag d. 7. juni havde vi stor
fødselsdagsfest på legepladsen.
Vejret var ikke det bedste, da vi fik
spredte byger, men der kom heldig-
vis rigtig mange gæster alligevel.

Vi fik en flot fødselsdagsgave
fra Sparekassen Vendsyssel, hvor-
fra Kim Søndergård kom og over-
rakte Bodil et gavebevis på et nyt
redskabshus til en værdi af 5999,-
kr. Materialerne bliver hermed be-
talt af sparekassen og vi skal selv
udføre arbejdet. En stor tak Spare-
kassen Vendsyssel for støtten, da
vores gamle skurvogn synger på
allersidste vers. Da festen gik i gang
var der som altid trængsel foran tom-
bolaen med de flotte gevinster, og
fiskedammen med fangstgaranti
blev også godt besøgt. Joanna kom
og optrådte for børnene med sange
og lege, og der var konkurrencer
med sækkevæddeløb og „Minis-
trup-mesterskabet“ i fodbold, som
blev spillet på banen som var ble-
vet kridtet flot op af Søren Krog-
holm. (Tak for det, Søren) Den store
HUGO hoppeborg blev brugt flit-
tigt af både store og små, og var
som altid populær.

I boderne var der godt salg af
is, pølser, slik, knas, varme popcorn,
øl, vand, kaffe og kager. I den for-
bindelse skal der lyde en kæmpe tak
til alle vores kage-bagere, TAK.

Også en stor tak til Vrå Bageri
som sponserede pølsebrødene og
til alle sponsorerne til vores tombola.
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Poulstrup rideklub havde lør-
dag d. 14. juni stævne, hvor der
også var ryttere med fra andre ride-
klubber, det medvirkede til, at der
var i alt 121 starter. Der var stor del-
tagelse af Poulstrup rideklubs egne
ryttere. For en del af disse var det
første gang, de startede til et
stævne.

Dagen begyndte for de første
ryttere allerede kl. 7 30 med at gøre
hestene klar og varme dem op, så
de var klar til at starte i de første
klasser i dressur ca. kl. 9. De sidste
dressurryttere sluttede kl. 1630. Fra
ca. kl. 1345 og til 17 var der spring-
ning, både for ponyer og heste.

Der var i løbet af dagen 57 he-
ste, som enten gik dressur eller
sprang, hvilket var rigtig mange på
én dag.

For at alt gik som det skulle,
havde der været mange mennesker
i gang i flere uger op til stævnet,
ikke mindst alle de frivillige foræl-
dre og børn fra rideklubben, samt
frivillige udefra, der sagde ja tak til
at hjælpe bl.a. vores speakere, som
skulle holde styr på alle rytterne og
hestenes navne.

Det var et godt stævne, hvor
flere af klubbens egne ryttere op-
nåede flere gode resultater.

Stævne i Poulstrup rideklub

POULSTRUP
RIDEKLUB

ved
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KFUM -spejderne indleder

samarbejde med FDF

Under mottoet „To organisatio-
ner bliver bedre – sammen og hver
for sig“ har KFUM spejderne og
FDF indledt det, som de kalder det,
„et strategisk samarbejde“.

Der er valgt en samarbejds-
model, hvor der dels bliver frigjort
flere økonomiske midler til det pri-
mære børne - og ungdomsarbejde,
og dels kan KFUM og FDF bruge
og støtte hinanden, så begge korps
står stærkere til fremtidens udfordrin-
ger lokalt i kredsene og grupperne,
men også på landsplan.

Samarbejdet indebærer bl.a. føl-
gende fælles tiltag:

Fælles IT-system

Bedre service på kontorerne

ved at sammenlægge

korpsenes kontorer.

Sammenlægge spejderbutikker

  til en større og bedre butik.

Begge korpsene understreger,
at det ikke er hensigten at fusionere
de to spejderkorps.

Det ovennævnte er vedtaget af
KFUM spejderkorpsets hovedbe-
styrelse, og har som sådan vakt en
del røre rundt om i landet. Man var
dårlig nok færdig med at diskutere,
det rigtige i indførelsen af det nye
logo, før dette initiativ blev bragt på
bane. Reaktionerne har været mange
bl.a. skrivelser der kræver hovedbe-
styrelsen afsat m.m.

Jeg tror det er vigtigt, at man
tænker på at vores samfund udvik-
ler sig stærkere end nogensinde før.
Hvis vi, som spejderkorps, skal have
mulighed for at udøve godt spejder-
arbejde til glæde for børn og unge,
er det vigtigt at vi er i takt med ud-
viklingen. Dette vil kunne bevirke,
at vi ikke mister følingen med fremti-
dens børn/unge.  Denne udvikling
tror jeg vil stille store krav til korp-
sets ledere. Jeg ser flere gode ele-
menter i samarbejdet mellem de to
korps. Kun fremtiden vil vise, om det
så giver den udvikling i korpset, som
jeg tror er vigtig.

En demokratisk valgt hovedbesty-
relse har som en af deres arbejdsopga-
ver udvikling af korpset til fremtiden.
Hvilke ideer der så er rigtige at bruge,
kan man jo diskutere. Man kunne måske
fra hovedbestyrelsens side lettere have
fået accept for tiltagene, hvis man havde
gødet lidt for ideerne rundt om i landet,
før man besluttede tiltagene.

Man kan læse mere på

 www.spejdernet.dk/nyheder
 og www.fdf.dk/nyheder.

MUS lejren 2003.

MUS lejren afvikles, hvert år af distrikterne i
Vendsyssel. Lejren er primært for bævere og ulve.
Andre spejderkorps, med børn i samme alders-
gruppe, kan også deltage. Lejren foregår på Thorup
hede spejdercenter i kanten af Dronninglund Stor-
skov. Lejren er et kæmpe arrangement at stable på
benene, og rigtig mange hjælpere er i aktivitet for at
opbygge og afvikle lejren. Der er ca. 1000 deltagere
i lejren.

For at kunne styre afviklingen, er lejren delt op
i mindre lejre (underlejre) med deres egen lejrledelse.
Denne underlejrledelse var dem som stod for de
aktiviteter vi deltog i.

På lejren var der også nogle voksne spejdere,
der var „praktiske grise“. Disse praktiske grise havde
ansvaret for bortskaffelse af affald, andre forefal-
dende opgaver og ikke mindst tømning/rengøring
af lokummer (spande).

Har man, som jeg, ikke været på Thorup hede
og MUS lejr før bliver man betaget af den dejlige
natur, alle de gule telte og det utrolige liv, med mas-
ser af glade barnestemmer. Det er en oplevelse værd!

Læs om lejren på de næste sider...

Ledere til spejderne

Vi stod tidligere i år og manglede
leder til spejderne. Gruppen kunne
ikke, i egne rækker, finde nye leder-
emner. Dette gjorde, at vi så os om-
kring i nabogrupperne. Her kunne Jer-
slev gruppen hjælpe os. Endda ikke
kun med en leder, men hele tre. De tre
ledere er Chanette Søndergaard, Tho-
mas Olesen og Rasmus Christensen.

Vi er i gruppen meget glade for, at
de har påtaget sig jobbet som ledere
for spejderne. Hvis man er i huset de
aftener, hvor spejderne er der, kan man
høre at humøret er højt. Med dette,
brugt som barometer, mener jeg at spej-
derne har modtaget deres nye ledere
godt. Jeg synes samarbejdet i leder-
gruppen er godt og Chanette, Thomas
og Rasmus bidrager positivt og fint til
dette. Så velkommen til.

Talent-liste
Der er til spejderforældre i juni må-

ned uddelt en „talent liste“, hvor foræl-
dre kan tilbyde, at hjælpe spejderne med
noget, som de er gode til eller gerne vil
hjælpe med.

KFUM spejderne har mange ting,
der skal ordnes, for at spejderarbejdet
kan fungere. Pasning af hus, tjene penge
til driften af spejderarbejdet og meget
andet. Hvis lederne skal tage sig af alle
disse opgaver, vil de ikke kunne over-
komme selve spejderarbejdet. Derfor kan
vi ikke undvære en hjælpende hånd til
dette børn - og ungdomsarbejde.

Der er sikkert nogle blandt læserne
der kunne tænke sig at give os en hjæl-
pende hånd.

KFUM-SPEJDERNE
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Ulvene på MUS - lejr

Det har været en god lejr, vejret var med os hele
weekenden, der var solskin og en lille smule blæst.

Ulvene har fået en på opleveren, de har mødt mange
Pippi’er, der var nemlig mere end én Pippi Langstrømpe
der.

De har mødt andre spejdere, nogle fik en ny ven og
andre mødte en gammel klassekammerat.

Ulvene var lørdag på forskellige aktiviteter. De var på
forhindringsbane, hvor de både kravlede og klatrede. De
fangede østersperler i en sø, de prøvede også at løfte
Pippi’s hest, det var de gode til. Det er nogle stærke ulve
vi har. Der var nogle af aktiviteterne der var knap så spæn-
dende, dem havde de nemlig prøvet før.

Ulvene var lørdag eftermiddag på et hr. Nelson løb,
hvor de fik et diplom for at gennemføre løbet.

Vores børn satte stor pris på at der var mad, især
lørdag aften var Ole‘s frikadeller populære. Drengene gav
en stor hånd med når der skulle saves brænde til bålet.

Nogle af børnene hyggede sig med at gå den lange
tur ned til de RIGTIGE toiletter, for de ville ikke sidde på
de spande, der var sat op i skurene rundt omkring (De
kunne bruges i et nødstilfælde, med andre ord: De var
ulækre).

Børnene hyggede sig i teltene, når de havde fri eller
skulle sove, nogle af pigerne oplevede at „Ole’s nye auto-
bil“ kom og sagde, de skulle lægge sig til at sove.

Et enkelt suk fra børnene! De kunne godt have brugt
mere tid til at lege i!

Skumfiduserne lørdag aften, ved lejrbålet, var en stor
succes, børnene elsker nemlig at varme skumfiduser over
bålet og bagefter få dem lagt imellem to Mariekiks.

Søndag formiddag holdt Pippi en stor havefest, med
mange aktiviteter. Der var noget for enhver, der var
pandekagebagning, kuren ned af et stykke vådt plastik i
en sort sæk, støvlekast, redning af mand i Nordsøen og
meget mere.

Kort sagt, det har været en rigtig god og vellykket lejr.
Børnene syntes det har været sjovt. Hvilket også gælder for
mig selv, for det var nemlig min første MUS - lejr.

Hilsen

Baloo (Ulvelederassistent)

En bæverhilsen

Vi mødtes alle sammen fredag
eftermiddag henne ved spejder-
huset, hvor vi blev fordelt rundt i
bilerne. Vi var meget spændte, da
vi ankom til muslejren. Alle vi bæ-
vere skulle sove i et tipitelt, og jeg
ville gerne finde en rigtig god plads
at sove på. Til aftensmad spiste vi
vores egne madpakker og derefter
kunne vi lege lidt. Vi var ovre på en
stor plads, alle os spejdere, hvor vi
hørte lidt om Pippi Langstrømpe og
Gud. Inden vi skulle sove i sove-
poserne fik vi kage og saftevand.
Der var nogle der spillede på en
trompet – det betød, at der skulle
være ro.

Der blev sørme spillet igen, da
vi skulle stå op lørdag morgen. Ef-
ter morgenmaden var der igen tid
til at lege. Så skulle vi på et Pippi
Langstrømpe løb, hvor der var
nogle opgaver, vi skulle lave. For
at få et Hr. Nielson diplom skulle vi
mindst have 8 rigtige ud af 10 op-
gaver. Det var rigtig sjovt, der var
bl.a. noget med at kigge på fugle,
stjernetegn osv.. Vi skulle også lave
kopper ud af papir.

Lørdagen blev afsluttet med
bål, hvor vi fik kage og saftevand.
Vi sang nogle sange og hyggede
os rigtigt. Der blev spillet igen som
tegn på, at der skulle være ro og

igen søndag morgen, da vi skulle
vågne.

Efter morgenmaden var vi ude
og lave nogle forskellige Pippi ting.
Vi stod bl.a. på ski ned af en bakke
uden sne. Bagefter skulle vi kaste
nogle ringe, der skulle ramme
nogle ting og som præmie fik vi
chips. Der var også nogle baljer
med vand og bamsevingummier i.
Vi skulle så fange vingummierne
uden at bruge hænderne, det var
vådt.

Jeg vil godt fortælle at nogle
af toiletterne var spande, og det var
altså lidt ulækkert.  Der kunne jo
godt ligge noget dernede i. Der var
også nogle rigtige toiletter, men de
lå helt nede ved en spejdergård.
Der kunne være rigtig lang kø, hvis
vi skulle bruge de rigtige toiletter.

Nu var det ved at være tid til
at vi skulle rydde op og pakke sam-
men. Vores forældre kom til den
fælles afslutning og hentede os.
Til afslutningen skulle vi synge
muslejrsangen og nogle af de
voksne ledere sang Pippi Lang-
strømpesangen.  Alle dem fra
Poulstrup mødtes ved vores
plads, hvor vi fik kage og foræl-
drene fik kaffe. Vi sagde pænt far-
vel til lederne og fik et muslejr-
mærke.

 Isabella.
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Holmgaard udgik af slægtens
eje i 1918, idet Rasmus dette år af-
hændede gården  til Janus B. Chri-
stensen for 126.300 kr. Janus ejede
Holmgaard indtil 1932 hvorefter
han købte herregården Hejselt,
som er beliggende i Torslev  sogn
nær Øster Vraa.

Den nye ejer af Holmgaard
var Søren Mariager. Han ejede
gården indtil 1973, hvor sønnen
Erik tog over. Holmgaards udbyg-
ninger, med undtagelse af maskin-
huset, blev hærget af en brand  den
5.september 1983, men blev straks
herefter genopført.

Rasmus flyttede efter salget
af Holmgaard  til en villa i Hjør-
ring. Han vendte dog ret hurtigt
tilbage til Hæstrup, da han i 1920
købte gården Vadet, som er belig-
gende umiddelbart nord for Hæ-
strup Mejeriby. Denne ejendom
afhændede han i 1929 til Jens Jør-
gensen.

Indirekte fik denne handel
stor betydning for Hæstrup som
samfund, idet Jens Jørgensen og
Ingeborg´s datter Grethe  blev gift
med smedesvend  Arne Jensen.
Sammen etablerede de, efter op-
fordring fra egnens beboere, i 1953
et smedeværksted på et hjørne af
Vadets jord. Denne virksomhed,
som nu bærer navnet „Hæstrup
VVS,“ er overgået til næste gene-
ration og ejes i dag af sønnen
Frede. Med omkring 25 ansatte her
i 50 året for etableringen, er VVS
virksomheden den eneste tilbage-
værende af de oprindelige virk-

Hæstrupgaard –
Lidt gård- og slægtshistorie (II)

Første del af denne artikel bragt i foregå-
ende nummer af dette blad sluttede med
en status over ejerskabet til Hæstrupgaard,
Holmgaard, Nørgaard og Vestergaard som
det tog sig ud omkring 1918. Gårdene var
ejet af sønnerne efter Otto Christian Ander-
sen som havde købt Hæstrupgaard i 1906.
Ejerne var: Hæstrupgaard; Anders, Holm-
gaard; Rasmus, Nørgaard; Jens  Brix og
Vestergaard, Niels Møller.

somheder, som var beliggende i
Hæstrup Mejeriby og som udover
smedjen omfattede Brugsen, Me-
jeriet og Teglværket.

Rasmus flyttede efter salget af
Vadet til gården Høstemark ved
Mou og derefter til gården Ryet
ved Sulsted. Senere bosatte han
sig i  Nørresundby hvor han døde
i 1955.

Ejeren af Nørgaard var som
nævnt Jens Brix. Han afhændede i
1921 Nørgaard til broderen Niels
Møller, som jo i forvejen ejede

Vestergaard. Jens Brix havde nem-
lig nogle år tidligere købt Krog-
toftegård i Hundelev, som han
ejede indtil 1958, hvor han solgte
til sønnen Axel Brix. Han ejede går-
den indtil 1967, hvor han solgte til
Knud Rødbro.

Jens Brix døde i Vraa i 1974. I
1966 var ægtefællen Frida død. De
ligger begge begravet på Vrejlev
kirkegård.

Niels Møller afhændede i 1948
Nørgaard til svigersønnen Knud
Jensen, der var ansat på Nørgaard,

Vestergaard set fra luften en sommerdag i midten af 1960érne

Luftfoto af Nørgaard i sommeren 1988

TEMA
HÆSTRUP GAARD

af Knud Møller Andersen
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og som var blevet gift med Niels
Møller´s datter Ingrid (kaldet Tulle).
De drev Nørgaard indtil 1982, hvor
sønnen Børge overtog gården, som
han i dag driver med en stor malke-
kvægsbesætning. Knud og Tulle
bosatte sig herefter i et hus i Hæ-
strup Mejeriby, hvor Tulle døde i
1991.

Vestergaard drev Niels Møller
indtil sin død i 1959, hvor sønnen
Thomas overtog gården. Han ejede
ejendommen de følgende tyve år, og
solgte i 1979 til sønnen Kresten
Møller Købstrup, som i forvejen
ejede gården Langager i Hæstrup
Mejeriby. Thomas og ægtefællen
Krista (kaldet Kis) bosatte sig i Hjør-
ring, hvor Thomas døde i 1981.Kre-
sten Møller ejede og drev Vester-
gaard indtil 1997, hvor gården blev
afhændet til fætteren Børge Jensen i
Nørgaard. Han videresolgte straks
ca. 10 tønder land af Vestergårds til-
liggende til Erik Mariager i Holm-
gaard. Efter at hovedparten af den
resterende jord var blevet sammen-
lagt med Nørgaard, var der tilbage af
Vestergaard  stuehuset og udbyg-
ningerne samt et mindre tilliggende
omkring gården. Dette blev afhæn-
det til Allan Eriksen, som har foreta-
get en gennemgående renovering af
stuehuset og udbygningerne.

På Hæstrupgaard var Anders
Andersen med ægtefællen Anna og
de to døtre og tre sønner. Han drev
hovedgården med hjælp fra et stort
folkehold samt døtrene og sønnerne.

Den 24. september 1934 ramte
en katastrofe imidlertid Hæstrup-
gaard, idet der udbrød brand i går-
dens avlsbygninger. Arbejdet på
gården bestod denne dag i udendørs
tærskning af korn på et lejet trans-
portabelt tærskeværk.

Om brandens opståen og ud-
bredelse står bla. følgende at læse
i politi- og retsreferater;

Klokken 11.30  var politimeste-
ren i Hjørring blevet underrettet
om, at der var gået ild i nogle korn-
stakke på gården. Klokken 12
havde sognefogden i Hæstrup alar-
meret om, at der nu var gået ild i

gårdens udbygninger, og at hele
gården nu var stærk truet af ilden.
Derfor måtte der skaffes yderligere
assistance udover Falck-Zonen
brandvæsen fra Hjørring. Politime-
steren beordrede herefter Hjørring
kommunale brandvæsen til udryk-
ning med hele sit disponible mate-
riel. Ved politimesterens ankomst
til Hæstrupgaard klokken 12.45
stod seks kornstakke vest for går-
den og gårdens tre udlænger i
brand. Herudover var stuehuset
mod øst stærkt truet af ilden. Det
lykkedes dog brandvæsenet bi-
stået af en faldende vind at dæmpe
ilden så meget, at  faren for stue-
huset drev over. Situationen var
så meget under kontrol, at politi-
mesteren kunne forlade gården kl.
14.30.

Ved den efterfølgende retssag
blev der rejst tiltale mod en 38 årig
arbejdsmand for overtrædelse af
„Loven om brandpolitiet på lan-
det“. I dommen af 29. oktober 1934
hedder det om brandens opståen:

Tiltalte arbejdsmand NN har
klokken 11.30 tæt vest for Hæstrup-
gaard i kort afstand fra nogle korn-
stakke, omkring hvilke der henlå
strå, tændt sin shagpibe, der ikke
var forsynet med låg, og henka-
stet tændstikken uden  at overbe-
vise sig om, at denne forinden var
slukket. Tiltalte forklarede, at han
arbejdede med ved tærskningen på
Hæstrupgaard, hvor han lagde i

tærskeværket fra arbejdets begyn-
delse, og indtil der blev ringet til
middag klokken 11.30.Han stod
umiddelbart derefter sammen med
vognmand Niels Alfred Henriksen
ved tærskeværket, da brandlidte
proprietær Anders Andersen kom
hen til dem og bød dem ind at spise.
Tiltalte gik nu om vest for laden for
at lade sit vand. Der stod vest for
laden 6 kornstakke og her lod han
vandet. Samtidig tændte han sin
shagpibe, hvori der var lidt shag
fra om morgenen. Piben var uden
låg og han benyttede kun én tænd-
stik, som han efter at have fået ild,
kastede fra sig bag over hen mod
laden, idet han forinden slog et slag
i luften med tændstikken. Han gik
herefter tilbage til tærskeværket,
hvor Niels Alfred Henriksen og
Anders Andersen endnu stod.
Niels Alfred Henriksen ville nu li-
geledes om bag laden for at lade
vandet, men opdagede her at det
brændte i en kornstak. Han gjorde
straks anskrig og løb hen til ilden,
hvor brandlidte og tiltalte straks
kom tilstede. Medens Anders An-
dersen alarmerede om branden inde
i gården, hvor der blev ringet til
brandvæsenet, forsøgte mandska-
bet at slukke ilden i bygningerne
der var fyldt med den indhøstede
avl.

Dommeren fandt det utvivlsomt
at branden var forårsaget at den bort-
kastede tændstik eller gløder fra pi-

Inga og Søren
Mariager, Holmgaard,
på selvbinderen en
høstdag i 1930érne

TEMA
HÆSTRUP GAARD

af Knud Møller Andersen

Den 24.
september
1934 ramte
en katastrofe
Hæstrup-
gaard, idet
der udbrød
brand i
gårdens avls-
bygninger.
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ben, og dømte arbejdsmanden en
bøde på 100 kroner.

Set med nutidens øjne synes
straffen latterlig lille, men set i lyset
af at en daglejer på landet i 1934
havde en  kontant løn på omkring 1
kr. om dagen, var det en ganske al-
vorlig straf, der svarede til omkring
fire måneders løn.

I forsikringsselskabets vurde-
ringsprotokol hedder det bla. om ska-
dernes omfang:

„ …… skaden består i at heste-
stald, lade med vindmotor er totalt
nedbrændte medens skaden på ko-
stalden opgøres som partiel skade.
Maskinhus og svinehus har mindre
partiel skade ligesom der er brudt hul
i taget på stuehuset“. Videre hedder

Kirstine døde den 5. april 1934 på
Hæstrupgaard og blev begravet på
Hæstrup kirkegård.

Otto Chr. Andersen døde den
24. december 1942  - blot 2 dage før
sin 90 års fødselsdag - ligeledes i
aftægtslejligheden på Hæstrup-
gaard. Han havde i 1893 tilsluttet
sig Baptistmenigheden i Vraa, og
menighedsforstander Madsen,
Vraa, forrettede  begravelsen fra
Hæstrup kirke den 30. december.

En epoke i Hæstrupgaards hi-
storie var hermed slut.

I 1871 stod Vendsysselbanen
mellem Nørresundby og Frederiks-
havn færdig, og blev indviet af Kong
Christian IX . Banens linieføring gik
gennem Hæstrup sogn fra Hæstrup
holdeplads (ved Snarup i Rakkeby)
til Hæstrup Møllebæk og havde der-
med delt Hæstrupgårds jorder i to
halvdele. Det var naturligvis forbun-
det med en del besvær og gener at
passere banelegemet med dyr og ma-
skiner. Ekstra besværligt blev det,
efter at de tre afbyggergårde fra
Hæstrupgaard jo nødvendigvis
måtte placeres vest for banen. Ved
passage skulle ledene åbnes og luk-
kes hvilket var til besvær og irrita-
tion.

det: …..“hestestald m.m. regnes som
totalt nedbrændt, medens svinestald
regnes som partiel beskadiget, begge
bygningsdele regnes lige i værdi, idet
der i hestestalden var indrettet en
fodermesterlejlighed …..“

Det tog mere end ét år at genop-
føre de nedbrændte bygninger.

Som nævnt undgik stuehuset
at blive flammernes bytte. I 1936 blev
der imidlertid opført nyt stuehus til
gården, og denne fremstod nu med
moderne udlænger i tre fløje.

På Hæstrupgaard var udover
Anders Andersen med ægtefælle
og børn tillige Anders fader Otto
Chr. Andersen og hustru Ane Kir-
stine, som havde aftægtsbolig i
den sydlige fløj af stuehuset. Ane

Den 14 februar 1944 kunne
Anna og Anders Andersen,
Hæstrupgaard, fejre
sølvbryllup. På billedet ses
nogle af gæsterne ved
hovedtrappen, fra venstre:
Indiane Thomsen, Tage
Andersen, Anna Bach,
Gerda Andersen, Ingeborg
Jørgensen, Anders Ander-
sen, Johanne Nielsen (?),
Johannes Nielsen (?),
Jens Jørgensen (?),
Rigmor Andersen, Søren
Bach, Johanne Mølgaard,
Kirstine Jespersen (?),
Johanne Eriksen, Ingeborg
Nielsen, Peter Mølgaard,
Søren Mariager (?), Martin
Jespersen, Lis Andersen
og Kresten Andersen

HÆSTRUP GAARD
TEMA

Der var nemlig gennem år og dag
faldet mange bøder når myndighe-
derne opdagede, at ledene efter pas-
sage ikke var blevet lukket !! Bøderne
hvilede ikke nødvendigvis altid på
synderen, men derimod på ejeren af
Hæstrupgaard, og det var en kendt
sag,  at beboerne både øst og vest
for banen  ikke altid var lige flinke til
at lukke efter sig !!  Det var derfor til
stor glæde, da der i 1952 kunne ind-

af Knud Møller Andersen

På Hæstrup kirke-
gård ligger mange af
Hæstrupgaards
ejere og deres
pårørende begravet
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vies en vejunderføring under banen
umiddelbart vest for Hæstrupgaards
ladebygning.

Da der i 1950érne var stor ar-
bejdsløshed, var det lykkedes at få
byggeriet af vejunderføringen
igangsat efter beskæftigelsesloven.
Man havde i mere end ti år haft tan-
ker om byggeriet, og det lykkedes
kun i kraft af en stor indsats fra da-
værende sognerådsformand Peder
Thomsen, Oddingen, ligesom politi-
mester Kann og amtmand Friis
Jespersen Hjørring amt var involve-
ret.

Finansieringen af den del af byg-
geriet, der ikke kunne opnå statstil-
skud,  var en fællesopgave mellem
Vrejlev-Hæstrup kommune og ejerne
af  Hæstrupgaard, Holmgaard, Nør-
gaard og Vestergaard. Lodsejernes
andel blev udregnet efter jord-
tilliggendet til den enkelte gård. Her-
efter betalte Hæstrupgaard  7000 kr,
Vestergaard 5.400 kr, Holmgaard 7.700
kr, og Nørgaard 4.400 kr. og Vrejlev-
Hæstrup kommune 24.000 kr. Det
samlede budget for byggeriet var
270.000 kr.

Banen har selvfølgelig sat sit
præg på livet på Hæstrupgaard og
de omliggende ejendomme. Særlig
dramatisk var begivenhederne under
den tyske besættelse 1940-45. I de
sidste måneder af krigen satte mod-
standsbevægelsen ind med en kraf-

tig optrapning af jernbane-
sabotagen. I februar 1945 blev et tysk
troppetransport tog udsat for sabo-
tage umiddelbart vest for Hæstrup-
gaard, nærmere bestemt der hvor
Hæstrup Møllebæk krydser banen,
og hvor der er stejle skrænter. Toget
kom i brand og nogle ammunitions-
vogne sprang i luften hvorved om-
kring 30 tyske soldater omkom. Ak-
tionen blev gennemført af en sabo-
tagegruppe i Hjørring under ledelse
af elinstallatør og radioforhandler
Johannes Kragh – kaldet Store Jo-
hannes.

Som tidligere nævnt døde Otto
Chr. Andersen i julen 1942. Hæstrup-
gaard var jo allerede i 1917 overgået
til Anders Andersen som eneejer og
han drev gården frem til sin død i
1972. Herefter overtog de tre sønner
Jens, Tage og Gunnar i fællesskab
gården medens deres mor Anna blev
boende i stuehuset indtil sin død i
1980. Brødrene afhændede resten af
den stærkt reducerede besætning og
begyndte derefter at indrette byg-
ningerne til fjerkræproduktion, i be-
gyndelsen omfattende produktion
af hønniker til rugeægproduktion,
men senere overgik man  til slagte-
kyllinger. I marts 1983 blev Hæstrup-
gaard bortforpagtet til Jette og Wil-
helm Johansen. Denne forpagtning
varede ved indtil 2002, hvor forpag-
teren opsagde kontrakten. Herefter

Arbejdet med etableringen af viadukten under banen vest for
Hæstrupgaard. Størrelsen af gravemaskinen, som blev
anvendt ved udgravningen, var vist ikke før set i Hæstrup.

Herunder viadukten, som den ser ud i 2003. Det imponerende
byggeri er skrumpet en smule i mellemtiden!

HÆSTRUP GAARD
TEMA

overtog Aksel Kirketerp, „Rønnovs-
holm,“ forpagtningen for en fem årig
periode.

Så udsigten til at den samme
slægt i 2006 kan fejre 100 års ejer ju-
bilæum til Hæstrupgaard synes sik-
ret.

Til slut vil jeg gerne bringe en
stor tak til de mange som har bidra-
get med oplysninger samt udlånt bil-
leder. Uden denne store hjælp havde
det ikke været muligt at skrive denne
artikel.

Historiestuderende
Knud Møller Andersen
Muhlesvej 15
Postboks 273
9800 Hjjørring
Tlf. 98 90 27 90
e-mail:
knudma@stofanet.dk

af Knud Møller Andersen
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Nye beboere, Gønderupvej

På Gønderupvej 160 er Jørgen og Dennis Olesen flyttet ind. De boede før på landet  i Suldrup
syd for fjorden, men ønskede at komme tættere på familien. Hus og have er blevet gennem-
moderniseret. Det har været et stort arbejde, siger de begge, men  resultatet er også blevet flot.
Jørgen arbejder som butiksasistent hos Føtex, Aalborg og Dennis er køkkenchef på Trafik-
center-Syd, Sæby. Velkommen til Gønderup.

Poulstrup Badmintonklub

Sæsonen starter for ungdommen mandag d. 11.
august 2003.

Træningstidspunket er mandage og onsdage
kl. 1600 - 1900.

Hvis du ikke fik startet d. 16. og har lyst til at
prøve spillet, er du velkommen til at møde op på
træningsdagene mellem kl. 16 og kl. 19.

Sæsonen starter for motionister onsdag d. 1.
oktober 2003.

Hvis du er motionist og ønsker at starte tidli-
gere, må du benytte hallen onsdag fra kl. 1900 - 2000.

Nye spillere er velkomne, tilmelding til:
Karen Thomsen tlf. 98 83 19 32
Claus Nielsen    tlf. 98 98 64 36

Vrejlev-Hæstrup

Folkedanserforening

Vores afslutningsfest i Poulstrup Forsamlings-
hus sammen med Hjørring Folkedanserne var på
alle måder en vellykket aften.

Sommerprogrammet har vi allerede taget hul
på. Vi mødes 2 gange i private hjem. En tur til Re-
bild og en tur til Tverstedsøerne indgår ligeledes i
programmet.

Foreningen glæder sig over et rigtig godt og
trofast fremmøde til vores træningsaftener om tors-
dagen i gymnastiksalen på Vrejlev - Hæstrup skole.

Træningen starter igen efter sommeren d. 19.
september, tidspunkt offentliggøres senere!

Hvor vi glæder os til at komme i gang igen med
en humørfyldt motion – den bedste medicin der
gives -.

Vi er sikre på, at der er flere, som har lyst til at
danse sammen med os, så det er bare med at komme
op af sofaen og langt væk fra fjernsynet.

Generalforsamlingen holder vi d. 13. novem-
ber 2003.

Ungdomsskolens start:

Følgende fag tilbydes:
Aerobic, batik, bolchekogning, elektronik,

styrketræning, sølvsmykkesmedning, motorteknik,
revy, fiskeri, rockorkester, knallert -og traktor-
kørekort, modelfoto, skitur og fisketur med fiske-
holdet. Er du berettiget til undervisning modtager
du i starten af skoleåret en kalender med supple-
rende oplysninger i. Tilmelding til undervisning er
27.8. kl. 19.00 på kontoret i kælderen.

Samme aften holder klubben åbent for alle der
er berettiget til undervisning i ungdomsskolen.
D.v.s. 8. - 10. klassetrin. Der kører bus ind til denne
aften. 7. klassetrin får besked, når de er velkomne i
klubben.

KORT
FORTALT

FRA
FORENINGERNE

Line Thomsen, på Møgelhøjvej har fra hun
var helt lille været bidt af at spille teater og
revy. Har i flere år medvirket  blandt andet
i Poulstrup  – taget kurser med kendte
skuespillere som instruktører og sidst har
hun skrevet sin hovedopgave til nyover-
stået eksamen om emnet – og fået et 10 tal.
Det vidner vist lidt om interessen. Så nu
tager hun springet fuldt ud og  31. august
drager hun til Norge, hvor hun skal på
højskole, men ikke helt almindelig, det er
nemlig revyskolen Solbakken Folkehøg-
skole, der ligger 70 km, nord for Oslo.
Opholdet varer indtil 5. maj 2004.

Line har lovet at skrive om sine oplevelser
til Lokalbladet.

ved meddelerne

Revyskole i Norge
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Ungdomsskolen  på  turUngdomsskolen  på  turUngdomsskolen  på  turUngdomsskolen  på  turUngdomsskolen  på  tur

16. - 17.6 var 50 af skolens elever fra 7. og 8. klasse på cykeltur til Aså. Cykelturen forløb rimelig smertefrit. Dog
udgik enkelte ryttere med skader. Vejret var med os og vi oplevede glade aktive unge mennesker som begærligt gav sig
i kast med planlagte opgaver.  I klanernes indbyrdes konkurrencer lød opgaverne på boldbaner i sand, sandorme-
pumpning, tømmerflådebygning, orienteringsløb, tunnelgravning mv. Den fantastisk flotte aften blev afsluttet med

bål og „s´mores“ , som er to mariekiks med på-
lægschokolade og en skumfidus ristet i gløderne.
Som navnet antyder : you allways want „some
mores“.
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Mens jeg skriver dette er mar-
kerne omkring præstegården ved at
være tilsået og nu hvor bladet er ud-
kommet, så er høsten begyndt. Det
har været og er en travl tid. Men ikke
kun landmændene har travlt. Det har
vel fleste danskere, for det er del af
vores identitet. Det er in at have
travlt.

En af mine venner, der en over-
gang boede i Hong Kong, fortalte
om livet dér. Vi, der ikke har været
der, kan måske nok have svært ved
at forstå byens puls. Han sagde, da
han første gang var der, gik rigtig
mange rundt med en mobiltelefon og
snakkede. De førte alvorlige samta-
ler, kunne man se på deres rynkede
pander og registrerede vel knap nok,
hvad der foregik omkring dem. De
havde travlt. Nogle år senere vendte
han tilbage til Hong Kong. Nu så
man stadig folk tale i mobiltelefoner.
Men det pudsige var, at han så små
grupper. To gik og førte samtaler,
mens en eller to andre snakkede i
mobiltelefon. Han opdagede, at det
var sekretærerne, der fulgte med
cheferne. Nu havde de fået så travlt,
at de end ikke havde tid selv at tale i
telefon. De kunne ikke bevæge sig
uden at arbejde.

Vi har måske mere til fælles med
en hong-kong-kineser end vi umid-
delbart tror. Også hos os i den vest-
lige civilisation er det arbejde en del
af vores selvforståelse. Når man mø-
der et ukendt menneske, er det ofte
noget af det første man begge lige
skal have på plads „hvad laver så
du?“. Det er ikke fordi man ikke kan
finde på andet at spørge om, men
fordi vi lægger meget i, hvad man
beskæftiger sig med. Vi henter iden-
titet ud fra vores arbejde, derfor er
det også så hårdt, når et menneske
står uden arbejde. Det giver os be-
tydning at arbejde. Derfra går der en
lige linje til at tænke: jo mere man ar-
bejder, jo mere betydningsfuld er
man.

En af følgerne af vores arbejds-
moral er, at stress er blevet en folke-
sygdom på linje med at have ondt i
ryggen. Helt ned i skolealderen er
børn stressede og udvikler desværre

depressioner pg.a. stress. Der skal
være tempo på og det konstant. Det
er yderst hårde vilkår for sjælen. Den
har brug for pauser, uvirksomhed.

Bed og arbejd

Bed og arbejde hedder en gam-
mel benedektinsk klosterregel og
den er nok slet ikke så dårlig.. Der
skal være plads til begge ting, både
at få noget fra hånden, men også tid
til at trække sig tilbage og være alene
med sig selv og sin Gud i bøn. I cen-
trum står i dag kun arbejdet. Bønnen
og  eftertanken er kommet ud af fo-
kus. Men hvis man ofrede bare ti mi-
nutter en eller to gange om dagen på
sin indre fred, vil jeg godt garantere
for, at man ville være mindre stres-
set. Man ville få et overskud til re-
sten af dagen.

Jamen, det har jeg da slet ikke
tid til, børnene skal af sted, der skal
smøres madpakker, lyder indvendin-
gen. Martin Luther blev engang
spurgt, hvor lang tid han brugte på
eftertanke og bøn om morgenen: „En
time“, svarede han. „Hvis dagen så
er overfyldt med så mange opgaver,
som virker umulige at overkomme,
hvor lang tid bruger De så?“ „To ti-
mer“, svarede Luther.

 Det, som er anvendt på bøn og
eftertanke, får du nemlig mange
gange igen. Det er ligesom at løbe
en tur. Det kan være svært at få det
presset ind i en hverdag med mange
aftaler. Det bliver ofte ved intentio-
nen, men det kommer der ikke noget
ud af. Når jeg først får mig samlet
sammen og kommer af sted, så får
hjernen frigivet nogle stoffer, der gør
en helt glad og jeg får det godt. Den
overflødige tid giver overskud.

PS

Jeg har hørt, at den time som

man bruger på at gå i kirke om søn-

dagen, vender tilbage mange gan-

ge. Hvis man gør det til en fast rytme,

at man går i kirke så ofte så muligt,

vil man efterhånden opleve et større

overskud til at leve sit liv. Det kan

synes at være en luksus i et travlt

menneskes liv, men mon ikke man

skulle unde sig selv det?

Tid til dig

Hæstrup Kirke

REPLIK

Øverst: William Degn Høgh blev den 25. maj døbt i Vrejlev Kirke.
William er søn af Jes Høgh og Camilla Degn Høgh

Nederst::  Malene Møller, datter af Lisbeth og Flemming Møller med
sønnen Martin. Til højte sognepræst Niels Christian Lassen.

af Niels Christian Lassen
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Særgudstjenester

Eftermiddagsgudstjeneste i Vrejlev Kirke
Søndag den 31. august kl. 14 er der efter gudstjenesten kaffebord i præstegården
og hyggeligt samvær. Alle er velkomne til arrangementet.

Børnegudstjenester

Søndag den 21. september kl. 10 er der i Hæstrup Kirke børnegudstjeneste og i
Vrejlev Kirke er det kl. 11.15

Høstgudstjeneste

Søndag den 5. oktober fejrer vi høsten 2003 med at holde gudstjeneste sammen. I
Vrejlev Kirke er det kl. 10. 30 og i Hæstrup Kirke er det kl. 19. Man må gerne
medbringe frugt, bær og blomster. Efter gudstjenesten sælges det til fordel for
Folkekirkens Nødhjælp.

Alle helgens dag

Søndag den 2. november er der alle helgens gudstjeneste i begge kirker. I Vrejlev
Kirke er det kl. 10.30 og i Hæstrup Kirke er det kl. 19. Efter prædikenen mindes vi
de mennesker, som er døde og/eller begravede hos os siden sidste alle helgen.

 Sognekalender
Bibelmaraton

Forumet, hvor vi læser hele Bibelen
derhjemme og mødes og taler om problemer i
læsningen. Det er stadig muligt at deltage i
studiekredsen. Vi skal nu i gang med at læse
det vigtigste i Bibelen, Det ny Testamente. Så
hvis du ikke har haft mod på at læse det
hele, men alligevel gerne vil læse noget af
Bibelen, så mød op! Hver aften gives en
oversigt over det, som  du skal læse
derhjemme og der bliver diskuteret på livet
løs.

I efteråret og vinter er der studiekreds
på følgende aftener:

10. september
1. oktober
12. november
3. december
7. januar 2004
Alle møder begynder kl. 19.30 i Sogne-

huset. Interesserede kan henvende sig til
Niels Christian Lassen eller blot møde op
næste gang.

Sogneeftermiddag

Den 21. oktober kl. 15 er alle
velkomne til sogneeftermiddag i
præstegården. Sognepræst Christian
Krüger fra Løkken vil tale om værdier.
Christian skriver om eftermiddagens
emne:
 „Alle taler om værdier, men ingen gør
noget ved det!“ – Er det sådan det er,
spørger Christian Krüger indlednings-
vis, og forsøger at give nogle svar på
det spørgsmål. Vi skal bl.a. se på de
udfordringer, vi står overfor i takt med,
at der sker ændringer i samfundsopfat-
telsen i disse årtier. Kulturmønstrene
forandrer sig med stadig større hast, og
det får indvirkning – ikke blot på vores
selvforståelse, men også på vores op-
fattelse af kulturbærende grundværdier.
Kendetegnende for debatten i disse år
er en gennemgående frygt for, at
væsentlige værdier vil gå tabt, hvis vi
ikke besinder os på et fælles ansvar.
„Den fagre nye verden“ er en realitet,
men spørgsmålene vi er nødt til at stille
os selv er: Hvad kan vi? Hvad vil vi?
Hvad bør vi?

Hæstrup Kirke: Fortælle- og viseaften  med

Inger Lauritsen
Den 27. november kl 19.30 kommer Inger Lauritsen fra Lønstrup i
Hæstrup Kirke.

REPLIK

Vrejlev Kirke

Onsdag den 24. september kl.
19.30 kommer forhenværende
statsminister Anker Jørgensen
til Vrejlev Kirke.

Statsminsteren, der har sat sit
præg på velfærdsstaten
Danmark, vil ikke tale politik,
men om sit begivenhedsrige
liv. Kom til en spændende
aften i Vrejlev Kirke. Der er
gratis adgang.

Vrejlev Kirke:

Fhv. statsminister
Anker Jørgensen

af Niels Christian Lassen
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Billeder fra PST´s arbejde med det nye kirketag. Herover billede fra „Åben kirke“-dagen
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Nyt kirketag

Den 1. juni holdt Vrejlev Kirke åbent hus sammen med Vrejlev
klostermarked. Vejret var overdådigt og ca. 1800 gæster besøgte
kloster og kirke. Efter højmessen i kirken fortalte sognepræst Niels
Christian Lassen om kirken og Erik Jess fra Lokalhistorisk arkiv tog
gæsterne med på kirkegårdsvandring. I løbet af dagen holdt kirkens
organist Thomas Abildgaard 2 minikoncerter på kirkens orgel.

Kirken holdt også i resten af juni i bogstaveligste forstand „åben
kirke“. Man har nemlig måttet udskifte kirkeskibets tegltag, hvor
stenene var af en så dårlig kvalitet, at de måtte udskiftes allerede
efter 20 år. Menighedsrådet pressede på for at få tilladelse til at lave
et undertag, og denne tilladelse kom først i hus efter et afslag og
meget skriveri med de kirkelige myndigheder.

Vrejlev kirke har nu fået et solidt tag, der fremover ikke kræver
vedligeholdelse. Menighedsrådet valgte som tagsten den samme
maskinsten, som er anvendt på klostrets avlsbygninger. De samlede
udgifter inkl. moms og honorarer blev på ca. 460.000 kr. Dette beløb
skal afdrages til stiftet over en 4-års periode.

Børnearbejdet

Børneklubben hveranden tirsdag i sognehuset har været en
spændende nyskabelse i sognearbejdet og efter ferien starter både
klubben og minikonfirmanderne samt kirkekoret op igen. Menig-
hedsrådet og sognepræsten vil i det kommende år intensivere kir-
kens  børnearbejde, så der skabes åbenhed og interesse om kirken.

Fotografering af gravsteder

Mange gange går besøgende på kirkegården forgæves, når de
vil finde oplysning om  en slægtnings gravsted, der er blevet sløjfet.
Personalet er derfor startet på en fotografering af alle gravsteder,
der fremover nedlægges.

Alle billeder bliver opbevaret på en database på kirkegårds-
kontorets computer, så de bliver tilgængelige for eftertiden. Sam-
men med gravstedspapirerne kan billederne være til stor hjælp for
slægtsforskere i fremtiden. Det er planen ad åre at få alle gravsteder
fotograferet.

Ny lyd i Vrejlev Kirke

Kirken har i flere år haft et elektronisk klaver, der ikke rigtigt
kunne anvendes i det store kirkerum. Menighedsrådet har derfor
fået installeret en separat basforstærker forrest i kirken samt fået
koblet kirkens 4 søjlehøjtalere på anlægget. Nu kan klaveret give en
fyldig lyd, der kan nydes i hele kirkerummet.

Der er nu ligeledes lydindgange både til elbas og cd-afspiller, så
alle former for musik kan spilles til ungdoms- og børnearrangementer
i kirken. Mange af de nye salmer kan ved de almindelige gudstjene-
ster således også vælges spillet på kirkens klaver, som har fast plads
ved syddøren i kirkens kor.

 Ny hjemmeside

I næste blad  fortælles om kirkens nye hjemmeside, som skulle
være online engang i efteråret.

 Tekst og fotos: Knud Birch Andersen

Vrejlev kirke netop nu
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Arne fortæller

„Det, som gjorde udslaget til,
at vi startede, var, at et par land-
mænd opfordrede os til at lave et
værksted her i Hæstrup. Der var en
smedie i Harken, en på Ålborgvej
og en i Rakkeby, men ikke nogen
lige her i Hæstrup. Vi lavede jo alt
muligt. Vi skaftede greve, skoede
heste. Vi har altid haft travlt“. Og
Grethe supplerer: „Og da havde vi
endda telefoncentralen (fra 1952-
55)“. Arne: „Ja det blev for uroligt.
Da vi havde fået gang i biksen, var
der ikke plads til centralen længere.

To  mennesker
og deres
livsværk

fejrer 50 års
jubilæum

Grethe passede regnskabet og te-
lefonen. Så skete der det, at efter et
halvt års tid begyndte De forenede
Teglværker nogle gange at ringe
efter mig for at jeg skulle udføre
noget arbejde der. Det var ellers min
tidligere mester, der havde arbej-
det ved teglværkerne. Da han fik
nys om det, sagde han til chefen
for teglværkerne, hvis de ikke op-
hørte med at bruge mig, så ville han
ikke længere udføre arbejde for
dem. Det resulterede i, at vi blev
ringet op og spurgt ,om vi for ef-
tertiden ville have alt smede-
arbejdet ved teglværkerne. Vi vid-
ste, at nu var det nu. Vi overvejede
det og påtog os det så.  Det var i en
halv snes år hovedbeskæftigelsen.
Siden udførte vi smedearbejdet ved
mange skoler. Jeg husker, at vores
arbejde på Rakkeby Centralskole
kostede 79.950 kr. Der var endda to
kedler“.

Krisen

I begyndelsen af tresserne
blev der opført rigtig mange type-
huse over hele landet. I et tæt sam-
arbejde med HP Huse var Hæstrup
VVS med til  rigtig mange af
opførelserne. „I 1972 lavede vi

VVS-arbejde på 100 huse. Vi havde
på det tidspunkt 17 mand, stadig
var det Grethe og mig der styrede
firmaet, men så kom Suezkrisen
(oliekrisen). Vi gik fra de 17 mand
til 3-4 stykker. Det var som om alt
gik i stå ved Suezkrisen. Efter et
kvartal var vi ovre krisen. I dag er
der 30 mand ansat!“

Familien

Grethe: „Vi fik Kaj i 51, han er
radiotekniker og har telekæden i
Hjørring, Kirsten kom i 57, hun ar-
bejder i HK i Hjørring og så Frede i
58, der driver virksomheden vi-
dere“.

Det må have været hårdt. I
havde små børn. Hvordan fandt
du, Arne, tid til at være nærvæ-
rende hjemme hos din familie?

„ Det skulle bare gå. Så måtte
vi tage hver vores tørn. Der har jeg
forsømt noget. Jeg har fulgt mere
med i børnebørnenes udvikling
end i mine egne børn. For der var
travlt. Det grelleste eksempel, var
da jeg lavede varme på Øster Dam-
men og samtidig et bitte fyr i
Rakkeby. Jeg ville ikke have, at de
skulle vente i  Rakkeby. Jeg sko-

 Der, hvor Hæstrup VVS A/S i dag har til
huse på Hæstrupvej i Hæstrup Mejeriby, lå
der engang en mark. Marken hørte til
gården Vadet. På gården boede ægtepar-
ret Ingeborg og Jens Jørgensen, de fik en
pige, Grethe. Tre år forinden var en dreng
blevet født på en gård i Smidstrup, Arne.
De voksede begge op på hver deres gård.
Men en dag havde de fundet hinanden og
de byggede på den tomme mark ved
pigens hjem. Det var i 1950. Det år var
Arne blevet udlært som smed ved smede-
mester Steffensen i Rakkeby. I 1953
begyndte de for sig selv i Hæstrup. Det er
i august 50 år siden.

Arne og Grethe 2003

MÆRKE
DAG HÆSTRUP SMEDIE

af Niels Christian Lassen
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ede en hest om formiddagen og tog så jene
ud og ordnede anlægget i Rakkeby. Jeg ar-
bejdede til ud på aftenen og tog hjem. Næ-
ste morgen gik jeg i gang igen og blev ved
til 23.30. Ja der har jeg forsømt noget, men
vi havde fælles arbejdsplads. Børnene kom
hjem fra skole og var inde i smedien og så
ud at lege med kammerater. Dengang var bør-
nene hjemme. Vi spiste sammen.

Tid til andet end arbejde
Grethe: „Min mor sad i menighedsrådet

for Hæstrup og jeg kom ind ved valget i 78.
Mor var med til at vælge Mumgaard. Da mor
så samme år blev syg og senere døde, kom
hendes suppleant ind og det var Arne. Han
sad der et år. For begge ægtefæller må ikke
sidde i  menighedsråd samtidig“.

Forinden havde Arne allerede været in-
volveret i sognerådet. Arne: „Jeg sad i sog-
nerådet fra 66 til 70. Jeg repræsenterede
Hæstrup i sognerådet. Det var den tid, hvor
kommunalsammenlægningen fandt sted.
Jeg talte for, at vi skulle høre til Hjørring
Kommune, andre ville ind under Vrå Kom-
mune. Det gik hårdt til.“.

Generationsskiftet:

Grethe: „For 15 år siden spændte vi fra.
Da Arne blev 60 år. Det havde vi bestemt.
Frede tog over og firmaet blev omdannet til
et aktieselskab. Og det er bare gået godt“.

Så blev der tid til at tage mere på ferie?
Jeg ved, at I er taget til Italien i mange år
med campingvognen.

Grethe: „Vi har nu holdt sommerferie si-
den begyndelsen af tresserne. I begyndel-
sen var det i Tyskland, ja i de første åringer
var det i Danmark. Det var rart mens bør-
nene var små“.

I købte også på et tidspunkt sommer-
hus i Lønstrup.

„Ja det byggede vi i 1973. Børnene var
teenagere og mente, at det var en udørken.
Siden er de nu blevet glade for det. Det lig-
ger i helårsområdet.

Lige før jeg skal til at køre, siger Arne,
at jeg skal se haven. Den en lige blevet oman-
lagt. Jeg står og beundrer den og tænker på,
hvem de mon har haft til det. Det må have
været brand dyrt med alle de brosten, der er
lagt så sirligt. Men Arne fortæller: „En dag
tog Matthias (Fredes søn) og jeg en rende-
graver og fik buske og rødder gravet væk“.
Han kan vist stadig arbejde!

Herover: Virksom-
heden i dag

Til venstre:
Smeden ved
ambolten i den nye
hal

Nederst: Grethe i
den nyanlagte have

MÆRKE
DAGHÆSTRUP SMEDIE

af Niels Christian Lassen
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45 års tro tjeneste

Karl Erik Pedersen modtog d. 13. juni
Nordeas idrætslederpris for sit store og
mangeårige arbejde for idrætsforeningen
i Harken.

Harken UGF 100 år

Foreningens jubilæumsår skal fej-
res, og der har allerede været forskellige
indslag. HUGF´s formand Hanne Lise
Hansen fortæller:

Ved gymnastikopvisningen i foråret
gav såvel nye som ældre bestyrelses-
medlemmer, instruktører og andre en
prøve på gymnastik, som det var for
mange år siden.

I idrætsugen var der jubilæums-
diskotek, hvor ca. 100 børn festede med
musik, storskærm, lysshow og kareokee-
konkurrence.

Senere bliver der også et jubi-arran-
gement for de yngste sammen med mor
og far. Datoen og programmet er ikke
helt klar endnu.

Et lille udvalg arbejder på et jubilæ-
umsskrift, der udkommer senere på året.

D. 6. december holdes der reception
om formiddagen, og om aftenen er der stor
jubilæumsfest med spisning, underhold-
ning ved Anne Mette Nors og Dorthe
Mørch fra Lundergårdrevyen. Der bliver
dans til et superfint orkester ved navn
„Papayas“.

Vi håber mange vil reservere dagen
og være med til at fejre foreningens 100 år.

Karl Erik modtager sin pris.

Nyt fra HUGF

Fødte i Gammel Rønnebjerg

Anne-Marie Gundestrup og Kristian Lar-
sen Ny Rønnebjergvej 135 Gl. Rønnebjerg har
d. 16. juli 2002 fået en lille pige på 3380 g og 53
cm lang. hun hedder Eva-Marie. Parret har i for-
vejen 2 børn Mathias på 14 år og Jeppe på 6 år.

Det har været et travlt år for familien, idet
man foruden barnedåb har holdt bryllup og kon-
firmation, og Jeppe er begyndt i skolen.

Den 27. april var en stor festdag i Rønnebjerg. Hele 6 konfirmander kom herfra. Efter byens størrelse er det ganske
usædvanligt med så mange på én gang og de 5 Rønnebjergkarle bærer derfor gerne den ene pige på hænderne!
For et par år siden gad de ikke slæbe rundt på det skidt. På billedet ses fra venstre: Mathias, Albert Frantz, Peter,
Leif og endelig Anna Sofie.

FRA MEDDELERNE
KORT
FORTALT

Viet i Vrå Kirke: Anne-Mette Kjærsgaard Jeppesen
og Ib Jeppesen.
Brudekjolen er syet af Lissi Pedersen, Høgsted.

ved meddelerne
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Begge hold spillede flot fodbold og
gik videre fra de indledende puljer.
Lilleputterne mødte deres overmænd i a-
slutspillets 8. delsfinale, da de tabte til
Skovshoved. Drengene var uheldige, og
tabte i straffe- sparkskonkurrence i b-slut-
spillets kvartfinale.

Lilleputholdet deltog i Dana Cup i
uge 30, hvor det også summede af liv i
Harken- hallen. IK Våg fra Kristianssand
havde nemlig indlogeret sig, og på fod-
boldbanerne udenfor blev der spillet
Dana Cup-kampe fra tirsdag til torsdag.

Fårup Sommerland

Sidst i august arrangerer HUGF tra-
ditionen tro en tur til Fårup Sommerland
for alle medlemmer. Denne dag plejer at
være vældig fornøjelig for både store og
små.

Brande Cup

I Harken er der tradition for, at de for-
skellige fodboldhold deltager i forskellige
stævner.

I foråret tog miniputpiger -  drenge
og forældre til Umbro Cup i Kristianssand,
senere har lilleputpiger og pigerne været
i Kibæk.

Så blev det lilleputdrengenes tur.
Sammen med Drengeholdet, som Har-
ken har i samarbejde med PV Sport 81,
tog de d. 26.- 29. juni til Brande for at
deltage i BIF Cup 2003. Det blev nogle
rigtig dejlige dage for både drengene
og de mange forældre, der havde valgt
at bo på den tilhørende campingplads
for at følge kampene fra sidelinien.

Dana Cup

Efterårsprogrammet

I efteråret fortsætter fodboldhol-
dene, både for børn og voksne. Nye
spillere er meget velkomne. Badminton,
børneidræt og gymnastik starter ny sæ-
son med tilbud til alle aldersgrupper.
Gymnastiksæsonen starter i uge 37.
HUGF udsender folder med vintertil-
bud i august – henvend dig endelig,
hvis du ikke har modtaget et eksem-
plar.

Modeller søges

Hvis du har lyst til at gå catwalk,
når gymnastik- afdelingen i HUGF ar-
rangerer modeshow i Harken hallen

- i år bliver det d. 6. oktober – kan
du henvende dig til Helle Sort på tlf.
98 98 62 63. Vi kan bruge modeller i
alle størrelser og udformninger….

HARKEN UGF

Forventningsfulde tilskuere til en af drengenes kampe.

af Niels Christian Lassen
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Den 14. juni havde vi arbejdslør-
dag i Skovager.

Vi startede dagen med morgen-
brød og derefter var alle klar til at gå
i gang med de forbedringer, der skulle
laves i børnehaven. Stakit, bord og
bænke skulle have en gang olie og
vi skulle have lavet en ny sandkasse.

Forinden arbejdslørdagen hav-
de vi fået materialerne hjem, sand,
træ til sandkassen m.m.. Nogle af for-
ældrene havde taget skovle og trille-
bør med for at køre sandet ind, hvor
den nye sandkasse skulle være.

Heldigvis havde en af foræl-
drene taget en traktor med, det spa-
rede os for en del arbejde. Børnene
var noget betaget af den store trak-
tor, der kørte inde på legepladsen.
Mange af drengene og fædrene knok-
lede med til at skovle sand og grave
store huller, der hvor de nye træpæle
skulle stå. Det var spændende at se,
hvor hurtigt den nye sandkasse tog
form.

Midt på formiddagen tog én af
forældrene de mindste børn med på
børnenes jord, idet det ikke var nemt
at lege på vores legeplads, fordi trak-
toren kørte frem og tilbage.

Imens malede de øvrige foræl-
dre stakit, borde og bænke samt stil-
lede middagsmad an. Det var en rig-
tig hyggelig dag, hvor der var rig lej-
lighed for at lære de øvrige forældre
at kende. Børnene nød i øvrigt også
at have deres forældre med i børne-
haven.

Vi sluttede dagen midt om efter-
middagen, godt tilfredse med det re-
sultat vi havde opnået.

Om mandagen da børnene
mødte i børnehaven igen, blev sand-
kassen indviet med stor glæde.

Arbejds-
lørdag i

Skovager

ved personalet
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Mor: Ku´ du tænke dig at være med til at snakke om hvordan det
er at gå i din børnehave?
Frederik: Ja, Jeg synes det er dejligt at gå i børnehave.
Mor: ja, Hvorfor?
Frederik: Fordi at solen skinner.
Mor: Gør den altid det henne i børnehaven?
Frederik: Nej, nogengange regner det.
Mor: Er det osse dejligt at gå i børnehave når det regner?
Frederik: Ja.
Mor: Hvad gør I så?
Frederik: Så plasker vi i vandpytter.
Mor: Lærer man egentlig noget henne i børnehaven?
Frederik: Ja man lærer sange og  forskellige bøger.
Mor: Hvad gør dig allermest glad derhenne?
Frederik: At lave perleplader og så drille pigerne.
Mor: Hvordan starter en dag i børnehaven?
Frederik: Vi går og keder os og så får vi lov til at gå ud nogen-
gange.
Mor: Er det en god legeplads I har?
Frederik: Ja.
Mor: Hvad er det bedste ude på legepladsen?
Frederik: Lianen og mooncar fordi at på mooncaren kan man
køre stærkt og i lianen kan man svinge sig fra gren til gren.
Mor: Hvad er allermest træls?
Frederik: Det er når vi bliver drillet af pigerne, men så er det bare
med at komme efter dem.
Mor: Hvad gør pigerne når de driller?
Frederik: De siger foreksempel bandeord, de siger at drengene
er dumme, men så er det med at komme efter dem igen.
Mor: Hvad er forskellen på børn og voksne henne i børneha-
ven?
Frederik: Det er at de voksne har travlt hele tiden og børnene de
leger og nogengange arbejder børnene.
Mor: Hvad synes du er en god kammerat?
Frederik: Det er lidt svært at svare på men mine venner de driller
ikke.
Frederik: Nu har jeg ikke lyst til flere spørgsmål.

Og hermed ikke flere ord fra Frederik.
Det var dejligt at høre om hvordan det er at gå i børnehave fra en
der ved hvad det drejer sig om - det gør vi voksne nok ikke altid!

Solen
skinner i
børnehaven
Skovager.
Frederik Pilgaard er lige blevet 5
år og er i gruppen „Græshopperne“
i børnehaven Skovager. Her
fortæller han lidt om hvad han
synes om det at gå i børnehave.
Det er mor, Merete Pilgaard der
stiller spørgsmålene en søndag i
marts.

ved personalet
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Nu sker der endelig noget.
Boligselskabet „Nordjylland“ har
opført en række lejeboliger, som
nu er klar til indflytning.

En kold og våd eftermiddag i marts var vi på Rundmarken for
at se hvad de gik og lavede.
Der var rigtig gang i byggeriet, men vi valgte at gemme
billederne til senere.

I  juni tog vi på tur igen. Nu var der både blomster og gardiner
i nogle af vinduerne – fliser og nysået græs udenfor.

Vi var heldige at Tage Hvidberg var hjemme og gerne ville
fotograferes til lokalbladet på sin terrasse.

Nederst til venstre er Anne Lise Kiel midt i at flytte ind i sin
nye lejebolig.

Rundmarken

Velkommen til Anna Lise Kiel, som er flyttet
fra Karolinevej til Rundmarken 3B den 15 juni 2003.

 Grunden til at det blev herude var byggeriet,
beliggenheden, sol fra tidlig morgen til sen aften.
Der er lyst og rart. Anna Lise er førtidspensionist
og er i bestyrelsen for førtidspensionister i
Nordjylland. Hver onsdag sidder hun i rådgivningen.
Desuden er hun med i støtteforeningen „ BUSSEN“
som laver arrangementer for at hjælpe beboerne
på Lundergårdshus til en bedre tilværelse. Der er
hun også besøgsven.

Anna Lise glæder sig til at kende området og
deltage i motion om vinteren. Anna Lise har en
datter i København, som venter på at få en plads
på universitetet. Hun har været dagplejer i private
hjem, når de andre pladser var optaget.

Møllebyen

KORT FORTALT

af Hanne Saksager og

Henny Madsen
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Vi fangede Håndværkere i en pause og blandt dem
var der 2 Harken folk. Poul og Ben Thomsen

Samtidigt er „Vendiahuset“ i
gang med at opføre 8
andelsboliger.

Der bygges 2 hustyper - på
henholdsvis 88 kvm og 102 kvm.
På grundplanen ses den største type.

Huslejen på den mindste bliver 3.960
kr om måneden og for den største
4.449 kr. Hertil kommer for begge typer
600 kr om måneden i fællesudgifter.

Andelsbeviserne er på henholdsvis
179.000 kr. og 205.000 kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos
Vendia-huset i Tårs tlf. 98 96 10 55.

Billedet til venstre:

Velkommen til Elin og Tage Hvidberg
som den 1 juni 2003. er flyttet fra
Guldagervej  90 til deres nye hjem
Rundmarken 1A.  Tage havde fortalt at
den ene af dem ville til Vrå og den anden
til Hjørring, så i al enighed blev det til
Rundmarken for stadig at være i lokal-
området. Tage er pensionist og glad for
at være det. Han kan godt lide børnene i
børnehaven, som kalder ham bedstefar.
Elin arbejder på Hjørring sygehus..
Fritiden bruges på seniordans, gymnastik
og sangkor. Hun siger, at nu har hun tid til
at gøre det hun har lyst til. De nyder det
begge to og udtaler at „ nu har vi det godt“.

EN OPLYSNINGEN OPLYSNINGEN OPLYSNINGEN OPLYSNINGEN OPLYSNING
Et stort ønske er opfyldt, så de små
også tør færdes på stien mellem
hallen og Rundmarken. Kommunen
blev i maj færdige med at sætte
gadelamper op.

Møllebyen

KORT FORTALT

af Hanne Saksager og

Henny Madsen



LOKAL

bladet40

Jeg var nær kommet galt af sted, da jeg spurgte
et par kvindelige kolleger hvor de ville være
omkring middagstid…for 5. a  skulle på hejre-
ekspedition.
De begyndte forståeligt nok  at rejse kammen,
og jeg fik den med nød og næppe reddet i land
ved at sige, at det var en fiskehejre-ekspedi-
tion vi skulle på….
Og det var ganske vist. Jeg vidste, at der var
en koloni i nærheden, og at det kun er i yngle-
tiden man kan komme tæt på de sky fugle.
Derfor drog vi af sted i Natur/teknik timerne til
fods med rygsække, lommekniv og kikkert –
og en solid madpakke. Vi ville følge Vrejlev
Bæk frem til kolonien – ca. 3 km. og det blev
en spændende tur. Vi fandt ud af, at en bæk har
mange tilløb, at hegnspæle kan begynde at
gro, og at der er forskel på de gamle drænrør og
de nye.
Da vi nærmede os granskoven, hvor kolonien
var, blev der dømt „stille“…og vi gik sagte
gennem den uberørte skov. Vi fandt hurtigt de
første reder, men ellers var der intet at se.
Nuvel…vi valgte at vente, og kastede os over
madpakkerne…og hvor de da smagte syd for
plantagen…i høj sol og i læ for den kølige nor-
denvind. Pludselig var der en der fik øje på 7
rådyr, der gik og græssede 500 m mod nord,
og så kom kikkerterne frem…og et par af de
„snigelystne“ jægerdrenge fik lov til at snige sig
så tæt på dem som muligt.
Det var „lavt kryb“…og selv Danmarks bed-
ste jægersoldat kom til kort her.

Hejreekspedition Nå, men det var jo hejrerne vi var ude efter, og
børnene skulle så i små grupper gå på opda-
gelse i den fremmede og uberørte skov. Det
varede ikke længe inden de første kom lø-
bende tilbage og fortalte om, at de havde set
hejrer både på - og over rederne. Og det var et
fantastisk syn.
Vi så de store fugle med et vingefang på 170 –
180 cm svæve majestætisk over trætoppene,
vi så rederne, fuglenes ekskrementer, et skel-
let af en hejre, en musevågerede, en grævlin-
gegrav, gydebanker i bækken, spor af rådyr i
den bløde jord. Men det var først og fremmest
fiskehejrerne, der gjorde indtryk. Denne mester-
fisker, der kan gøre  os sportsfiskere både vrede
og misundelige.
Det var virkelig en oplevelse, og oven på den,
var det ikke et problem at gå de 3 km. hjem.
Jeg nød at være af sted med en  klasse, der er
interesseret i naturen – en klasse, der ikke
piber selv om det også var fysisk krævende.
Jeg har den grundholdning, at man så vidt det
er muligt skal lære om naturen i naturen, og  jeg
er overbevist om, at de tre timer vi havde
sammen, gav et godt udbytte.
Det var en spændende ekspedition mod det
ukendte, og vi blev mange oplevelser og erfa-
ringer rigere i et sundt samspil med naturen.
Lidt held - og en flok dejlige og veloplagte ele-
ver fra 5a gjorde, at vi nåede mere målet.
Jeg tror også det vil glæde mine før omtalte
kvindelige kolleger, at vi virkelig fik set rigtige
fiskehejrer…tæt på..
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S   ET&
SKET

HØGSTED

Det var ordene 2. års eleverne på Alexandra Skolen i Frede-
rikshavn fik med på vejen, da de fremviste resultaterne af to års
læretid og fik diplom derpå ved årets opvisning, hvor både første
og andet års eleverne deltog. Lokalbladet var med og fulgte Lissi
Pedersen fra Høgsted, hvor hun nu har udstået sin læretid..

Opvisningen var i år henlagt til Danyards Silobygning på
havnen i Frederikshavn. Lokalet – stort og bart – stod ikke mål
med den fremviste  haute couture, men hvad lokalet ikke havde i
pomp og pragt havde det til gengæld i størrelse, så alle var tæt på
og kunne se. Catwalken  var 350 meter lang med 2 rækker stole på
begge sider hele vejen rundt, så alle havde et godt udsyn.

1. års elevernes kreationer var nok lidt outrerede, 1. år skal
man blandt andet lære at samarbejde og bruge fantasien. Især det
sidste var flittigt brugt. Der var mange sjove kreationer imellem –
nok ikke noget man sådan umiddelbart bruger, men opfindsomt
det var det – mange af kreationerne bestod af mere opfindsom-
hed end stof.

2.års eleverne havde tvungne opgaver. Kundetøj – skræd-
deri. Der var mest i flotte dragter og selskabstøj, men Lissi havde
foruden dragter, selskabstøj m.m. også syet en brudekjole, som
bruden gik mannequin i.

Dagen før opvisningen blev der øvet, så kreationerne kunne
præsentere sig så godt som muligt, i alt blev det til 10 km.“ katte-
gang“ på de 2 dage,  de fleste på stilethæle – benhårdt gået.

Fremtiden – først lidt ferie derhjemme for at indhente lidt af
det der i de sidste mange travle måneder er blevet udskudt.

Tanken er så at kontakte Tekstil & Design i København og
derigennem at arbejde freelance, men ellers er alle velkommen til
at kontakte Lissi‘s Skrædderi & Design på Høgstedvej 66 i Høg-
sted.

Skab kundens
drømme om til

virkelighed

Brudekjolen herover, som
er syet til Anne-Mette
Kjærsgaard bliver her vist
på cat-walken ved
Alexandraskolens
opvisning i Frederikshavn
af Anne-Mette selv. Se
også bryllupsbilledet side
34.
Til venstre viser Lissi
yderligere et par modeller
fra opvisningen.

af Kirsten Mouritsen
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Afrejse til Tyskland fra
aktivitetscenteret 1. juni kl. 535

søndag morgen.
Første ophold var kl.800 i

Hedensted, hvor vi fik morgen-
kaffe. Næste stop var ved en
tankstation, hvor vi fik tanket
op, da var vi 1030 km. hjemme-
fra. Kl.1130 var vi i Neumün-ster,
og kl. 2000 var vi ved vores ho-
tel i Altenahr. Da havde vi kørt i
14 timer med små pauser hver 3.
time.

Vi blev godt modtaget og
budt velkommen af værten og
hans kone og fik en god mid-
dag.  Så gik vi på vores værel-
ser for at pakke ud og så ellers i
seng, vi var nok lidt trætte efter
den lange tur.

Næste morgen var vi friske
igen. Vi fik en dejlig morgen-
buffet og så ud i bussen. Vi
skulle til en færgehavn ved
Mosel og sejle en tur på floden.
Der var en flot udsigt med høje
skråninger og den ene vin mark
afløste den anden. Vi havde
svært ved at forstå hvordan de
kunne arbejde deroppe. Bagef-
ter kørte vi rundt og så på deres
flotte bygninger, borge og lig-
nende.

Vi havde op til 30 graders
varme, det var ikke det, vi var
vant til hjemme fra. Om aftenen
kom der også en ordentlig tor-
den byge.

3. dag var vi på en halv-
dags tur, hvor vi så den smuk-
ke gamle middelalderborg Bür-
resheim og den kæmpe store
væddeløbebane Nürnburgring,
hvor der køres Formel 1 løb.

Vi var hjemme til frokost og
en times hvil, hvor efter vi tog
med svævebane op på bjerget.
Der var nogle der havde som-
merfugle i maven, - kan den nu
også holde - men det gik fint..
Nogle af os gik ned, en tur på 3
kvarter - en meget spændende
tur.

Sommertur
til Tyskland

fortsættes...

Nederst: Et af
områdets mange
slotte

Vi hygger os med
eftermiddagskaffen i
det varme vejr.

Herover: Sejltur på
Mosel

ved Nikoline Dietz
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AKTIVITETSCENTRET
POULSTRUP

Halvdagstur til Lønstrup

Vi kørte i en bus fra Poulstrup til aktivitetscenteret i Løns-
trup, hvor vi blev vist rundt i deres hus, der var mange, der ikke
havde været der før.

Bagefter kunde folk gå rundt og se på byen, og dens mange
spændende forretninger. Der var glaspustereri, keramik, tøj,
smykker, Rav, og sten.

Vi var også på besøg hos Inger Bech  i hendes spændende
hus. Udhuset, som hun om sommeren lejer ud til turister var
fyldt med genbrugs ting.

Et lille blåt hus der hedder Mågen lå oppe på skrænten med
udsyn ud over havet, „Der går jeg ud og sæter mig og tænker
over livet“ fortalte Inger.

 Derefter gik vi ned til  Cafe Kysten, hvor der blev sluttet af
med Sildebord. En fin tur med 28 deltagere.

Om aftenen have vi danseaften
sammen med nogle hollandske
gæster, som også boede på hotel-
let, det var meget hyggeligt.

4. dag kørte vi til en by der
hedder Trier, den er efter sigende
en af de ældste og mest interes-
sante byer i Tyskland. Byen er
grundlagt af romerne.

Vi så den romerske byport
Porta Nigra, den gamle bymur og
domkirken med de flotte glas-
mosaikker.

5. dag var der en halv-dagstur
til Ramange, Ahrweiler og May-
schoss. Vi kørte med toget gennem
den smuk-ke Ahrdal. I Remange gik
vi 2 km. langs med Rhinen til den
sidste bro hvor de allierede kunne
komme over floden. Der er nu ind-
rettet museum.

Vi besøgte også vinbyen May-
schoss hvor alt vinen fra hele om-
rådet siden 1860 er blevet behand-
let. I dag har de en årsproduktion
på 4000 millioner liter vin.

6. dag gik turen så den lange
vej tilbage til Danmark, men rig på
oplevelser sammen med dejlige
mennesker fra Løn-strup, Hjørring
og Poulstrup, samt et dejligt per-
sonale, chauffør og rejseleder. En
rigtig god og dejlig tur.

Kør-selv tur

Turen d. 17.juni star-
tede kl. 930 hvor der kørtes
ud i naturen til Hammer
Bakker, her fandt vi et godt
sted til vores stående og
siddende kaffe og rund-
stykker. Efter kaffen gik de
af os der kunne en tur på
ca. 3 km i rigtigt dejligt
solskinsvejr. Så gik turen
hjem igen, vi var godt trætte
og varme, men vi nød tu-
ren.

Grillfest

Den 24. juni havde vi
vores årlige grillfest, 40
var mødt op for at være
med, men vejret var ikke
med os. Det regnede så
det måtte foregå inden
døre. Bent fik ild i grillen
ude i cykleskuret, så der
var både spyd, ben, og
pølser, maser af salat og
kartofler, der var hygge-
musik, og fællessang ved
Børge Pil-gaard og Vagn
Lund fra Tårs. Eftermidda-
gen sluttede med Kaffe.

ved Nikoline Dietz
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Sådan kan man vist godt sige om 12
årige Jeppe Haugård på Møgelhøjvej, der
har deltaget i „Natur &Teknik“, Birch &
Krogboe Fondens konkurrence for unge
opfindere og naturiagttagere i 1.kl. – 8.kl.

Her vandt Jeppe 10.000,- kr. på at
opfinde „Haugård-Musefælden“.

Et af de eksempler man kunne bruge
til at få inspiration fra var: lav en opfin-
delse, der kan afhjælpe et problem i hver-
dagen.

Et problem i hverdagen, det var lige
netop det Jeppe havde. Der var mus i
hønsehuset – mange, og det var ulæk-
kert med alle de efterladenskaber de ef-
terlod i hønsenes foder. Hvad gør man
så?  Opfinder en fælde – sådan lidt efter
lidt, for som ved alle andre opfindelser er
der jo altid noget der skal justeres, men
det næsten færdige produkt kom med i
skole til en „natur & teknik“ time med
Arne, som opfordrede Jeppe til at del-
tage i konkurrencen. Så fælden er ikke
opfundet med det formål at deltage i kon-
kurrencen, men når den nu var lavet og
konkurrencen var der kunne man jo lige
så godt prøve, så der blev lavet en ny og
indsendt. Prototypen lugtede af det den
var beregnet til – mus. Det gik nemlig
rigtig godt med at minimere muse-

Jeppe keder sig ikke –han finder på

Jeppes stand bedømmes af 2 af den 31 mand store jury. De var nu de rareste, syntes Jeppe. Til højre beundrer
Helge Sander Jeppes store check efter præmieoverrækkelsen og herover viser Jeppe stolt vinderbeviset.

af Kirsten Mouritsen
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bestanden. Der lægges et stykke spe-
gepølse i fælden – musen går ind,
gnaver en tråd over for at få fat på
pølsen og klask, så falder lemmen
ned og musen er fanget. Når Jeppe
kontrollerer om der er fangst er hun-
den Ruffi altid med – og gør kort pro-
ces. På fælden bliver der sat et mærke
for hver mus der bliver fanget.

Jeppes overraskelse var stor da
han fik at vide at hans opfindelse
var blevet nummer tre og han var in-
viteret  til København for at  få pri-
sen overrakt. Det var en meget stor
oplevelse. Blandt andet det at bo på
fint hotel med alt hvad det indebæ-
rer,  heri blandt meter langt tage selv
bord med alt hvad man kan ønske
sig af lækkerier

At Jeppe nu er en travl dreng
blev tydelig bevist den dag Lokal
Bladet ville have lidt input til bladet,
for han svarede: Det kan ikke blive i
dag for så kommer de fra T.V. Heldig-
vis  havde T.V. holdet ikke noget imod
at blive „skygget“ mens de filmede
Jeppe, da han lavede opvisning i
spring på trampolin. Trampolinen har
længe været et varmt ønske for
idrætsinteresserede Jeppe, så noget
af „prisen“ er brugt dertil.

Pengene var selvfølgelig rare at
få, men de mange oplevelser, der har
fulgt i  kølvandet på „prisen“ har
været mindst lige så meget værd,
mener Jeppe.

 Lokal Bladet ønsker tillykke.

Musefælden parat -
Hunden klar -
Musen start !

Lokalbladet fangede
Jeppe hjemme igen
midt i optagelser til
DR - og for at
spænde musklerne
lidt op under
optagelserne kan det
være godt med en
gang trambolinspring.

af Kirsten Mouritsen
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Afslutningsfest for de

ældste i Møllehaven.

Så er det endnu engang
blevet den tid på året , hvor
vi her i Møllehaven skal til
at tage afsked med de børn
som starter børnehaveklasse
fra august.

Efterhånden er der op-
stået nogle traditioner om-
kring denne afsked , som bør-
nene jo kender til og ser frem
til at være en del af.

Vi starter dagen med at
lave mad sammen med bør-
nene og vi indrettede til lejlig-
heden en lille restaurant , kal-
det „Dybet“ , i vores kælder.

En lille gruppe børn fik til
opgave at dække / pynte
borde og  der blev plukket
blomster og lavet bordkort .

Bordkortene var overklip-
pede spillekort og børnene fik
den ene halvdel og skulle
finde frem til den anden som
var placeret på tallerknen.

Det var en meget forvent-
ningsfuld flok som med spæn-
ding fandt frem til deres sid-
deplads . Tjenerne ( pædago-
gerne)

havde travlt med at servere
drikkevarer og den lækre mad ,
der blev spist , hygget , snak-
ket og lyttet til stille musik .

Da alle var mætte, var der
nogle som ville fortsætte fe-
sten i diskoteket , så der blev
danset og hygget til tonerne
af nutidens dansemusik.

Da festen var ved at være
slut var forældrene inviteret til
kaffe og is og nu var det ved at
være tid for den meget officielle
del af afslutningsfesten.

„Mappeuddelingen“.

I løbet af børnenes børne-
havetid  samles tegninger ,
foto´s , dagbogsblade , beskri-
velser af forsk. aktiviteter og
ture m.m.

Disse ting kommer i barnets
personlige mappe som de nu får
med hjem til eje , tidligere har de
kun haft mulighed for at låne
den med hjem ind i mellem.

Efter en kort tale fra „rek-
tor“ kommer højdepunktet ,
børnene  skal ved hjælp af små
„udsagn“ ,som beskriver dem ,
gætte hvornår det er deres tur
til at få overrakt „gaven“.

Det er spændende at følge
deres ansigtsudtryk når de for-
nemmer ,at det er dem selv som
bliver omtalt .De er ofte rigtig
gode til at genkende hinanden
og venter i spænding på det bli-
ver deres tur.

Tak til en stor gruppe børn
og forældre ,som har været en
del af Møllehaven , vi kommer

til at savne jer og håber I får lyst
til at kigge hen til os.

Møllehavens  10 års

fødselsdag.

Endelig og langt om længe
kom dagen, torsdag d. 12. juni
hvor børnehaven Møllehavens
fødselsdagsfest skulle fejres.
Dagen var længe ventet for vi
havde forinden talt med bør-
nene om hvad der skulle ske på
denne festdag. Forventnin-
gerne var store. Dagen startede
som så mange andre dage, dog
var der en forskel at mærke.
Børn og voksne summede rundt
som små travle honningbier for
at forberede dagens fest. Des-
uden var alle meget spændte og
kunne næsten ikke vente.

  Mange af børnene, både
drenge og piger, havde dagen
igennem talt om alverdens
smukke kjoler,  sejt tøj, gelé og
spænder der skulle i håret.
Nogle blev hentet tidligt for
overhovedet at kunne nå at
blive pyntet til fest.    Endelig
var dagen i børnehaven ved at
gå på hæld og vi begav os over
i Hallen. Hvad foregik der så i
hallen? Jo alle forældrene var in-
viteret derover samt ikke at for-
glemme den store attraktion
tryllekunstneren  Jesper Grønkjær.

 Han kunne, at dømme ef-
ter børnenes udtryk, tilråb og
mange grin sagtens leve op til

de store forventninger. Ja dette
gjaldt også de voksne som også
måtte trække på smilebåndet op
til flere gange. Tryllekunstne-
ren havde ofte brug for hjælp
fra børnene, med at trylle. Ofte
kunne han faktisk slet ikke
trylle, i stedet var det de dyg-
tige børn fra Møllehaven der
tryllede for ham. Når ret skal
være ret kunne han faktisk godt
trylle nogle gange, han tryllede
en rigtig sød hvid kanin frem
og han havde også et billede af
en mand der kunne snakke og
bevæge både øjne og mund. Da
forestillingen var forbi sang vi
fødselsdagssangen og begav
os så alle over på Rundmarken,
hvor grillen var varm til at riste
pølser og brød. Det hele var stil-
let an, salat, kartoffelsalat og
hamburgerryg uhhmm….

Vi var lige ved at sætte os
til rette på tæpper rundt om på
græsplænen, da vi i ét nu var
ved at blive oversvømmet af et
ordentligt regnskyl. I en vældig
hast blev alt organiseret og vi
fik alle tingene flyttet inden
døre.  Vi blev inden døre, dog
skulle man ud i regnen når „mad-
køen“ skulle besøges. Rundt
om på den sparsomme plads i
børnehaven sad vi så og nød
maden. Fantasien var stor (el-
ler var det rumlen i maven der
var stor ) og alt kunne derfor
bruges til at spise ved og på.
Lidt regn skulle bestemt ikke
skylle det gode festhumør væk
og hyggeligt og festligt var det
da også. Da alle maver var
fyldte var der tombola med
mange flotte præmier, så man
gik hverken tomhændet eller
tom mavet hjem.

For denne dag vil vi gerne
sige tak til alle der kom og alle
der gav en hjælpende hånd
med arrangementet.

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

ved personalet
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Efter en lang gåtur og
formiddagsmad på en græs-
plæne ankom vi til AVV.

Vi startede med frugt
og sodavand og fik forskel-
lige oplysninger om AVV.
Børnene var meget aktive
og ivrige efter at fortælle om
deres kendskab til AVV og
om at høre mere…….

Ude på selve AVV så
vi  hvordan papiraffald blev
læsset af i store dynger og
transporteret op af et bånd.
Derefter blev det presset
sammen så det næsten lig-
ner bigballer, bare med pa-
pir i.

Der var også massevis
af køleskabe , frysere o.s.v.
og vores „rundviser“ for-
talte hvordan de blev skilt
ad , sorteret og genbrugt.

Hos „flaskedamerne“
var der meget larm og de
havde høreværn på.

Så skulle vi over i en
anden afdeling og se de
store ovne , som brænder
alt det affald , som skralde-
bilerne kommer med. Ved
alle ovnene skulle vi have
orange sikkerhedshjelme
på . Vi var rigtig flotte. Ved
ovnene var der rigtig varmt,
mange trapper og langt op
til loftet.

Som afslutning gik vi
på opdagelse i genbrugs-
butikken , hvor vi købte
udklædningstøj og madras-
ser til vores nyindrettede
„hopperum“ i kælderen.

Alle børn og voksne
fik en flot kasket og en nøg-
lering med AVV logo på.

Kolonikaffe for vugge-

stuebørn og forældre.

Onsdag d. 28/5 var det ti-
den for Anemonernes årlige
heldagstur til vores kolonihave-
hus i Hjørring. Anna, Ida Sofie,
Anders og Nikolaj n. tog afsted
fra Harken kl. 9.30 sammen med
Søren k., Stig, Jennifer og Mar-
tin fra Klokkeblomsten.

Først skulle vi med bussen
til Hjørring, derefter gik vi hele
vejen ud til kolonihaven ved
Brønderup. Det var en laaang
gåtur for de små ben. På turen
gjorde vi mange stop. Vi kikkede
på myrer, blomster  og en gam-
mel mand med stok. Manden
var rigtig flink, og ville gerne
snakke med børnene.

Da vi nåede frem til koloni-
haven var det tid til at lege i
haven. Nogle  børn fangede „
flyvefisk „ og sommerfugle, an-
dre gravede i sandkassen eller
kørte med trillebør.

Den friske luft gjorde bør-
nene sultne og vi fandt mad-
pakkerne frem, og nød dem
udenfor ved havebordene.
Snart herefter var det tid til at
sige farvel til Klokkeblomsterne.
De skulle nemlig hjem i Mølle-
haven igen.

Vi andre gik på opda-
gelse, og fandt nogle solsik-
kefrø fra sidste år, som et par
af børnene hjalp med at så
og vande. Vi håber de vil gro,
selvom frøene ikke var nye!

 Efter en godnatsang
gik der ikke lang tid før alle
sov.

Hjemme i Møllehaven
havde de mindste vugge-
stuebørn sovet i deres bar-
nevogne, og kl 14.15 kom de
med taxa til kolonihaven.

Klokken 14.30 var vi alle
klar til at tage imod de foræl-
dre og søskende der duk-
kede op.

På terrassen nød vi
kaffe, saft og kage, og bør-
nene viste stolt, hvor de
havde sovet og leget, og der
var også tid til at lege lidt.
En skøn dag med hygge og
frisk luft!

Møllehaven 10år

Den 4. juni kunne
Møllehaven fejre sin 10 års
fødselsdag, men selve fød-
selsdagsfesten blev først
holdt torsdag d.12/6.

Tur til forbrændingsan-

lægget på Mandøvej.

Om eftermiddagen hav-
de vi inviteret de børn, som
startede i Møllehaven netop
for 10 år siden, til en lille
sammenkomst.

Børnene var vokset en
hel del siden vi sidst havde
set dem. Ja, mange var fak-
tisk vokset os over hove-
det.

Da børnene ankom, var
de rundt for at kigge på
gamle legesteder bla. kunne
de huske klatretræerne. Og
hurtigt blev de enige om, at
et af legehusene var blevet
vendt. (Det havde persona-
let faktisk glemt). Der blev
udvekslet rigtig mange
minder, -både de gode, de
sjove, de trælse osv.

Og som til en rigtig fød-
selsdag, blev der serveret
kagemand og sodavand,
inden alle børnene var invi-
teret med i hallen for at se
tryllekunstneren Jesper
Grønkjær.

Vi siger tak til børnene
for nogle gode timer, og kan
nu se frem til næste gang vi
skal mødes, -måske om 10
år, hvem ved?

BØRNEHAVEN
MØLLEHAVEN

ved personalet
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Dengang og så nu.

I forbindelse med vores besøg af de
„gamle“ børn, benyttede vi lejligheden til
at lave en lille sjov undersøgelse.

Hvad er h.h.v. det bedste og værste
ved at gå i børnehave? Det spørgsmål fik
vores „gamle“ samt vores nuværende
børn. Vi ville se om der var lighedspunk-
ter.

De „gamle“  huskede bedst: -skatte-
jagten, klatretæet, da vi lavede mælke-
kartonhuset, cirkus, koloni, popcorn over
bål, at man fik gode venner, mooncar.

Vores nuværende: -at lege med nogen,
lege med biler, tegne, knex, mooncar.

De „gamle“ mente at det værste var....-
kampen om mooncaren samt når man skulle
ud om vinteren.

Vores nuværende børn mente deri-
mod....-når nogen driller, når man ikke har
nogen at lege med, eller når nogen slår, at
rydde op.

Nu kan vi jo så se, om disse børn me-
ner det samme om 10 år.???

ÅRETS JULEFROKOST
  LØRDAG DEN 22. 11. 2003

Vi håber, at både private og

firmaer vil benytte sig af dette

tilbud i Vrejlev-Hæstrup Hallen

Billetsalget foregår mandag den
22. september 2003 fra kl. 19
Salg af billetter kan KUN ske
ved personligt fremmøde på
denne dato.
I lighed med tidligere år uddeles
der numre til de personer, der
står i kø og samtidig skal man
oplyse det antal billetter man
ønsker. Vi tror, der vil være rift
om de 700 billetter. Mød derfor
op i god tid, så du kan sikre dig
adgang til denne festlige aften.

Bestyrelsen

Vi gentager succesen fra de

forrige år og afholder julefro-

kost i Vrejlev-Hæstrup Hallen

lørdag den 22.11.  kl. 18.30-

02.00

Menu:
Maden leveres i år af
Tårs hotel. Anretningen
består bl.a. af:

2 slags sild
Torskeanretning
Grønlangkål
Glaseret juleskinke
Stort salatbord
Flødekartofler
Hjemmebagte flütes
Risálamande
Frisk frugt og nødder

Pris
 2

00
 k

r.

Billetsalg:

VREJLEV-HÆSTRUP
HALLEN

Nye børn på klokkeblomsten:

Emilia Fenger
Lyngholm, 3 år

Ninna Hecht-
Pedersen, 3 år.

Annonce
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Tag imod jeres gæster i foyeren og nyd
velkomstdrinken på balkonen med frit
udsyn til de flotte festdækkede borde.

I ”Den gamle Biograf” går hygge, historie og
charme op i en højere enhed og her er
plads til fest, dans og gode oplevelser.

Ud af huset:
Græsk, kinesisk, amerikansk eller mexicansk 

fra kr. 141,00 pr. kuvert

eller

”Ta’ selv buffet” 
fra kr. 110,00 pr. kuvert

Skal du holde 
fødselsdag – bryllup – familiefest 

konfirmation – reception – begravelseskaffe,
så ring til

Gamle Biograf
Den

Nygade 4 · 9760 Vrå · Tlf. 9898 1275

Forslag til fest-menu 
i ”Den gamle Biograf”:

Velkomstdrink
1/2 røget ørredfilet m. æggestand, reje og 

hjemmebagt brød
Farseret perlehønebryst, fyldt bagt kartoffel,

flødepaprikasauce,
årstidens grønsager og salat

Nøddekurv m. 2 slags sorbet is og frugt
Kaffebord med kransekage

Croissant m. reje-, hønse- og skinkefyld
Vin ad libitum

Dessertvin

Kr. 248,00 pr. kuvert 

eller

Vælg spændende ”Ta’ selv buffet” 
fra kr. 124,00 pr. kuvert

Vi har børnelege-hjørne
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Hele egnens

samlingssted

Sport og

fritid

ANNONCER

 



Turistkørsel i
 ind- og udland

Kørsel med Liftbus
Udflugtskørsel

Minibusser
Selskabskørsel

Saksager rejser
v/ Morten Saksager

Saksagervej 166
9760 Vrå

telefon 98982300

telefax 98988366

TODBJERG BUSSER NORD / TÅRS
TAXIHOVEDGADEN 112, POULSTRUP - 9760
VRÅ

TLF. 9898 8507
   9896 1701

FAX. 9898 8581
       - 9896 1995

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

Vorhøj Maskinstation

V/ Ole Østergård Poulsen

Terpetvej 490

9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99        98 98 85 99



Henning Kristiansen
Maskinstation

Smedievejen 56
9800 Hjørring

Tlf. 98 98 65 00
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SALG AF
HVIDEVARER
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ÅBNINGSTIDER DAGLIGT 7-22

Kontor & Papir
Hvidevold 2

9800 Hjørring
Tlf. 98 92 33 33

Telefax 98 92 33 28



LOKAL

bladet54

    REDAKTION
Ansvarshavende Niels Chr Scheel Lassen, Vrejl. Kirkevej 28, 9760 98986043
Foreningsstof og annoncer Erik Jess, Hovedgaden, 78, 97860 Vrå 98988063

          Lokalstof og redigering        Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå           98988027
Renskrivning for private Rita V. Frantsen, Tollestrup 98837919
Korrektur Kirsten Blichert

     LOKALSTOF
Bastholm/Tollestrup Lillian Toft Jensen,Bastholmmøllevej 31, 9760 V. 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
Høgsted Ernst Pedersen, Høgstedvej 66, , 9760 Vrå 98988211
Hæstrup Mølleby Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring 98986289
Rønnebjerg Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå 98988029
Poulstrup ingen meddeler

     FORENINGSSTOF
Børnenes jord Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
Harken borgerforening Niels Jørgen Nygaard, Hæstrup Hedevej 34, 9800 Hj. 98986257
HUGF Åse Hvidberg, Ålborgvej 603, 9760 Vrå 98986446
Hæstrup menighedsråd Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333
Møllehaven Ingelise Villumsen, Møllemarken 2, 9800 Hjørring 98986346
Poulstrup Badmintonklub Karen Thomsen, Ø. Stokbrovej 15, 9740 Jerslev 98831932
Poulstrup Borgerforening Søren Krogholm, Krogholmvej 151, 9760 Vrå 98988129
Poulstrup Rideklub Hans Jørgen Jensen, Hovedgaden 19, 9760 Vrå 98988491
Skolebestyrelsen, V-H skole Elin Christensen, Terpetvej 210, 9830 Tårs 98831205
Skovager Børnehaven Skovager, Skovager 7, 9760 Vrå 98988327
KFUM-Spejderne Lars Damgaard, Hovedgaden 51, Poulstrup, 9760 Vrå 98988567
Sport 81 Britta Bak, Græshedevej 40, 9760 Vrå 98986468
Støttef. f. Aktivitetscentret Nikoline Dietz, Hovedgaden 63, 9760 Vrå 98988085
V-H. folkedansere Helle Sørensen, Lindager 9, Poulstrup, 9760 Vrå 98988169
Vrejlev menighedsråd Knud Birch Andersen, Nedre Byvej 7F, 9760 Vrå 98988027

Lokalbladet er et upolitisk
egnsblad, der udgives af en kreds
af foreninger og institutioner i
Vrejlev-Hæstrup området.
Bladets formål er at formidle
nyhedsstof fra området, og at
støtte og synliggøre forenings-
livet og lokalsamfundet udadtil
og give en tidsdokumentation
for eftertiden.

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

Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1100 eksemplarer

NÆSTE NUMMER

STOF TIL
LOKALBALDET
Alle er velkomne til at indlevere,
hvad man har, stort eller småt, til
meddelerne eller redaktionen.
SIDSTE FRIST FOR
INDLEVERING ER:

         10. JANUAR
         01. APRIL

01. JULI
01. OKTOBER

AKTIVITETSKALENDEREN
1. nummer: 15. febr.-30. maj
2. nummer: 15. maj-30. aug.
3. nummer: 15. aug.-30. nov.
4. nummer: 15. nov.-01.marts.

Har du særlige aktiviteter, der
ligger ud over disse datoer, er du
velkommen til at medtage dem i
kalenderen.

Bladet udkommer
4 gange årligt ca.

20. FEBRUAR
20. MAJ
20. AUGUST
20. NOVEMBER

LOKALBLADET
VEJVISER

I et skab i  Spejderhuset i
Poulstrup dukkede en pokal op
- sikkert bragt ind til et loppe-
marked.

Lokalhistorisk Arkiv i Poulstrup
undersøgte, hvorfra pokalen
stammede, og der dukkede en
spændende historie op om
Poulstrup Idrætsforening fra
1924

Ønsker du fremover at mod-
tage Lokalbladet, men bor du
uden for området skal du blot
indbetale 100 kr. og oplyse din
adresse. Bladet sendes da
fremover med posten.

Ønsker du ekstra eksemplarer
af enkelte numre, kan disse
købes for 20 kr. så længe lager
haves hos Erik Jess. Du skal
blot selv hente bladene.
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FORENINGS
VEJVISER

SKOLEN
Vrejlev-Hæstrup  skole Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå 98988125
Skoleinspektør, privat Hanne Thorup, Harkenvej 3, 9760 Vrå 98998059
Viceskoleinspektøren kontoret.........................................................................98988421
Viceskoleinspektør, privat Arne Larsen-Ledet, Irisvej 1, 9760 Vrå 98982127
Lærerværelset ..................................................................................... 98988149
Skolens mønttelefon ..................................................................................... 98988223
Skolens telefax ..................................................................................... 98988308
Skoletandplejen .................................................................................... 98988158
Teknisk serviceleder .................................................................................... 98988651
Teknisk serviceleder privat Christian Højer Jørgensen, Elmager 3, 9760 Vrå 98988543
Skolevejlederen ..................................................................................... 98988202
Skolebiblioteket ..................................................................................... 98988662
Skolefritidsordningen ..................................................................................... 98988253
Juniorklubben ................................................................................... 98988367
Ungdomsskolen Bo Jensen, Hjabelundvej 176, 9740 Jerslev ............... 96468346
Skolebestyrelsen Poul Jess, Høgstedvej 160, 9760 Vrå........................... 98988267

DAGINSTITUTIONER
Møllehaven Møllemarken 2, 9800 Hjørring 98986346
Skovager Skovager 7, 9760 Vrå 98988327

PLEJEHJEM
Poulstruplund Hovedgaden 116A, Poulstrup, 9760 Vrå 98988040
Skovgården Ålborgvej 49, 9800 Hjørring 98922187

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

    Træffes bedst på hverdage kl. 12-13 (ikke mandag).
Kirkesanger Anders Boelt Kristensen, Gravensgade 23, 9700 Br. 98986801
Organist Thomas Abildgaard Hansen, Vrejlev Kirkevænge 1, Vrå 98988113

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

Hæstrup kirke:
           Menighedsrådet Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 98986333
            Graver Jørgen Christensen, Guldagervej 330, 9760 Vrå 98986052

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord Henrik Hansen, Lindager 17, 9760 Vrå 98988394
Harken Borgerforening Niels Jørgen Nygaard, Hæstrup Hedevej 34, 9800 Hj.    98986257
HUGF Hanne Lise Hansen, Ålborgvej 841, 9760 Vrå 98988610
Lokalhistorisk Forening Knud Pedersen, Gønderupvej 131, 9760 Vrå 98988034
Poulstrup Badmintonklub Klaus Nielsen, Haurholmvej 101, 9800 Hjørring 98986436
Poulstrup Borgerforening Søren Krogholm, Krogholmvej 151, 9760 Vrå 98988129
Poulstrup rideklub Mette Sørensen, Ø. Hjulskovvej 11 9740 Jerslev 98954713
KFUM-Spejderne Ole Kjærsgaard, Engkærvej 6, 9760 Vrå 98988582
Sport 81 Tom Bak, Saksagervej 302, )760 Vrå 98988583
Støttef. for  aktivitetscentret Nikoline Dietz, Hovedgaden 63, 9760 Vrå 98988085
V-H. Folkedansere Ingrid Vangsted, Saksagervej 301, 9860 Vrå 98988969
Ældregruppen i Poulstrup Edith Jess, Hovedgaden 78, 9760 Vrå 98988063

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

 MAIL-GUIDE

TID OG STED

SOGNEPRÆSTEN:
NCSL@km.dk
LOKALBLADET:
knud@birch-andersen.dk
e-jess@mail.tele.dk
NORDJYSKE
STIFTSTIDENDE:
lindager17@mail.tele.dk
SKOLEN:
vrejlevskole@hjoerringkom.dk
SPAREKASSEN
mail@sparV.dk.
SPORT 81:
pv81@tdcadsl.dk

LOKALHISTORISK
ARKIV:
Åbent:            mandag kl. 16-18

AKTIVITETSCENTRET:
Åbent: Tirsdage    11.30-16.00

Torsdage  8.30-16.00
Fredage       8.30-13.00

Damefrisør og foddame: Bestil
tid på tlf. 98988011

BOGBUSSEN:
Høgsted   mandag 16.10-16.50
Harken:  onsdag 16.10-16.35
Tollestrup:onsdag16.50-17.20
Poulstrup: mand.17.00-18.00

SPAREKASSEN
Hovedgaden 78, Poulstrup:
Mandag .............. 9.30-15.30
Tirsdag .............. 9.30-11.30
Torsdag ............. 9.30-17.30

MAIL-GUIDE

BØRNENES JORD:
www.ministrup.dk
KIRKERNE:
www.folkekirken.dk
PST:
www.pst-poulstrup.dk
SPAREKASSEN:
www.sparekassen-vendsyssel.dk

BOLIGER:
www.poulstrupboliger-dk

 WEB-GUIDE
SPORT81:
www.pv81.dk
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