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Støt op om Lokalbladet - giv dit bidrag
Vi håber at modtage mindt 150,- pr. husstand, men 
man må meget gerne betale mere.

Støt op om Lokalbladet og giv dit bidrag 
- p.t. mangler vi 8.000 kr. inden vi er 

på samme indtægt som i 2016
Sparekassen Vendsyssel 

konto 9070 - 4340 15 2889

På forhånd tusind tak 

Fra redaktionen

Forsidebilledet: 
Fra Ministrup - Børnenes Jords fødselsdag - der prøves 
kræfter med tyren...

Fra redaktionen:
Nummer 2 af årgang 2017 er nu udgivet og igen er det 
lykkedes at få både nyt og gammelt med.
Vi har oven i købet udvidet med 8 sider på grund af man-
ge artikler - TAK FOR DET.
Vi vil meget gerne have nye meddelere i de områder og 
landsbyer i sognene, hvor der i øjeblikket ingen medde-
lere er, så har du tid og lyst til at lave en artikel, eller 
skrive om stort og småt i din del af sognet, så kontakt 
redaktionen - gerne pr. mail. 
Vi vil især gerne ”genoplive” det gamle Gadespejlet, så vi 
kan præsentere nye beboere i vore sogne, så har du fået 
ny nabo, vil vi være glade for at få et tip. Det er selvfølge-
lig frivilligt om man vil præsenteres i Lokalbladet.
Vi samler alt materiale, både tekst og fotos, via vores 
mailadresse, og selv om du evt. har et indlæg, i ”gam-
meldags” papirudgave kan vi også håndtere det. 
Håndskrevet materiale kan altid afl everes i postkassen 
ved Sognehuset, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå. Husk 
at sætte navn og telefonnummer på, så vi kan kontakte 
dig hvis vi har spørgsmål.
Fremover skal alle indlæg til Lokalbladet sendes til den-
ne mailadresse:

lokalbladet9760@gmail.com
Vi håber stadig på rigtig mange indlæg i fremtiden via 
denne mailadresse, iøvrigt er du altid velkommen til at 
kontakte en af vore meddelere, som er opført sidst i bla-
det. De vil gerne være behjælpelige med indsendelse 
m.m.

Lokalbladets regnskab for 2016

Indtægter

Annoncører 51.220

Private frivillige indbetalinger 26.300

Abonnenter   9.100

Foreninger  7.700

Menighedsrådet/kirkeblad 30.000

Renteindtægt 0

Indtægter ialt 124.320

Udgifter

Trykning af blade 94.350

Distribution, omdeling og porto 16.752

Kontorudgifter   1.319

Diverse 1.885

Udgifter ialt 114.306

Resultat 10.014

Vi bringer hermed Lokalbladets regnskab for 2016,  
som det blev fremlagt på Multinetværkets årsmø-
de.
Som det ses, har vi i 2016 fået et pænt overskud 
takket være vore støtter, frivillige bidrag og annon-
cører m.fl . Vi håber dog stadig at lidt fl ere husstan-
de vil indbetale et frivilligt bidrag til bladets konto i 
Sparekassen Vendssyssel, så vi har mulighed for 
at lave bladet med endnu fl ere  sider - der er stof 
nok.
Dette nummer er udvidet med 8 sider, og det er 
muligt takket være overskuddet fra tidligere år.
Tidligere Lokalblade vil være fremlagt i våbenhuset 
ved Vrejlev kirke ved Klostermarkedet den 11. juni
Med venlig hilsen
Redaktionen bag 

Lokalbladet for Vrejlev og Hæstrup Sogne
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 PV Sport 81

I marts måned afholdt PV 81 den år-
lige generalforsamling. I år var det 
også med spisning og leg for børne-
ne i hallen.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Michael 
Grøn, mens Mia Elholm ikke ønskede 
genvalg. Øvrige medlemmer af be-
styrelsen forsætter også i 2017

Formandens beretning:
2016 har været endnu et begiven-
hedsrigt år for både Poulstrup og PV 
81. 
Friskolen har nu været i gang i et år 
og lidt mere, og det gode samarbejde 
mellem Friskolen og PV 81 fortsæt-
ter. I uge 30 stillede Friskolen kvit og 
frit sine lokaler til rådighed for Dana 
Cup, og der var et godt samarbejde 
mellem Friskolens ledelse, admini-
stration og ikke mindst de forældre 
fra friskolen som både deltog som 
hjælpere under selv Dana Cup, men 
som også både før og efter, deltog i 
forberedelse og oprydning.

DanCup
Dana Cup var også i 16 en stor 
mundfuld for PV 81. Igen var der over 
400 unge mennesker, som hver dag 
skulle bespises med morgenmad, og 
ikke mindst serviceres gennem op-
rydning, rengøring og salg i cafete-
riet. Nattevagterne gjorde igen i år et 
stort stykke arbejde – brandreglerne 
strammes fra år til år, så også der var 
der nok at se til.
Der skal lyde en stor tak fra bestyrel-
sen til de, der deltog som hjælpere i 
Dana Cup.
2016 var også en prøveklud på, hvor 
lidt eller hvor meget Dana Cup reelt 
kan give i indtægt. Alle de andre år, 
har dygtige folk været gode til at købe 
ind på forhånd, hente tilbud og få 
restpartier til gode priser. I 2016 holdt 
vi os til de mere og mere stramme 
regler der er, for os der afholder Dana 
Cup vedrørende indkøb, armbånd 
osv. Vi bliver mere og mere bundet op 
på faste leverandører, og chancen for 
lidt nemme økonomiske gevinster bli-
ver færre og færre. I 2016 gav Dana 
Cup et overskud på små 50.000, - 
regnes det ud på antal lagte timer, er 
timelønnen ikke særlig høj.
Det er samtidig ikke længere  specielt 
hensigtsmæssigt at afholde Dana 
Cup på skolen, dels fordi der jo både 
er vuggestue og børnehavebørn på 

skole i uge 30, og dels fordi indret-
ningen på Friskolen er tilrettelagt 
meget mere fl eksibelt og kunstne-
risk end tidligere, hvilket giver større 
arbejde både i forberedelse og ved 
oprydning. 
Samtidig er det gennem de sidste 
år blevet gradvist sværere og svæ-
rere at skaff e hjælpere til uge 30. Det 
betyder et tiltagende arbejdspres 
på færre mennesker, og lagt oveni i 
Summercamp, har bestyrelsen i PV 
81 besluttet at frasige sig Dana Cup 
for en periode. Vi må erkende, at vi 
ikke længere magter opgaven, og at 
det økonomiske udbytte simpelthen 

ikke står mål med arbejdsbyrden.
Pv 81 er heldigvis i god økonomisk 
stand, men alligevel vil de ca. 50.000 
kr som Dana Cup giver i indtægt 
komme til at mangle i årene frem-
over. Derfor vil bestyrelsen i 2017 og 
2018 arbejde på dels at kigge på ud-
gifter og indtægter, dels arbejde på, 
at skaff e andre indtægtsmuligheder.
PV 81 er fortsat en idrætsforening i 
god stand. Der er gang i de idrætsgre-
ne vi normalt har, men det kan mær-
kes, at det bliver sværere og svære-
re at skaff e den frivillige arbejdskraft. 
Både til vores 
arrangementer, 
men også på 
t ræners iden. 
Vi er jo ikke en 
idrætsforening 
der lokker med 
store lønnin-
ger, og masser 
af goder til de 
frivillige – det er 
et bevidst valg, 
da vi mener det 
er usandsynligt 
vigtigt, at de lo-

kale deltager i det daglige arbejde i 
den lokale afdeling – det skal være 
klart for alle, at tingene kun kan fun-
gere, hvis man involverer sig i de lo-
kale foreninger der er – for ellers dør 
de ud.

Lokal interesse
Derfor beder vi om, at fl ere fra 
Poulstrup og omegn vil interessere 
sig for, involvere sig i, og ikke mindst 
være aktive som både ledere, træne-
re og aktive. Eks. er der ikke mange 
lokale, der spiller badminton læn-
gere, selvom det er rørende billigt, 
og vores store Cross Dance/Zumba 
afdeling består mest af folk udefra.
Bestyrelsen i PV 81 trænger til nyt 
blod – idrætsforeningen og byen 
trænger til nyt blod, nye ideer, nye 
initiativer – der er brug for, at tilfl yt-
tere og yngre kræfter, der faktisk har 
tilknytning til foreningen gennem de-
res børn, begynder at tage over – så 
der fortsat kan sikres en god udvik-
ling i PV 81.
På trods af det, har 2016 stadig væ-
ret et godt år i PV– vi har haft gang i 
alle vores idrætsgrene, været en del 
af Summercamp, Dana Cup, støtte- 

Generalforsamling i PV Sport 81 2017.
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PV Sport 81

arrangement for Friskolen, aktiviteter 
til byfesten, og haft et par legeafte-
ner sammen med Børnenes Jord. 

Badminton
Vores badmintonafdeling har haft ca. 
25 ungdomsspillere i forårssæso-
nen, men efteråret har været mere 
stille. De 7 spillere træner om ons-
dagen, og har været til et lokalt be-
gynderstævne i Øster Brønderslev. 
Vi håber, at den indsats der foregår 
i Friskolens Sfo, hvor badminton er 
en stor aktivitet, smitter af, når ele-
verne når 4 klasse, og fortsætter i PV 
ungdom. 
Badminton søger for resten nye træ-
nere – i år har Henrik Smith været 
overgangstræner, fordi det ikke lyk-
kedes os at fi nde afl øsere for vores 
trænertrio, som stoppede i foråret 
16. Så går der et par mennesker 

i Poulstrup og omegn, som skulle 
have lyst til at være badmintontræ-
nere, så henvend jer til bestyrelsen 
snarest.

Fodbold
Fodbold ungdom kører godt. I de 
yngste rækker er der rigtig mange 
spillere, mens det kniber mere og 
mere, når de bliver ældre – der er 
ikke spillere nok i de årgange. Men 
dem vi har – de er til gengæld gode – 
der har været spillet 3 bold, 5 mands 
og 7 mands – og alle har klaret sig 
godt, og ikke mindst haft det sjovt. 
Tommy, Trine, Michael, Brian og Pe-
ter og nogle af de unge mennesker 
fra lokalområdet har været de bæ-
rende kræfter, og vi satser på at den 
gode udvikling fortsætter i ungdoms-
afdelingen. Der gøres et stort arbej-
de for at trække ungdomsspillere ind 
i fællesskabet, og det skal trænerne 
have stor tak for.
På seniorsiden kom der igen gang 

i et serie 6 hold takket være nogle 
af de lokale unge spillere. Der blev 
samlet et hold, som havde et stort 
ønske om at være mere selvstæn-
dige, end vores seriehold normalt 
er, men alt er gået godt – selvom de 
spiller i lyserødt !! Det er et hold der i 
høj grad lægger vægt på det sociale 

aspekt. Så stor cadeau til de ansvar-
lige. Og ligeså kan siges om oldboys 
og veteranholdet.
Oldboysholdet har en stabil stamme 
af spillere, og de er faktisk ret gode. 
I bedste startopstilling er de meget 
svære at slå – samtidig med at de 
er meget sociale. De er dog ikke helt 
så gode som veteranerne – de blev 
Vendsysselmestre i 2016 – VM som 
det kaldes, og fi k for første gang i en 
del år, en pokal med hjem til hylden 
– det var fantastisk fl ot.
Det er så godt, at de to hold fortsæt-
ter år efter år – tak til alle de invol-
verede.

Gymnastik
Gymnastikafdelingen har måttet 
skære lidt ned i år. Der har ikke væ-
ret energi til at starte så mange hold, 
men et par stykker er det blevet til, 
de har begge været godt besøgt, og 
de har hygget sig i gymnastiksalen.
Sidste år købte vi air track til klub-
ben, og vi er i høj grad interesserede 
i at få trænere der har lyst til at starte 
et springhold – så slå til og kontakt 
bestyrelsen, hvis I har lyst til det.

Cross Dance/Zumba
Cross Dance/Zumba er fortsat et af 
klubbens største aktiver. Karina har 
fortsat gang i både damer og et par 
enkelte herrer. Der har været bør-
nehold og forskellige store arrange-
menter i løbet af året – dejligt at se 
stor aktivitet også her.

Udlejning af borde og stole
Indkøb af borde og stole er vigtige at 
tænke på, når skole og PV afholder 
arrangementer. Det var en stor udgift 
i 2015 og 2016, men de er givet godt 
ud. Husk at det er meget billigt at leje 
borde og stole gennem PV 81.
I 2016 fi k vi opgraderet vores festtelt 

– det er nu totalt godkendt til udlej-
ning – så tænk også i de baner, når 
der skal holdes fi rmafest, eller konfi r-
mation – det er langt billigere at leje 
hos os, end hos andre udlejere.

Økonomi
Økonomisk har 2016 været et fi nt år. 
Summercamp gav igen i 16 et fl ot 
overskud – og det er vigtigt. Men 
mere vigtigt er det, at det hvert år i 
den uge lykkes at samle så mange 
frivillige fra både PV og lokalområdet 
som det gør. Ingen tvivl om, at uge 
26/27 er langt nemmere at skaff e 
hjælp i end i den store ferieuge 30, 
men alligevel, skal der lyde en kæm-
pe stor tak, til alle dem der melder 
sig hvert år til den hyggelige uge det 
er.
Danacup gav jo også lidt og alle af-
delinger har løbet rundt og enkelte 
endda givet et lille overskud.
Samlet set kommer PV 81 ud med et 
lille overskud i år – der har ikke væ-
ret samme antal store udgifter som 
i 2015.
Jeg vil gerne slutte af med at sige tak 
til trænere og bestyrelse for et godt 
år. 
Stor tak til alle de frivillige der hjælper 
til DanaCup og Summer camp, til de 
der tager dommertjanser, cafeterie-
vagter, kridter baner, hjælper til ved 
banedage og meget meget mere.

På vegne af bestyrelsen – 
formand Henrik Smith.
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Møllehaven

I Møllehaven har vi en del søskende, 
og vi oplever at de rigtig gerne vil være 
sammen i løbet af dagen her i Mølle-
haven. Derfor har vi dette forår valgt 
at lave et søskendenaturforløb. Vi vil i 
de kommende måneder bl.a. se om vi 
kan få små ting til at spire i vores høj-
bed på den lille legeplads, opbygge et 
insekthotel og lave Møllehavens egen 
indendørs Zoo. 
Der spirer allerede en nysgerrighed 
ved børnene. Den første gang vi sam-
lede fl okken, var vi på jagt efter dyr. 
Børnene havde travlt med at fi nde 

regnorme og gravede dybt efter dem. 

Der var også mange, der ville hjælpe 

med at klargøre højbedet. Hakken og 

riven var i høj kurs. Vi fi k startet op på 

at bygge vores insekthotel, her samle-

de børnene materialer fra legepladsen 

som skal lokke dyr til. 

Børnene er meget ivrige efter at have 

deres søster eller bror med i de opga-

ver vi har, så samarbejdet kører der 

ud af. De henter vand sammen og sår 

majs, spinat og andet grønt til vores 

lille køkkenhave. Undervejs får vi brug 

for hjælp fra børnenes forældre. Der 

er enkelte materialer som vi håber de 

kan hjælpe med at fi nde hjemme i ha-

verne.  

Vi håber at dette projekt vil munde ud 

i, at børnene bliver opmærksomme på 

hvilke dyr vi kan fi nde i vores haver, 

hvad de hedder og hvor de bor. Forhå-

bentlig oplever vi glæden ved at kun-

ne dyrke vores egen mad, og lærer lidt 

om hvad der skal til for at få noget til at 

vokse. Vi vil forsøge at fange nogle af 

disse oplevelser på fi lm, set fra børne-

højde, så en rolle som kameramand 

kan også komme i spil 

Naturprojekt med min søster/bror
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Gadespejlet

Græshedevej 140A
Her bor Marie og Ole Blichfeldt samt de-
res to børn, Helena på 6 år og Johan på 
3 år. Familien startede på Vingemarken 
i Møllebyen. Herfra gik turen til Sindal i 
nogle år og nu er familien vendt tilbage. 
Marie arbejder hos Kuvatek i Sindal, hvor 
hun sælger drikkevandskølere og Ole har 
sit eget fi rma, By Blichfeldt, hvor han pro-
ducerer lamper for den danske designer 
Nikolaj Toft. Helena går i O.C. på HPR og 
i sin fritid går hun til gymnastik i Harken 
Hallen på GymTeam holdet. Johan går i 
Humlebien i Børnehuset Møllehaven og 
glæder sig til efteråret, hvor han også 
starter til gymnastik. 

Hæstrupvej 74
Britt Boholt overtog d 1. oktober 2015, Hæstrup-
vej 74.
Britt der er 62 år, er født og opvokset i Asnæs 
St. på Sjælland, og har de sidste ca 20 år boet 
i Vendsyssel. Hun har 2 voksne børn, en datter 
i Hjørring og en søn i København og til efteråret 
kommer det 5. barnebarn. 
Britt er en meget aktiv gør det selv pige. Hun re-
noverer hus fra a-z, har omlagt hele haven, som 
er hendes store passion, og fi k lige efter nytår en 
hundehvalp, Debbi, som hun går til konkurrence 
træning med i PH- Vendelbo ( politihundeforenin-
gen i Sæby)  Derudover, spiller hun bridge og 
elsker at lave alt håndarbejde.
Lokalbladet ønsker jer velkommen, og håber I 
bliver glade for at bo her

Øverst Helena og Johan og nederst ses den hvide ”Bambi”, 
som Marie og Ole har i baghaven

Britt og Debbi nyder 
hinandens selskab
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Gadespejlet

Aalborgvej 345
Den 1. februar 2017,  overtog Anne 
Mette, Lasse og Johanne Marie Ug-
gerhøj Bertelsen Debbel, Ålborgvej 
345 i Hæstrup.
Anne Mette 31 år, er fra Hørmested, 
er uddannet pædagog, og er pt på 
barsel med Johanne, der er 7 mdr. 
gammel.
Lasse 27 år, er fra Harken, arbejder 
som murearbejdsmand hos Nordjysk 
beton teknik i Hjørring.
Anne Mette og Lasse blev gift i 
Vrejlev Kirke d. 13 juni 2015.
De føler begge to de er fl yttet det helt 
rigtige sted hen, efter de har boet i 
lejlighed på 2. sal i Hjørring. Den-
gang nød de at være i deres koloni-
havehus i Eriksminde om sommeren. 
Lokalbladet ønsker jer velkommen 
og håber I bliver glade for at bo i om-
rådet.

Hæstrupvej 92
Den 22 marts 2016, landede stor-
ken på Hæstrupvej 92, med Albert 
i næbbet. I huset bor i forvejen Stin-
ne, Christian og Alfred.
Alfred, der bliver 3 år d 27 april, går 
i Harken Privat Dagpleje hos Jette 
Steff ensen, sammen med Albert. 
Drengene har meget glæde af at 
være sammen hos Jette, men fra 
1. maj begynder Alfred i børnehave 
i Poulstrup Friskole. Det glæder 
han sig til, han har sammen med 
Jette og de andre legekammerater 
fra dagplejen, besøgt børnehaven 
mange gange.
Den 10 januar 2017, begyndte Stin-
ne i sit nye job som butikschef hos 
Profi l Optik i Brønderslev. Der er 3 
ansatte, og det er et udfordrende, 
travlt og spændende job, som hun 
er meget glad for.
Christian begyndte 1. februar 2017, 
i nyt job ved Jobcenter Brønderslev, 
som virksomhedskonsulent. Det in-
debærer bl.a kontakt til virksomhe-
der med henblik på job til de ledige, 
og en opfølgning på forløbet.

Fritiden, som de nu har fået lidt mere af sammen, med de nye job, bruger 
de primært i sommerhuset i Hune. Det er pt under ombygning, så de glæder 
sig alle 4 til det bliver helt færdigt.

Albert og Alfred 

Anne Mette, Lasse og Johanne Marie
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PV Sommercamp

Allerede inden Sommercamp 2016 
var vel overstået havde vi de første 
tilmeldinger til Sommercamp 2017, 
det må siges at være en eftertrag-
tet ”vare” vi har ”produceret” her i 
Poulstrup.  For at deltage i Sommer-
campen i Poulstrup, som jo arrange-
res for forhandlere af Forever Living 
Products, skal deltagerne lave en 
forhåndsreservation hos organisati-
onen Forever, og da de blev udbudt 
på campens sidste dag i 2016 var 
der på få minutter forhåndsreserve-
ret over 800 billetter.
Så mange kommer der nok ikke, 
men vi er helt sikre på at der kom-
mer mange, det er stadig os der sæt-
ter begrænsningen for, hvor mange 
vi kan rumme i hallen, skolen og på 
vores ”lokale campingpladser” altså 
fodboldbanerne. 
Vi regner med at der kommer om-
kring 500 voksne inkl. de mange 
hjælpere og gæstetalerne som Kim 
Madsen har med – der er arrangeret 
mange aktiviteter for de ca. 75 børn, 
der er med til Sommercampen. Bl.a 
arrangeres der en heldagstur til Få-
rup Sommerland.
Foreningen PV Sommercamp er al-
lerede nu i fuld gang med at sørge 
for de forskellige tilladelser og be-
stille det udstyr og mad, vi får brug 
i uge 26 – sommercampen afvikles 
fra torsdag den 29. juni til søndag 
den 2. juli, men nogle vælger at an-
komme allerede onsdag den 28. juni
Vi har jo før bevist, at vi kan klare 
opgaven, så bestyrelsen er fuld af 
fortrøstning, vi håber selvfølgelig 
igen i år på godt sommervejr i de 
dage sommercampen varer, men 
det allervigtigste er, at vi har brug for 
rigtig mange lokale hjælpere.
Opgaverne er mange, der skal ret-
tes an til alle måltider, brygges 
kaff e, sælges øl, vand m.m. Hal-

lens cafeteria er åbent under hele 

campen, og der sælges en del pøl-

ser, pommes frites, toast m.m. Når 

gæsterne ankommer skal de vises 

på plads enten på skolen eller cam-

pingpladsen. Vi skal sørge for, at 

toiletter og toiletvogne er rene og 

meget, meget mere.

Vi håber derfor at alle vil tage godt 

imod en henvendelse om at give et 

Sommercamp 2017

nap med ved sommercampen, for 

uden hjælp fra frivillige kan vi ikke 

gennemføre sommercampen med 

ligeså godt et resultat som sidste år, 

hvor vi skaff ede over 240.000 kr. til 

foreningsarbejdet omkring sport og 

hal i Poulstrup. 

Vi glæder os til at modtage delta-

gerne i Sommercamp 2017  og ser 

frem til en rigtig god ”festuge” med 

masser af grin og social samvær 

og selvfølgelig også lidt hårdt ar-

bejde…..

På PV Sommercamp vegne
Inger Hansen
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HarkenUGF

Så var tiden kommet til sæsonafslut-
ning på gymnastik, det var nu der 
skulle vises, hvad man havde lært. 
Der blev stillet op til indmarch, anført 
af Marcus og Tobias med fanerne. 
De sørgede også for at alle mand, 
store som små blev varmet op inden 
programmet gik i gang. Puslingene 
lagde ud som de første, og de viste 
alt det de havde lært af spring, kol-
bøtter – forlæns og baglæns osv. 

Lokalopvisning i 
Harken Hallen
den 7. april 2017

Da de var halvvejs kom forældre/barn 
ind, og de mindste fulgte godt i hælene 
af de større, med lidt hjælp fra hjælpe-
instruktørerne. Så var det tid til de æld-
ste børn – GymTeam og de gav den 
max gas med spring, hop, armgang og 

Så begynder vi

Lidt opvarmning skal der til Alle er med

Puslinge starter

Der skal balance til

Forældre - barn kommer med

Gym Team

Og der hjælpes lidt til



  Lokalbladet 11

HarkenUGF

vindmøller. Næste hold på gulvet var vores atletiske Herretons, 
som kører den fuldt ud. Lidt blå mærker skal der til for ligesom 
at vise, man giver den hele armen og får pulsen op. Som en 
dejlig tradition slutter vi opvisningen med Retroholdet fra SHI/
TUI. Til trods for den lave højde i hallen, springes der med en 
kraft uden lige. Der blev takket af og givet gaver til vores super 
instruktører og hjælpeinstruktøer. Igen i år havde vi fællesspis-
ning med efterfølgende popcorn i cafeteriet og kaff e med hjem-

mebagte kager i hallen, og det var der 80 der hyggede sig med.

Og der hjælpes lidt til

Venter spændt på deres tur

Dejlig opbakning fra publikum

Herre Tons

Gæsteholdet - Retroholdet

Udmarch Så spiser vi

I tilfælde af regn

Der kæmpes
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Aktivitetscenter

Onsdag d. 25. januar
Foredrag ved Bjarne Thorndal, 
som fortalte om helte og skurke i 
Nordjylland. Han fortalte bl.a om 
en redningsaktion ved Skagen, 
det har været noget mere be-
sværligt dengang i 1800-tallene, 
men nogle rigtig seje mænd, og 
så selvfølgelig også nogle skurke. 
Bl.a en ung mand som blev SS-er 
under krigen. Spændende efter-
middag med en rigtig god fortæl-
ler.

Onsdag den 15. februar
Årets første ”spis-sammen”, hvor 
vi havde samlet 47 personer til 
kalvefi let med dertil hørende, og 
til dessert sveskegrød. Snakken 
gik lystigt, der var næsten ikke tid 
til at synge, helt igennem en rigtig 
god aften.

Tirsdag den 28. februar
Første banko i 2017 som sæd-
vanligt godt besøgt og sloganet 
blev ”boller i karry” - sjov eftermid-
dag.

Nyt fra Aktivitetscenteret

Godt fremmøde til generalforsamlingen

Spis-sammen 15. februar Kreativ dag i Sindal

Klar til foredrag med Bjarne Thordal

Spis-sammen 15. februar med rigtig god tilslutning Foredrag med Arne Boelt 14. marts
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Aktivitetscenter

Tirsdag den 7. marts 
Vores årlige generalforsamling 
med gule ærter fra Bondestuen. 
Mange var mødt op - dejligt når der 
støttes op.

Onsdag d. 8. marts
Så skulle der være kreativ dag i 
Sindal, det er altid spændende og 
hyggeligt at mødes med nogle fra 
de andre huse og udveksle nye 
ideer og så går snakken så godt.

Tirsdag d. 14. marts
Foredrag ved Arne Boelt som for-
talte hvordan hans liv har formet 
sig fra barndom og til i dag som 
borgmester. Man kan godt blive 
til noget selvom barndommen har 
været lidt kaotisk. Super god for-
tæller - godt fremmøde og så fi k vi 
rå gulerodskage.

Fredag den 24. marts.
Sammen med borgerforeningen 
havde vi koncert med Slåbrok trio, 
god musik, godt smørrebrød, god 
stemning, en hyggelig og fornøjelig 
aften.

Godt fremmøde til foredrag med Arne Boelt

Fuldt hus til Slåbrok Band i Poulstrup 
forsamlingshus

Fra generalforsamling 7. marts
Årets første spis-sammen
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Botilbud Poulstruplund

Poulstruplund

Den 1. marts 2017 fejrede Botil-
buddet Poulstruplund sin 3 års 
fødselsdag. Poulstuplund er et 
botilbud for 12 borgere, der har 
brug for støtte i deres dagligdag.
Vi er glade for at bo her i 
Poulstrup, vi har mange aktivi-
teter ud af huset og der er fl ere 
muligheder i Poulstrup. 
Vi oplever, at vi har et godt sam-
arbejde med Poulstrup rideskole 
og friskolen, hvor vi låner gym-
nastiksalen, desuden benytter vi 
Klosterruten meget og har glæ-
de af Poulstrup fi skepark.

Når vi benytter os af nærområ-

det, mødes vi med smil og ven-

lighed på vores vej.

Vi har på Poulstruplund fået 

etableret en sansehave sam-

men med borgerne, desuden 

har vi fået et bålsted, hvor vi 

laver mad udenfor hver fre-

dag, så hvis det dufter godt 

herfra en gang i mellem, så 

ved I hvorfor.

Her i foråret har vi for første 

gang været med til Loppe-

marked i Poulstup hallen. Vi 

fi k sammen med borgerne og 

personalet samlet så meget, 

at vi fi k en stand til alle vores 

ting.  

Det var en rigtig god oplevelse 

for borgerne her, og vi kunne 

mærke at vi var en del af lokal-

samfundet. Folk var meget inte-

resseret i os og hvad vi var for 

nogle. 

Vi håber, at vi fremadrettet også 

vil møde den venlighed vi altid 

oplever, når vi bevæger os rundt 

i Poulstrup og omegn. 
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Klostermarked

Søndag d. 11. juni 2017 åbner vi 
dørene til årets klostermarked på 
Vrejlev Kloster
Sædvanen tro er dørene åbne fra kl. 
10 til 16. Der vil i år være over 50 for-
skellige boder, hvorfra der sælges og 
udstilles kunsthåndværk, lokale fø-
devarer, beklædning samt planter og 
maskiner til haven.
Der vil i løbet af dagen være rundvis-
ninger på gården med fortællin-
ger om klosterets historie, land-
bruget og Ingstrup Mejeri.
I børneafdelingen af haven vil 
der være kaniner, høns, kalve, 
grise og får, der kan klappes. 
Poulstrup Rideskole sørger for 
ponytrækning og Poulstrup Fri-
skole og Børnehus sørger for 
ansigtsmaling, snobrødsbag-
ning, fl ødebollekast og andre 
aktiviteter. Medens de mindste 
er underholdt sørger Støtte-
foreningen for Poulstrup Friskole og 
Børnehus for, at der kan købes en 
frokostplatte, samt kaff e og kage i 
klosterets riddersal.
SHI Hjørrings landsdelsjuniorhold la-
ver en fl ot og energisk gymnastikop-
visning på plænen i haven.
Der vil i haven desuden udstilles bi-
ler, veterantraktorer og blive fremvist 
og demonstreret havemaskiner.
Schwåmpi’s Venner sætter markeds-
stemningen i gårdspladsen med irsk 
folkemusik. Der kan købes forfrisk-
ninger og pølser fra grillen.
I Vrejlev Kirke vil der være gudstjene-
ste kl. 10.30 og der vil i løbet af da-
gen være rundvisninger på kirkegår-
den og et kirkegårdsløb med opgaver 
undervejs.

På www.klostermarked.dk og på 
facebook under ”Vrejlev Klostermar-
ked” kan man følge med i forbere-
delserne og se nyt om de forskellige 
udstillere.
Vi håber at mange lokale vil kigge 
forbi d. 11. juni og vil invitere venner 
og familie med til en god og hyggelig 
markedsdag. 

Stemningsbilleder
fra Klostermarked
2016

Vrejlev Klostermarked
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Poulstrup Friskole og Børnehus

Vi havde en fantastisk emneuge og skolefest med ca. 300 forventningsfulde 
elever og forældre. 

Ugen op til festen havde alle elever 
og lærere haft emneuge om “Vikin-
getiden”. 
Hver morgensamling begyndte med 
at skoleleder Kristian holdt et oplæg 
om vikingetiden. Herefter summede 
dagene af forskellige relevante akti-
viteter fra tiden. 
Der blev produceret skjold, sværd, 
hjelme, runer i ler, smykker, og der 
blev lavet mad over bål.  Nogle ele-
ver lavede et spøgelsestog i kælde-
ren, og et af klasseværelserne blev 
omdannet til diskotek.
Andre elever stod for at stille borde 

og stole op til den store aften.  
Maden blev indkøbt, tilberedt og 
serveret af skolens fædre-madklub 
ved navn “ Nak og æd”, de havde 
virkelig lagt sig i selen for at lave et 
lækkert måltid mad i aftenens an-
ledning. Overskuddet går til skolens 
madlavningslokale.
Og vi må sige de fi k travlt, hvilket 
bedst illustreres ved at vise følgen-
de billeder.
Efter den gode mad begyndte alle 
skoleeleverne at søge mod sce-
nen, men lige inden børnene skulle 
synge, kom Marian og Kai til mikro-
fonen. De stod klar til at overrække 
Kristian en stor check, som illustre-
rede den pose penge med 3.744kr i, 
som de store grillentusiaster havde 
samlet sammen ved at sælge hjem-
melavede pulled pork burgere til det 
årlige loppemarked i Poulstrup, som 
løb af stablen d. 1. april.
Kristian takkede mange gange for 
det store engagement, Marian og 
Kai har ydet til Poulstrup Friskole 
og Børnehus, trods de er nye tilfl yt-
tere til byen og ikke selv har børn på 
skolen. Vi er så taknemmelige.
Så kom turen til vores dejlige børn. 
De sang af deres lungers fulde kraft 
til stor glæde for alle tilskuerne
Der var festklædte børn overalt. 
Tak til alle for en dejlig uge og af-
ten, hvis nogle af jer ikke har set 
lærernes optræden, kan den ses 
på Poulstrup Friskole og Børnehus´ 
side.

Skolefest d. 20. april

Så er der tid til spisning

Benny og Thomas har travlt ved grillen

Daniel, Benny og Brian krydrer oksekødet

Flæskestege på rad

Oksekød i lange baner
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Poulstrup Friskole og Børnehus

Der var festklædte børn overalt. Her er det 
Almine og Maria der stråler

Så kom turen til vores dejlige børn, de sang af deres lungers fulde kraft

Kristian takkede Marian og Kai mange gange for 
det store engagement

Marian og Kai overrakte skolen en stor check

Virkelig lækker mad
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Poulstrup Friskole og Børnehus

Eleverne fra Poulstrup Friskole & 
Børnehus havde endnu engang en 
fantastisk oplevelse ved deltagelsen 
i årets fi nale til Madkamp. Formålet 
med projekt Madkamp er at styrke 
madkundskabsfagets faglighed og 
position i skolen. I Madkamp arbej-
der eleverne eksperimenterende og 
undersøgende og styrker både egne 
og fællesskabets faglighed og trivsel. 
Med fokus på innovation, faglighed 
og en høj grad af elevdeltagelse er 

ambitionerne at fremme elevernes 
lyst og kundskab i forhold til mad, 
måltider og formidling.
Motivationen er høj for eleverne, når 
de får lov til at være medbestemmen-
de og få indfl ydelse. De blomstrer op, 
når de får mulighed for at vælge og 
tage stilling. Det er jo dejligt med ak-
tive elever.
Projektet leder frem mod en konkur-
rence, hvor man møder andre skole-
klasser, som også har arbejdet med 
undervisningsmaterialet til Madkamp. 
Først skal man indsende materialer, 
hvor man viser, hvordan man har ar-
bejdet med årets tema.
Herefter bliver der udvalgt 2 skoler, 
som skal repræsentere den lands-
del, de nu kommer fra. Finalen blev 
afholdt i Odense på Kold College, 
d. 30.april 2017. Eleverne fra 7.-8.
klasse indsendte en fi lm på 10 min., 
hvor de havde lavet deres eget Mad-
magasin. Det var rigtig godt lavet, de 

Madkamp - Danmarksmesterskaberne i madkundskab

var både humoristiske og fi k formid-
let god viden om årets emne. Derfor 
var vi igen i år heldige, at blive ud-
valgt til at skulle repræsentere Nord-
jylland. Vi fi k endda en fi n hilsen fra 
vores borgmester, Arne Boelt, som 
ønskede os held og lykke med kon-
kurrencen.
Vi blev meget glade og stolte, og så 
var det bare med at komme i gang 
med det videre arbejde i Madkund-
skabslokalet.

Årets tema var Bælgfrugter og bæ-
redygtighed. Eleverne arbejdede 
med mange forskellige sider af em-
net. Der blev dyrket spirer og lavet 
spændende retter. De lærte om hvor 
meget fødevarer forurener, og hvilke 

tanker og overvejelser man kan gøre 
sig, når man skal tage madvalg som 
en bevidst bæredygtig forbruger. De 
lærte at undersøge en fødevarers 
klimaaftryk, så de afslutningsvis blev 
klar til at sammensætte og designe 
deres egen bæredygtige ret med 
bælgfrugter.
Lotte vores naturfagslærer, hun un-
derviste dem i hvordan kroppen 
reagerer og optager proteiner. Så 
kom vi ind på, hvad det sige at være 
vegetar eller veganer. Eleverne var 
meget interesseret i emnet, dog er 
der vist ikke nogen af dem, som lige-
frem bliver veganere. Her i Poulstrup 
kan vi godt lide at spise kød;-)
Eleverne i 7.-8.klasse blev meget 
klogere på bæredygtighed, og fi k 
smagt på mange forskellige bælg-
frugter. Det endte ud med disse 
spændende retter, som vi havde 
med til DM i Madkundskab:
- En spiselig ske med en bælgfrugt-
salat og et lille stykke laks
- Boller med linser og bønner
- Chili con kærlighed (med mange 
forskellige slags bønner, linser og 
kikærter.
Der var naturligvis ingen kød i retten)
- Hjemmelavede nachos med soya-
cremefraiche
- Bælgfrugtdessert - lavet med års-
tidens æbler, lidt knas og en soya-
skum på toppen
Det hele smagte meget, meget læk-
kert!
Eleverne arbejdede også med at lave 
en fl ot stand og bord, hvor deres retter 

af Susanne Skovbo Larsen
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Poulstrup Friskole og Børnehus

skulle præsenteres. De lavede et 
stort fjernsyn, hvor der var et stort 
billede af jorden. Det var symbolet 
på, at det var en præsentation, der 
tog udgangspunkt i deres program: 
Mad med omtanke! Formidlingen 
var således med to elever der 
optrådte som værter. De andre 
elever havde så hver deres indslag 
i programmet. Der var nogle som 
lavede mad og fremlagde retterne, 
mens andre var professorer i bæ-
redygtighed, nogen var sundheds-
eksperter, nogen dyrkede spirerne 
og fremlagde så det. Der var en 
rolle til alle. Eleverne fra Poulstrup 
Friskole & Børnehus lavede en 
fremragende formidling.
Det var endda til trods for, at der 
var mange som stod og overvæ-
rede fremlæggelsen. Alle talte 
frit fra hjertet og de fi k formidlet 
en høj viden indenfor området. 
Jeg var meget stolt af dem!
Der var også en stor forældre-
opbakning. Det er fantastisk, at 
mange vælger at tage en dag fri 
og så følge deres barn. Det be-

tyder så utroligt meget for dem, og for os som skole 
i det hele taget. Det er vi altså gode til i Poulstrup. 
Det er dejligt at være en del af et varmt og stærkt 
fællesskab.
Det var spændende at se, hvad de andre klasser 
havde fundet på. Vi fi k også lov til at møde kendis-
ser som Tim Vladimir og Micki Cheng fra Den Store 
Bagedyst. Ja, selveste Miljø- og Fødevareminister, 
Esben Lunde Larsen, var der også. Så vi fi k en 
masse gode oplevelser.
Vi var så heldige, at vi fi k en fl ot 2.plads.
Dommerne sagde følgende:
Poulstrup Friskole & Børnehus, 2. plads
»Klassen fi k en fl ot andenplads på baggrund af en 
rigtig fl ot præstation. Holdet leverede en fl ot faglig 
formidling af et komplekst emne, og det blev gjort 
med humor. Det var tydeligt at mærke, at eleverne 
havde opnået stor indsigt i temaet, og at de havde 
opnået et højt refl eksionsniveau, hvilket også trådte 
klart frem i deres præsentation. Derudover udmær-
kede klassen sig ved at have lavet nogle lækre, luf-
tige boller med bælgfrugter samt en meget velsma-
gende dessert, der var en fortolkning af traditionel 
æblegrød i bælgfrugter og bæredygtighedens tegn«
Det var en helt fantastisk dag, og hvor var det bare 
dejligt at komme hjem med en
podieplads. Man kan forøvrigt møde klassen i Mad-
bazaren på Hjørring Dyrskue og smage på nogle af 
resultaterne. Vi medbringer bl.a. vores Lækre Chili 
con Kærlighed:-)

Stolte elever fremviser det fl otte 
diplom

Der var stor forældreopbakning i Odense
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I uge 16, hvor skolen har arbejdet 
med vikingetiden, har Børnehuset 
haft fokus på emnet: ” I gamle dage”. 
Læreplantemaet i Børnehuset for 
marts og april mdr. er kulturelle ud-
tryksformer og værdier. Her giver det 
god mening at snakke om den ud-
vikling der her været gennem tiden 
og at børnene får viden om deres 
historie. 
Derfor kom Skattekisten med ud på 
legepladsen, heri var der mange 
spændende ting fra gamle dage.
Blandt andet et skrin fra 1789, som 
måske er blevet brugt til at gemme 
små ”skatte” i, fx et stykke rav, en 
smuk sten osv. 
Vi kiggede også på et gammelt pe-
nalhus og vi fi k en snak om at en 
gang brugte vi fjer til at skrive med, 
siden hen kom grifl en, herefter fylde
pen osv.

Vi så på et sølvskjold, som man 
brugte til at sy inden i mandens fi ne 
jakke. Herpå stod mandens initialer. 
Den gang havde manden kun den 
ene jakke/frakke og den skulle holde 
i mange år. Det kan være lidt svært 
at forstå i dag, hvor vi har rigtig me-
get tøj i skabet
Vi fi k også set og snakket om gamle 
piber, bøger, briller, krøllejern, bar-
bergrej, rationeringsmærker osv. 
Vi snakkede om at der ofte var rigtig 
mange søskende i en famile, og at 
der ikke var råd til store gaver til jul 
og fødselsdage.

I gamle dage 

Børnene var meget interesse-
ret i de forskellige ting og hvad 
de skulle bruges til.
En af dagene søgte børnene 
efter skatte med en metalde-
tektor.  Og der blev gjort klar til 
den store skolefest, hvor alle 
Børnehusets børn og forældre 
også deltog. 

Gammelt penalhus

Sølvskjold, som man syede i mandens 
fi ne jakke.

Skattekisten kom med ud på legepladsen

Poulstrup Friskole og Børnehus

Skrin fra 1789
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Søndag den 18. juni 2017 fejres 
Børnenes Jords fødselsdag på le-
gepladsen i Poulstrup.
Det bliver en dag med masser af 
sjove aktiviteter, såsom fodboldtur-
nering, konkurrencer, lege, kage-
konkurrence og ikke mindst vores 
Lykkehjul med mange fl otte gevin-
ster.
I år vil der være to lykkehjulsspil, et 
med børnevenlige gevinster og et 
med gevinster, som er rettet mod de 
ældre teenagere og voksne.
Alle gevinster er sponseret af vores 
uundværlige lokale erhvervsdriven-
de i Poulstrup og omegn og samti-
dig får vi også fl ot støtte fra andre 
steder i landet.
I teltet vil man, som vanligt, kunne 
købe forfriskninger og få sig en hyg-
gelig snak ved de opstillede borde.

Børnenes Jords fødselsdag

Sankt Hans aften på Børnenes Jord
Fredag den 23. juni samles vi traditionen tro til Sankt Hans på 
legepladsen.
Nærmere info om fødselsdag og Sankt Hans vil blive slået op 
på Facebook gruppen – Børnenes Jord – Ministrup.
Der vil samtidig blive sat plakater op ved hal, skole og forsam-
lingshus i byen.
Vi håber, at se rigtig mange til et par dejlige dage på Børnenes 
Jord i Poulstrup.

Stemningsbilleder fra tidli-
gere fødselsdage og Sankt 
Hans aftener på Ministrup i 
Poulstrup

Børnenes Jord - Ministrup
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Det oprindelige navn på gården 
i Årup er Saxager. Navnet skulle 
være opstået ud fra, at jorden er så 
skarp som en sax/saks.
Saxager er en gammel gård med en 
historie, der går meget langt tilbage. 
Saxager er første gang nævnt i Eli-
ne Gøyes jordebog fra 1552. Eline 
Gøyes far, Mogens Gøye, var en af 
Danmarks største gods- og jordbe-
siddere. Datteren Eline Gøye skrev 
danmarkshistorie ved at notere alle 
sin fars gods- og jordbesiddelser 
ned i en bog og det er så her Saxa-
ger optræder første gang.

I bogen ”Mindeværket Danske 
Landmænd og deres indsats” fra 
1945 er det nævnt, at Ellen Mar-
svin (1572-1649) har ejet Saxager, 
hvordan det hænger sammen er lidt 
uvist. Hun var gift med godsbesid-
der Ludvig Munk. Efter hans død i 
1602 giftede hun sig med lensman-
den Knud Eriksen Rud. Fire år se-
nere var hun igen enke. Herefter 
koncentrerede hun sig om at købe 
herregårde og godser op og blev 
meget velhavende. Hendes afdøde 
mands bror Peder Munk ejede 1618 
en del af Vrejlev Kloster, hvor Saxa-
ger som fæstegård hørte under, må-
ske har hun der ejet den anden del. 
Hendes søster Else Marsvin ejede 
1/3 Hæstrupgård Hovedgård samt 
Hjermitslevgård og en del fl ere.
I 1626 bestod Årup kun af 7 gårde 
(inkl. Saxager) samt 1 hus. Stør-
relsen af en gård blev dengang op-

gjort i hartkorn. Saxager var på 4 tdr. 
hartkorn 3 skæpper 1 fjerdingkar 2 
album.
Når man som fæstebonde indgik et 
fæstemål betalte man et indfæste 
(indskud). Hvis fæstemålet ophørte 
inden 30 år var gået fi k man en vis 

part tilbage. Ud over indfæstet betal-

te man hvert år landgilde (leje). Ved 

indgåelse af fæstemålet, blev gården 

med løsøre synet af 2 skønsmænd, 

det samme når fæstemålet ophørte, 

hvis der var sket en forbedring i form 

af nybyggeri eller andet, fi k fæsteren 

en kompensation omvendt skulle 

fæsteren betale ved en forringelse. 

For Saxager skulle der årligt svares 

16 rigsdaler i landgilde, som forfaldt 

hvert år til mortensdag. Derforuden 

kongelige skatter samt tjenester til 

hovedgården Vrejlev Kloster. End-

videre skal fæsteren være husbond 

eller dennes udsendte hørig og lydig.

Fæsterne på Saxager fra 1655:

1655 – 1669 Otte Pedersen – dom-

mer til Vrejlev Birke Ting.

1669 – 1674 Søren Willumsen, han 

var sagfører i Brønderslev – beskre-

vet som en udsvævende mand, der 

var sin kone utro og forødte hendes 

formue, hvorefter hun fl yttede og 
de blev skilt. Han kom derefter i re-
stance for landgilde til Vrejlev Kloster 
for 48 rigsdaler og dermed ophørte 
fæstet.
Omkring 1670 indførte Chr. V. en ny 
hærreform, hvorved der blev udvalgt 
gårde – såkaldte ryttergårde, som 
skulle stille med 1 fuldt udrustet ryt-
ter. Saxager var en af de gårde, der 
blev udvalgt til ryttergård. Det fi k kon-

sekvens for næste fæster Benedicte 

Seehsted og hendes mand Mogens 

Marsvin. Mogens Marsvin var ritme-

ster ved nordre jyske nationale ryt-

terregiment og var med i slaget ved 

Lund 1676, hvor han bliver dræbt 

– 26 år gammel. Benedicte bliver 

tilsyneladende boende på Saxager, 

men fæstet overtages af Anna Pe-

dersdatter Holm, som tager navnet 

Saxager efter gården. Anna kommer 

i pengenød og får dom på 10 rigs-

daler for restance for landgilde og 

ved sin død i 1677 skylder hun 63 

rigsdaler, 2 mark, 12 skilling til Helvig 

Krabbe, Vrejlev Kloster for landgilde, 

skat og andet regnskab. Hendes søn 

Peder Rudbeksen og svigerdatter 

Ida Elisabet Reinersdatter overtager 

fæstet. Han blev senere sorenskriver 

i Larvik.

1684 er fæsteren Peder Jensen 

Biewerscou, der var herredsskriver i 

Jerslev og Kjær Herred. Han boede 

til sin død 1708 i Saxager, hvor han 

efterlod sine arvinger i ”armelig til-

stand”.

1709 er Morten Andersen og Maren 

Christensdatter nye fæstere på Sa-

xager. Morten blev en velstående 

mand og var meget anset og respek-

teret på egnen og en af dem, der stod 

fadder til andre velståendes børn på 

egnen samt forlover ved bryllupper. 

Det var også i hans fæstetid på Sa-

xager, der var det største husdyrhold 

på gården, i de over 100 år husdyr-

bestanden har kunnet fi ndes. Han 

var handelsmand, der handlede med 

næsten alt bl.a. noget så sjældent 

som tobak. Prisen hos ham var for 

een rulle 1 rigsdaler 3 mark 2 skilling. 

(1/16 del af den årlige fæsteleje på 

Saksager gennem tiderne.
af Kirsten Mouritsen

Fæstebønder på høstarbejde

Matrikelkort fra 1823. Her går vejen fra Serritslev til Vrejlev ind gennem gården.

Lokalhistorie
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Saxager)
Husene på Saxager er første gang 
beskrevet i 1746 ved boskifte. De 
består af 1 rolling (stuehus) på 14 
fag (1 fag=2m som er det mål, der 
skal være mellem de bærende stol-
per). Laden er på 8 fag, stald og fæ-
hus (vesterhus) er på 8 fag og øster-
hus på 7 fag.
1747 overtager Peder Mortensen 
fæstet efter sin afdøde far Morten 
Andersen, som indfæste betaler han 
ifølge fæstebrevet 66 rigsdaler og 4 
mark. Tyve år senere i 1767 kan Pe-
der Mortensen ikke længere magte 

at betale landgildet og bliver sat fra 
fæstegården. 
1767 Mads Poulsen, født på Røn-
novsholm Gods, bliver herefter 
fæstebonde mod at betale sin for-
gængers ubetalte landgilde. I Mads 
Poulsens tid bliver der bygget 6 alen 
til fæ- og staldhuset (vesterhuset). 
1775 dør Mads Poulsen fra konen 
Anne Laursdatter og 4 børn under 
7 år. Et halvt år senere gifter enke 
Anne Laursdatter sig med Thomas 
Laursen - fæster af Sønderhaven i 
Serritslev, som også var fæstegård 
under Vrejlev Kloster. Thomas bliver 
ved giftermålet fæster af Saxager og 
hans bror overtager fæstet af Søn-
derhaven. 
På den tid var det meget svært for 
en kone, at blive alene med en bør-
nefl ok. Det var den sikre vej til tig-
gergang. Der var kun et at gøre – 
skynde sig at blive gift igen, hvis ikke 
man skulle ende i ren armod. Her 
kom de praktiske forhold med øko-
nomi, børns og gårds tarv langt før 
kærlighed.
Omkring 1790 under Thomas Laur-
sens fæstemål sker der en stor for-
nyelse af bygningerne. Det lerklinede 

stuehus får en tilbygning midt for ind 
mod gårdspladsen. Der bygges ny 
lade 30 alen lang (samme mål som 
den gamle), men der bygges taske 
(tilbygning med tag over) i hver side. 
Murene er lerklinede og taget er af 
strå. Fæ- fåre- og staldhuset bliver 
på samme måde og også samme 
mål som den forrige - 30 alen lang. 
Tørvehuset og vognskjulet (østerhu-
set) bliver også bygget om.
1793 Ny fæster er Christen Morten-
sen. Der står i hans fæstekontrakt, 
at han må grave 12 læs knoptørv 
om året i Mønderup Mose – efter 
forudgående anvisning. Christen 
Mortensen bliver den sidste fæste-
bonde på Saxager, for han køber 
gården i 1810 – pris 3000 rigsdaler. 
1824 laver Christen Mortensen og 
hans kone Kirsten Svenningsdatter 
aftægtskontrakt med deres søn Mor-
ten Christensen og bliver dermed 
boende på gården.
1837 Morten Christensen og Mette 
Marie Jensdatter overtager Saxager 
efter Mortens far Christen Mortensen 
for 3000 rigsdaler. I skødet er der en 
klausul – jorden må ikke afhændes 
til hovedgårdscomplettering eller til 
at udrette hoveri.
1840 køber Laust Madsen og Jo-
hanne Villadsdatter Saxager. Hos 
dem bor også mandens bror og ko-
nens søster. I 1840erne bliver stue-
huset forlænget med 10 alen. Noget 
tyder på, at der er bygget et helt nyt 
stuehus, for nu er ydermurene af 
sten i stedet for lerklinede som før. 
Der er stadig stråtag og indvendig er 
der fjellegulv i næsten halvdelen og 
murstensgulv i resten. Der er 2 stuer, 
6 kamre, køkken med skorsten og 
bryggers med skorsten og bageovn, 
kælder opmuret af kampesten. I Ve-
sterhuset, hvor der nu også er mu-
rede vægge, er der loft over 2 fag, 
hvorunder der er indrettet til karle-
kammer. I forlængelse er der heste, 
ko- og fårestald. Østerhuset er der 
loft over 3 fag, hvor der er 1 stue 2 
kamre, køkken med skorsten og ba-
gerovn. I resten af bygningen er der 
tørvehus, vognskjul og svingsten.
1853 dør Laust Madsen og herved 
arver hans 19-årige steddatter An-
tonette Larsdatter Saxager. Hun gif-
ter sig et halvt år senere med den 

20-årige forvalter på Gønderup, 
Sophus Severin Christensen. Stue-
husets indretning får i de næste år 
en ændring, så der foruden, det der 
altid har været, køkken, bryggers, 
sovekammer, 2 gæsteværelser, pul-
terkammer, gang og kælder, stue, nu 
også etableres storstue, folkestue og 
mælkehus. Der bliver også bygget 6 
alen til østerhuset.
Sophus var kortspiller og måske 
også dranker. Det holdt Saxager ikke 
til. Arven gik over styr og de fl yttede 
fra gården i 1870. 1880 blev de skilt. 
Antonette endte som gammel i druk 
på fattiggården i Hjørring. Severin 
endte også sine dage som fattiglem.
1870 sælges Saxager til Anton Hau-
bro for 15.800 rigsdaler. Gården 
sælges omgående videre til Christen 
Larsen, Rakkeby. 
1872 sælger Christen Larsen til Jens 
Sørensen, Hasseris.
Hvor mange tjenestefolk, der har 
været i Saxager, har først været mu-
ligt at se i folketælling fra 1682, hvor 
der var 2 karle og 2 tjenestepiger. 
Og indtil 1840 var der fast 1 karl og 
2 tjenestepiger. Fra 1840 og til sidst 
i 1850erne 2 karle og 1 tjenestepige. 
Under Sophus Severin Christensens 
tid fra sidst i 1850erne og til 1870 var 
der 6 karle og 2 tjenestepiger. Næste 
2 år kun 3 karle og 1 tjenestepige.
Husdyrhold - det har kun været mu-
ligt at fi nde, hvor mange husdyr, der 

har været på gården så længe, der 

er skrevet fæstekontrakt og det ser 

sådan ud:

1682: 2 heste, 1 føl, 2 køer, 2 ungdyr, 

4 får og 1 svin.

1687: 1 hest, 1 føl og 1 kalv

1746: 8 heste, 7 køer (i gennemsnit 

8 år gamle), 1 sort kvie, 5 stude, 20 

får og 1 vædder.

1775: 10 heste, 6 køer, 3 kvier, 15 

stude, 8 får og 3 svin

1793: 5 hopper, 2 føl 1 hingst, 3 køer, 

2 brogede galtgrise, 1 broget bind-

hund med lænke.

Oplysningerne til artiklen om Saxa-

ger er taget dels fra en mappe med 

ca. 150 siders oplysning om Saxager 

gennem tiden og dels oplysninger fra 

Esben Saksager, bogen om Vrejlev 

Klosters Historie samt ikke mindst 

google.

Mere om Saxager i næste blad.

Kvindernes arbejde var malkning af 
køerne

Lokalhistorie
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Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup

Juni
  4. juni Pinsedag 10.30 Kirstine Rafn

  5. juni 2. pinsedag 10.30 Fælles friluftsgudstjeneste ved Sejlstrup kirke. 
          Sejlstrup menighedsråd er vært ved en let frokost efter gudstjenesten

11. juni Trinitatis 10.30 Kirstine Rafn

14. juni Pilgrims-
vandring

19.00 Kirstine Rafn
          (Tekstet for hørehæmmede)

          Efterfølgende serveres vin, chips m.m.

18. juni 1.s.e.trin. 10.30 Kirstine Rafn
          Kirkekaff e

 25. juni 2.s.e.trin 09.00 Lisa Bremer

Juli
  2. juli 3.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

  9. juli 4.s.e.trin 10.30 Peder S. Kristensen

16. juli 5.s.e.trin 10.30 Lene Højholt

23. juli 6.s.e.trin 09.00 Thomas Reinholdt Rasmussen

30. juli 7.s.e.trin 09.00 Lisa Bremer

August
  6. august 8.s.e.trin 09.00 Kirsten Munkholt

13. august 9.s.e.trin 14.00 Kirstine Rafn - Friluftsgudstjeneste i Præstegårdens have
          Efterfølgende fælles kaff ebord i haven

 20. august 10.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

25. august Midnatsgud-
stjeneste

22.00 Kirstine Rafn 
          Efterfølgende vin og chips

  

27. august 11. s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn
          Konfi rmandindskrivning

September
3. september 12.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

Gudstjenestelisten



Sognepræsten

Kirstine R.R. Rafn
Vrejlev Præstegård
Vrejlev Kirkevej 28

9760 Vrå
Tlf. 98 98 60 43
Kan kontaktes:

Mandag - torsdag
09.00 - 17.00

Fredag er fridag
Mail: krr@km.dk

Kirkegårdskontoret

Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå

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

www.vh-kirker.dk 

Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen

Servicemedarbejder:
Inger Hansen

Menighedsrådet:
Formand:

Erik Kristensen
Hæstrupvej 101, 9800  Hjørring

Tlf. 20 80 49 28 
Mail: ge@bbnpost.dk

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om lørdagen kl. 17.00 hos 
Margit Christensen 30 68 25 34
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Kirkelige adresser

I præstens fravær

Når jeres præst holder fri, kan sognepræsten i Tårs, 
Kirsten Munkholt kontaktes på 

telefon: 98 96 10 83, mail: KIMU@KM.DK

Følgende dage holder jeres præst fri:
24. - 25. juni (friweekend)

3. – 23. juli (ferie)
29. – 30. juli (friweekend)

5. – 6. august (friweekend)

Fællesskabseftermiddage
Vi starter op igen den 1. september, hvor vi syr og 

strikker i sognehuset fra klokken 14.
Der er faldet nogle fra af naturlige årsager, så vi kunne ønske os 
at der  er nogle fl ere, der har lyst til at være med i et fællesskab 

omkring hjælpearbejdet til Rumænien.
Vi har lige nu 15 fyldte sorte sække med tøj der er fremstillet af fl ittige 

hænder her i området siden september 2016. De venter på 
Bodil Risdal, som snart kommer og henter dem.

......................................................
En ide til fredagsdamerne kommer fra Folkekirken: Det er ved at blive po-
pulært at strikke dåbsklude, og fra pålidelig kilde har vi hørt at vores lokale 

damer vil være med på moden og har lovet at strikke dåbsklude til de 
kommende dåbsbørn i vore kirker.

Vrejlev og Hæstrup kirker takker på forhånd og glæder sig til resultatet.
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Nyt fra Sognepræsten

Præsten har brug for jeres hjælp!
I sidste nummer af Lokalbladet efterlyste jeg forskellige eff ekter. Men 

der kom desværre kun en enkelt henvendelse… Vil I ikke nok se efter 

i jeres gemmer, som I har nogle af nedenstående ting liggende, som I 

alligevel ikke skal bruge?

Mindre hammere
Skruetrækkere (alle slags)
Tænger (bidetang, skævbider, fl adtang 
m.v.)
Mindre save – helst dekupørsave
Pladesakse
File – både til træ og metal
Messingtråd
Middagstallerkner, frokosttallerkner, 
underkopper, kopper, fade samt 
snapse- og sherryglas på fod.
Gamle grammofonplader (vinyl)
Serveringbakker
Neglelak (gerne rester)
Fotorammer (med træramme)
Servietter med motiv
I skal bare kontakte mig (98 98 60 

43 eller krr@km.dk), så kommer jeg 

gerne forbi og henter jeres ven-

lige donationer.

På forhånd mange, mange tak 

for jeres venlighed – det kommer 

vores konfi rmander til glæde og 

gavn.

Nye samarbejdspartnere
Provsten har foretaget nogle omrokeringer i 

provstiet. Derfor har Vrejlev-Hæstrup pastorat 

fået nye samarbejdspartnere. For fremtiden 

skal vi afl øses af Kirsten Munkholt (Tårs-Morild) 

og Lisa Bremer (Ugilt), når jeg har fri/ferie.

Jeg glæder mig meget til samarbejdet med Kir-

sten og Lisa. 

Kirsten er jo kendt af mange allerede. Der har 

nemlig i mange, mange år 

været samarbejde mellem 

Tårs og Vrejlev/Hæstrup. I 

2009 blev dette samarbejde 

afbrudt af diverse ændrin-

ger i provstiet. Men nu er 

Kirsten tilbage og glæder 

sig til at gense nogle af alle 

de sognebørn, som hun 

gennem årene har været i 

kontakt med.

Lisa er konstitueret i Ugilt 

sogn indtil de fi nder og an-

sætter en præst. Lisa bor 

ved Fjerritslev og har været 

præst i bl.a. Tyskland. 

Det er med andre ord to 

dygtige og meget kompe-

tente præster, vi kan se 

frem til at møde i Vrejlev el-

ler Hæstrup kirke. Tag rigtig 

godt imod Kirsten og Lisa, 

jeg er sikker på, at de vil be-

rige os.

Den danske Klosterrute
”Fra kirke til kirke gennem hele Dan-

mark” - Jubilæums-vandring på Den 

Danske Klosterrute 2017 - 2300 km.

Vandringen på hele Den Danske Klo-

sterrute begynder 2. påskedag, den 17. 

april 2017 i Helsingør og slutter den 24. 

september i Frederikshavn.

På Klosterruten.dk under Jubilæums-

vandring ligger en opdateret liste, hvor 

man kan se planlagte vandringer eller 

se i store træk hvor vandringen er de 

enkelte dage. Det bliver mere og mere 

detaljeret.

Denne vandring går også forbi Børglum-

Vrå -Vrejlev 15. og 16. september. 

Så har du lyst at vandre med en time el-

ler nogle timer en hel dag på disse da-

toer, så sæt kryds i kalenderen allerede 

nu. 

Nærmere information kommer i næste 

lokalblad eller kig på 

www.klosterruten.dk

Kirsten Munkholt

Lisa Bremer
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Nyt fra sognepræsten

Dåbsgudstjeneste
Som bekendt holdes 4 dåbsguds-
tjenester om året i Vrejlev-Hæstrup 
pastorat. Valget af kirke foretages 
af de dåbsforældre, der først byder 
ind på en lørdag. Og kirken, hvor 
de næste to dåbsgudstjenester skal 
holdes, er allerede reserverede, 
derfor holder vi dåbsgudstjeneste

Lørdag d. 26. august i 
Vrejlev kirke, kl. 10.30 

Lørdag den 25. november i
Hæstrup kirke kl. 10.30
og der er plads til fl ere 

dåb begge dage

Pinse 2017
Igen i år byder vi på to meget forskellige gudstjenester i pinsen: 

Pinsedag – 4. juni, kl. 10.30 – højmesse i Hæstrup Kirke, 
som til dagen er smukt pyntet

2. pinsedag – 5. juni, kl. 10.30 – 
friluftsgudstjeneste ved siden af Sejlstrup kirke.

Denne gudstjeneste har man holdt i Sejlstrup i fl ere år, og for nogle år siden 
blev den udvidet til også at omfatte Vrejlev-Hæstrup pastorat samt Vrå-Em pa-
storat. Vi skiftes således til at holde prædiken m.v. og vores dejlige organister 
og kirkesangere samles for en stund til en fantastisk kor, der synger for os. 

I år står Viggo Noe 
for altertjenesten 
og Kirstine Rafn for 
prædikenen. Efter 
gudstjenesten er 
der en let frokost 
ved Sejlstrup me-
nighedsråd. Her 
skal lyde en opfor-
dring til at komme 
og være med til 
en rigtig hyggelig 
gudstjeneste for 
alle.

Pilgrimsvandring
Vi holder den årlige pilgrimsvandring fra Vrejlev kirke i år. Vi starter ved kirken 
onsdag den 14. juni, kl. 19.00 og ”går en gudstjeneste” på Klosterruten. Vi 
har afkortet ruten lidt, så den er ca. 4½ km, og meget af turen er i terræn, så 
det er en god ide at have fornuftigt fodtøj på.
I år kan vi tillige tilbyde tekstning for hørehæmmede, idet landsdelspræst for 
hørehæmmede Søren Skov Johansen og hans hustru Ginny deltager. 

Vi slutter som altid i 
kirken med salme-
sang, velsignelsen 
og lidt underhold-
ning – samt en godt 
glas vin/sodavand.
Find traveskoene 
frem og gå med på 
en hyggelig, ander-
ledes og meget af-
slappet gudstjene-
stetur.



Kirkesanger Rune Møller 
Nielsen 
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Nyt fra sognepræsten

Vi siger tillykke til:

Johannes Nyeng Talko
Døbt i Vrejlev kirke 
den 19. november 2016

Frits Højmark Hansen
Døbt i Hæstrup kirke 
den 5. februar 2017

Victoria Helledie Trudslev
Døbt i Vrejlev kirke 
den 19. februar 2017

Albert Bæk Hansen
Døbt i Vrejlev kirke 
den 12. marts 2017

Nikki Mørk Tornholm Christensen
Døbt i Vrejlev kirke 
den 9. april 2017

Clara-Teresa Biernat Madsen
Døbt i Vrejlev kirke 
den 9. april 2017

Ella Elisabeth Møller
Døbt i Vrejlev kirke 
den16. april 2017

Jackson Heine Iversen
Døbt i Vrejlev kirke 
den 16. april 2017

Vi har sagt farvel til:

Signe Dam
Begravet fra Vrejlev kirke 
den 24. februar 2017

”Midnatsgudstjeneste”
I forventning om, at vi igen i år har en festuge 
i Poulstrup, tilbyder vi en ”midnatsgudstjeneste”
fredag den 25. august 2017, kl. 22.00 i Vrejlev 
kirke.
Det er helt specielt at gå i kirken så sent om afte-
nen – og meget stemningsfuldt. Vi sparer lidt på 
det elektriske lys – men ikke på faklerne foran 
kirken. Vi får vores dygtige organist og kirkesan-

Hvis I har unge mennesker, der gerne 
vil konfi rmeres i Vrejlev eller Hæstrup 
kirke næste år, så er her lidt nyttige 
oplysninger:
Hvordan?: Kontakt præsten hurtigst 
muligt for tilmelding – uanset hvilken 
skole man går på, kan man blive kon-
fi rmeret i ”sin egen kirke”.
Konfi rmationsdato: søndag d. 29. 
april 2018 (kl. 9.00 i Hæstrup kirke og 
kl. 10.30 i Vrejlev kirke)
Indskrivning til konfi rmation: ved høj-
messen søndag den 27. august, kl. 
10.30 i Vrejlev kirke (alle på Friskolen 
og alle, der forinden har henvendt sig 
til præsten inviteres).
Undervisningsstart: onsdag den 20. 
september, kl. 8.00 i konfi rmandstuen 
på præstegården
Undervisning: er obligatorisk og fi nder 
sted på præstegården eller i kirken/
sognehuset. Forældrene får udleveret 

Ki
Ni

ger til at spille og synge 
nogle meget smukke 
sange – og håber me-
nigheden vil stemme i 
nogle af vores mest el-
skede salmer.
Tag venner og familie, 
naboer og genboer 
med – og få en særlig 
oplevelse i den smukke 
kirke.

en oversigt over tid og sted for 
undervisningen. Såfremt konfi r-
manden går på en anden skole, 
kan det aftales med præsten 
begge steder, at undervisningen 
sker sammen med klassen og 
konfi rmationen i Vrejlev eller Hæ-
strup kirke.
OBS! Det er meget vigtigt, at man 
henvender sig til præsten for til-
melding til konfi rmation. I disse 
moderne EDB-tider kan selv ikke 
computerne regne ud, hvem der 
ønsker at blive konfi rmeret hvor.

Nye konfi rmander starter september 2017
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For dig, der kan lide at synge
Vrejlev-Hæstrup kirkers kor: 
• er et 4-stemmigt blandet kor, hvor repertoiret består af kirkemusik, nye og gamle salmer, danske og 

nordiske sange, viser, spirituals samt rytmiske korsatser.
• er en del af Vrejlev-Hæstrup Kirkers musikaktiviteter
• synger ved gudstjenester og koncerter i forbindelse med højtider og ved koncerter og andre arran-

gementer.
• Dertil kommer at koret gerne synger i andre sammenhænge og samarbejder med andre kor.
• Vi øver hver tirsdag fra 19.30 - 21.45 i Sognehuset, så der også er plads til en hyggelig kaff epause

Nye kormedlemmer
• Hvis du har lyst til at synge i kor, har en god sangstemme og måske har sunget i kor før, så mød 

op i sognehuset en tirsdag aften og se, om det er noget for dig. Du er også velkommen, hvis du 

”bare” har lyst til at synge og lære noget mere. Der kræves ingen 

forkundskaber. Vi lærer sammen undervejs.

• Det er gratis at synge i koret

• Især herrer søges, men alle er meget velkomne

• Som i de fl este andre blandede kor er herrerne hos os i undertal, 
så med eller uden regerings- eller EU-dekreter om ligelig m/k re-
præsentation: 

KOM OG VÆR MED.
Vi starter efter sommerferien den 29. august 2017 kl. 19.30

Nyt fra organisten

Legekirke
Her hygger vi os med sang, musik, 
bevægelse og rytmik med udgangs-
punkt i salmer og sange som vi syn-
ger og bevæger os til. Vi leger med 
rasleæg og tørklæder, beder Fader-
vor. Forældre/barn, bedsteforældre/
barn, dagplejere og vuggestuer er 
velkomne. Legestuen ledes af orga-
nist og musikpædagog Lene Rom 
Frederiksen og sognepræst Kirstine 
Rafn

Der er legekirke 
tirsdag den 6. juni kl. 10.00

 i Vrejlev kirke

Skole-kirkekor/juniorkor 
Juniorkor er også et gratis tilbud til sangglade piger og drenge fra 
3.-6. klasse
Koret vil også medvirke ved gudstjenester og arrangementer i 
kirken og på skolen.
Vi øver på Poulstrup friskole i forlængelse af skoletiden

Spirekor
Spirekoret er et gratis tilbud til alle sangglade piger og drenge fra 
0.-2. klasse
Vi øver på Poulstrup friskole i forlængelse af skoletiden
Børnene vil optræde ved arrangementer på skolen og i kirken.
Går du ikke på friskolen og har lyst og mulighed for at være med 
kan du kontakte organist og korleder: Lene Rom Frederiksen
Tlf. nr. 98887881/30129081 eller lenerom@mail.dk
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Nyt fra sognepræsten

Traditionen tro holder vi Skt. 
Hans i præstegårdens have 
for alle dem, der ikke har an-
dre traditioner denne aften. Ef-
terhånden kan vi vel tale om, 
at der er blevet tradition for at 
mødes i præstegården for alle 
jer, der ikke har andre traditio-
ner…
Vi tænder grillen og varmer 
op under elklaveret – og un-
der Lene og Rune – og hygger 
os nogle timer. Og vanen tro, 
har vi endnu ikke mulighed for 
at løfte slørret for, hvem årets 
båltaler bliver – hold øje med 
kirkens hjemmeside og Face-
book – men vi kan godt love, 
at det bliver en rigtig hyggelig 
aften.

Sankt Hans aften i præstegården

Så er vi atter kommet godt i gang 
på kirkegårdene. I foråret har vi igen 
beskåret træer og klippet ned rundt 
omkring.
I år er vi 6 medarbejdere på kirke-
gårdene: Jette Risager Kjærsgaard, 
der passer gravstederne i Hæstrup. I 
rejlev har der været udskiftning i sta-
ben. Anne Marie Kjær der har arbej-
det her i mange år er stoppet. I stedet 
er Per Dahl Sørensen blevet ansat. 
Resten er de efterhånden gamle tra-
vere: Bruno Jensen, Bjarne Rishøj 
Jørgensen, og Ann Bech Larsen.
Skulle der være spørgsmål til måden 
vi gør tingene på, eller noget man 
ønsker ændret på gravstederne skal 

Nyt fra kirkegårdslederen

man endelig sige det til os. Husk selv om vi passer 
gravstedet er det jo stadig de pårørende der bestem-
mer.

Med ønsket om en god sommer, 
Jan Bjergene Christensen, kirkegårdsleder. 

Per Dahl Sørensen

Bruno JensenBjarne Jørgensen

Ann 
Bech

Larsen
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Nyt fra sognepræsten

I år holder vi friluftsgudstjeneste 
søndag d. 13. august, kl. 14.00 i 
præstegårdens have. Efter guds-
tjenesten er der kirkekaff e i teltene. 

Vi sætter de store hvide telte op, 

fi nder de gamle bænke fra konfi r-

mandstuen frem, lægger hvid dug 

på ”alteret” og sætter alle sejl til, for 

at skabe den helt rig-

tige stemning.

Kom og vær med til 

en højmesse i utradi-

tionelle rammer.

Friluftsgudstjeneste i præstegårdens have

I år er Vrejlev kirke igen åben i anledning af Kloster 

markedet. Dagen starter med gudstjeneste kl. 10.30 

ved vores præst Kirstine Rafn. Der er hele dagen mu-

lighed for at svare på spørgsmål i en lille konkurrence. 

Præmien er 2 biografbilletter. Ellers er der rundvisnin-

ger på kirkegården, og man er meget velkommen til at 

komme ind i vores fl otte kirke og kigge. Der vil være 

personale til stede hele dagen til at vise rundt.

Åben kirke til Klostermarked
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Nyt fra Sognepræsten

Konfi rmation i Vrejlev kirke søndag den 30. april 2017
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KFUM-Spejderne

Kollektivuge
I spejderhuset har vi atter engang afholdt 
kollektivuge, hvor spejderne sov i spej-
derhuset i hverdagene og klarede alle de 
daglige pligter derfra. Juniorspejderne og 
spejderne har lavet en lille dagbog, så I 
kan se, hvad vi lavede.

Onsdag d. 18. januar
Vi startede med at lave lektier og bagefter 
skulle vi begynde på aftensmaden. Me-
nuen stod på tarteletter. Hønsekødet var 
fra de høns, som vi slagtede i efteråret 
– så her må man sige at vi fulgte maden 
hele vejen fra jord til bord! Maden var rig-
tig lækker, selvom det var lidt underligt, at 
vi selv havde slagtet hønsene måneder 
forinden, og havde set hønsene rende 
glade rundt i hønsegården. 

Torsdag d. 19. januar
Kl. 6.45 skulle vi op ad vores ellers så dejlig lune soveposer 
og spise morgenmad sammen. Herefter havde vi en hyggelig 
kort gåtur op til skolen. Da skoledagen var ovre gik vi tilbage til 
spejderhuset hvor vi igen skulle lave lektier, og gøre os klar til 
bæverne kom. Bæverne skulle sove der fra torsdag-fredag. Vi 
tog godt imod bæverne, hjalp dem med at pakke ud og begynd-
te så på aftensmaden som var spaghetti og kødsovs, mums! I 

løbet af dagen havde vi planlagt lejrbål, som vi så holdt om aftenen, men i 
stedet for bål fyldte vi hele rummet med fyrfadslys, og det var super hyggeligt 
og sjovt!  Dagen sluttede perfekt af med kage og varm kakao.

Fredag d. 20. januar
Igen skulle vi tidligt op, men denne gang var der lidt mere trængsel – nu var 
vi jo pludselig over dobbelt så mange som dagen forinden! Men vi blev alle 
klar inden morgenmaden, og blev godt sendt afsted mod skolen. Her havde 
vi de sædvanlige timer, og glædede os til at få fri, for så var det weekend, 
men det betød også at vi skulle hjem fra spejderlejren. Vi nåede kun at være 
i spejderhuset i en times tid, inden vi blev hentet af forældrene.

Stemningsbilleder fra kollektivuge i januar 2017 i Spejderhuset
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At rejse er at leve....

“At rejse er at leve” var der engang en klog mand 
der så smukt sagde, og han har så sandelig ret. 
Jeg har altid haft lysten til at rejse, til at se, møde 
og opleve, men jeg tror ikke jeg virkelig forstod, 
hvor meget det at rejse virkelig ville gøre for mig. 7 
måneder føles nærmest som om, at jeg har ople-
vet nok for de næste 7 år. 
I september sidste år satte jeg mig alene på et fl y 
til New Zealand, spændt, men også nervøs. Efter 
36 timer lander jeg endelig i Christchuch på New 
Zealands sydø. Jeg skulle nu rejse rundt alene 
de næste 3 uger, indtil jeg til sidst skulle ende på 
Cambridge Stud, et af New Zealands største op-
drættere af fuldblodsheste. 
At rejse rundt alene byder på mange udfordringer, 
men også tid til at refl ektere, og komme til at snakke 
med alverdens mennesker. På den tur mødte jeg 
det ene åbne og venlige menneske efter det andet. 
Mennesker ligesom jeg rejste rundt og skulle op-
leve verden, vidt forskellige, og alligevel alle ens. 
Når man møder så mange forskellige mennesker, 
fra forskellige kulturer og forskellige baggrunde, 
styrker det virkelig troen på det gode i mennesker. 
New Zealand er fl ot! Jeg har set alt fra kalkstens-

huler, regnskov, store sandstrande, glowworms, 

store og små byer, store bløde græsklædte bakker, 

gået 20 km over et bjerg, termiske søer i alverdens 

farver, osv osv. 

Cambridge Stud
Men det var nok et lille sted på nordøen, blandt de 

store grønne bakker, som virkelig gjorde indtryk. 

Jobbet ved Cambridge Stud fi k jeg nok mest ved 

af Helle Jess
En verden af hest og oplevelser

Abel Tasman Nationalpark New Zealand

Hopper med føl på Cambridge Stud

Wai-O-Tapu, geotermisk område ved Totorua
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held, og jeg ville lyve hvis jeg ikke sagde jeg var 
nervøs da jeg skulle starte. Jeg vidste det var 
et stort sted, men ellers intet andet på det tids-
punkt. 
Cambridge Stud er hjemsted for 4 hingste, vi 
havde omkring 70 åringer som skulle gøres klar 
til auktion i januar, og så folede vi 240 hopper fra 
august og til slut november. 
I starten var der meget der skulle læres, både 
sprogmæssigt og rutinerne. Men det var en helt 
fantastisk oplevelse! 
Vi startede hver morgen klokken 5:45 og havde 
fri 17:00, og mindre timer i weekenderne. Men 
opgaverne var mange, og meget forskellige. 
Hver 6. nat var jeg On Call, og skulle derfor as-
sistere ved de folinger som evt. ville være der 
den nat/dag.
Selvfølgelig var der også mange kedelige opga-
ver, der skulle skovles meget lort, og så spæn-
dende er det heller ikke at vaske vægge i en 
boks.
Men hvorfor gider man så overhove-
det at arbejde med hest, kan nogen 
spørge måske? Jeg skal ikke kunne 
sige det, men det var helt fantastisk, 
og jeg blev vild med det. 
At stå op klokken 00:30 om natten er 
ikke så slemt, når man hjælper nyt 
liv til verden. Og selv kedelige opga-
ver bliver sjovere, når man er man-
ge om dem. For vi var mange unge 
der arbejdede der, og skabte et helt 
unikt fællesskab. Et fællesskab om 
at sørge for, at hestene har det så 
godt som muligt. Der var andre unge 
at tage til væddeløb med, travløb og 
få øl med en fredag aften med, tage 
på stranden med, og i det hele 
taget leve og arbejde side om 
side med.
Man kunne også nemt mærke 
det var et professionelt sted 
man er. Tingene er ikke over-
ladt til tilfældigheder. Føllene 
og hopperne inspiceres to gan-
ge om dagen, og der er dyr-
læge hver dag ude og scanne 
forskellige hopper. Når man 
betaler mange tusinde dollars 
for en bedækning, skal tingene 
også gøres rigtigt. 
Også åringerne som jeg hoved-
sageligt arbejdede med, skulle 
klare sig så godt som muligt til 
den auktion i januar. Efter at 
de har gået og passet sig selv 
indtil de er et år, begynder for-
beredelserne til deres fremtid. 
Foder blev individuelt blandet 

Helle og Lise-Lotte Andersen i Hobbiton

Hot Springs, Matamata, New Zealand

Min første foling på Cambridge Stud

Karaka Yealing sale 2017, Helle med hest 
på vej til auktionsring

At rejse er at leve...
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af op mod 10-12 forskellige ting, de lærer at blive 
striglet, vasket og blive vist frem for købere osv.. 
Massøren og smeden kommer, og fodermæng-
den bliver jævnligt ændret. Der bliver taget røng-
ten og deres lungekapacitet tjekkes. Det var vo-
res job at sørge for, at de fremstod bedst muligt. 
Til fremvisningerne blev der både brugt strigler, 
klude, hårlak til man og hale, silikone til pelsen, 
babyolie til hovedet og olie til hovene. De skulle 
stå knivskarpt. 
Et halvt års arbejde med åringerne kulminerer 
i en kæmpe auktion, med avlere fra hele New 

Auktionsringen ved Karaka yealing sale 2017

Morgen Watch af hopper i solopgang

Cambridge Stud medarbejdere under Karaka Yearling sale 2017

At rejse er at leve....
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At rejse er at leve.....

Zealand, og købere fra hele verden. 
Det var 2 ugers hårdt arbejde, tidligt 
op og lange dage. Men den følelse 
man fi k, når man så hestene gå gen-
nem auktionsringen og blive købt, 
købt som det næste håb, og købt med 
en drøm om at blive den næste store 
vinder, den følelse er fantastisk.
Men alt har en ende, og efter auktio-
nen var vores arbejde slut. Hestene er 
solgt, og de nye føl skal nu bare vokse 
sig store. Men jeg fi k så meget med 
mig, en kæmpe oplevelse, og gnisten 
til at ville lære endnu mere. Derfor er 
det her helt sikkert ikke det sidste sted 
i væddeløbssporten, jeg har arbejdet. 
Væddeløb åbnede en hel ny verden 

for mig, og jeg kan ikke vente med at op-
leve mere.

Videre til Australien
Selvom jeg på dette tidspunkt allerede 
havde oplevet så meget, så var min rejse 
ikke helt slut endnu. Midt i februar tog jeg 
til Australien og skulle rejse rundt med en 
veninde fra HTX. To uger på østkysten i en 
storby, og derefter til West Australien, som 
er Australiens største stat, men kun godt 10 
% af befolkningen lever der. 
Her kørte vi 5160 km i en caravancar i 3 
uger. Også dette var helt fantastisk! West 
Australien er helt utrolig på en hel anden 

måde. Øde på en hel anden 
måde en noget man ellers har 
oplevet, og mobildækning var 
der nu heller ikke altid. 
Det er også noget jeg tror er 
sundt, at køre ud i ingenting, 
sidde at stirre ud af et vindue 
og bare se denne øde verden 
glide forbi. Opleve denne fø-
lelse af, at noget kan være så 
stort, og ligge på taget af en bil 
og se den klareste stjernehim-
mel. 
Jeg kunne helt sikker blive ved 
i en evighed, men jeg vil på alle 
måde opfordre til, at hvis du 
sidder med en drøm - så gør 
det. Rejs og oplev. Tag de mu-
ligheder der opstår. Jeg havde 
på ingen måde troet, at det at 
arbejde med væddeløbsheste 
ville åbne så mange døre.

Emma og Helle i solnedgang ved West Australia

Helle og Emma på ”Miike”, den caravancar de kørte rundt i Australien

Tongariro crossing New Zealand
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Husene i Harken

Da Sparekassen lukkede i 1992? 
startede Børnehaven Møllemarken 
1 på grunden.
Senere fl yttede Børnehaven over 
på  Græshedevej, hvor der er blevet 
bygget og senere udvidet.
På Møllemarken 1 er der i dag pri-
vat beboelse.
NB. Tidligere har vi skrevet om 
Sparekassen og lærer Mølgaard fra 
Hæstrup Skole. I 1969 var Lærer 
Mølgaard også bankbestyrer. Den 
gang var der fi nal i bager Melsens 
konditori.

Hedebovej, Harken
Her lå cementstøberiet. Det var Vic-
tor Jensen som ejede cementstø-
beriet og det dækkede både Hede-
bovej nr. 9 og 11.
Mange læs sand m.m. er blevet 
kørt til cementstøberiet. I disse ti-
der blev det læsset med en skovl 
og igen læsset af med skovl. Vogn-
mand Finn Sørensen, Harken hen-
tede mange læs sand på stranden 
i Tranum.
Kaj Jensen, Harken garage købte 
senere cementstøberiet, da det luk-
kede. Han havde lager i de gamle 
bygninger og kontor i et lille skur der 
var sat op på grunden. Grunden var 
delt op med et stakit og en port.
Beboelsen var i nr. 9 og der boede 
Victor Jensen.
I dag bor Soley Olsen og Troels 
Jensen på Hedebovej 9.
I familien er der 3 piger. Den ældste 
hedder Sandra og er 20 år. Sandra 
studerer i Aarhus. Hun er pt. I prak-
tik på Sygehus Vendsyssel som 
bioanalytiker.  Den mellemste pige 
hedder Sarrita, som bor hjemme. 
Sarrita er 17 år og går på gymnasiet 
i Hjørring. Den yngste pige hedder 
Freja og er 10 år gammel. Freja går 
på Bagterpskolen og sin fritid spiller 
hun håndbold.
Soley , som er færing og har boet i 
området i mange år, arbejder som 
sygeplejeske på Sygehus Syd. Friti-
den går med hus & have samt deres 
hunde. Den  ene er kinesisk hårløs, 
som hedder Tiny. Den anden er en 
Bernersenne der hedder Albert.
Troels er projektleder på Bilwinco 
i Hjørring. Fritiden går med fi tness 

Møllemarken 2

samt madlavningen til familien.
Familien har boet her i 10 år.
Rigmor og Knud Hansen købte 
grunden Hedebovej 11 af Kaj 
Nielsen. De byggede beboelse 
på grunden. Dette er beskrevet 
tidligere.
I dag bor deres yngste søn 
Dan i huset.
Det eneste der er tilbage af det 
gamle cementstøberi er nogle 
gamle hvide byg-
ninger bagerst i 
Dans have.

Soley Olsen og Troels Jensen med deres 3 piger
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Gammel elevfest/Gensynsfest

Da det efterhånden er 4 år siden den 
sidste Gl. Elevfest i Poulstrup blev 
afholdt,  inviterer vi atter til Gl. ELEV-
FEST / GENSYNSFEST for tidligere 
elever og personale fra den forhen-
værende Vrejlev-Hæstrup skole, og 
det endda i 50-året for indvielsen af 
Vrejlev-Hæstrup Centralskole, som 
blev taget i brug i september 1967.
Festen afholdes i Poulstrup Hallen, 
Poulstrup Skolevej 5, Poulstrup,
Nogle af Vrejlev-Hæstrup skoles tidli-
gere ansatte vil stå i baren, hvorfra der 
sælges iskolde fadøl, rødvin, hvidvin, 
de nye moderne ”boblevand”, soda-
vand og vand til rimelige priser. 
Denne gang har vi hyret en vaskeægte 
discjockey til festen, og det er den tid-
ligere VHS elev Johnny ”Fever” Chri-
stensen fra Harken. Johnny har været 
professionel DJ i mange år, og spiller 
hallen op med populær dansemusik 
fra 70erne, 80erne, 90erne og 00erne.
Billet til 275 kr. inkluderer entré, læk-
ker festmenu, musik ad libitum, godt 
selskab med gamle skolekammerater 
og lærere – kort sagt hovedingredien-
serne til en hyggelig aften.

Tilmeld dig ved, 
at indbetale 275 kr. på 

reg. nr. 9070 
kontonr. 1627487319  
eller via MobilePay 
til tlf. nr. 61 70 83 94

Det er vigtigt, at du udover navn også 
skriver årstal for, hvornår du startede i 
8. kl. (året du blev konfi rmeret), så vi 
kan placere jer årgangsvis i hallen
OBS!Tekstfeltet ved indbetaling og 
MobilePay har kun plads til 20 tegn,  
så skriv KUN navn og årstal, så vi let 
kan placere dig rigtigt i hallen.

Gensynsfest for gamle Vrejlev-Hæstrup elever

LØRDAG D. 30. SEPTEMBER 2017 
KL. 18.30 – 01.30

Maden leveres af Anne-Mad.dk og den lækre menu består af:
Rosastegt kalveculotte, ramsløgsmarineret skinke, 
Provence fl ødekartofl er m. løg, saltbagte kartofl er, 
blandet salat, broccolisalat, pastasalat, dressinger

Desserten bliver Anne-Mads store populære kagebord.

Sidste frist for tilmelding er 
den 31. august 2017

Hjælp os med at sprede budskabet, så vi 
kan blive så mange som muligt til denne 

allersidste gl. elevfest. 
Vi glæder os til at se jer.
Evt. spørgsmål: Kontakt 
Henrik Hansen på mail: 
poulstrup@live.dk eller 
sms til 61708394

Hilsen Jeres gamle lærere
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Ø. Stokbro

I 1982 køber Niels Erik Thomsen 
Øster Stokbro. Niels Erik er opvok-
set på Guldagergård på Møgelhøjvej 
i Vrejlev og dermed opfl asket med 
landbrug. Det var dog ikke land-
brugsuddannelsen, der lå først for, 
da han var ung, for han kunne godt 
tænke sig at uddanne sig til land-
brugsmaskinmekaniker og i 1976 
kom han i lære hos P. Rosendahl & 
Co. i Hjørring. Fire år senere i 1980 
var han udlært, herefter var han sol-
dat -  tog så lige en afstikker på land-
brugsskole. Her sad han en dag og 
kiggede i avisen og så at Øster Stok-
bro var til salg. Det kriblede i ham 
efter at blive selvejer og efter nogen 
forhandling blev Niels Erik den nye 
ejer af gården. 
 Der var dengang ingen dyr på går-
den, men jorden, 48 ha, var tilsået 
med frøgræs og han var så heldig 
med høsten af frøgræsset, at det 
indbragte en tredjedel af hele købs-
prisen for gården. Det var en rigtig 

Øster Stokbro fra 1982 – forår 2017

god start, for bygningerne var gamle 
og trængte til at renoveres eller helt 
fjernes. Den gamle kostald, der var 
i totalt forfald blev først fjernet og i 
1983 kom der nye buer inde i laden, 
ydermurene fornyet og bunden, der 
var lerstampet blev støbt. Året efter 
kom turen til stuehuset – alt det ind-
vendige blev fjernet. Der blev sat en 
ny ydermur mod nord og sat nye vin-
duer i der, men så kom projektet på 
stand by i et par år, hvor tanken om 
at bygge et nyt stuehus mon ikke var 
bedre, for der var jo kun skallen til-
bage af det ca. 100 år gamle stuehus 
og det var et langt og meget smalt 
hus – kun godt 5 meter bredt. Det 
blev ikke ved tanken, for i 1986 blev 
det gamle revet ned og et nyt bygget.
Hermed fl yttede ikke bare Niels 
Erik ind på gården, men også Ka-
ren, som i mellemtiden var fl yttet 
sammen med Niels Erik. De havde 
indtil da havde boet i Bagterp, hvor 
Karen kommer fra. Hun er opvokset 

på gården Mølholm i Bagterp og har 
fra barn været vant til at tage del i 
gårdens arbejde. Karen fortæller, at 
så snart hun var hjemme fra skole, 
så var det i ”det gamle tøj” og ud og 
hjælpe til. Hun var mest glad for at 
køre traktor, hvad der blev rigt brug 
for senere.
De første mange år havde både Ka-
ren og Niels Erik udearbejde – Karen 
først som bogholder hos P. Rosendal 
& Co og senere på Sterup Savværk 
og Niels Erik var bl.a. husbondafl ø-
ser ved siden af at passe gårdens 
jord og renovere/bygge nyt. Det har 
i alle årene ikke været et 8 til 16 job, 
men arbejdsdagens længde er så 
lang som der er olie på traktoren, 
krudt i kroppen – og så lidt mere til – 
7 dage om ugen.
Karen var med i arbejdet på Øster 
Stokbro næsten helt fra start. Som 
uddannet sekretær stod hun for  
gårdens regnskab og hun var heller 
ikke bleg for at køre traktor og ud-

Forrest kyllingehusene og Øster Stokbro i baggrunden.

af Kirsten Mouritsen
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føre markarbejde. At være nybagt 
mor afholdt heller ikke Karen fra at 
køre i marken. Hun fortæller, at da 
Christian, som er den ældste og født 
i 1988 lå i liften havde hun ham med 
på traktoren. Der var lige plads til 
liften bag sædet og Christian var så 
glad for den kørsel, at han har væ-
ret bidt af landbrug lige siden og han 
var vist ikke så forfærdelig gammel, 
da han selv kørte traktor. Anderledes 
blev da Anne Mette, født i 1991, kom 
til. Hun brød sig ikke om den form 
for vugge og så var det slut for Ka-
ren med markarbejdet, men der var 
også nok med 2 små børn, hjemmet 
og udearbejde, som hun stadig har, 
samt alt regnskabet for deres egen 
virksomhed og senere, da der af og 
til var medarbejdere på kost, som 
Karen også sørgede for – et mere 
end full time job.
Datteren Anne Mette arbejder i dag i 
Spar Nord og bor i Aalborg og Chri-
stian er i gang med landmandsud-
dannelsen og bor nu i stuehuset 
på Øster Stokbro, efter at Karen og 
Niels Erik for nogle år siden fl yttede 
over på Øster Tveden, hvor de bor 
nu. Christian arbejder til daglig med i 
hele landbrugsvirksomheden og me-
ningen er at han med tiden skal med 
i hele bedriften.
Som nævnt i første artikel om Øster 
Stokbro skete der en kraftig udvik-
ling af både nybyggeri og husdyrpro-
duktion fra midt i 1860erne og frem 
til 1900, hvor Knud Christensen var 
ejer. Derefter er husdyrantallet stort 
set det samme i næsten 80 år, men 
da Karen og Niels Erik bliver ejere 
sker der igen et tigerspring – ikke 
bare med hensyn til husdyrproduk-
tionen, men også med udvidelse af 
tilhørende areal.
 Først blev Vester Vandkrog med 88 
ha. købt og i 1991 blev Øster Vand-
krog købt. Her blev den bestående 
svinestald renoveret, hvad Niels Erik 
fortryder i dag, for det havde været 
meget bedre fra start at have revet 
det gamle ned og bygget nyt, men 
der er altid udvidet/bygget nyt in-
denfor et planlagt budget, siger han 
og nyt byggeri passede ikke lige ind 

dengang – i dag kan man sagtens 
være bagklog.
 Til gengæld har der været gang i 
nybyggeri de sidste tyve år. I 1997 
blev der bygget nyt maskinhus og i 
1998 var Niels Erik ude at se på kyl-
lingeproduktion, men kunne ikke lige 
bestemme sig, så det blev i stedet en 
stald til slagtesvin. Den blev bygget 
parallelt med maskinhuset. I 2000 
købte de Øster Tveden og 2001 blev 
svinestalden forlænget på Øster 
Stokbro .
I 2012 blev det første kyllingehus 
bygget. Det er på 5540m2 og ligger 
på jorden lige syd for Øster Stokbro.  
Det var efter nogen overvejelse, for 
det var en hel ny produktion at be-
væge sig ind på. Indtil da var det 
slagtesvin og planteavl, der var erfa-
ring med, men det gik så godt med 
kyllingerne at allerede næste år var 
byggeriet af det næste kyllingehus 
på 5900 m2 i gang – efter en me-
get hurtig miljøgodkendelse. Niels 

Erik siger, at han ikke et minut har 
fortrudt, at der blev bygget til kyllin-
geproduktion i stedet for at bygge til 
fl ere slagtesvin.
Der gik 16 år før den første medar-
bejder blev ansat, men med etable-
ring af først produktion af slagtesvin 
og senere kyllingeproduktion er der 
nu 5 faste medarbejdere, dog i høst 
og spidsbelastningsperioder i mar-
ken er der brug for mange, for der 
drives også maskinstation. P.t er der 
7 halmpressere. Til næste høst bliver 
det antal øget til 11 og så er der 2 
mejetærskere. For at sprede arbej-
det over en større del af året er der 
også investeret i udstyr til udbring-
ning af gylle.
Jordtilliggende er i dag 325 ha. plus 
450 ha. i Rumænien. Derforuden er 
der lejet 70 ha. herhjemme. 
Produktionen er p.t. knap 24000 
slagtesvin og ca. 2 millioner kyllinger 
årligt. 

Karen og Niels Erik fortæller om Øster Stokbro og viser de mange luftfoto af 
gårdens udvikling. Dagen for dette møde var en søndag i marts med slud og regn, 
hvor de fl este nok ville tage en ”indehyggedag”, men for Niels Erik passede det lige 
ind mellem at være færdig med vask af et kyllingehus om formiddagen og sidst på 
eftermiddagen skulle der leveres slagtesvin. 
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Årets HUGF´er 2017.
I forbindelse med den årligt afholdte generalforsamling i Harken Ungdoms og 
Gymnastikforening, blev årets HUGF`er kåret. Valget faldt i år på en der gennem 
mange år og stadig lægger et stort arbejde i foreningen. Vedkommende har også 
gennem 25 år stået i spidsen for senioridrætten i foreningen. Der ønskes tillykke 
med titlen til Hanne-
Lise Hansen, Guld-
ager.
Der skal lyde en stor 
tak og tillykke for det 
lange engagement i 
foreningslivet i Har-
ken fra foreningens 
side, med håb om 
mange år endnu.

Hanne-Lise Hansen

Petanque.
Petanque i Harken har nu fået de-
res overdækning færdiggjort, og 
står nu med et fantastisk anlæg, 
klar til den nye sæson. Der har 
været arbejdet vinteren over, når 
vejret tillod det. Fået lavet en fl ot 
overdækning i forbindelse med 
banerne, både for at få et sted at 
sidde i skygge og tørvejr under 
spillet, og også for skabe et sted 
som beboere i området kan bruge. 
Så har man lyst til at tage et spil 
Petanque med familie eller ven-
ner, så skal man være velkommen til 
at bruge de fi ne faciliteter, som der 
er i Harken. Hvis der skulle være en 
lyst til at spille petanque i klubregi, 
så er der plads til fl ere i petanqueaf-
delingen, som gerne ser fl ere aktive 

medlemmer.            
Anlægget er det sidste skud på 
stammen i at lave et anlæg i Harken, 
hvor der er rig mulighed for at blive 
udfordret i aktivitet, uanset om man 
er til virkelig fysisk udfoldelse på den 
rå outdoor bane, over fl ere forskel-

lige udendørs aktiviteter, til det mere 
rolige petanque spil. 
Petanque ønskes tillykke med de 
fi ne forhold, de selv har stået fwor 
fi nansieringen af gennem sponsora-
ter, indsamlet hos lokale sponsorer.

HarkenUGF
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Gunderuplund

År 2016 er gået på hæld og her på 
Center Gunderuplund ser vi frem 
til det nye år, som vi håber bringer 
mange gode stunder. Her på Cen-
tret har det nye år også betydet nye 
ansigter. Rasmus, som har været til-
knyttet Center Gunderuplund siden 
opstart, har skiftet arbejdsplacering. 
Vi har derfor fået nye medarbejde-
re. Vi byder Ulla velkommen som 
aktiveringsmedarbejder, ligesom vi 

også byder receptionist Bente vel-
kommen. 
Siden sidste udgivelse af Lokalbla-
det har der været forskellige arran-
gementer her på Center Gunderup-
lund. 

I januar måned var beboerne invi-
teret til ishockeykamp mellem Fre-
derikshavn White Hawks imod Es-
bjerg Energy. Billetterne var venligst 
sponsoreret at Frederikshavn White 
Hawks – vi vil gerne benytte lejlig-
heden til at sige tusind tak for bil-
letterne. Ishockey var meget ukendt 
for størstedelen af vores beboere, 
som dermed fi k udvidet deres hori-
sont, ligesom de nød at være ude 
af centret. Beboerne synes det var 
en spændende oplevelse, men ef-
terspurgte ligeledes selv at prøve 
kræfter med skøjteløb. 

Nyt fra Asylcenteret
Derudover har beboerne 
været på tur til Bazar Vest 
i Århus. Dette er en tilba-
gevendende tur, som bebo-
erne sætter pris på. Her får 
de mulighed for at handle 
ind på en anderledes måde 
end hvad de er vant til i det 
daglige, ligesom de nyder 
at komme ud fra centret og 
hygge sig med hinanden. 
Bussen er fyldt godt op med 
gode og internationale råva-
rer på hjemturen.

Idet at beboerne efterspurgte at prø-
ve kræfter med skøjteløb, valgte vi at 
arrangere en tur til ishallen i Giganti-
um, Aalborg, hvor beboerne hermed 
fi k muligheden for at prøve at stå på 
skøjter. Dette var en rigtig hyggelig 
og sjov dag. Beboerne blev overra-
skede over, hvor svært det var at stå 
på skøjter, men de tog udfordringen 
op, og gik ihærdigt til opgaven. Turen 
bragte mange grin og smil, og bebo-
erne gav udtryk for, at det havde væ-
ret en rigtig god oplevelse for dem. 
I vinterferien var beboerne med de 
frivillige i Harken Hallen og spille in-
dendørs fodbold. Beboerne sætter 
pris på, at komme ud og bevæge sig, 
og de fl este af dem er rigtig glade for 
at spille fodbold. Det blev til et par 
hyggelige dage i Harken Hallen 
med de frivillige. 

Nu går vi lysere tider i møde, og idet 
beboerne som tidligere nævnt, er 
rigtig glade for at spille fodbold, har 
vi som personale på Center Gunde-
ruplund, valgt at lave en aftale med 
en fodboldtræner, som kommer og 
træner fodbold med beboerne på ba-
nerne i Harken.
Hver uge har vi fl ere frivillige der gør 
et stort stykke arbejde her på Center 
Gunderuplund, og som giver vores 
beboere en hjælpende hånd, ak-
tiverer dem og er der for dem, hvis 
de har behov for det. Vi vil gerne 
benytte lejligheden til at sige tusind 
tak for jeres indsats. Jeres indsats 
er noget vi sætter stor pris på. Det 
er ligeledes igennem de frivillige, at 
vi er blevet gjort opmærksomme på, 
at beboerne har fået gavn af blandt 
andet fastelavnsboller efter faste-
lavnsfesten i Harken Hallen, ligesom 
de har fået bananer efter gymnasti-
kopvisningen. Her fra beboere samt 
personale på Center Gunderuplund 
skal lyde en stor tak herfor. 
Dørene på Center Gunderuplund 
står altid åbne for dem som har lyst 
og tid til at afl ægge os et besøg, eller 
har et ønske og interesse i, at blive 
frivillig. 
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Igen i år havde vi fornøjelsen af at 
holde Børneopvisning i Vrå. Der var 
tilmeldt 17 hold, ca. 550 gymnaster 
og deres instruktører, som skulle un-
derholde os alle de næsten godt 4 
timer. Og det gjorde de med det bed-
ste de havde lært. Det var en fan-
tastik dag med en hal fuld af glade 
børn og forventningsfulde publikum-
mer. 

DGI Børneopvisning den 5. marts

Indmarch

DGI hold

Venter med spænding

Yndefulde gymnaster

Glade gymnaster

Så er vi klar

Her er vi

Madpakke tid

Snart vores tur

Tarzandrenge

Yndefulde piger

De yngste

Oprydning

Sammenlægning til næste år
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Søndag d. 26. februar var der traditionen tro Fastelavnsfest i Har-
ken Hallen. Store som små var klædt ud, og nogen havde lagt mange 
timer i fantasifulde kostumer. Der blev hygget, slået katten af tønden, 
spist slikposer og fastelavnsboller, drukket sodavand og kaff e. Købt 

lodder til rigtig fl otte gevinster. 
Så vi siger en STOR TAK til sponsorgiverne.

Fastelavnsfest i Harken Hallen

Stemningsbilleder fra fastelavnsfesten i Harken 
hallen 
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Poulstrup Friskole og Børnehus

Efter generalforsamling d. 3.april 2017 kan vi hermed præsentere vores nye bestyrelse.
Efter konstitueringen blev bestyrelsen sammensat således:

Fra venstre: Steff an Kildahl, Helene Rømer, Jesper Thomsen, Tommy H. Rømer, Thomas Andersen, Mette Rishøj Jensen, 
Trine Bæk Mortensen, Per Birkbak og Lasse Ø. Nielsen.

Formand: Lasse Ø. Nielsen.
Næstformand: Trine Bæk Mortensen.
Sekretær: Tommy H. Rømer.
Kasserer: Per Birkbak.

Menig: Helene Rømer.
Menig: Thomas Andersen.
Menig: Mette Rishøj Jensen.
1. Suppleant: Steff an Kildahl.

2. Suppleant: Jesper Thomsen

Efter generalforsamlingen d. 5.april 

2017 kan vi præsentere vores nye 

støtteforeningsbestyrelse.

Efter konstitueringen blev støttefor-

eningsbestyrelse sammensat såle-

des:

Skolebestyrelsen

Bestyrelsen for Støtteforeningen for Poulstrup Friskole og børnehus

Fra venstre: Jimmy Bæk Nielsen, Lene Juul Mathiesen, Thomas Kortegaard, 
Thomas Andersen, Mette Hvid Arensbach, Lasse O. Nielsen og Jakob Eckhardt 
Tróndheim.

Formand: Jimmy Bæk Nielsen.

Næstformand: Thomas Kortegaard.

Sekretær: Lene Juul Mathiesen.

Kasserer: Mette Hvid Arensbach.

Menig: Jakob Eckhardt Tróndheim.

1. Suppleant: Lasse O. Nielsen.

2. Suppleant: Thomas Andersen.



AARUP AUTO
Hella Service Partner

Johnni Knudsen
Årupvej 122, 9760 Vrå
Tlf. 96 45 00 55

Tolstrupvej 100, 9700 Brønderslev

Tlf. 42 90 19 00 - 41 11 42 12

www.decohaven.dk

Vrejlev-Hæstrup Hallens motionscenter
Træning når du har tid og lyst - 

fra 06.00 til 23.00 alle ugens dage.
Se mere på www.vrejlev-haestrup-hallen.dk

Kontakt Grethe Thomsen 98 98 82 87 
for udlevering af nøglechip

HARKEN PRIVATE DAGPLEJE
V/JETTE STEFFENSEN, GULDAGERVEJ 89

Tilbyder en tryg hverdag med omsorg, kærlighed, ro 
og hygge. Dejlige omgivelser inde og ude. 

Glæder mig til at høre fra jer.
TLF 27 59 64 91 

Følg os på www.facebook.com/harkenprivatedagpleje



Harken Hallen
stedet for en god fest

Hallen har plads til ca. 200 pers.
Cafeteriaet har plads til ca. 50 pers.

Henvendelse til Annika
Tlf. 29 64 89 52

Mail: annikahugf@yahoo.dk

Bryllup fødselsdag eller 
konfirmation..........

Hold festen i

Poulstrup 
Forsamlingshus
Kontakt 2311 6549

Lynet tilbyder alle former for rengøring,blandt andet 
sommerhusrengøring, hovedrengøring, samt 

almindelige rengøringsopgaver.
Uforpligtende tilbud gives gerne på

tlf. 60 77 86 14
Mette Mikkelsen 

Se mere på 
www.lynet.nu

Nedre Byvej 19 - Poulstrup - 9760 Vrå
Tlf. 98 98 80 09  

thomas@poulstrup-vvs.dk
www.poulstrup-vvs.dk

• VVS OG BAD

• NATURGASANLÆG

• STOKERANLÆG

• SOLVARME

• BLIKARBEJDE

• VARMEPUMPER

• ENERGIOPTIMERING

Vi udfører både store og små  

opgaver for private og erhverv.

Vi står til rådighed for vore kunder 

med rådgivning og gode ideer.

Hedevej 30 · Hjørring · Tlf. 98 92 15 04



Vrejlev Hæstrup hallen
Lej hallens  cafeteria til din næste fest - 

fødselsdag - børnefødselsdag

Kontakt 
Marianne Stokbro for aftale 

om leje tlf 98 98 81 07

Oliefyr - kedler - olietanke  
varmekanoner - varmeanlæg  

fastbrændsel - reparation

Harken Varmeservice ApS er din 
lokale oliefyrsmontør til bolig og erhverv

Hovedgaden 75
Poulstrup  9760 Vrå

Tlf. 23 35 82 60

• Landbrugsbyggeri
• Reparationer
• Nybyggeri
• Ombygning
• Tilbygning
• Glarmesterarbejde

Uforbindende tilbud 
gives gerne

Tlf. 98 98 84 91
Mobil 20 43 84 91/

24 24 98 70
mail: pst@pst-poulstrup.dk

www.pst-poulstrup.dk

Egholmvej 7C, 9800  Hjørring
Tlf. 98 83 70 55
Fax 98 83 70 33

mail: info@euro-plast.dk

Mangler du hjælp til bogføringen?

Kontakt Inger Hansen
Tlf. 61 28 97 00
ih@maxpro.dk• Reparationer

• Nybygninger
• Landbrug
• Industri
• EDB
• PLC

Glas-Smykker-Galleri-Blomster

Ny Rønnebjergvej 72
9760 Vrå 

Tlf. 28 45 66 98

Bispensgade 115 - 9800 Hjørring
Telefon 98 92 48 66

KØB OG SALG

AF FAST EJENDOM



Pandrup  98 24 64 66 Brønderslev 98 82 57 11 

Hjørring  98 90 15 11 Tårs  98 95 83 11

Sindal  98 93 51 57 Hirtshals  98 94 43 66

www.baggesen.dk

 Vi tager hånd om dig og dine kære

og står til rådighed døgnet rundt.

Tillid gennem 
28 år

Professionelle og eksaminerede bedemænd

John K Esben Kirsten Helle Søren John

Nyere brugte biler
Se bilerne på

www.poulstrupauto.dk

Gammel Rønnebjergvej 8
Poulstrup
9760 Vrå

Import
Plastvinduer og døre

Lev. i alle mål med og uden montering
Tyske profi ler

Kvalitet til lavpris med garanti

Træpiller til stokerfyr leveres billigt
Tlf. 28 18 13 33



Aalborgvej 602, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 62 15

www.verasvine.dk

ØRUM SMEDEN

Vrejlev Klostervej 310
9830 Tårs

Tlf 98 98 82 32

Landbrugsmaskiner
din forespørgsel er vores udfordring

v/Sonja Larsen

Engager 1 - Poulstrup

Tlf. 98 98 85 22

Onsdag lukket



Svenstrupvej 131 9760 Vrå

Tlf. 28 30 80 72
Tilbygning - Nybygning - Ombygning



Voerhøj
Maskinstation 

A/S
Terpetvej 490 - 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99

Tlf. 98 98 85 99
Autoriseret kloakmester

Vrå Optik Aps
v/Nina Malkin

Strømgade 2 - 9760 Vrå
Tlf.: 98 98 12 24

mail@vraaoptik.dk
www.vraaoptik.dk

v/Søren Ulrik Sørensen
Lindegaard - 9760 Vraa - Tlf. 98 98 18 88

www.vraa-maskinstation.dk

Et godt sted til land og by

Alt i forsikringer
 Din lokale kontakt Peter Hansen

Tlf. 23 71 13 76   -  peh@certus-forsikring.dk
www.certus-forsikring.dk
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Lokalbladet vejviser

REDAKTION
 Ansvarshavende Inger Hansen, Karen Margrethe Bruun 98 98 83 60
 Foreningsstof  lokalbladet9760@gmail.com eller Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 
 Redigering Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå 61 28 97 00
 Annoncer Per Hansen, Engkærvej 8, 9760 Vrå 26 56 83 25
 Korrektur Kirsten Blichert

  

LOKALSTOF
 Tollestrup Ingen meddeler
 Guldager Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå 98 98 61 66
 Gunderup Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå 98 98 64 95
 Harken Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800  Hjørring 25 70 62 89
 Hæstrup Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring 20 12 64 67
     Hæstrup Grethe Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring       26 90 15 77
 Høgsted Ingen meddeler       
 Hæstrup Mølleby Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring 25 70 62 89
 Rønnebjerg Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå 98 98 80 29
 Poulstrup Ingen meddeler

    

FORENINGSSTOF
 Aktivitetshuset IngeLise Andersen, Gl. Rønnebjergvej 9 98 98 80 11
 Børnenes jord Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej  9760 Vrå 40 86 88 78
 HUGF Flemming Jensen fje@eucnord.dk 52 99 84 34 
 KFUM-Spejderne Mette Karlsen, Hellumvej 87, 9740Jerslev 26 71 55 99
     Kloster MC Finn Pedersen - v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk 61 36 34 90
 Møllehaven Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring     72 33 45 31
 Poulstrup Borgerforening Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå 98 98 86 88
 Poulstrup Rideklub Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå 23 92 94 37
 Poulstrup Friskole Tommy Rømer, Hovedgaden 125, 9760 Vrå 20 80 53 87
 Sport 81 Henrik Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå 71 75 56 99
 Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå 40 11 22 31
 Menighedsråd Servicemedarbejder Inger Hansen
  Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98 98 83 60
     Vraa MC Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19 22 55 07 46
 Lokalhistorisk Arkiv Erik Jess, Hovedgaden 78, 9760 Vrå 98 98 80 63

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

Grupper under organisationen

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

Formand for Landsbyrådet i Harken  
 Lisa Dissing-Hansen
Formand for Multinetværket/
Landsbyrådet i Poulstrup:
 Jens Ole Frederiksen

poulstrup.net

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

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

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

Stof til nyhedsdelen og 
aktivitetskalenderen kan
løbende indsendes til

poulstrup.net@gmail.com  

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

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

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

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

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

Tryk: 
Vestergaards Bogtrykkeri, 
Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

Lokalbladet

Multinetværket/Landsbyrådet

- 
org
kul
- e
og 
- s
alm
og 
dyn
og 
myn
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Forenings vejviser

SKOLEN
 Poulstrup Friskole 
 og Børnehus Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå ...............................................71 99 71 03
 Skoleledelse: Skoleleder Kristian Bertelsen ..................................................71 99 71 03
  Afdelingsleder Børnehuset Karen Risborg ..............................71 99 71 03
 Bestyrelsen: Formand Lasse Ø. Nielsen .........................................................................
 Medlemmer: Trine B. Mortensen, Tommy H. Rømer, Per Birkbak,..................................
  Thomas Andersen, Helene Rømer, Mette Rishøj Jensen...........................
 Tårs Skole Vrejlev Klostervej 8, 9830 Tårs ................................................72 33 39 60
  

DAGINSTITUTIONER
 Vuggestue og Børnehave 
 Møllehaven i Harken Græshedevej 26, Harken, 9800 Hjørring 72 33 45 31 
 Poulstrup Friskole og
 Børnehus Poulstrup Skolevej 1-3, 9760 Vrå 71 99 71 03

PLEJEHJEM
 Skovgården Ålborgvej 49, 9800 Hjørring 96 23 47 11

KIRKERNE  
 Sognepræsten Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå 98 98 60 43
 Kirkesanger Rune Møller Nielsen, Bispensgade, 9800  Hjørring 
 Organist Lene Rom Frederiksen, Vingevej 17, Vrensted, 9480 Løkken 30 12 90 81
 Kirkebil Margit Christensen 30 68 25 34
 Vrejlev-Hæstrup
 Kirker: Kirkegårdskontoret  98 98 83 60
 Kirkegårdsleder  Jan Bjergene Christensen, Lavendelvej 7, 9700 Brsl. 23 83 14 50
 Servicemedarbejder Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå 61 28 97 00
 Menighedsrådet  Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring 20 80 49 28
             

  

FORENINGER / FORMÆND 
 Børnenes Jord  Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 14, 9760 Vrå                  40 86 88 78
 Støttefor. for skolen Jimmy Bæk Nielsen, Hovedgaden 94, 9760 Vrå 42 77 14 36
 HarkenUGF Flemming Jensen -  fje@eucnord.dk 52 99 84 34
 Lokalhistorisk Forening Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå. 98 98 60 63
 Poulstrup Borgerforening Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå 98 98 68 24
 Poulstrup Rideklub Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå 23 92 94 37
 KFUM Spejderne May Britt Vinther, Hovedgaden 12, 9760 Vrå 28 70 87 17
 Kloster MC Finn Pedersen v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk 20 31 18 53
 Sport 81 Henrik Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå 71 75 56 99
 Støttef. for Aktivitetshuset Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå  98 98 82 71
 Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå 40 11 22 31
 Vrejlev-Hæstrup Hallen Keld Jensen, Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå 40 18 25 89
 Vrå MC Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19, 9760 Vrå              22 55 07 46 

HALLER OG MØDELOKALER
 Harken-hallen Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98 98 63 90
 Harken Idrætsforening Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring 98 98 62 44
 Lokalhistorisk Arkiv Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå, v/ Erik Jess 98 98 80 63
 Aktivitetshuset i Poulstrup Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå 98 98 80 11
 Poulstrup Forsamlingshus Birkager 6, 9760 Vrå 98 98 84 49
 Poulstrup Ridehal Munkholmvej, 9760 Vrå 98 98 84 91
 Vrejlev-Hæstrup Hallen Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå 98 98 80 88
 Cafeteria udlejning hallen Hovedgaden 70, 9760 Vrå 98 98 81 07 
 Sognehuset ved Vrejlev kirke Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå 98 98 83 60

LOKALHISTORISK ARKIV:
Poulstrup Skolevej 3- Østfl øjen
Åbent: Mandag 16.00-18.00
Tlf. til leder 98 98 80 63
mail: lokalarkivet@poulstrup.net

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

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

SPORT81:
www.pv81.dk

BØRNENES JORD:
www.ministrup.dk

KIRKERNE:
www.vh-kirker.dk

POULSTRUP.NET:
www.poulstrup.net

VREJLEV-HÆSTRUP SKOLE:
www.taarsskolecenter.dk

POULSTRUP FRISKOLE OG 
BØRNEHUS:
www.poulstrupfri.net

SOGNEPRÆSTEN:

krr@km.dk

VREJLEV-HÆSTRUP KIRKER:

vrejlev.kirke@vh-kirker.dk

MENIGHEDSRÅDET:

ge@bbnpost.dk

LOKALBLADET:

lokalbladet9760@gmail.com

POULSTRUP.NET:

poulstrup.net@gmail.com

UGEAVISERNE: 

poulstrup@live.dk

SKOLEN:

info@poulstrupfri.net

SPAREKASSEN VENDSYSSEL:

vraa@sparv.dk.

Mail-guide:

 Web-guide:

Tid og sted:



www.sparv.dk

Sund fornuft

-  Vi er til stede i dit nærområde.

-  Beslutninger bliver truffet lokalt  

 og med korte svartider.

-  Kasse er åben for ekspedition hele dagen.

-  Personlige og nærværende medarbejdere.

-  Rådgivning med sund fornuft.

-  Uhøjtidelig kommunikation.

-  Stort bagland af specialister.

Du skal vælge os, fordi:

Læs mere 
om, hvem vi er, 
og hvor du kan 
finde os
www.sparv.dk


