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Corona-ræs

Opslagstavlen
Mange aﬂyste arrangementer
Bladet redigeres ultimo april/primo maj, og p.t.
ved vi ikke hvornår og hvordan der lukkes op
for Danmark igen. Men vi vover at lade de faste
arrangementer stå på Opslagstavlen
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omtale, så send dit indlæg til
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Kirkens infoside
se side 20

Lokalbladet

den

udkommer næste gang

1. september 2020(uge 36)
Sidste frist for indlevering
af stof til Lokalbladet er

15. juli 2020

2 Lokalbladet

Udebliver Lokalbladet:
Ring tlf. 61 28 97 00

K
førs un for
te t
irsd mænd
ag
k
i So l 14.00 i måne
den
gne
hus
et

Fra redaktionen
Lokalblad nr. 2 for 2020 er ”på gaden” Og selvfølgelig kom
bladet til at bære præg af Corona-krisen: Mange arrangementer har ikke været afholdt og fremover ved vi ikke hvornår der åbnes op for en helt normal hverdag. Derfor er bl.a
kirkesiderne indskrænket en del. Opslagstavlen med kommende arrangementer er meget ”tynd”, da foreningerne ikke
ved hvornår der igen åbnes op for aktiviteter. Men vi har
heldigvis modtaget rigtig mange gode indlæg til dette blad,
tak for det.
Husk - vi samler alt materiale, både tekst og fotos, via vores
mailadresse, og det fungerer ﬁnt, så tak for det.
Håndskrevet materiale kan altid aﬂeveres i postkassen eller
på kontoret ved Sognehuset, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760
Vrå. Husk at sætte navn og telefonnummer på, så vi kan
kontakte dig hvis vi har spørgsmål.
Alle indlæg til Lokalbladet sendes til denne 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, hvis adresser er opført sidst i bladet. De
vil gerne være behjælpelige med indsendelse m.m.

Tidspunkter for udgivelse af
Lokalbladet i 2020
Lokalbladet vil i 2020 blive
omdelt i følgende uger:
Blad nr. 3 uge 36 (ca. 1. september)
Blad nr. 4 uge 49 (ca. 1. december)
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Bidrag til Lokalbladet

Forsidebilledet: Glade børn fra HUGF til DGI-stævne i Vrå hallen

I første nummer af Lokalbladet for 2020 havde vi indlagt et
girokort. Rigtig mange har benyttet dette, og givet et bidrag
til Lokalbladet. Skulle du have overset girokortet kan det
stadig nås, vi modtager stadig gerne bidrag. Alle bidrag
modtages med stor tak.
Du er også velkommen til at
lave en overførsel til vores
bankkonto i Sparekassen
Vendsyssel
Vi håber at modtage mindst
150,- pr. husstand som et årligt bidrag til de 4 numre der
udkommer, men man må meget gerne betale mere.
Støt op om Lokalbladet og giv
dit bidrag - kan overføres til
Sparekassen Vendsyssel

konto 9070 - 4340 15 2889

Klosterruten er altid et besøg værd
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Fastelavn
Den første dag efter vinterferien blev katten slået af tønden på friskolen. Pedelbanden havde fordelt tønder ud på skolen, så alle 217 elever kunne komme til
at give tønden et ordentligt dask.
Der var mange kreative og ﬂotte udklædninger blandt både små og store.
Hyggen fortsatte ude i klasserne, hvor mange hjælpsomme forældre havde bagt
lækre fastelavnsboller.
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Indskrivningsfest
Traditionen tro afholdte PFB indskrivningsfest for kommende 0. klasse elever i slutningen af januar.
Det blev til nogle dejlige timer, hvor der var fuld af liv i
gymnastiksalen og andre steder på skolen. I alt 30 børn
blev skrevet ind i den store bog, og det betyder, at der
efter sommerferien opstarter to 0. klasser.
Efter alle børn havde skrevet deres navne i den sorte bog,
blev der givet gas på dansegulvet, og pizzabakkerne blev
tømt lige så hurtigt som de kom ind.
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Nyt fra Aktivitetscenteret
Den 22. januar blev der afholdt bankospil med gode
gevinster. Omkring 25 mødte op og deltog i et godt
spil
Den 22. februar havde vi ”Spis-sammen”, hvor menuen var boller i karry med ris og kartoﬂer, til dessert
ﬁk vi æblegrød. Det blev en rigtig hyggelig aften med
god stemning. Snakken gik lystigt hele aftenen og vi
ﬁk sunget en masse sange.
Den 17. marts skulle vi have holdt genetralforsamling, men på grund af corona-krisen blev den aﬂyst.
Aktivitetscenteret har været lukket siden, og vi ved
ikke hvornår der åbnes igen.
Vi håber der åbnes for samvær i Aktivitetscenteret
inden sommerferien.
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Fællesspisning
Vi har også her i foråret fællesspisninger cirka en gang om måneden.
I denne sæson er der et nyt tema
med en aktivitet til hver fællesspisning. Temaerne er Curling, Koteletter og Kringelkage - Tal og Tarteletter - Spil og Kokkens Surprise - Krolf
og Kylling.
Desværre var det kun det første
tema vi ﬁk gennemført, da desværre
de efterfølgende blev aﬂyst af Corona nedlukningen.
Men vi genoptager fællesspisninger
igen i efteråret, og så tager vi temaerne op igen.
Følg med på Facebook og hjemmesiden, hvor datoerne vil blive oﬀentliggjort.

Oprydning efter DGI-børneopvisning
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DGI Børneopvisning
Søndag den 1. marts var vi igen i år vært for DGI’s børneopvisning i Idrætscenter Vendsyssel Vrå.
Det var en fantastisk søndag med ﬂotte opvisninger fra 18 forskellige hold deriblandt to landsdelshold og ikke mindst med
et stort publikum, som fulgte med hele dagen med klapsalver
og bidrog til en hyggelig stemning.
Vi kan især se tilbage på en dag med rekordmange besøgende, og vi var heldige at opleve gymnasternes opvisning
inden Coronavirussen gjorde at de efterfølgende opvisninger
blev aﬂyst.
Vi er meget taknemmelige for de mange frivillige, som hjalp
hele dagen og var med til at dagen blev en succes.
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Hvor blev de af
Fra Bymarken 5
udgår denne beretning hvor børnenes mor, Berit Rosander Petersen (54 år) og far, Bent Andersen (56 år),
bor. Berit er fra Hjørring og Bent fra Vrå. De mødte
hinanden i 1983 og ﬂyttede i 1987 til Aalborgvej 593 C i
Harken og i 1988 til Bymarken 5, hvor de stadig bor og
alle 4 børn er vokset op.

Frederik
Mit navn er Frederik Rosander Andersen. Jeg er født og
opvokset i Harken lidt udenfor Hjørring. Det har været min
store drøm at blive ingeniør siden jeg var en lille dreng.
Jeg er nu 27 år og bosiddende i Esbjerg med min lille familie, som består af min kæreste Mie og min søn William
på 15 måneder. Til daglig arbejder jeg som ingeniør hos
ventilationsentreprenøren airteam i Esbjerg.
Jeg har studeret i Aarhus, hvor jeg tog min uddannelse
til bygningsingeniør medens min kæreste læste jura. Uddannelsen var spændende, men det var uden tvivl at arbejde med tingene i praksis der var drivkraften. Jeg er
blevet ansat i den virksomhed, som jeg var i praktik i – for
mig var det et virkelig godt match, da det var et sted jeg
følte mig godt tilpas, blev udfordret og kunne bruge den
viden jeg havde fået igennem min uddannelse. Det har
været utrolig spændende og lærerigt, at komme ud og
bruge min uddannelse i praksis. I min fritid dømmer jeg
fodbold og nyder at tilbringe tid på legepladsen i min families selskab.
Jeg elsker at rejse og se verden når jeg har ferie, derfor
rejser vi meget da det giver os en masse oplevelser med
hjem i bagagen og en masse kvalitetstid som familie. I
fremtiden drømmer vi om på sigt at udvide vores familie
og ﬁnde drømmehuset i Esbjerg. Jeg er endt lige hvor jeg
skulle og den lille dreng fra Nordjyllands drøm er endnu
bedre end han havde turde drømme om.

Frederik med Mie og William

Andreas
Jeg hedder Andreas Rosander Andersen, jeg er 24 år gammel og jeg bor sammen med min forlovede Hannah Østvold,
som jeg skal giftes med i april 2021.
Født og opvokset i Harken sammen med forældre og søskende, men bor i dag i Hjørring.
Jeg er student ved Handelsskolen Hjørring i 2016 (HHX),
derefter har jeg taget en 2-årig uddannelse som kontorassistent med speciale i økonomi fra 2016-2018 hos virksomheden Nordic Seafood A/S i Hirtshals, hvor jeg også arbejder
i dag. Dog sidder jeg med produktionsplanlægning i forbindelse med ompakning af ﬁsk til diverse brands.
Ved siden af arbejdet, tager jeg en deltidsuddannelse i form
af HD, som er en erhvervsøkonomisk uddannelse. Den forventer jeg at afslutte sommeren 2022.
I min fritid går meget af tiden med at dømme fodbold. Her
dømmer jeg i Danmarksserien under en regional talentgruppe, hvilket byder på kampe rundt omkring i hele Jylland. Her
er drømmen helt sikkert at drive dette videre, så længe talentet og gejsten stadig er der for det.

Malene

Andreas og Hannah
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Jeg hedder Malene Rosander Andersen, er 19 år og bor
hjemme ved de gamle i Harken lidt endnu. Jeg har, siden jeg
var lille, brugt min fritid på både at spille fodbold og lave gymnastik i Harken og er i dag selv træner for små gymnaster og
aktiv på forskellige seniorhold, som jeg også har været ude
at rejse med.

Hvor blev de af
Jeg blev student i sommeren 2019 fra Hjørring Gymnasium og HF og har
derefter haft sabbatår, hvor jeg arbejder i en børnehave. Til februar 2021
har jeg søgt ind på pædagoguddannelsen og håber at komme ind.

Nikolaj

Nikolaj
Jeg hedder Nikolaj Rosander Andersen, er
11 år gammel og bor i Harken hos de alt for
gamle. Jeg går i 5 klasse på Bagterpskolen
i Hjørring og i min fritid spiller jeg fodbold i
Bagterp IF, som snart bliver Hjørring FK
Malene
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Projekt Eventyr for
ældstegruppen.
Børnehusets ældste-gruppe har i uge
10 og 11 arbejdet med eventyr. For at
gøre dem mere spændende valgte vi
at gøre dem levende ved at sanseliggøre fortællingerne.
Vi tog udgangspunkt i følgende
spørgsmål: Hvad er et eventyr? hvad
indgår der i et eventyr? Kan man lave
en ”eventyrbro” og bruge den som
skabelon over et eventyr? Kender vi
nogle eventyr?
Børnene ﬁk kendskab til HC Andersen og hans liv. Hvor blev han født?
Hvem var hans forældre? Hvor i Danmark var det? Hvordan forløb hans
liv? Hvor boede han? Hvor rejste han
hen?
Børnene så også billeder og eﬀekter
fra hans liv etc. Børnene klippede
også en hat, magen til HC Andersens
og på døren ind til stuen er der nu,
mange små digtere og forfattere :)
Projektet skulle have mundet ud i en
tur på Hjørring bibliotek for at opleve
teaterstykket: ”Eventyrrejsen” i uge
12. Denne oplevelse blev desværre
aﬂyst grundet Covid-19 krisen som
ramte Danmark.
Der blev arbejdet med stor iver og
børnene så billeder og ﬁlm. De ﬁk
læst op af en ægte meget gammel
bog. Den var faktisk så gammel at
den var mørnet og hang i laser.
Børnene ﬁk lavet deres egne mini
eventyr, de arbejdede sammen i
mindre grupper, omkring ideudvikling, mini mindmapping, diskussioner, kompromisser. Der blev snakket
om fantasi, magi, ﬁktion, virkelighed,
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eventyrbroen, gammel og nyt blev sat sammen og
deres egne ideer så dagens lys.
Der blev arbejdet kreativt med ﬂere eventyr: ”De 3
små grise”, ”Fyrtøjet” og ”Klods Hans”.
Det gode forældresamarbejde kom også i spil, da
forældrene udover at læse eventyr derhjemme
også hjalp til med at gøre projektet levende med
eﬀekter såsom træsko, halm, kyllinger etc. og vi
kom ud i naturen hvor der blev arbejdet med mudder som i ”Klods Hans”.
Børnene byggede også selv de ﬂotteste huse i enten halm, træ eller Lego. Disse skulle ulven så se
om han kunne blæse omkuld, ligesom i ”De 3 små
grise”.
Alt i alt nogle rigtig gode uger med masser af energi og tid til fordybelse i et stort historisk emne, som
stadig er aktuelt ----

Og det er ganske vist.
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Præstevej 18
På Præstevej 18 i Møllebyen bor
Pernille Jensen og
Nicklas Nættermann med deres to
små piger.
Den ældste hedder Filippa, hun er 5
år og går i børnehave i Bagterp.
Den yngste blev født den 15. oktober 2019, den 1. februar i år blev hun
døbt Melia i Brønderslev kirke.
Familien går og venter på at få bygget til huset, så der bliver mere plads
og det glæder de sig til.
Lokalbladet ønsker jer god vind fremover.

Gammel Rønnebjergvej 185 og Byager 3
I efteråret ﬂyttede 3 børn fra Signesvej i Hjørring til
Poulstrup, det er William på 7, Sophie på 10 og Amalie
på 11 år.
De tog deres forældre med:
Mor: Irene Lyngsie, der bor på Byager 3, arbejder som
veterinærsygeplejerske hos dyrlægerne i Jerslev, og
dyrker yoga i fritiden. Hun har før været aktiv i skole/
forældrearbejde, og regner med at få tid til det igen.
Far: Bjarne Sørensen har købt Inger og Kai Hansens
ejendom på Gammel Rønnebjergvej 185. Han er
en af de hjemvendte til egnen, da han er opvokset i
Poulstrup, som søn af Helle og Tage Sørensen, der boede på Lindager, men nu er ﬂyttet til Sæby. Bjarne har

lige startet eget ﬁrma, Sørensen Byg, der som navnet antyder er
et tømrer- og byggeﬁrma. Han er gammel i faget, da han allerede begyndte som fejedreng hos Hans Jørgen Jensen, dengang
Poulstrup Snedker- og Tømrerﬁrma var et lille enmandsﬁrma.
Bjarne har ikke andre fritidsinteresser end børn, arbejde og ejensommen, hvor han er ved at udvide haven, så der bliver plads til
en stor fodboldbane m.m.
Børnene gik på Friskolen i Poulstrup mens de boede i Hjørring,
og det var en af grundene til at vælge Poulstrup. Samt at der var
plads til en hest eller to. Amalie går til ridning og har selv en pony,
Isabella, der går sammen med shetlandsponyen Oktavia.
Desuden har de kattene Creme og Plet.
Sophie er meget glad for dans, hun går til latino hiphop/disco
dans. William er til fodbold, og har da også en fodboldbane i
haven.
Lokalbladet ønsker velkommen til egnen
Karen Margrethe Bruun
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Aktiviteter i Harken
Mens det meste af samfundet har været lukket ned, har det
været nødvendigt at ﬁnde på nye aktiviteter. Da der ikke var
meget traﬁk på vejen kunne den passende omdannes til racerbane for en kort stund.

”Gaderæs” i Harken

Harken Fælled
Tobias Lund Madsen hjælper bedstefar Elmer Madsen med at plante nye æbletræer på Harken Fælled,
da de gamle desværre var gået ud.
Plantning af træer ved Harken ælled

Poulstrup og omegns Borgerforening
Lidt fra Borgerforeningen, men der
sker jo ikke meget, i denne tid hvor
også forsamlingshuset er lukket ned.
Fra generalforsamlingen den 24.februar har jeg følgende:
Der var mødt 57 personer og generalforsamlingen startede med stegt
ﬂæsk og derefter kaﬀe med hjemmebagt kringle.
Generalforsamlingen startede kl.
19.30. Henrik Rafn blev valgt til dirigent, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Per
Christensen, formanden, gav et referat af, hvad der var sket i 2019. Bankospillene, kiosk og udlejning af huset
har været meget tilfredsstillende. Har
givet godt 165.000 kr i overskud. Især
bankospillene har været populære og
givet 134.908 kr. i overskud.
Der er købt nye stole og nye runde
borde. Gang og toiletter er forbedret
med nye klinker og toiletter.

Der var indkommet 2 forslag. Det ene
om bestyrelsen nedsættes til 5 i stedet for 7. Dette blev forkastet. Det andet om ægtefæller/samlever ikke må
sidde i bestyrelsen samtidig. Dette
havde ﬂertal, hvorfor der skal afholdes ekstraord. generalforsamling til
behandling af dette. Datoen var fastsat til 1. april men er blevet udskudt,
også p.g.a. corona krisen.
Der skulle vælges 5 til bestyrelsen.
Gerda, Rene, Palle og Arne, som var
inde som suppleant, og Per ønskede
at fratræde.
Gerda og Rene genopstillede. Allan
Pedersen, Jane Dietz og Helle Christensen opstillede, ialt 5 og dermed
var bestyrelsen valgt.

Udsigten fra forsamlingshuset

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:
Allan Pedersen formand
Betty Bjerre næstformand
Gerda Jensen kasserer og
Inge Christensen sekretær.
Vi håber snart der bliver lukket op for
Danmark, så vi kan få gang i kludene
igen.
Inge Christensen

Regnskabet blev oplæst og årets resultat blev 54.703 kr. i overskud, så
det kører bare derudad, og huset har
også været godt booket op her i 2020,
men p.g.a. corona-krisen er alt jo nu
sat i stå.
Poulstrup Forsamlingshus
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Musikdag
For første gang i historien
blev der torsdag d. 17. januar afholdt Friskolernes
Fælles Musikdag, hvor alle
elever fra 1.-6. klasse fra
kommunens små friskoler
mødtes for at synge, danse
og spille på instrumenter.
Dagen bød på ﬂere små
workshops, hvor eleverne
kom rundt omkring forskellige musiske aktiviteter. Afslutningen på
dagen bød på stor fællessang med over 200
elever.
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Volleystævne
På PFB har vi et super godt samarbejde med
kommunens øvrige små friskoler. Det kommer
til udtryk ved, at vores elever mødes til forskellige arrangementer i løbet af skoleåret som eks.
volleystævne, idrætsdag, o.l.
Men fredag d. 29. februar var det personalets
tur til at hygge sig sammen. Derfor havde PFB
inviteret personalet på de andre friskoler til et
volley-stævne. Det blev til et rigtigt hyggeligt
stævne og arrangement, hvor fællesskab, fysisk aktivitet og hygge kom i fokus.
At Poulstrup Friskole og Børnehus løb med pokalen behøver vi ikke nødvendigvis at nævne,
så det lader vi være med
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Lokalhistorie
Præstevej 61
Ca. 1908 ﬂyttede Kristine og Julius
Larsen med 2 små børn fra Guldager
til Hæstrup Hede.
Huset på heden var i så elendig forfatning, at Kristine måtte gøre noget
for at familien kunne være der. Det
var så dårligt at lænede man sig op
ad muren så væltede den – og det er
så sandt som det er sagt.
Kristine gik ud i marken for at ﬁnde
ler, som hun kunne kline på væggene
for at dække de værste revner. Julius
arbejde på Rønnovsholms teglværk,
for at tjene lidt ekstra, så han var ikke
hjemme til at hjælpe.
Det værste var køkkenet, der var
ikke komfur så maden blev lavet på
4 mursten i bunden af skorstenen.
Gulvet var så snavset at det måtte
graves ud det var skrækkeligt, en nabokone troede vi havde nyt gulv.
Samme år begyndte de at bygge nyt
stuehus samt kostald.
Kristine og Julius ﬁk 6 børn.
Under 1. Verdenskrig blev Julius indkaldt til militæret, så Kristine var alene med både børn og landbrug, men
med ﬂid og sparsommelighed gik det
godt.
Husmandsforeningen gav dem mange præmier som de var stolte af.

I en alder af 41 år
døde Julius af tuberkulose. Det var
en hård tid for
Kristine, de to
ældste drenge var
19 og 16 år, men
4 var endnu ikke
konﬁrmeret.
De
var 12 år ,10 år, 7
år og 4 år.
Lidt mere jord var
tilkøbt, så nu var
der 13 tdr. land,
et barnebarn har
fortalt at gaver til
jul og fødselsdage
var der ikke penge
til. Men en hæderlig konﬁrmation
ﬁk de. Dog var der et år de ﬁk et
LUDO spil til jul, men de skulle love
at der ikke blev noget skænderi eller uenighed.
1942 overtog den ældste søn Kristian ejendommen, og Kristine ﬂyttede til et mindre hus på Præstevej
11, der var ikke længere end hun
kunne gå hjem og se til sønnen
I 1967 udtaler Kristine: jeg er godt
tilfreds, nu har jeg centralvarme,
vand og er ved at lave et badeværelse, hvis jeg bare kan blive her er
jeg glad.
Kristian blev gift med Krista de boede på ejendommen til de blev syge med

Avisartikel fra den 10. december 1967, da Kristine
blev 85 år
18 Lokalbladet

Krista

Ejendommen Præstevej 61

Kristian

2 års mellemrum, og døde på Hjørring
sygehus.
De ﬁk kun en datter Emma Nielsen
som i dag bor i Tårs.

Renoveringsprojekt
I forbindelse med at Poul Erik Stokbro overtog
ejendommen Gammel Rønnebjergvej 265a,
kom en gammel Ferguson 31, frem af gemmerne.
Poul Erik øjnede en chance for at renovere
den gamle traktor, der er fra 1951-52. Der er
hen over vinteren brugt rigtig mange timer på
at renovere og male traktoren i den originale
grå farve. Poul Erik viser stolt den ﬂotte ”nye”
traktor frem.

Deko-Sign of Denmark
I over 2 år har Sussi Stokbro, Gammel Rønnebjergvej 13, været indehaver af ﬁrmaet Deko-Sign of Denmark,
som hun overtog fra en kollega, der
gik på pension.
Og siden overtagelsen har der været
mange opgaver. Sussi arbejder fast
for 3 større virksomheder/forretninger,
hvor hun laver dekorationer.
Ud over de faste kunder, har Sussi
også ﬂere små detailforretninger, hvor
hun bl.a laver vinduespyntning. Hun
laver også indretning og dekoration af
kontorer. Opbygning af messestande
er også en del af opgaverne.
Sussi Stokbro har mange års erfaring
indenfor branchen med indretning,
vinduesdekoration og visuel merchandising m.m.
Så står du og mangler en hjælpende
hånd til pyntning af vinduer, dekoration af kontor eller reception, opbygning af en messestand eller andet giver Sussi gerne et tilbud på
tlf. 29 62 07 14

Juleudsmykning med tilskuer

Opbygning af messestand

Lokalbladet ønsker god vind fremover

Indretning af kontor

Sussi Stokbro
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Kirkebladet
Sognepræst 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

I præstens fravær
Når jeres præst holder fri, kan sognepræsterne i Vrå/Em og Tårs/Morild kontaktes:
Vrå/Em: Henrik Bang-Møller, tlf. 98 98 10 40, mail HEBM@KM.DK
Tårs/Morild: Kirsten Munkholt, tlf. 98 96 10 83, mail KIMU@KM.DK

Populære Bibelposer
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

Sognepræst Kirstine Rafn har vist
menigheden sin kreative side i denne
Corona krisetid ,hvor hun har taget initiativ til at berige mange med dejlige
bibelposer
Hvor er vi heldige at have en sognepræst der tager initiativ, har evnerne
og viljen til at hjælpe og berige menighedens børn og legesyge voksne
med bibelposer
Det er fantastisk at der er personer
som hende, der bruger så megen tid
og viser overskud for at hjælpe andre
Bibelposernes indhold er en bibelhistorie, materiale som passer til historien og forklaring til os, som ikke er så
kreative
Et eksempel kan være:
Historien om Jesu venner, som er disciplene, så er der muslingeskaller,

som skal males og sættes lys i, hvilket symboliserer venskab når man
tænder et lys.
Poul og jeg er i Lystrup og passe børnebørn nu på 4. uge, Frederik på 5 år
og tvillinger Katrine og Malthe på 15
måneder, hvor vi må være kreative
og lege på ny.
Pakkerne som er meget forskellige
og spændende, har interesseret vores børnebørn og os i denne tid, hvor
vi dagligt har leget bibelskole
Vi har samtidig fået genopfrisket vores bibelhistorie på en sjov og inspirerede måde .
Vi er meget taknemmelige for de dejlige og spændende poser, som vi har
haft med til Lystrup hver uge, hvor vi
har været børnepassere.
Fra den 12.3 har vi været i Lystrup i
hverdagene og hjemme på weekend
i Harken indtil vuggestue og børnehaver åbner på fuld tid.
Kirsten Holst

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
Henny Thomsen Tlf 24 65 98 33
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Nyt fra præsten

Der er mange ting at sige om Corona
– og de ﬂeste er vist alle blevet sagt.
Der er dog ikke noget godt at sige
om denne forfærdelige sygdom og
alle de følger den har for os, for Danmark og for verden omkring os. Det
er mit helt store håb, at vi er vel på
den anden side, når du læser dette.
Men jeg frygter samtidig, at det ikke
er tilfældet.
Og foruden alle de tragiske historier,
de rystende tabstal og de menneskelige tragedier – er der også det faktum, at vi ikke kan planlægge noget
som helst, før vi ved noget mere. Vi
beﬁnder os hele tiden i et slags vakuum, hvor vi venter og venter på nyt,
på nye retningslinjer, på det næste
led i genåbningen af landet – mens

Dette Lokalblad bliver meget anderledes!
Når du læser dette er det formentlig
juni måned, og jeg skriver disse ord
medio april. Så jeg ved ikke, hvordan verden ser ud om 1½ måned –
og kan derfor ikke fortælle om alle
vores sjove, rare, hyggelige, stemningsfulde og herlige aktiviteter –
for jeg kan ikke planlægge for dem.
”Det er svært at spå… især om fremtiden”. Men vi plejer dog at planlægge for fremtiden, og vi planlægger
i kirkerne mange, mange måneder
frem. Men lige nu er Danmark lukket ned – også kirkerne. Og jeg ved
jo i sagens natur ikke om kirkerne er
lukket op, når dette blad udkommer.

vi sidder og frygter, at de kommende
tiltag ikke lukker op – men lukker mere
ned.
Når vi igen kan holde gudstjeneste og
forsamles bliver det helt fantastisk. Og
indtil da, kan præsten bare drømme
om den dag, hvor jeg igen kan trykke
jeres hånd, se jer i øjnene og være
sammen med jer alle sammen. For
den dag kommer tilbage til os – og
drømme er gode at have, drømme og
håb holder os i gang.
Med drømmen om fællesskab og med
håbet om at være godt på vej ud på
den anden side, når du læser dette
mange varme hilsner fra Kirstine

Vrejlev kirkegård

Per Dahl Sørensen arbejder her
med udskiftning af hække

På kirkegårdene har personalet været
i gang i ﬂere uger, efter at have været
hjemsendt de første 2 uger af coronanedlukningen.
Vi har budt velkommen til en ny medarbejder på holdet, nemlig Carsten Krøgholt. Han er allerede godt inde i tingene,
og nyder arbejdet i det fri.
Her sidst i april bliver en del gravsteder
fjernet, og der bliver plads til nye bede.
Ann har arbejdet med at lave nye rosenbede omkranset af nogle af de granitsten
der tidligere lå på krikegården.
Der bliver også stadig udskiftet hække,
og det kan se slemt ud, når Per roder,
men det bliver helt bestemt ﬂot
når det er færdigt.
I Hæstrup sker der også nyt
på kirkegården, mere herom i
næste nummer.
Ann Bech Larsen laver ﬂotte
bede, som kan nydes fra
en af de mange bænke på
kirkegården

Carsten Krøgholt nyder arbejdet

Fredagsdamer
I disse corona tider holder vi også ”fri”. Vi mødtes sidst
den 6. marts og 11. marts kom meldingen at vi ikke måtte
samles. Vi håber på mere normale tider, så vi kan mødes
4. september kl. 14.00 i Sognehuset. Alle ønskes en god
sommer.

Lokalbladet 21

Hvad får præsten tiden til at gå med under
Coronakrisen?
Da Danmark lukkede ned, tog man
samtidig muligheden for menighedspleje fra alle præsterne. Vi kunne ikke
længere holde gudstjenester, vi kunne
til nød vie og døbe og naturligvis begrave eller bisætte, men intet var som
før.
Foruden de kirkelige handlinger er
præstens største opgave jo kontakten til menigheden og forkyndelse af
Guds ord. Det så vanskeligt ud med et
helt nedlukket land.
Mange af mine gode kollegaer tog
ret hurtigt de sociale medier i brug og
lavede korte andagter, som man så
kunne høre og se på fx Facebook og
på de forskellige kirkers hjemmesider.
Og det gjorde de så glimrende. Mine
tanker gik derfor i en anden retning –
især ansporet af den megen omtale
i medierne af hjemmeskoling og alt,
hvad det medførte.
En af de ting, der slog mig var, at
børn bruger meget tid på computere,
IPads, mobiltelefoner og andre elektroniske dimser i deres fritid. Og nu
blev hverdagen endnu mere elektronisk, når de skulle hjemmeskoles via
computere og IPads. Og hvis præsten
så også blev elektronisk, ville det vist
blive alt for meget.
Mit mål var derfor dels at komme ud
til store og små og dels være en anderledes spiller. Hermed var begrebet
”Bibelposer” født. De første dage gik
med planlægning og bestilling af varer
– og ikke mindst at ﬁnde ud af, hvor-
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dan og hvorledes det skulle gøres.
En Bibelpose indeholder en fortælling
fra Biblen til højtlæsning og en aktivitet, der passer til historien. Det er så
meningen, at en voksen læser højt og
børn og unge laver aktiviteten imens.
Bibelposerne udkommer hver anden
dag, og kan afhentes på præstegården efter aftale med præsten.
Der er gået virkelig mange timer med
planlægning, udtænkning af aktiviteter og bibelhistorier, der passer
til, med pakning af poser og indkøb.
Men det er sjovt – også for præsten.
Og hele konﬁrmandstuen ligner julemandens værksted…
Vi har været vidt omkring; skabelsen,
bespisningsunderet, Noas ark, Babelstårnet, Moses, David og Goliat
påsken, Egyptens 10 plager… Bare
for at nævne nogle stykker. Og planen er at fortsætte Bibelposerne så
længe der er interesse for dem. Der
er i skrivende stund (medio april) udleveret 15 forskellige Bibelposer ialt
465 stk.!
Foruden Bibelposerne har der faktisk
været en del at se til. ”Dagens ord”
er blevet lagt på Facebook og kirkernes hjemmeside. Sjælesorg er blevet
henvist til telefoniske samtaler, og det
har fungeret overraskende godt. Og
så har præsten ryddet op i de ﬂeste
af sine mapper og ringbind – det er
da helt utroligt hvor meget papir, man
får samlet på 10 år…

Vi siger tilykke til:
Laura Shadow Larsen
Døbt i Vrejlev kirke 23. februar
2020
Erik Valdemar Kaae Balle
Døbt i Vrejlev kirke 29. februar
2020
Villum Zakarias Jeppesen
Andreasen
Døbt i Vrejlev kirke 29. februar
2020
Villas Zakarias Jeppesen
Andreasen
Døbt i Vrejlev kirke 29. februar
2020

Vi har taget afsked
med:
Mogens Arenholt Bruun
Bisat fra Vrejlev kirke 29. januar
2020

Kun for mænd
er også ramt af nedlukningen
p.g.a corona, så indtil der lukkes
op og tiderne bliver normale igen,
er arrangementet sat på pause.

Skole-kirkekor/juniorkor - spirekor
Spirekor
Spirekoret er et gratis tilbud til alle sangglade piger og drenge 0.-2. klasse
Sangglæden er i fokus, og vi leger med rim og remser, sang og bevægelse,
rytmer og noder. Børnene bliver dygtige til sang og musik, men det skal først
og fremmest være sjovt at synge i kor. Børnene vil optræde ved arrangementer på skolen og i kirken

Juniorkor
Juniorkor er også et gratis tilbud til sangglade piger og drenge fra
3. klasse og opefter Det skal være sjov at synge i kor, så sangglæden er i fokus. Her arbejder vi med en god og sund sangteknik, vi synger ﬂerstemmigt, vi lærer mere om noder og rytmer. Koret vil også
medvirke ved gudstjenester og arrangementer i kirken og på skolen.
Du behøver ikke tilmelde dig - bare mød op

Syng dig glad –
syng i kor
Kan du lide at synge og har du lyst til
at synge i kor?
Har du lyst til at lære nye sange eller
genopfriske kendte sange/salmer og
viser?
Koret holder p.t. pause, men starter op
efter sommerferien.
Vil du vide mere er du velkommen til
at kontakte
kirkens organist
Lene Rom Frederiksen
tlf. 30 12 90 81

Salmer på video
Gudstjenesterne i Vrejlev og Hæstrup kirker var selvfølgelig også
omfattet af regeringens beslutning
om, at alle oﬀentlige institutioners
indendørs aktiviteter blev indstillet
fra den 11. marts. Det betød, at alle
medarbejdere blev hjemsendt i lighed med rigtig mange andre i hele
Danmark.
Det samme var derfor også gældende for vores organist Lene
Rom Frederiksen og kirkesanger
Rune Møller Nielsen.
Vrejlev kirke, der ellers er åben
hver dag i året, da det er en vejkirke, er således også lukket i
denne tid, men Lene og Rune ﬁk
den gode ide at de kunne ”låne”
kirken (mod løfte om at holde god
afstand) og det er der kommet nogle dejlige videoer ud af. Videoerne
er blevet oﬀentlig gjort på kirkernes
Facebook side, samt på kirkernes
hjemmeside, og som det ses af billedet er budskabet nået ud til rigtig
mange, der har nydt godt af deres
smukke samspil.

Menighedsmøde & orienteringsmøde
Tirsdag den 18. august 2020 kl. 19:00 i Præstegårdens
konﬁrmandstue (foreløbig tidspunkt)
Vi holder det årlige menighedsmøde sammen med orienteringsmøde vedr. valg til menighedsrådet.
Mødet var oprindeligt planlagt til den 12. maj, men p.g.a.

samlingsforbuddet, er mødet ﬂyttet til den 18. august 2020
Da det er svært at planlægge i disse corana-tider er tidpunktet foreløbig, så hold godt øje med dagspressen, hvor
det endelige tidspunkt annonceres.
Erik Kristensen
formand for menighedsrådet
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Poulstrup - som jeg husker den
Mange af Poulstrups indbyggere er kommet til, siden vi i 2005 første gang
bragte Egon Juel Jensens historie om ”Poulstrup som jeg husker den”.
Derfor har vi valgt at bringe den igen, for at nye indbyggere kan få en fornemmelse af hvilke historier byen gemmer på. Beretningen der strækker sig over
ﬂere blade, blev første gang bragt i Lokalbladet 2005 nr. 3.
Ind imellem kan man godt blive besjælet af den tanke at fortælle andre
om sin barndom og sin ungdom for at
give sin nostalgiske trang luft, men
også for at give de mennesker, man
omgås, et indblik i en tidsperiode,
som for dem er fjern fortid.
Vel vidende, at mine barndomserindringer ikke har nogen historisk interesse, og at mine erindringer måske
heller ikke har almenhedens interesse, så er der dog en vis tilfredshed i
at delagtiggøre andre i, hvad jeg kan
huske og hvilket billede, jeg har af
Poulstrup i perioden 1936 til 1964.

EN UNG BY MED UNGE
MENNESKER
Poulstrup var, da jeg var barn, det,
som jeg vil kalde en ung by. – Mit eget
hjem er bygget i 1883, det var altså
ca. 50 år gammelt, da jeg blev født,
og det var et af de gamle huse i byen.
Der var huse, som var ældre, men
ikke mange. De ligger der endnu, om
end nogen af dem i en forynget ud-

gave.
Navnet Poulstrup kan føres adskillige århundreder tilbage, men har da
sikkert været hæftet på den samling
gårde, som ligger umiddelbart vest
for byen, hvoraf en endnu bærer navnet Hovensgaard. Utvivlsomt et navn,
som hidrører fra en tid, hvor den har
været hovgård under Vrejlev Kloster.
En anden ting, som fortæller mig, at
navnet rækker langt tilbage, er, at der
i det 17. århundrede blev grundlagt
noget, som kaldtes ”Poulstrup Hospital”. Dette er for længst nedlagt og
eksisterer nu kun som et legat. Hospitalet blev opført af Margrethe Juel,
datter af Peder Juel (bror til Niels
Juel) og Ida Gøje (søster til Birgitte
Gøje), som midt i 16hundredetallet
ejede Vrejlev Kloster. Det var Peder
Juel og Birgitte Gøje, som skænkede
altertavle og døbefont til Vrejlev Kirke
i 1641.
Altså et gammelt navn på en ung by.
Befolkningen var i min barndom også
en ung befolkning, og byen var en

Jeg er født i Poulstrup den
27.12.1935 som yngste søn af Esther
Margrethe og Niels Jensen, som boede i
Hovedgaden 33, hvor de drev skrædderværksted og manufakturforretning i mere
end 50 år indtil 1969.
Foruden mig havde de min 5 år ældre
bror Henning Møller Jensen, som var
lærer ved Vrå Realskole.
Efter endt realeksamen i 1952 arbejdede jeg nogle år ved landbruget, bl.a. i
Vestergård.
Jeg læste fra 1955-1959 til lærer på
Winthers Seminarium i Silkeborg. Fra
1.1. 1960 til 1.8.1966 var jeg ansat som
lærer i Østervrå, og fra den 1.8.1966 til
31.12.1998 var jeg ansat som lærer ved
Tårs Skole. Mine interesser er mange,
bl.a. haven, træskulptur, store springvand, musik, rav-og stensmykker og frem
for alt familien.

Poulstrup bymidte 1955. Til venstre ses mejeriet, derefter bager Olsens butik med resterne af bager Sundstrøm Johansens hus.
Derefter kommer telefoncentralen
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Hovedgaden set fra nord ned forhaver og stakit ud mod vejen.
Til venstre Hovedgaden 48, 46 og 44

driftig landsby med småhåndværk og
handel. Tro det, kære læser, om du
kan. Byen havde dengang ikke mindre end 30 – 32 næringsdrivende,
deraf en fabrik, der beskæftigede 15
– 25 mennesker og et autolakkeri,
som beskæftigede 10 – 12 mennesker. En rigtig sund lille landsby, som
kunne beskæftige sine indbyggere og
betjene sit opland. Ja, man må næsten græde, når man ser, hvordan eftertidens jag og ræs har maltrakteret
denne skønne lille by. Hvorledes den
er blevet til en soveby.

EGNENS HANG TIL ØGENAVNE
En by som Poulstrup har haft mange
sjove personer. Når jeg betegner dem
som sjove, er det i mange tilfælde,
fordi de afveg fra det, man i dag forstår ved normen, men også fordi de
var originaler. Mange af dem kan jeg
næppe huske navne på, men deres
øgenavne kan jeg huske. Poulstrup
har for øvrigt altid været en by, hvis
beboere havde øgenavne. Eksempelvis var byens tre skræddere behæftet med hver sit øgenavn: Den
hvide skrædder, den bette skrædder
og himmelskrædderen. Den første
fordi huset, han boede i, var hvidt
(Hovedgaden nr. 66), den anden på
grund af sin størrelse (min far), den
tredje på grund af sin stærke tilknytning til Indre Mission. Eller det kunne
være navne med tilknytning til vedkommendes erhverv: Maler Albert,
Cykel Holger. Det kunne også være
en omskrivning af navne: Christian

Kusk blev til Kuski. Det kunne være
et menneskes statur: Den store Madsen eller stemmeføring: Vræli eller
udseende osv.
Jo, på det punkt var man altid med i
den lille by.
Og skulle jeg i det videre forløb bruge
et af disse øgenavne, er det, kære
læser, ikke på nogen måde ment
ondt eller nedsættende, men mange
gange fordi jeg ikke kan huske andre
navne, eller fordi det karakteriserer
personen. Tro mig, jeg holder af alle
disse personer, hver på sin måde,
fordi de er en del af hele min tilværelse.

POULSTRUPS UDSEENDE
Det Poulstrup, som jeg prøver at be-

skrive, strakte sig stort set fra missionshuset i syd til slagterforretningen
i nord. Dog vil der nok også ind imellem dukke personer op uden for denne grænse, men denne grænse var
mit virkefelt de første år.
Når jeg tænker tilbage på det
Poulstrup, som jeg kendte som barn
og ung, så er det unægteligt noget
mere romantisk end den samme by i
dag, og måske også mere romantisk
end virkeligheden, men det skal ikke
afholde mig fra at male et billede i de
farver, som jeg har set det.
Først må du, kære læser, lave byen
om. Det vil sige, at du må have alle
forretninger og virksomheder anbragt
på de rigtige steder. Du må anbringe
en pyntelig lille have med blomster
og hvidmalet stakit foran de ﬂeste af
husene. Gaden skal gøres smallere,
og fra missionshuset i syd til slagterforretningen i nord skal gaden belægges med chaussesten i et smukt
mønster. Denne chaussebelægning
blev for øvrigt udført mig bekendt af
en mand fra Sterup, som hed Martin
Jensen, far til Christian Jensen (Bette
Kesse), som byggede og boede i Hovedgaden nr. 57. Du må fjerne alle
biler, som kører på gaden og meget
mere. Når alt dette er gjort, så står
der nogle lyde tilbage, som var karakteristiske for byen.
Byen startede sin dag som så mange
andre meget tidligt målt med nutidens
alen. Allerede klokken fem om mor-

Poulstrup set fra syd i 1963, til højre ligger Høngaard
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og så gik turen rundt i omegnen, Rønmed fyrighed
nebjerg, Høgsted, Bastholm osv. De
og fart, fordi
samme heste måtte for øvrigt også
karlene
på
mange gange holde for, når snestorgårdene havmen gjorde vejene ufremkommelige,
de for vane
og læge Svendsen (Simon) eller jorat bruge de
demoderen skulle af sted.
mest rapfoPostbilen, en Ford-30 med Rudolf
dede heste,
Larsen som fører, var også en del af
og
ingen
bybilledet. Rudolf Larsen sørgede for,
skulle pege
at den daglige post kom fra Poulstrup
ﬁ
ngre
af
det
Knudsen Kristiansen, Engkærvej 30, på vej til mejeriet med mælkejunger
til Vrå og omvendt. Postindleveringsspand,
de
og et par drenge på den ﬁrhjulede vogn og den dejlig runde nordbagger
stedet bestyredes først af skrædder
genen var den første af byens borgekørte med.
Sørensen og hans kone Lise, som
re på benene, og ingen, som havde
Jo, der var en egen musik i gaden,
for øvrigt også havde håndkøbsudboet i byen i mere end otte dage,
når de ringbeslåede vogne rullede
salg, senere af Holger Sørensen (Cyvar i tvivl om, hvem det var. Ingen
gennem byen, hver vogn sin musik.
kel Holger) og hans kone Dagmar.
var i tvivl, når førstemejerist Osvald
Vi kendte dem på lyden. Vestergårds
Rudolf Larsen kunne også besørge
Jensen (senere mejeribestyrer) gik
fyrige spand, bestående af to brune,
beboernes småærinder i Vrå, såsom
til mejeriet. Hans raske bevægelse,
dejlige heste, hvis iver efter fart ikke
apotekerbesøg og den slags. Rudolf
træskoene, der var jernbeslåede.
sjældent medførte overhalinger i raLarsen kørte turen til Vrå hver morJo, byen blev vækket af et par træsende tempo, som kan sammenlignes
gen kl. 7 og hver eftermiddag kl. 16.
sko, hvis rytme var som en fejende
med ungdommens leg med nutidens
Og rutebilen, som holdt forbindelse
ﬂamenco til kastagnetternes klapren.
hestekræfter. Det var et spørgsmål
mellem Hjørring og Jerslev/Hellum
Dagen var begyndt. Der gik ikke lang
om at komme først til mejeriets perkørte adskillige ture dagligt. Det var
tid, før man hørte klangen af kulskovron og dermed fortælle de andre hvis
dengang Jacob E. Larsen, Jerslev,
lene, når der skulle fyres på mejeriet,
heste, der var bedst. Eller Knudsen
der havde koncession på ruten, og
herefter lyden af dampmaskinen,
Kristiansens tohjulede gig, forspændt
mangen god chauﬀør i Vendsyssel
der gik i gang og blandede sig med
en dejlig rund nordbagger med Knudhar startet sin karriere hos Jacob E.
mange andre lyde, som kom fra den
sen Kristiansen stående bag i giggen
Larsen. Når disse rutebiler kunne
vågnende by. Bagerne var også alstærkt pulsende på sin snadde, hilopretholde kørslen under anden verlerede i gang. Det første brød skulsende på alle, store som små. Eller
denskrig, var det fordi, de var forsynet
le være i butikken senest kl. 7. Fra
Emil Jensen (sognefogedens Emil),
med gasgeneratorer, som jævnligt
smedjen kom der klang fra hamre,
som selv var hest, forspændt sin lille
skulle påfyldes brænde til udvikling
der bearbejdede jernet på ambolten
trækvogn med 2 – 3 mælkejunger.
af gas.
til plovskær, hestesko, vognringe osv.
Alle mælkevognene havde bud med
I løbet af dagen vrimlede byen med
Fabrikken blandede sig snart herefter
fra gårdene, til smeden, købmanden,
mennesker. Mange mennesker, som
i lydbilledet med hvinen fra den store
Brugsen, skrædderen, maleren eller
kom gående, cyklende, kørende med
båndsav og brummen fra fræseren,
hvem, man nu måtte besørge handel
hest og vogn. Mennesker, der arnår disse maskiner bearbejdede de
ved. Sådan var en morgen også.
bejdede, mennesker, der handlede,
tunge egeplanker til vognhjul, skovlEn anden ting, som også hørte med,
mennesker, som blot var. Men alle
skafter eller hammerskafter. Jo, den
var bager Johansens brødvogn. Sålille landsby var begyndt sin daglige
dan hen ad
rytme, sund, glad, tilfreds. Sådan står
formiddagen,
den for mig. Men der var selvfølgelig
når
wienermange ting, som skal med i billedet.
brødet
var
Når klokken nærmede sig 7, begyndkommet
af
te et andet liv i gaden. Butikkerne lukovnene, blev
kede op, håndværkerne rullede ud.
brødvognen
Tømrerne, malerne, murerne trak af
pakket med
sted med deres trækvogne tungt læsbrød, og kuset med tømmer, malerbøtter, stiger,
sken,
Pestillads osv. Mælkevogne, tungt læster Brødholt
sede med mælkejunger, rullede hen
(Brød Peter),
over brostenene, nogen med sindigspændte de
hed og adstadighed, fordi forspandet
to
smukke,
Poulstrup mejeri engang i 1970’erne. Man gik over til at hente
var et gammelt udtjent øg, hvis afhvide heste
mælken med tankvogn sidst i 1960’erne
tægtsarbejde var mælketuren. Andre
for
vognen,
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Interiør fra Poulstrup mejeri. Fra v. Carl Nielsen (senere mejeribestyreri Høgsted)
ukendt person og Søren Sørensen, Poulstrup

var de på deres måde med til at give
byen sin farve. Der var børn, der legede, der var postbuddet, der var
gadefejeren og skorstensfejeren og
mange andre.
En af de personer, man var sikker på
i billedet, var mejeribestyrer Jensen
(den ældre), en høj og statelig person, hvem gigt havde plaget så meget, at han trak lidt på det ene ben.
Når klokken var 10, så kom Jensen
sammen med sin lille sortbrogede
terrier på vej hen til barber Olsen. Det
var dagligt ritual. Jensen skulle barberes klokken 10.
Måske var der også en anden årsag til
Jensens daglige besøg hos barberer
Olsen. Det var jo i krigens dage, og
alle havde jo deres holdning til krigen,
og Olsen havde sin. Olsen fulgte krigens gang i Europa og Afrika meget
nøje. Han læste Vendsyssel Tidende
og hørte BBC’s nyhedsoversigt ﬂere
gange daglig, og på den måde fulgte
han fronternes bevægelse. Og på et
stort vægkort, som hang i barbersalonen, blev de forskellige fronter markeret med nipsenåle (røde, grønne,
blå osv.), og mange kom jævnligt
i salonen blot for at studere Olsens
kort. Jeg tror, at kortet var udgivet af
Vendsyssel Tidende.
Tidligere har jeg omtalt, at byen havde mange forretninger og virksomheder, så det vil måske være på sin
plads at gøre en tur igennem byen for
at se, hvem der boede i de forskellige
huse. Det er ikke sikkert, at jeg husker

dem alle, og det vil kræve megen tid
at beskrive hvert enkelt, men jeg vil
forsøge så godt som muligt. Allersydligst lå Høngård (nr.2), og her boede
Johannes og Kristine Simonsen med
deres tre døtre. Johannes og Kristine var et par meget venlige og rare
mennesker. De var som så mange
andre i byen stærkt tilknyttet Indre
Mission, og Johannes var en meget
afholdt søndagsskolelærer. Han var
en meget forsigtig mand, hvilket bl.a.
medførte, at han, så længe han måtte
køre bil, midt i garageporten, som lå
umiddelbart til højre for gårdporten,
anbragte en gummibold ophængt
i en snor. Når han kom hjem, kørte
han rundt om træet inde midt i gården for at komme i garagen, og så
skulle gummibolden ramme proppen

på køleren, for at han var sikker på at
komme ret i garagen.
Vittige sjæle fortalte også, at hans
roerækker altid var skæve og krumme, for så kunne der være ﬂere roer
i rækken.
På vestsiden af vejen uden for brolægningen lå tre huse, to rødstenshuse (nr. 7 og 9) og et ældre lavt hus
(nr. 11). Det ene røde hus beboedes
af Lea og Håkon (efternavnet husker
jeg ikke). Mine forældre besøgte dem
ofte, men Lea og Håkon ﬂyttede fra
byen ret tidligt i mit liv. I det andet
røde hus forekommer det mig, at Lis
og Søren Andersen boede, inden
Lis begyndte damefrisørsalon midt i
byen.
I det lange hvide hus var der to lejligheder. I sydenden boede StropGrethe. Jeg husker ikke hendes efternavn, jeg husker heller ikke, om
hun var gift, eller hvad hun lavede. I
nordenden boede Bette-Mine. Skulle
Mine et ærinde ned i byen, havde hun
altid sit strikketøj med. Hun gik på
gaden iført sine futsko med et nøgle
garn under armen og strikkede på en
strømpe. Hun ernærede sig med at
strikke strømper.
Næste hus i rækken var gartnerforretningen med tilhørende gartneri, men
beretningen herfra og ad den videre
tur gennem Poulstrup bringes først i
næste nummer af Lokalbladet

De første huse på vestsiden af Hovedgaden nr. 7, 9 og 11.
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Hjemmespejderi
Som spejder har man ofte hørt udtrykket ”Spejder er ikke noget, man
går til, det er noget, man er” og det
ﬁk spejderne også mulighed for at
efterleve, eftersom de ikke kunne gå
til spejder pga. COVID-19. Ret hurtigt
fandt vi nogle mærker, som spejderne kunne tage, mens de gik hjemme,
så vi alligevel kunne hjælpe dem med

at være spejdere.
Bæverne og ulvene kunne tage mærket Naturliv, hvor der var en masse
forskellige naturopgaver. Der blev
bl.a. bygget pindsvinehuler, insekthoteller samt foderbræt og redekasser til fuglene.
Trop- og senior spejderne gik i gang
med Oldehåndværk. Her skulle de
kreere forskellige ting, som en
smørekniv, bestikpose, taske
i læder, dyppe lys eller ﬂette
bordskåner.
Senere ﬁk alle også mulighed
for at hoppe med på et Hjemmespejderimærke, som blev
opfundet til denne specielle situation. Det forløb over 3 uger,
hvor der skulle løses 3-4 opgaver hver uge. Her er der lavet
mange forskellige ting, spejderne har bl.a. sovet ude, lavet 3
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retters menu over bål, tegnet spejdere med madvarer og andre kreativiteter samt taget selﬁes med forskellige
dyr og kirker.
En bonus har været, at det er mærker, som hele familien kan være med
til, og det har helt sikkert givet lidt
ekstra hyggelige familieprojekter, når
spejderen skulle løse opgaver.

Nye ledere
Vi er så heldige,
at vi har fået hele
to nye ledere
til spejderhuset
gennem det seneste år.
Dem er vi rigtig
glade for at kunne
byde velkommen
til.
Her kan I læse lidt
om dem:
Christoﬀer Thomsen har allerede
været hjælpeleder ved trop- og seniorspejderne et lille års tid, hvilket
går rigtig godt.
”Mit navn er Christoﬀer. Jeg er 19 år
gammel og bor i Hjørring. Til dagligt
er jeg elev i Marcus.
Jeg startede lidt inden sommerferien

i 2019 i spejderhuset Poulstrup. Efter jeg stoppede på mit meget aktive
efterskoleophold i 2018, passede
jeg min nuværende skole og arbejde, men synes jeg manglede noget
mere i min hverdag.
En dag bød muligheden sig,
for at komme ud og hjælpe i
spejderhuset Poulstrup, og det
takkede jeg ’ja’ til.
Der er gået et lille års tid med
gode oplevelser og gode bekendtskaber. Jeg var lidt skeptisk, inden jeg startede til spejder, men jeg prøvede det, og
ﬁk nogle sjove timer og nye
udfordringer ud af det. Det kan
klart anbefales.”

Camilla Bertelsen startede i januar
2020 og hjælper ved ulvene, som allerede er rigtig glade for hende.
”Jeg hedder Camilla og er 27 år gammel. Jeg bor i Tårs med min kæreste
og datter.
Over en årrække i min barndom var
jeg selv KFUM Spejder i Poulstrup.
Jeg husker det, som en tid med masse sjove aktiviteter med mine bedste
venner, og sådan nogle minder vil jeg
gerne være med til at give denne generations børn og unge.
Jeg er leder sammen Maja for ulvene
og er lige så stille ved at lære dem
at kende, samt det at være KFUM
spejder igen. Som børnene og Maja
nok kan fortælle, så skal jeg i hvert
fald have genopfrisket, hvordan man
laver knob.”
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Reﬂeksveste til SMS-hjertestartergruppe
Nye reﬂeksveste til SMS-Hjertestartergruppen Poulstrup, Serritslev, Vrå
De 31 medlemmer af SMS-Hjertestartergruppen Poulstrup, Serritslev,
Vrå, har fået hver sin nye ﬂotte reﬂeksvest, som er indkøbt med midler
fra en række lokale sponsorer. De
nye reﬂeksveste er synlige i traﬁkken, og har lommer med forskelligt
førstehjælpsudstyr. Reﬂeksvestene
er desuden med til at identiﬁcere
den frivillige hjælper fra hjertestartergruppen, som oftest er den først
ankomne, hvis der bliver meldt hjertestop i lokalområdet.
Sådan fungerer hjertestartergruppen
Hvis man er med i en SMS-hjertestartergruppe, får man en SMS når
112 får melding om hjertestop i ens

Her ses 11 af de i alt 31 frivillige medlemmer af SMS-Hjertestartergruppen for Poulstrup,
Serritslev og Vrå.
De nye reﬂeksveste er traﬁksikre og
har lommerne fyldt
med førstehjælpsudstyr, ligesom de
er med til at identiﬁcere hjælperne,
som ofte vil være
de første, der når
frem til en melding
om hjertestop.

Afdelingsdirektør Lars Have fra Sparekassen Vendsyssel i Vrå, overrækker her 15.000 kr. til Betty Bjerre fra SMS-Hjertestartergruppen. Udover
bidraget fra Sparekassen Vendsyssel, har en lang række lokale sponsorer
også bidraget til indkøb af de nye reﬂeksveste
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område. Ofte kan man være fremme
med hjertestarter og yde livreddende
førstehjælp, før akutbil og ambulance,
og der er rigtig mange eksempler på, at
SMS-hjertestarterløbere har reddet liv.
De frivillige fra den lokale Hjertestartergruppe for Poulstrup, Serritslev og Vrå,
har allerede været kaldt ud til livreddende førstehjælp ﬂere gange.

De nye reﬂeksveste til hjertestartergruppen
er sponseret af:
Sparekassen Vendsyssel, Vrå.
Idrætscenter Vendsyssel, Vrå.
Ventisol, Vrå.
Arne Andersen A/S, Vrå.
Sønderhaven Gårdmejeri, Serritslev.
Centrum Auto, Hjørring.
Poulstrup Hallen,
Poulstrup Autoværksted,
Poulstrup og Omegns Borgerforening,
Vrejlev-Hæstrup Menighedsråd,
Poulstrup Snedker og Tømrerﬁrma.
Poulstrup VVS,
LKA Farve og Lak, Poulstrup.
PV Sport 81, Poulstrup.
Poulstrup Friskole og Børnehus,
Støtteforeningen for Poulstrup Friskole og Børnehus,
Poulstrup Murerforretning,
Eigils Elteknik, Poulstrup.

HH

En hilsen fra Købmandsgården i Serritslev
Vi bringer dine varer lige til din dør RING 98 83 70 60 I disse corona tider
hjælper vi alle hinanden og passer på
hinanden. Den lokale Købmandsgard
i Serritslev er en bette hyggelig familiedrevet forretning der har eksisteret
siden 2016 og som Serritslev borgere
er rigtig gode til at støtte. Det betyder
utrolig meget for et lille lokalsamfund
at have et
samlingspunkt. Peter er uddannet kok
og Luise er landmand. De har 4 børn
på 12 - 8 og 4 år samt en lille dreng
på 6 mdr.
Familien bor på landet med heste,
hunde, høns og meget mere. De
driver sarnmen butikken og pigeme
hjælper til efter skole i butikken hvis
skoleopgaver tillader det. Dog ikke i

Corona hilsner

denne coronatid, for at passe
på alle.
I butikken er der desuden en
fuldtidsansat samt lidt ungarbejdere.
Ring til Peter eller Luise
98837060 - skriv måske en
mail: 0761569@letkob.net og
bestil dine varer - så bringer de
efter aftale med dig, dine varer
ud og det er ganske gratis !!
Hos Købmandsgården ﬁnder
du lokale råvarer- kød fra GLAD
gris, æg fra Bøgebæk, økologiprodukter fra Hybengården
i Jerslev, ost fra Sønderhaven
og Ingstrup mejeri. Kartoﬂer fra
Tårs og fra Vildmosen. Smukke
blomsterbuketter. Rundstykker,
brød og kager fra bageren fredag lørdag og søndag
Hos købmanden i Serritslev er
det let at holde uden for døren
og vi bringer gerne dine varer
ud til bilen.
Skal du hygge eller have gæster en aften tryller Peter gerne
et ﬂot ostefad efter dine ønsker
Gavekurve laves også på bestilling .

Vi glæder os til at byde dig velkommen som
kunde i vores lille lokale butik.
Venlig hilsen og på gensyn
Luise og Peter Balzer Andersen

I forbindelse med nedlukningen af Danmark
mens
coronapandemien raser, har fantasien fået god næring.
I Poulstrup har ﬂere
beboere opdaget små
søde sten ved indkørsel
og fortove. Stor tak til
de hjemsendte børn fra
friskolen, der på denne
måde har sendt en lille
opmuntring.
Det er jo en ren win-win
for alle; det har givet
god beskæftigelse for
børnene at fremstille
de farvestrålende sten
og frembragt glade smil
hos modtagerne.
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Lokalbladet - resultat 2019
Vi bringer hermed Lokalbladets regnskab for 2019, som
det skulle have været fremlagt på Multinetværkets årsmøde. Det blev dog aﬂyst p.g.a. corona-krisen.
Som det ses, havde vi i 2019 et stort overskud takket
være vore støtter, frivillige bidrag og ikke mindst vore annoncører og foreningsbidrag, men især via besparelser
på udgifterne til trykning af bladet. Lokalbladet har nu en
egenkapital, som nu er på 108.069 kr.
Vi håber stadig at alle husstande vil indbetale et frivilligt
bidrag til bladets konto i Sparekassen Vendssyssel.
Redaktionen ovevejer hvordan overskuddet kan komme
lokale foreninger til gode.
Med venlig hilsen
Redaktionen bag

Indtægter

Diverse

2.550

Lokalbladet

Udgifter ialt

94.410

Resultat

30.835

for Vrejlev og Hæstrup Sogne

Diverse

0

Indtægter ialt

0

Udgifter 2019
0

Udgifter ialt

0

Resultat 2019

0

Egenkapital
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52.300

Private frivillige indbetalinger

24.675

Abonnenter

7.850

Foreninger

10.420

Menighedsrådet/kirkeblad

30.000

Renteindtægt

0

Indtægter ialt

125.245

Udgifter
Trykning af blade

71.503

Distribution, omdeling og porto

19.000

Kontorudgifter

1.357

Kulturgruppen

Indtægter 2019

Diverse

Annoncører

43.440,49

Kulturgruppens regnskab, som det skulle have været fremlagt på Multinetværkets årsmøde i marts 2020, dette blev
dog aﬂyst p.g.a corona-krisen.
Der har ikke været aktiviteter i
Kulturgruppen.

Nyt fra sognene
Kornets Hus – forår 2020
Som med alle andre arrangementer, hvor
mange mennesker vil mødes, har coronakrisen også ramt åbningen af Kornets Hus, der
nu bliver udsat på ubestemt tid.
Nu er det ikke sådan, at al aktivitet derfor ligger stille. I skrivende stund, midt april, er der
indﬂytning i det nybyggede skur, der så smukt
er beklædt med kebony træ, der får en fantastisk glødende farve, når det rammes af solens stråler. Skuret indrettes til depotrum og
haveredskaber.
En god nyhed – Spar Nord Fonden har ydet
en tillægsbevilling til Kornets Have, hvor kronjuvelen bliver et bage- og formidlingshus.
Huset bliver opført i løbet af sommeren. Aktiviteterne i huset kan foregå næsten i det fri,
fordi hele vinduespartiet kan skydes til side,
så husets side bliver åben. I huset bliver der
installeret brændefyret bageovn, der kan benyttes til mange formål.
Selve Kornets Have er placeret foran Kornets
Hus. Det første korn i havens små parceller
blev sået sidste efterår af sorterne svedje-

Vue fra vest. Der arbejdes PT med færdiggørelse af
området omkring Kornets Hus. Det nybyggede skur
ses til venstre. Foto: Bente Føns Nielsen

rug, enkorn og spelt (Oberkulmer Rotkorn, en gammel lokal sort fra
Schweitz) og her i foråret, når alle jordbunkerne er jævnet og stykket
harvet, bliver der sået forårssæd af bl.a. hvede, byg, havre og vårrug.
Kornets Have kommer i denne sæson til at rumme omkring 20 forskellige sorter, hvor besøgende kan opleve mangfoldigheden af kornsorter. Der vil også blive en ”fortællesti” i kornet, hvor der er plancher med
oplysninger om de forskellige kornsorter.
Biodiversiteten er der også tænkt på, idet der bliver sået en faunastribe. Alt i alt emmer Kornets Hus både inde som ude af oplevelse for
kommende gæster.
Kirsten Mouritsen

Vue fra syd. Forrest en del af Kornets Have med vinterafgrøderne.
Foto: Bente Føns Nielsen
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Genforeningssten i
Gammel Rønnebjerg
I 1920 blev Danmark og Nordslesvig
samlet til et land. I den anledning blev
der sat mange genforeningssten op
rundt om i Danmark. Vi er så heldige
at have en af de sten i Gammel Rønnebjerg. Det er lokale beboere der har
sat den op for at mindes den begivenhed. Der har været lokale ideer fremme om at mindes denne begivenhed,
men på grund af forsamlingsforbudet,
er det aﬂyst til senere. For ikke lokalkendte skal vi oplyse at stenen står i
Gammel Rønnebjerg. For at skabe interesse om stenen har vi medsendt et
referat fra avisen om indvielsen, den
er dog skrevet 11 år efter indvielsen
som var den 25. juli 1920.

Genforeningsstenen står overfor ejendommen Ny Rønnebjergvej nr. 138 i
Gl. Rønnebjerg.

Multinetværket

Indtægter 2019
Tilskud Hjørring kommune
Bonus Tryg forsikring
Indtægter ialt

3.500
165
3.665

Udgifter 2019
Forsikring

2.343

Klosterruten

1.500

Gebyr

40

Udgifter ialt

3.883

Resultat 2019

-218
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Her bringer vi Multinetværkets regnskab for 2019, som det
skulle have været fremlagt på Multinetværkets årsmøde i
marts 2020. Mødet blev som bekendt aﬂyst p.g.a coronakrisen.
Multinetværket har med udgangen af 2019 en egenkapital
på kr. 14.421,00

Corona – hjemmeskole
Torsdag d. 12. marts vil altid blive
husket som en speciel dag på PFB.
Normalt møder 217 skoleelever og ca.
70 børnehus-børn ind på skolen og i
børnehuset, men den torsdag var vi
voldsomt reduceret på baggrund af
Covid-19.
Statsminister Mette Frederiksen havde
aftenen forinden opfordret alle forældre til at beholde deres børn hjemme,
hvis det var muligt. Denne opfordring
var der naturligvis rigtig mange, der
lyttede til.
Derfor kunne vi holde fællessamling
med blot 30 elever – disse 30 elever
blev hurtigt reduceret til 20 elever, hvilket derfor resulterede i, at skolen holdt
lukket allerede fra fredag d. 13. marts.
I lærergruppen blev der hurtigt lagt planer for hjemmeskolearbejde, og som
billederne viser, har vores elever (og
forældre) taget rigtig godt imod hjemmearbejdet. Det var naturligvis en stor
omvæltning for alle, og der blev fra lærernes side, taget nye metoder i brug
for at opretholde en form for undervisning. Der blev optaget undervisningsvideoer, de online platforme blev ﬂittigt
taget i brug og webcams blev hurtigt
et vigtigt arbejdsredskab. Der blev på
den måde dannet et virtuelt fællesskab med bla. LIVE fællessang på Facebook og videomøder bland personalegrupperne.
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Lokalhistorie
”Se køerne danse”
ja det er såmænd bare den dag køerne bliver lukket ud på græs – eller
er det nu Bare?
Økodag er den dag, hvor økokøerne
bliver lukket ud på græs. Et arrangement, der tilsammen samler over
200.000 mennesker på de 65 gårde
på landet, der er åbent for publikum.
De største gårde har besøg af over
10.000 gæster, der kommer for at
”se køerne danse”, som begivenheden hedder, og det må være en oplevelse, der appellerer til andre end
os, der er/har været vant til at se køernes glæde over at komme ud i det
fri, at dømme efter den menneskemængde, der hvert år møder op for
at se køerne ”bæjse”.
På grund af coronakrisen måtte økokøerne dog undvære publikum i år.
Køerne ænsede det nok ikke, men
synd for publikum. Oplevelsen kunne
dog følges live på facebook.
For det er en oplevelse, jeg husker
først fra min barndom og senere,
når køerne her hos os i Guldager
blev sluppet løs. I dagene op til ”udbinding” blev hegnet efterset og det
mens køerne roligt lå i stalden og
tyggede drøv, men i samme øjeblik
de hørte bare den mindste lyd af raslende kæder eller pæleboret udenfor
porten, sprang de op og startede et
infernalsk brøleri. Nu sker det, det er
i dag …
Jeg synes altid, man blev påvirket
af køernes adfærd. Det var som om,
der sad en klump i halsen og pressede sig på og stemmen blev så ”mærkelig”, især når porten blev åbnet og
de første glade køer kom springende
ud og lavede alle mulige krumspring.
Der var vel ikke noget at sige til, at
de var glade, hvis man kan bruge det
udtryk, når de blev sluppet fri efter at
have stået bundet en hel vinter og så
pludselig har mulighed for fri bevægelighed. Den første times tid blev
ikke bare brugt til at ”bæjse” rundt,
men kræfterne blev også prøvet af.
I starten havde vi en del køer med
horn og det var ikke så sjældent, at
en mistede et horn i en af de hierarkiske kampe. Vi havde ikke ﬂere køer,
end vi kendte hver eneste ko med de
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særpræg, de nu engang har og derfor
også sjovt at iagttage deres adfærd
de første timer.
De sprælske køer blev dog hurtigt
tappet for energi og så længtes de
efter at komme ind igen. Udtrykket
”dum som en ko” bruges af og til,
men helt dumme er de nu ikke, noget må køerne huske fra år til år, ikke
bare lyden, der siger dem, at nu er
det i dag, de skal ud, men også deres stedsans, for de ﬂeste af køerne
kunne huske, hvilken bås de kom fra
og ve den arme ungko, der havde formastet sig til at indtage den ældres
plads. Når køerne igen var på stald,
så lugtede de af sol, sommer, frisk luft
og græs og der kom ligesom en helt
anden lugt i stalden.
Der var ikke meget ”dans” over køerne dag to. Der kom man uvilkårligt
til at tænke på, hvordan vi selv humpede afsted, når vi havde overbela-

Kvierne på græs

Aksel og Alex sammen med kvierne

stet kroppen og havde ondt i alle led.
Både mine og Aksels forældre kom tit
den dag køerne skulle på græs og det
sidste år, vi havde køerne var vores
børnebørn også med til oplevelsen.
Ikke noget at sige til, at det i dag er et
tilløbsstykke, der kan samle tusindvis
af mennesker, der står i en kødrand
omkring græsmarkerne, når køerne
lukkes ud.
Den forårsdag er ikke BARE en hvilken som helst dag.
Kirsten Mouritsen

Økodagen er populær for mange børn

Klosterskoven
Sidst på vinteren blev store træfældningsmaskiner sat ind i skoven nord for skolen. Skoven
trængte efterhånden til en kraftig udtyndig, da
nogle af træerne er ved at være store. Så allerede meget tidligt på dagen kunne man høre de
store og mægtige maskiner der i bogstaveligste
forstand åd sig ind på træerne.

En del stammer blev slæbt
udenfor skoven og afhentet til opskæring, mens de
større grene og kviste blev
omdannet til træﬂis og solgt
til Løkken Varmeværk.
Mange benytter skoven til
en daglig gåtur med hunden, eller bare i det hele taget nyde naturen, så det var
med bekymrede miner beboerne så de opkørte veje
gennem skoven.
Men heldigvis er alle stier
igen etableret ﬁnt, efter
skovmaskinerne er færdige
med deres arbejde.
Det er Troels Holst der har
stået for organiseringen af
træfældningen.
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ENTREPRENØRARBEJDE

FOR BÅDE PRIVATE OG ERHVERV
Ring og få en uforpligtende snak om din næste entreprenøropgave
• Etablering og oprensning af
søer

• Anlæg af ridebaner

• Oprensning med lang arm

• Regnvandsbassin

• Mobil knusning

• Anlægsarbejde

• Sortering

• Indkørsler og have

• Nedbrydning

• Arbejde med

• Entreprenørarbejde
• Kystsikring
• Maskinudlejning med fører
-RUGÁ\WQLQJ
• Håndtering af forurenet jord

• Sandpuder

minigraver mm.
• ...og meget mere!
Salg af sand, sten,
grus, jord samt
knust beton

INGEN OPGAVER ER FOR STORE OG INGEN ER FOR SMÅ
Entreprenør P. Johansen har mange års erfaring
indenfor entreprenørbranchen. Vores opgaver
strækker sig lige fra entreprenørarbejde og nedbrydning til knusning og sortering af materialer.
Hos os er en aftale en aftale. Vores kunder er altid
i fokus, og vi bestræber os på at holde vores høje
kvalitetsniveau igennem alle opgaver. Gennem
årene har vi løst mange opgaver, store som små, for
såvel kommuner som private.
Vi har mange forskellige entreprenørmaskiner, og
udstyret til at løse alle slags opgaver. En af vores
primære opgaver er nedbrydningsarbejde, hvor vi
vælter huse, sommerhuse og fabrikker.

Alt dette sker naturligvis med dette rette udstyr og
efter alle de korrekte miljømæssige reglementer.
Vi laver blandt andet sandpuder til nybyggeri og
udfører også anlægsarbejde i form af f.eks. etablering af byggegrunde, parkeringspladser, veje,
terrasser, indkørsler osv.
Vi har også maskiner og kompetencerne til
oprensning af søer og vandhuller, så du er sikret en
god vandkvalitet samt vandcirkulation.

RING 2334 9755
- OG FÅ ET TILBUD PÅ
DIN NÆSTE OPGAVE

GRÆSHEDEVEJ 180, 9800 HJØRRING
MAIL: PETERBJOHANSEN@HOTMAIL.COM

WWW.ENTREPRENOR-JOHANSEN.DK
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AARUP AUTO
Hella Service Partner
Johnni Knudsen
Årupvej 122, 9760 Vrå
Tlf. 96 45 00 55

HARKEN PRIVATE PASNINGSORDNING
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/
Harken Private Pasningsordning

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

DET LOKALE ARKITEKTFIRMA - UDFØRER ALT ARKITEKTRÅDGIVNING INDENFOR BYGGERI

BASTHOLM MØLLEVEJ 115, 9760 VRÅ - T: 98 92 50 10 - WWW.HOVALDT.COM - M: HOVALDT@HOVALDT.COM
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Vi udfører både store og små
opgaver for private og erhverv.
Vi står til rådighed for vore kunder
med rådgivning og gode ideer.

Anholtvej 3 · Hjørring · Tlf. 98 92 15 04

Kommunegården
Henning Risom Christensen
Vrejlev Kirkevej 60, Vrå
Tlf. 40 63 60 63
Græsslåning – Hækklipning –
Greb – Skovl
Pallegaﬀel - Minigraver - Traktor

Bryllup fødselsdag eller
konfirmation..........
Hold festen i

Poulstrup
Forsamlingshus
Kontakt 2311 6549

Nedre Byvej 19 - Poulstrup - 9760 Vrå
Tlf. 98 98 80 09
thomas@poulstrup-vvs.dk
www.poulstrup-vvs.dk
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•
•
•
•
•

VVS OG BAD
NATURGASANLÆG
STOKERANLÆG
SOLVARME
BLIKARBEJDE

•
•

VARMEPUMPER
ENERGIOPTIMERING

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

UØNSKEDE GÆSTER
Kontakt
Hjørring Skadedyrservice
på 21 15 52 40

Oliefyr - kedler - olietanke
varmekanoner - varmeanlæg
fastbrændsel - reparation

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Myrer
Sølvﬁsk
Gnavere
Muldvarpe
Husmår
Væggelus
Kakerlakker
Desinﬁcering efter skadedyr
og lignende

Harken Varmeservice ApS er din
lokale oliefyrsmontør til bolig og erhverv

•
•
•
•
•
•

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

Vrejlev Hæstrup Hallen
Lej hallens cafeteria til din næste fest fødselsdag - børnefødselsdag

Kontakt
Marianne Stokbro for aftale
om leje tlf 98 98 81 07

•
•
•
•
•
•

Reparationer
Nybygninger
Landbrug
Industri
EDB
PLC

Egholmvej 7C, 9800 Hjørring
Tlf. 98 83 70 55
Fax 98 83 70 33
mail: info@euro-plast.dk

Edithsvej 7
9800 Hjørring
Tlf. 23 35 82 60

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

Bispensgade 115 - 9800 Hjørring
Telefon 98 92 48 66
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Gammel Rønnebjergvej 8
Poulstrup
9760 Vrå

Nyere brugte biler
Se bilerne på
www.poulstrupauto.dk

Import
Plastvinduer og døre
Lev. i alle mål med og uden montering
Tyske proﬁler
Kvalitet til lavpris med garanti

Træpiller til stokerfyr leveres billigt
Tlf. 28 18 13 33
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v/Sonja Larsen
Aalborgvej 602, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 62 15
www.verasvine.dk

Engager 1 - Poulstrup
Tlf. 98 98 85 22
Onsdag lukket

ØRUM SMEDEN I/S
Vrejlev Klostervej 310
9830 Tårs
Tlf 98 98 82 32
Landbrugsmaskiner
din forespørgsel er vores udfordring
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Svenstrupvej 131 9760 Vrå

Tlf. 28 30 80 72
Tilbygning - Nybygning - Ombygning
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Vores portefølje er:
150 boliger i Hjørring
5 butikker i Hjørring
Følg os på facebook
www.hpbolig.dk
Kontakt Jytte på tlf. nr. 24896464
Email: jp@hpg.dk

v/Søren Ulrik Sørensen
Lindegaard - 9760 Vraa - Tlf. 98 98 18 88
www.vraa-maskinstation.dk
Et godt sted til land og by

Vrå Optik Aps
v/Nina Malkin
Strømgade 2 - 9760 Vrå
Tlf.: 98 98 12 24
mail@vraaoptik.dk
www.vraaoptik.dk
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Lokalbladets vejviser

Lokalbladet
Lokalbladet er et upolitisk sogneblad, 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 LOKALBLADET
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

Redaktion
Ansvarshavende
Foreningsstof
Redigering
Annoncer
Korrektur

Inger Hansen, Karen Margrethe Bruun ................................98 98 83 60
lokalbladet9760@gmail.com eller Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå
Inger Hansen, Byager 17, 9760 Vrå...................................... 61 28 97 00
Per Hansen, Engkærvej 8, 9760 Vrå................................ .....26 56 83 25
Kirsten Blichert

Tollestrup
Guldager
Gunderup
Harken
Hæstrup
Hæstrup
Høgsted
Hæstrup Mølleby
Rønnebjerg
Poulstrup

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

Lokalstof

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 Inge Christensen, Gønderupvej, 9760 Vrå........................ 21 47 14 84
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 Vrå40 11 22 31
Menighedsråd
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

Multinetværket / Landsbyråd
- formålet er en projektorienteret organisation for initiativer, der har en kulturel eller

Poulstrup.net
www.poulstrup.net
er en internetportal for VrejlevHæstrupområdet.
Portalen drives med frivillig
arbejdskraft ligesom Lokalbladet 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
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social målsætning
- et netværk for kommunikation og samarbejde,
- støtter foreninger med almennyttige formål,
- udvikler by og land som et dynamisk og godt bosted,
- varetager kontakten med myndighederne og andre råd og organisationer

Grupper under organisationen
Lokalbladet
Inger Hansen
Poulstrup.net
Inger Hansen
Klosterruten
Per Hansen
Kunstgruppen
Peter Worm
Formand for Landsbyrådet i Harken: Flemming Jensen
Formand for Multinetværket/Landsbyrådet i Poulstrup: Jens Ole Frederiksen

Lokale vandværker
Harken Vandværk A.m.b.A:

Aalborgvej 579, Harken, 9760 Vrå
Emil Christensen - tlf. 60 15 23 62
emil1.ecc54@gmail.com

Hæstrup Vandværk A.m.b.A:

Munkedalsvej 110, 9800 Hjørring
Erik Jensen - tlf. 40 93 82 25
post@hastrup-vandvaerk.dk

Poulstrup Vandværk A.m.b.A:

Skovager 3, Poulstrup, 9760 Vrå
Carsten Krøgholt tlf. 40 59 37 31
kontakt@poulstrupvand.dk

Forenings vejviser
Skole og daginstitutioner:
Poulstrup Friskole og Børnehus
Skoleledelse:
Bestyrelsen:
Medlemmer:
Støtteforeningen f. Friskolen:
Tårs Skole

Poulstrup Skolevej 3, ..........................................71 99 71 03
Skoleleder Kristian Bertelsen.................................71 99 71 03
Afdelingsleder Børnehuset Karen Risborg.............71 99 71 03
Formand Lasse Ø. Nielsen....................................21 15 07 65
Tommy Rømer, Per Birkbak, Thomas Andersen,
Jesper Thomsen, Pernille Mølbjerg, Kristian Krøgholt
Formand Thomas Kortegaard................................
Vrejlev Klostervej 8, 9830 Tårs..............................72 33 39 60

Vuggestuer og Børnehaver
Møllehaven i Harken
Poulstrup Friskole og Børnehus

Græshedevej 26, Harken, 9800 Hjørring...............72 33 45 31
Poulstrup Skolevej 1-3, 9760 Vrå..........................71 99 71 03

Skovgården

Ålborgvej 49, 9800 Hjørring....................................96 23 47 11

Plejehjem

Kirkerne
Vrejlev kirke:
Hæstrup kirke:
Sognepræsten
Kirkesanger
Organist
Kirkebil
Vrejlev-Hæstrup Kirker:
Kirkegårdsleder
Servicemedarbejder
Menighedsrådet

Vrejlev kirkevænge 1, 9760 Vrå
Rakkebyvej 21, 9800 Hjørring
Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå ....................98 98 60 43
Rune Møller Nielsen, Bispensgade, 9800 Hjørring
Lene Rom Frederiksen, Vingevej 17, 9480 Løkken .........30 12 90 81
Henny Thomsen................................................................ 24 65 98 33
Kirkegårdskontoret .......................................................... 98 98 83 60
Jan Bjergene Christensen,Tårsvej 23, Lendum,9870 Sin. 23 83 14 50
Inger Hansen, Byager 17, 9760 Vrå.................................61 28 97 00
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
Thomas Kortegaard.........................................................
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 Allan Pedersen, Hovedgaden, 9760 Vrå ..............................52 90 28 75
Poulstrup Rideklub
Martin Jensen.......................................................................20 45 47 02
KFUM Spejderne
Mette Karlsen, Sønderskovvej 220, 9800 Hjørring..............26 71 55 99
Kloster MC
Finn Pedersen v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk ..............20 31 18 53
Sport 81
Daniel Odgaard Pedersen ...............................................
PV Sommercamp
Karina Mølgaard Frost, Tollestrupvej 195, 9760 Vrå ........40 43 84 88
Støttef. for Aktivitetshuset Mona Pedersen, Hovedgaden 37, 9760 Vrå .......................27 46 80 20
Vrejlev-Hæstrup JagtforeningLeo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå......40 11 22 31
Vrejlev Hæstrup Hallen: Karina Mølgaard Frost, Tollestrupvej 195, 9760 Vrå.............40 43 84 88
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
Cafeteriaudlejning hallen
Hovedgaden 70, 9760 Vrå..............................................98 98 81 07
Poulstrup motionscenter
Nøgleudlevering, Hovedgaden 42, 9760 Vrå..................24 42 22 87
Sognehuset ved Vrejlev kirke Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå.....................................98 98 83 60

Tid og sted:
Lokalhistorisk arkiv:
Poulstrup Skolevej 3- Østﬂøjen
Åbent: Mandag 16.00-18.00
Tlf. til leder 98 98 80 63
mail: lokalarkivet@poulstrup.net
Aktivitetshuset:
Åbent:Mandage 13.00-16.00
Onsdage 10.00-12.00
Torsdage 9.00-16.00
Fredage13.00 -16.00
Se aktivitetskalender på
www.poulstrup.net
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

Web-guide:
Sport81:
www.pv81.dk
Børnenes Jord:
Facebook:
Børnenes Jord - Ministrup
Kirkerne:
www.vh-kirker.dk
Poulstrup.net
www.poulstrup.net
Poulstrup Friskole
og Børnehus:
www.poulstrupfri.net
Tårs skole::
www.taarsskolecenter.dk

Mail-adresser
Sognepræsten:
krr@km.dk
Vrejlev og 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
Poulstrup hallen:
vrejlev.haestrup.hallen@gmail.com
Sparekassen Vendsyssel:
vraa@sparv.dk.
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Tryghed
for din familie

I en travl hverdag er det de færreste familier, som tænker på betydningen af ulykke og
sygdom, og hvordan familien er stillet økonomisk, hvis uheldet er ude.
For mange er det ikke et emne, der er særlig rart at forholde sig til - det gælder måske
også for jeres familie!

Brug en time på jeres fremtid. Det giver tryghed i hverdagen og kan gøre
en stor forskel på lang sigt, hvis uheldet er ude.

Book et møde på sparv.dk, og få en snak med en rådgiver om valget af den
TRYGHEDSPAKKE, som passer til jeres familie.
Hovedkontoret
Østergade 16
9760 Vrå
82 22 90 00

Scan koden og
book et møde
lokalt.

Sund fornuft
www.sparv.dk

