Lokalbladet
For Vrejlev Hæstrup sogne

Markedsdag i Vrejlev

27. ÅRGANG 2015 - NR. 2
JUNI - JULI - AUGUST 2015

Sommercamp 2015

Grill i præstegårdshaven

Opslagstavlen
Udebliver Lokalbladet:
Ring tlf. 61 28 97 00

Legekirke i Vrejlev
kirke
Tirsdag den 9. juni kl. 10.00
Tirsdag den 25. august kl. 10.00

Sommerc
amp
for FLP-fo
rhandlere
i Poulstru
p ved hall
en
2. - 5. juli

HUSK:
MOTION
SENIOR
ENTER
TIONSC 1
O
M
S
N
1
I HALLE
KL. 10 IRSDAG
T
R
E
V
H

Sønd
ing
pilgrimsvandr
starter ved
vrejlev kirke
19.00
den 10. juni kl.

HUSK
Poulstrup Festu
ge
stort program
for

uge 34

s aften
Sankt Han
på
Jord
Børnenes

015
23. juni 2

Klost
e
ag d rmarked
en 7
. jun
i kl.

MC
VRAA ladet)
re i b
lstrup
e
u
m
o
P
s
g
o
(læ
f i Vrå
æ
r
t
C
M
4. juni
holder
13. - 1
Poulstrup Aktivitetscenter
3. juni kl. 13.00 Kør selv
tur til Lønstrup og omeg
n
Kaffe hos Bodil Hoven i so
mmerhus
16. juni kl. 13. Ugilt harm
onikaklub
kommer til en gang ”syng
sammen”
3. juli kl. 12.00 Grill fest og sommerafslutning

Vi starter igen den 10. au

gust

Kirkens infoside
se side 20

VIGTIGT

10 16

Sank
i Præ t Hans a
ften
steg
23. ju årdens h
a
Alle ni kl. 19.0 ve
er ve
lkom 0
men

HUaSgK
sfest

d
Fødsels
trup
på Minis oulstrup
iP
es Jord
Børnen
uni

en 21. j
d
g
a
d
n
Sø

Lokalbladet
det
udkommer næste
te gang
5 (uge 35)
1. september 2015
Sidste frist for indlevering
af stof til Lokalbladet er

10. juli 2015
(p.g.a. sommerferie)

Lokalbladet

UGF:
Harken
2015
en
BYFEST /Harken hall
d
juni ve
.
8
2
23.

Tak fordi vi går mod strømmen
UdsigtsDanmark er noget af
det dejligste Danmark har at
byde på, og det er netop her
vi bor, og har vores hjem.
Her har vi et godt liv og kan
give vores børn en god og
tryg opvækst. Det er dejligt
med et lokalsamfund, hvor
vi kender og hjælper hinanden. Vi bor på landet, helt
tæt på naturen, hvor vi kan
følge årets gang med fauna
og dyreliv, men vi har alligevel tæt til det hele - fx kun 5
min. til Vrå eller Tårs, 8 min. til Hjørring eller Brønderslev,
15 min. til badebyen Løkken og 20 min. til Aalborg. Der
er generelt en urbanisering i gang, med folk der flytter til
storbyerne, og åbenbart synes godt om lidt plads, larm,
udstødningsgasser fra biler, og masser af affald man
skræver henover i storbygaderne. Men folk flytter heldigvis også til Poulstrup, og i følge Danmarks Statistik, er
Poulstrup blandt de kun 8 byer i Hjørring kommune, der
havde fremgang i indbyggertallet i 2014, mens kommunens 18 øvrige byer havde tilbagegang. Det kan vi være
rigtig stolte af!
Jeg er født og vokset op i Poulstrup, hvor jeg og min
familie stadig bor. Poulstrup har en række ildsjæle, der
har valgt udvikling frem for afvikling, og vi er efterhånden
berømte for at gå mod strømmen. Vi lader nemlig ikke
stå til - nej vi har indset, at vi må gøre tingene selv - fx
har vi borgere vores egen idrætshal med motionscenter
og egen købmandsbutik, (som forhåbentlig genåbner
senere på året), og derudover har vi et meget aktivt foreningsliv. Skolesituationen i Poulstrup giver mig lidt blandede følelser. Som borger i Poulstrup er det glædeligt, at
lokalpolitikerne har givet tilsagn om, at sælge skolen, så
byen også har en skole og et børnehus efter sommerferien - men som folkeskolelærer er det trist, at sige farvel
til mit lærerjob på Vrejlev-Hæstrup Skole, der lukker som
egnens gode folkeskole gennem 48 år. Vrejlev-Hæstrup
Skole har dannet og uddannet tusindvis af unge mennesker, så de var klar til ungdomslivet og de forskellige videreuddannelser. Jeg er stolt af, at have gået på VrejlevHæstrup Skole, hvor mine børn også har gået og de 7 år
rigtig gode år, hvor jeg har været lærer på skolen - dem
ville jeg ikke have været foruden.
I skrivende stund er der en tendens til, at politikerne vil
lette livet for borgerne i landdistrikterne, og mit håb er, at
det bliver lettere at låne til huse i landsbyerne. Det er jo
heller ikke de små hushandler, der vælter læsset for banker og kreditforeninger, så hvorfor skulle man ikke kunne
låne fx 350.000 kr. i kreditforeningen. I Norge har politikerne haft held med at vende udviklingen ved at styrke
den offentlige transport, fastholde statslige arbejdspladser i provinsen og give indbyggerne økonomiske gevinster ved at bosætte sig i landdistrikterne - det håber jeg
politikerne i Danmark tager ved lære af. Til sidst vil jeg slå
et slag for www.poulstrup.net. Skriv et indlæg til hjemmesiden, eller kig forbi, læs nyheder eller gå på opdagelse
i menuerne - der gemmer sig meget mere end du aner.

Henrik Hansen
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Forsidebilledet:
Fra tidligere klostermarked og en dejlig have i Høgsted

Tak for de mange indbetalinger....
Der skal igen i år lyde en stor tak til vores trofaste
annoncører, vi håber at alle vore læsere støtter op om
vore erhvervsdrivende, deres annoncer i Lokalbladet
er en vigtig indtægtskilde, også tak for de mange frivillige bidrag til Lokalbladet via indbetalingskortet.
MEN vi mangler desværre lidt i at det hele hænger
sammen. 2014 gav desværre et lille underskud, og vi
skal rent ud sagt have flere penge i kassen hvis det
skal løbe rundt.
Hvert blad omdeles til ca. 900 husstande inkl. abbonnerter. Vi har p.t. ”kun” modtaget betaling fra 159
af disse husstande, så vi håber meget at lidt flere vil
overføre et beløb til vor konto i
Sparekassen Vendsyssel
konto 9070 - 4340 15 2889

På forhånd tusind tak
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Gadespejlet v/Henrik Hansen

Klosterost fra Vrejlev Kloster
I forbindelse med de flotte tv-udsendelser ”Godsejerne”, hvor vi bl.a. følger den sympatiske familien Holst
fra Vrejlev Kloster, er der stor interesse for de gode
oste fra Ingstrup Mejeri, der laves af mælken fra køerne
på Vrejlev Kloster. De velsmagende Ingstrup oste kan
du købe i mejeributikken, Hovedgaden 48 i Ingstrup,
9480 Løkken. Åbent: Tirsdag-fredag kl. 9-17 og lørdag
kl. 8.30-13.
OBS! Slagteren på Frilandsvej 49 i Hjørring er også
forhandler af de gode oste fra Ingstrup Mejeri. www.
ingstrup-mejeri.dk/
TV-udsendelserne ”Godsejerne” kan ses på DR1 (og
genses på www.dr.dk/tv/se/godsejerne )

Naturskønne fiskesøer ved Poulstrup
Nu er det for alvor ved at blive forår og sommer, og ved
gården ”Enggaarden” lige syd for Poulstrup, ligger nogle
dejlige fiskesøer, hvor lystfiskere kan bruge adskillige timer
i det naturskønne område. Der er daglig udsætning af ørreder, fiskekort købes ved selvbetjening og der er ingen
fangstbegrænsning på ørrederne og ålene, der boltrer sig i
vandet, så der er god mulighed for at få frisk fisk med hjem
til grillen.
Borde, bænke, opholdsrum og affaldsspande er opsat og
der er flere læskure, samt masser af bord- og bænkesæt
ved søerne. Der forefindes toilet, håndvask og drikkevand,
ligesom det er muligt at campere ved søen i eget telt, cam-

pingvogn eller campingbus ved foregående henvendelse
til ejeren.
Fiskeparken er åben hele året i alle døgnets 24 timer og
der er mulighed for at fange bækørred, kildeørred, regnbueørred og ål. Idyllen i den smukke natur bliver nærmest
fuldendt ved, at der går heste rundt på græsmarkerne omkring søerne.
Kørselsvejledning: Poulstrup Ørredfiskeri er beliggende på
Gønderupvej 10, Poulstrup, 9760 Vrå, og kommer du ad
motorvejen, så drej fra ved frakørsel 5 mod Løkken. Efter
1 km drejes til venstre ved Vrejlev Kirke og Kloster, mod
Poulstrup og køres
gennem byen - derefter følges fiskeskiltene
til søerne.
Henrik Hansen,
Poulstrup
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Vrejlev Klostermarked
Klostermarked
Søndag d. 7. juni fra 10 til 16 vil vi på
ny slå dørene op til klostermarked
på Vrejlev Kloster. Efter en årrække
uden marked den første søndag i
juni, er tiden nu til igen at invitere folk
fra nær og fjern inden for murene til
en hyggelig markedsdag. Der vil på
gårdspladsen være et bredt udvalg
af spændende boder primært med
kunsthåndværk og fødevarer. Over
middag vil Schwåmpis Venner underholde med irsk folkemusik, hvor
der er plads til at sætte sig og nyde
et glas øl, efter man har været rundt
og ose ved boderne.
Poulstrups spejdere vil lave bål og
snobrød med de yngre gæster i

haven, hvor der også vil være forskellige dyr at
klappe for børnene. Haven vil være åben, så
der er rig mulighed for at kunne nyde de mange
rhododendron,der står i fuldt flor.
I spisestuen og riddersalen vil støtteforeningen
for Poulstrup friskole stå for, at man kan nyde
en frokost og senere på dagen kaffe og kage.
Overskuddet herfra går til opstarten af friskole i
Poulstrup.

Vi håber at mange af jer vil finde tid til
at kigge forbi og være med til skabe
en god dag.
Vi glæder os til at se rigtig mange
Hanne og Malthe

Se side 23 Vrejlev kirke er også en del
af Vrejlev Klostermarked
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Sanse-motorik v/Henrik Smith
Lokal mand åbner klinik med sanse-motorik i Aalborg
Under konceptet ”Sansemotorik
– det bedste for dit barn” åbnede
Henrik Smith den 4. maj, en klinik
på Sofiendalsvej i Aalborg
Klinikken i Aalborg tilbyder hjælp
til de forældre, som har børn med
sansemæssige og motoriske vanskeligheder, og som ikke har kunnet finde en løsning på deres barns
problemer.
Manden bag klinikken, sansemotorisk konsulent Henrik Smith, der er
bosat i Poulstrup ved Hjørring, har
de sidste mange år arbejdet som
pædagog i flere forskellige daginstitutioner.
”Jeg har gennem alle årene haft
en stor interesse for det sansemotoriske arbejde med børn, fordi
det virker så logisk for mig, at hvis
et barns sanseapparat er i tip top
stand, så vil mange andre ting som
sproglig udvikling og indlæring
være så meget nemmere. Er der lidt
rod i sansemotorikken, skal barnet
bruge meget energi på dette, og så
er der måske ikke plads til at kunne
koncentrere sig, eller sidde stille på
stolen”, siger Henrik Smith og fortsætter:
”Et barns hjerne udvikler sig allermest de første år – udviklingen begynder allerede i fostertilværelsen,
og fosterets udvikling er meget afhængigt af de sanse indtryk det får,
mens det ligger i moderens mave.
Det er i særlig grad de tre primære
sanser, balancesansen, følesansen
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og muskel-ledsansen, der er fundamentet for hjernens og dermed barnets udvikling, og stimuleres de ikke
i passende grad i barnets første tid,
kan barnet få problemer med motorikken”
”Særligt de for tidligt fødte børn, som
jo ofte har manglet de sidste uger i
moders mave, men som også ofte
har haft en start på livet i kuvøse mv.,
har ikke fået den optimale sansestimulering de har haft brug for, og kan
derfor ende med at have sansemotoriske problemer” siger Henrik Smith.
”Børn der er født til tiden, kan dog
også have sansemæssige vanskeligheder. De kan have indlærings- og
koncentrationsproblemer, være urolige, sover måske dårligt og generelt
mangle lyst til at bevæge sig. Her
kan den sansemotoriske træning
også være med til at skabe ro på de
motoriske linjer, så barnet kan bruge
mere energi på læring og udvikling,
i stedet for at bruge energien på at
undgå at støde ind i ting.”
Det er her den nye klinik, og den
sansemotoriske træning kommer ind
i billedet.
”Jeg går ind og arbejder med de
primære sanser, og derved styrkes
den motoriske udvikling. Vi arbejder
blandt andet med massage for at stimulere følesansen, snurrer rundt for
at stimulere balancesansen og hopper og springer for at stimulere muskelledsansen.”
”Sansemotorik henvender sig ikke
kun til de mindste børn” siger Henrik
Smith. ”De større børn i børnehaven
og i skolen, der eks. har manglende
koncentration eller problemer med
indlæring, kan have stor glæde af
at få styrket deres sanseintegration og motorik. Det samme gælder
børn med ADHD, et fysisk handicap,
autisme eller adfærdsmæssige problemer – en grundlæggende god
motorik er en god støtte for selvværd
og selvtillid”
Ud over den individuelle træning tilbyder Henrik Smith også hold for
spædbørnsmotorik. Her arbejdes
der ligeledes med de primære sanser og den grundlæggende motoriske udvikling, men også med barnets egenrytme og reflekser.

”Konceptet ”Sansemotorik-det bedste for dit barn” er nu oppe på 4 klinikker, fordelt på 3 klinikker i Jylland
og 1 på Sjælland. Sansemotorik har
8 års erfaring med individuel træning
af børn i alle aldre, og eksisteret
som koncept de sidste 3 år” fortæller
Henrik Smith og fortsætter,
”Der er et stort samarbejde mellem
klinikkerne, så det hele tiden sikres,
at vi i klinikkerne er helt med fremme
i viden om børns motoriske udvikling”
I forbindelse med åbning af klinikken
i Aalborg, afholdtes der den 21. april
et foredrag om børn og sansemotorik, med titlen ”Børns indlæring og
bevægelighed”. Foredraget afholdtes af sansemotorisk konsulent og
sundhedsplejerske Vibeke Schultz,
der samtidig er ophavskvinde bag
selve konceptet ”Sansemotorik – det
bedste for dit barn.”.
Det var et spændende foredrag, der
kom nærmere ind på den store sammenhæng, der er mellem sansemotorik og indlæring. Sansemotorikken
er fundamentet for hele kroppen
og hjernens læring og udvikling, og
uden en veludviklet sansemotorik,
vil der ofte opstå vanskeligheder lærings- og udviklingsmæssigt.
Lørdag d. 2 maj var der en velbesøgt
åbningsreception i Sansemotoriks
lokaler på Sofiendalsvej 92 i Aalborg, hvor mange nysgerrige lagde
vejen forbi.
Sansemotorik har egen webside,
www.sansemotorik.net hvor interesserede kan få mere at vide om sansemotorisk træning, og klinikken i
Aalborg.
Vil man vide mere, kan Henrik Smith
kontaktes på tlf. 2128 5111, eller på
Hes@sansemotorik.NET

Vrejlev Hæstrup Hallen
Sommercamp 2015
Igen i år arrangerer PV Sport 81
og Vrejlev Hæstrup Hallen Sommercamp for forhandlere af Forever Living Products (FLP) – Det
er 8. år der holdes Sommercamp i
Poulstrup, og mange af deltagerne
har været med i mange af årene,
så efterhånden er der stor gensynsglæde når gæsterne ankommer, for
mange i hjælperteamet er også de
samme som for 8 år siden. Vi håber
dog at mange af de nye tilflyttere i
byen har lyst til at tage nogle vagter
under Sommercampen, der afvikles
i slutningen af uge 27 – (2. – 5. juli)
Det er nemlig en fantastisk god lejlighed til at lære mere om lokalsamfundet.
Der var allerede i starten af maj over
200 personer tilmeldt, så det bliver
en af de helt stor Sommercamps vi
skal opleve i år. De mange gæster
overnatter dels i egne campingvogne på fodboldbanerne ved hallen eller medbragte telte, og dels i
skolens lokaler som også bruges til
indkvartering.
Formålet med Sommercampen er

blandt andet at give inspiration til
mange forhandleres daglige arbejde med salget af FLP’s produkter.
Der kommer derfor en del gæstetalere og foredragsholdere fra hele
verden.
For de mange børn, der er med forældrene til Sommercamp bliver der
arrangeret forskellig underholdning,
som lokale unge står for.
Den populære madleverandør Slagter Winther fra Hirtshals er igen i år
leverandør af alt mad til frokost og
aften gennem hele Sommercampen. Lørdag aften er der festaften
med underholdning i hallen.
I de foregående år har der været op
mod 100 frivillige hjælpere til afvikling af Sommercamp, og det håber
vi også at kunne samle i år, hvor
der forventes over 300 deltagere.
Hele overskuddet går til Sport 81 og
Vrejlev Hæstrup hallen.
Det er i øvrigt en stor oplevelse
at være hjælper til Sommercamp.
Selv om der ind i mellem er meget
travlt – er der altid tid til en snak og
Det sociale samvær vægtes højt under
et smil i de velfortjente pauser.
Sommercampen - og alle nyder samværet.....

Kollektivuge i Spejderhuset

Kollektivuge var noget helt særligt,
det var rigtig hyggeligt. Vi overnattede i spejderhuset i 4 nætter. Vi ankom til spejderhuset mandag aften,
og forlod spejderhuset igen fredag
eftermiddag. Hver aften skulle et hold
lave aftensmad. Vi var delt op i 3 eller 4 grupper, som alle havde deres

pligter hver dag,
den ene dag
skulle man lave
aftensmad, den
anden dag skulle man måske
tage af bordet.
Det var en super
god ide, og alle
gjorde, som de
skulle. Det var
altså spejderne
selv der skulle
stå for alt, vi fik
ansvar for vores
opgaver og vi
udførte dem.
Vi var delt op, så
vi sov i 4 rum.
Ovenpå,
(der
er 2 etager) i junior-værelset sov
junior-pigerne. Overfor, på kontoret
sov junior-drengene. Nedenunder
delte ulvene sig op sådan, som de
ville sove. Der var ikke særlig mange “problemer” med ulvene, alle var
venner hele tiden. Bortset fra om af-

tenen, da de små ulve var lidt ustyrlige, men som altid gik det. Det var
en ren hygge uge. Efter skole kunne
man hygge sig i et par timer, hvis
man ikke havde lektier for.
Hver aften havde vi lidt leg. Igen var
det en af grupperne, som fik lov til, at
bestemme hvad det skulle gå ud på.
Vi legede for eksempel, gæt og grimasser, dans og en masse nye lege.
Vi havde brugt tid før kollektivugen,
til at snakke om hvad der skulle ske,
og om hvordan vi skulle gøre det. Det
blev rigtig godt, og det var planlagt
super godt. Der skulle selvfølgelig
sættes utrolig meget tid af, til sådan
en ide. May Britt havde sat meget tid
af til denne ide, men noget af tiden
skulle hun arbejde, men hun havde
altid en plan, og det virkede. Mange
forældre hjalp også til, så alt gik som
smurt.
Det har helt klart været en skøn uge,
og det er sikkert noget vi skal lave
igen!
Med venlig hilsen
Camilla Bæk Skov Mortensen
Spejder i Poulstrup
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HarkenUGF

DGI Børneopvisning
Billedreportage fra årets DGI Børneopvisning i Idrætscenter Vendsyssel den 8.
marts 2015

Der er spænding på!”Er det ikke snart vores tur”

Så er opvisningen skudt i gang, og der hoppes og springes, det
bedste de har lært

Der ventes på at redskabsbanen sættes op

Så er der velfortjent madpakkespisning.... både for store og
små. Alle så ud til at nyde det lille pusterum.

Harkens egen GymTeam med 20 gymnaster, stod alle for en super flot
rytmeserie og superflotte spring

Så er der afslutning på en fantastisk DGI børneopvisning 2015. Vi glæder os til at se lige så mange dygtige
gymnaster og forventningsfulde publikummer til næste
år. TUSINDE TAK
Lokalbladet
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HarkenUGF Lokalopvisning

Der blev varmet op til rytmerne Bom Tjikke Bom og Kaj og Andrea, så var alle mand i højt humør og klar til dagens program

Forældre/barn fik en god gang massage til Lille Peter
edderkop

Vi lagde flot ud med vores Puslinge, som stod pænt i kø til
de kunne vise publikum hvad de havde lært

De ældste børn, GymTeam, kunne med en masse power, vise
flotte serier og spring.

Herretons motto er generelt at der skal tonses afsted, her
er et af de mere rolige øjeblikke

Som afslutningen på programmet, havde
vi igen i år SHI/TUI Retromix.
De gav den fuldt ud. Tusinde tak.

Til allersidst skulle vi have givet Årets
HUGF’er, Heidi Kjær, et kæmpe og velfortjent bifald. Hjertelig tillykke.

Harken Gymnastik siger TUSINDE
TAK for nogle flotte og dejlige arrangementer.
Vi ses til sæson 2015/2016
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Havebesøg i Høgsted
I en dejlig have.....
I Høgsted – på Vestergårdsvej
23 bor Bjarne Jørgensen, og han
har en af de flotteste haver i miles
omkreds. Der er ikke bare mange
sjældne stauder og løg, men også
mange træer og buske i Bjarnes
have, mange bliver helt misundelige
på denne rigdom af planter.
Haven er anlagt over de seneste 30
år og er under stadig udvikling.
Inden for de sidste år har Bjarne
bygget en meget stor terrasse, hvor
der i de mange bede er flotte surbundsplanter og liljer m.m.
Bjarne er udlært gartner og har altid
interesseret sig meget for planter og
især sjældne stauder, og han bytter
gerne planter med andre haveejere,
du kan møde Bjarne til Vrejlev Klostermarked, hvor han medbringer mange at de overskydende
stauder og planter. Kontakt
Bjarne for evt. bytte af planter
på tlf. 22 15 84 02.

Billederne er fra den
skønne have i Høgsted med de mange
sjældne planter og
løg
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Lokalhistorisk arkiv

Lokalhistorisk arkiv
Mandag d. 23. marts holdt VrejlevHæstrup Lokalhistoriske Forening
og Arkiv generalforsamling i Aktivitetshuset i Poulstrup med 47 deltagere. Inden generalforsamlingen fortalte Bjarne Jensen om ”Hæstrup en
by med historie”. Det blev til mange
historier om livet i og omkring Hæstrup, der var historier om Brugsen,
mejeriet og om folkene der boede
i og omkring Vejgaard. Det blev en
aften hvor vi også fik rørt lattermusklerne. Tak til Bjarne for en god aften
Efter kaffen holdt vi generalforsam-

Den gamle buk og familien på Vejgård

Badeaktiviteter på Vejgård
Poulstrup skole

ling hvor formanden Henning Risom
Christensen fortalte om året der var
gået og om årets byvandring hvor
Per Hansen og Erik Jess fortalte om
huse og steder i den østlige del af
Poulstrup, der var også her mange
deltagere og aftenen sluttede med
kaffe i Arkivet.
Foreningens kasserer aflagde derefter regnskabet, der viste, at der er
et faldende antal borgere der støtter op omkring arbejdet med at fastholde vores lokale historie, derfor
opfordrede han til at man indbetaler
kontingent 50 kr. for enlige og 100
kr. for familie på
konto: 9070 1633200250
Derefter fortalte Arkivets leder Erik
Jess om arbejdet i Arkivet og især
om det nye arkivprogram Arkibas 5
der har gjort de muligt for alle at gå
på nettet og se hvad man kan finde
på de enkelte Arkiver i hele landet.
Adressen er: Arkiv.dk. Det har været
et stort projekt, som har givet meget
arbejde. Vi har på Arkivet over 1800
billeder og mange arkivalier der har
skullet registreres.
12 Lokalbladet

Elever på Poulstrup Skole 1948

Byvandring 2015
Lokalhistorisk Arkiv er igen i år med til at arrangere en byvandring i forbindelse med Poulstrup Festuge. Denne gang skal vi mødes på hjørnet
af Hovedgaden og Nedre Byvej og så går vi en times tid og slutter med
kaffe i Arkivet. Det koster 20 kr. at være med på turen og få en kop kaffe.
På Arkivet vil der være lejlighed til at se, hvad vi har samlet af historie om
byen og omegnen. Datoen er endnu ikke fastlagt, men bliver offentliggjort i
forbindelse med Festugens annoncer.

Poulstrup rideklub

Poulstrup Rideklub

er for de forbi passerende en rideklub uden meget fremtid, måske lidt
faldefærdig, hegnet er gået i stykker
og trænger til lidt maling, de udendørs baner er hårde som sten, ja det
lignede en klub der mangler opbakning.
Men intet er mere forkert, det er
netop en klub med stor engagement
og opbakning fra medlemmerne. En
klub som står sammen for at give
denne en fremtid, inden for spring
og dressur. Klubben har 3 supergode undervisere, som har hver deres
stærke sider og som støtter op om
hinanden, og deres elever, som er
alt fra helt små ryttere, øvede ryttere, voksne ryttere, dressurryttere og
springryttere.
Vi ved godt, at for folk der kører forbi,
ser klubben ikke ud af meget, men
det er snart fortid. For 2. påskedag,
gik første etape i gang for at skabe
en klub, hvor det ydre passer til det,
som klubben består af. Banerne blev
pillet ned denne dag for at gøre plads
til tre nye baner af bedste kvalitet.
2. påskedag var der nemlig arbejdsdag i rideklubben, og som reglerne
siger startede dagen med kaffe og
rundstykker. Der var godt 30 friske
medlemmer og deres familier. Så det
tog ingen tid at få det gamle hegn pillet ned og klaret de andre opgaver
som fx rengøring af ridehal og klubhus. Da alle de ”sure” opgaver var lavet, gik børnene i gang med at hygge
om vores skoleponyer. Så det var en
rigtig god og hyggelig dag for alle.
Vi vil i løbet af sommeren holde en
indvielse af vores nye baner, det vil
være med et stævne hvor der vil
være dressur og spring, muligvis
også anden underholdning, dagen
vil slutte af med fællesspisning. Vi
håber at rigtig mange af Poulstrup og
omegns borgere vil fejre denne dag
sammen med os. Datoen vil blive
slået op på poulstrup.net og vores
hjemmeside.
Men selvom klubben efter sommer
vil fremstå som en ny og mere moderne klub, holder vi stadig på vores
gamle principper. Vi vil stadig være
en klub for alle, uanset køn, alder og
niveau. Vi vil stadig have hold til dem
som bare gerne vil hygge, dem som
vil springe og gerne højt, og til dem
som gerne vil lære dressuren i alle
dens detaljer og finesser.
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Stærke Mogens

Hvad havde ”stærke Mogens” i Guldager og Lars Dyrskjøt tilfælles?
Stærke Mogens var ikke nogen
”hvem som helst”. Hans 3 x tipoldefar var nemlig den kendte Lars Dyrskjøt og de to havde det tilfælles, at
de begge ledede en bondehær – om
end Mogens`s kun bestod af karle
og gårdmænd fra Guldager, som beskrevet i Lokalblad nr 3 2014.
I sidste blad, nr 1 2015, troede jeg
ikke, der var mere at skrive om vedrørende Rønnovsholm Teglværk og
herunder historien om Stærke Mogens, der slog en tysker ihjel. Men
så blev jeg blev ringet op af Inger
Dorthea Jensen på Vrejlev Klostervej, som sagde: Du ved ikke, hvad
du har sat gang i. Et familiemedlem
havde spurgt Inger, om ikke hun ville
kigge i sine anebeskrivelser, for hun
troede at den ”stærke Mogens”, der
var beskrevet i Lokalbladet var deres
oldefar.
Inger bad mig om ikke at nævne noget, for hun syntes, at det var flovt
med den hændelse om hendes oldefar. Heldigvis har Inger senere
ændret synspunkt og udlånt alt sit
anemateriale. Inger har navne og
beskrivelser af sine rødder tilbage til
omkring år 1500.
Slægten Dyrskjøt, som hun stammer ud af, kommer oprindelig fra Ditmarsken i Nordtyskland og spores
tilbage til før år 1500. Vi starter ved
Ingers 9 x tipoldefar og i det følgende
kan vi følge slægten frem til nutiden.
9 x tipoldefar Peder Dyrskjøt var
landsforstander i Ditmarsken og faldt
i slaget ved Hemmingstedt år 1500.
8 x tipoldefar Jørgen Pedersen
Dyrskjøt død 1534.
7 x tipoldefar Peder Jørgensen
Dyrskjøt rejser til Danmark og bosætter sig i Vinkel ved Lemvig - han
dør 1570 samme sted.
6 x tipoldefar Lars Pedersen Dyrskjøt. Han er født i 1560 ved Lemvig. Kom som ung i tjeneste hos
adelsmand Jørgen Friis til Vadskærgård. Senere hos rigsadmiral Peder
Munk hos hvem han ofte var med på
udlandsrejser.
Derefter blev han ridefoged på Aalborghus Len. I 1599 kommer han
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til at bo på Kronens gård, Aagaard,
i Ørum sogn (køber senere gården)
og bliver delefoged til Aalborghus og
Hammelmose. Han bliver gift første
gang1599, men bliver enkemand gifter sig igen 1629 - 69 år gammel
med Maren Pedersdatter. Hun er
48 år yngre, men med hende bliver
slægten ført videre, da der ingen
børn var i første ægteskab. Lars Dyrskjøt, som var en anset og respekteret mand i sognet skulle som kongelig foged tage sig af mange slags
opgaver. Derom beskrevet i Tingbogen for Jerslev Herredsting.
I 1643 – 1645 blev den nu over firs
årige Lars Dyrskjøt vendelboernes
anfører i kampen mod de svenske
besættelsestropper. Han var også
anfører for den lille hær, der drog til
Nørre Sundby den 17. januar 1644,
for at stoppe svenskehæren, der
stod i Aalborg og ville over den tilfrosne Limfjord og erobre Vendsyssel. Lykken var som bekendt ikke
med den utrænede bondehær og
den 18. januar 1644 blev hen ved
600 mænd dræbt heriblandt den nu
84 årige Lars Dyrskjøt, som efterlod
sig sin 35 årige hustru og fire sønner, der var mellem 5 og 14 år. Han

blev begravet i sit udsøgte lejersted i
Ørum Kirke.
5 x tipoldefar Peder Larsen Dyrskjøt er født i 1630 på Aagård i
Ørum. Han var Lars Pedersen Dyrskjøts ældste søn. Eftersom han i
sin barndom havde lært at læse og
skrive kom han som 15 årig på skriverstue i Aalborg – herfra senere til
København og studerede videre.
Vendte dog tilbage til Vendsyssel
og blev først håndskriver hos fru Ide
Gjøe på Vrejlev Kloster, senere skriver hos fogeden på Aastrup. I 1675
købte han Østergård i Bagterp og
samtidig blev han gift. Han blev dog
i 1690 nødt til at sælge gården. Han
skriver årsagen er: På grund af gjerrigheds mennesker og helvedes arvingers plager. Han flyttede derefter
til Jerslev, hvor han i forvejen ejede
en del små ejendomme bl.a. ”Kner”
eller ”Knerø” hvor han bosatte sig.
Peder Larsen Dyrskjøt havde igennem hele sit liv haft historiske interesser. Han gik meget op i at bevare
ikke bare sit lands historie, men også
sin egns historie, samt gamle viser,
stamtavler m.m. Han skrev alt ned.
Han var Danmarks første lokalhistoriker. Han havde også tilegnet sig

Den knælende mand ved hegnet er den 84 årige Lars Dyrskjøt. Herfra skød Dyrskjøt
3 svenskere, før han selv blev offer for en svensk kugle. Maleriet er et af de 3 fresker,
som maleren Larsen Stevns malede direkte på de pudsede vægge på CentralBiblioteket i Hjørring i 1936. De 3 fresker skildrer hvordan vendelboerne med Lars Dyrskjøt
i front kæmpede mod svenskerne. Alle freskerne pryder stadig væggen i bygningen i
Brinck Seidelinsgade, der nu tilhører Sparekassen Vendsyssel.

Af Kirsten Mouritsen

kendskab til både tysk og latin. Det
var ikke noget helt almindeligt bondehjem for den tid. Der kom mange
lærde folk, som han diskuterede
med, men hans alderdom blev svær
med sygdom, alderdomssvækkelse
og en trykkende økonomi.
Peder Larsen Dyrskjøt døde i 1707

På hjørnet af P. Dyrskjøtsvej og Borgergade i Jerslev står den mindesten, som
borgere i Jerslev rejste over ham.

og blev begravet på Jerslev Kirkegård. I Jerslev blev der foran kroen
i 1924 rejst en mindesten med indskriften: En bonde brav, en forsker
klog, der fædres færd fra glemsel
drog. Stenen blev senere flyttet til
hjørnet ved P. Dyrskjøtsvej og Borgergade.
4 x tipoldefar Jokum Frederik Pe-

dersen Dyrskjøt er født 1682 (sandsynligvis på Østergård i Bagterp)
– død 1766 i Dalls Mølle i Tårs begravet på Tårs kirkegård.
3 x tipoldefar Peder Jokumsen
Dyrskjøt født september 1719 Dals
Mølle i Tårs. Han blev gårdmand i
Mynderup og døde på gården hos
sin svigersøn Søren Christensen i
1796 – er begravet på Vrejlev kirkegård.
2 x tipoldefar Søren Christensen
født 1742. Gift med Peder Jokumsen
Dyrskjøts datter Karen Pedersdatter Dyrskjøt født 1751 i Vrejlev. De
blev gårdmandsfolk i Tollestrup – er
begge begravet på Vrejlev Kirkegård. Ingen af deres børn får navnet
Dyrskjøt og navnet forsvinder fra den
gren af familien.
1 x tipoldefar Christen Sørensen
er født maj 1777 (sandsynligvis Tollestrup). Gifter sig med Bodil Christensdatter fra Guldager og bosætter sig på gård i Guldager – stedet
som nu er Tuevej 4.
Oldefar Mogens Christian Christensen er født i Guldager 10.
august 1806. Overtager gården efter
sin far i 1835. Han er en høj, kraftig
og stærk mand og det er ham, der får

tilnavnet ”Stærke Mogens” efter han
for at skabe ro og orden i Guldager
samler en lille ”bondehær” og kommer til at slå en tysker ihjel. Han bliver gift 2 gange – og får 4 børn med
sin første kone, som dør i barselsseng og 3 med sin næste.

En gade i Jerslev blev opkaldt efter
Peder Larsen Dyrskjøt.

Man kan google de forskellige
Dyrskjøt`er, hvis man vil vide mere
om deres historie, for det er kun en
lille del, der er nævnt her.
I næste nummer af Lokalbladet kan
man læse om Ingers bedsteforældre
og deres alt for tidligt forældreløse
børn.

Poulstrup festuge - uge 34 - 2015 - Byfest i en hel uge
I Poulstrup er foreningerne gået sammen om at lave
en fælles byfest, med masser af sjove og spændende aktiviteter hver eneste dag i en hel uge.
Igen i år mange aktiviteter i løbet af ugen bl.a.
• Cykeltur- både på mountainbike,
• racer og alm tur cykel
• Smag på haven
• Føl på hesten, se på rideskolen
• Vandretur på klosterruten med guide.
• Rom/whiskysmagning
• Banko med store præmier
• Byvandring,
• Åben awten fredag med forskellige udstillinger,
køb en ost, fiskebil, salg af pølser, kaffe-kage,
bagagerumsmarked, motorcykler, sjov og konkurrencer,
• PoulstrupLøbet
• Aftengudstjeneste

•
•
•
•
•

Børne outlet
Fodbold turnering U-5/U-10
Havetraktortræk
Lan-party
Fælles morgenkaffe mm.

Det endelige program kommer i avisen og opslag i byen.
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Nyt fra PV Sport 81

Generalforsamling i PV Sport 81.
Fredag den 13 marts afholdtes den
årlige generalforsamling i PV Sport
81. Som det har været kutyme de
sidste år, inviterede idrætsforeningen sine medlemmer på aftensmad,
denne gang kinesisk buffet fra Min
Restaurant, og i alt 31 børn og voksne takkede ja til tilbuddet. Efter spisningen blev bolde, legeredskaber og
hoppepude fundet frem i hallen, så
børnene kunne lege, mens de voksne holdt møde.
I år var kasserer Trine Mortensen og
næstformand Rikke Christiansen på
valg.

Trine modtog genvalg, men Rikke
har efter mange år og over flere perioder i bestyrelsen, valgt at takke af
for denne gang. Derfor var der en lille afskedsgave til Rikke på aftenen.
Som ny næstformand valgtes Mia
Elholm Nielsen. Mia bor i Tollestrup,
og flere af hende og Pers børn er aktive i PV 81. Bestyrelsen glæder sig
til samarbejdet med Mia, og håber,
at hun vil være med i lang tid.
PV 81 har flere udvalg med forskellige ansvarsområder, heriblandt anlægsudvalget som står for baner,
kridtning mv. Her havde Preben
Clausen på forhånd tilkendegivet, at
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han tog et år mere, hvilket er meget
dejligt.
Aktivitetsudvalget er midlertidigt lukket mens senior- og ungdomsudvalg
består som tidligere.
Det var en hyggelig aften med god
mad, enkelte taler, og ikke for lange
indlæg – og vi vil gerne se endnu
flere deltagere næste år.
Som altid aflagde for formanden beretning om årets gang.
Den kan ses på PV 81 hjemmeside,
men her følger et kort resume:
2014 har været et begivenhedsrigt
år for både Poulstrup og Pv 81. Byen
er ifølge vores lokale politikere blot
et af mange lokalsamfund som er
urentable, og ikke værd at holde liv
i. Der tales fra politisk side åbent om
afvikling og ikke udvikling.
Derfor er det vigtigt, at vi selv er drivkræfter bag den udvikling og de aktiviteter der skal ske i Poulstrup – der
er kun os selv til det – ingen hjælp
udefra.
Det er derfor dejligt at se, at der ar-

i PV kører fornuftigt. Der er stor gang
i badminton og zumba, der er kommet et serie 6 hold i fodbold, og der
er mange helt unge fodboldspillere
på vej. Der er yoga hold, mor-barn
gymnastik – ja der bydes på mange
ting i PV- og alle der har lyst til at
byde ind med nye ideer og tiltag er
meget velkomne.
Økonomisk set har 2014 været et fint
år. PV 81 er en forening der løber
rundt, en forening der hvert år bruger alle sine indtægter på aktiviteter
og indkøb til medlemmerne, og det
er sådan vi ønsker det.
Jeg vil gerne slutte af med at sige
tak til trænere og bestyrelse for et
godt år. Derudover skal lyde en tak
til Rikke og Inger Lis store arbejde
med Dana Cup og Sommercamp,
og Preben for at kridte baner og
vedligeholde vores fodboldmål. Tak
til Henrik H for cafeteriatjansen, og
for altid at sætte Poulstrup og PV i
mediebilledet, og ikke mindst tak til
alle de frivillige der har hjulpet til de

bejdes så ihærdigt på oprettelsen af
friskolen, og at der igen arbejdes på
en købmandsbutik.
Men der skal mere til – vi skal som by
hele tiden arbejde på at udbygge og
forbedre vores tilbud, så vi både kan
fastholde og tiltrække nye folk
udefra – der
skal gode ideer
på banen, og
det er nødvendigt
med
ildsjæle,
der
kan udtænke
og iværksætte
nye tiltag, nye
ideer.
Alle afdelinger

forskellige arrangementer gennem
året – vi kan kun noget fordi vi gør
det sammen.
Til allersidst – jeg håber at vi i
Poulstrup fortsat kan udbygge det
gode lokalsamfund vi har – at der
også fremover vil være ildsjæle der
melder sig som frivillige i de lokale
foreninger – vi er alle nødt til at stå
sammen og gøre en indsats, hvis
Poulstrup fortsat skal bestå som en
god by at vokse op og bo i.

Team Hjørring 2015
Team Hjørring 2015.
På Vingemarken 8 bor tvillingerne Jacob og
Jonas, de skal på cykeltur til Paris den 17 juli
2015. De startede med at træne i 2013. Sammen med 15-16 unge i alderen 13-17 år.
På Team Hjørring er der 4 instruktører. Projektet skal hjælpe børn og unge til et gladere
og sundere livssyn. Hele sommerperioden bliver der cyklet rigtig meget, om vinteren går de
over til styrketræning og spinning. Cykler, tøj
og sko er sponsoreret, og hvis de gennemfører turen må de beholde det. Her i området er
det Krone Vinduer, HP huse, og Hæstrup VVS
der er sponsorer.
Fra d.1 januar 2015 og til afgang mod Paris
d.17 juli skal de have cyklet 3500 km. Turen
til Paris er på 1450 km og de skal cykle ca.
185 km. pr. dag. Oppe i Metropol i Hjørring
cyklede de for Team Rynkeby for at indsamle
penge til Børnecancer.
Mandag – onsdag: træning fra kl. 17 – 19.
Jo, jo, turene bliver længere og længere som tiden skrider frem, pyha!
Søndag:
Træning fra kl. 9 – 13 + løb og weekendture.
24-26 april Tur til Egedal.
16 maj
Børnecancerløb i Aalborg.
30-31 maj Tur med Team. H
6 juni
Nordjylland rundt.
20-21 juni Race24 på Ring Djursland.
17-26 juli Målet - Turen til Paris
Lige nu venter drengene på at blive konfirmeret.
Og hvem ved - måske de ønsker sig penge til
turen.
Lokalbladet ønsker Team Hjørring Rigtig god tur.
Henny Madsen

Lokalbladet

17

Status på købmandsbutik

Købmandsplanerne i
Poulstrup fortsætter

seddel med tilsagn i hallens postkasse
eller sende en mail til
poulstrupkobmand@gmail.com

Der er i skrivende stund tegnet anparter for 156.000 kr. til projektet
med at genåbne købmandsbutikken
i Poulstrup, og derudover arbejdes
der målrettet med en idé, der sammen med anparterne, kan genåbne
butikken. Samtidig med disse planer,
vil regeringen, sammen med SF og
Enhedslisten, afsætte en pulje på 6
millioner kroner, til rådgivning og vejledning, samt støtte til etablering eller videreudvikling af forbrugerejede
butikker. Borgere vil kunne søge om
støtte på op til 100.000 kroner, mens
allerede etablerede brugerejede
købmænd kan søge om støtte til udvikling på op til 50.000 kroner. Disse
penge skal vi selvfølgelig forsøge, at
få del i, og derudover skal der selvfølgelig søges midler hos LAG, som
tidligere har støttet lignende projekter. Du kan stadig støtte købmandsprojektet i Poulstrup ved at lægge en

Årsmødet i Multinetværket

Der blev fremsat forslag om at så blomsterfrø ved indfaldsvejene til Poulstrup, så
man mødes at et flot flor når man ankommer til byen, vi glæder os allerede....
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Den 17. marts blev der holdt årsmøde i Multinetværket og de underliggende grupper, og her kommer lidt
information om hvad der er sket i
2014:
Det har været et stille år, men der
er dog blevet sat flere påskeliljeløg.
Der blev holdt festuge i uge 33, det
var med mange fine arrangementer
og god opbakning. Multinetværket
planlægger at lave en ny ”Velkommen til byen” gruppe, ligesom der
arbejdes på at få 2 stk. by-info tavler opsat ved indfaldsvejene. Lokalbladet og poulstrup.net som er
undergrupper under Multinetværket
fungerer fint, og især poulstrup.net
suppleres godt af Facebook-grupper
som ”Poulstrup vores by”
På Klosterruten som også er en
gruppe under Multinetværket, er der
planer om at lave vedligeholdelsesarbejde på stien med bl.a. nyt flis og
kanter der slås, så stien bliver bredere. Har du tid, lyst og kræfter til at
give en hånd med på Klosteruten, så
er du meget velkommen til at kontakte Per Hansen, som er formand
for Klosterruten.

Vraa MC
Hej igen og foråret er i den grad over os
Gennem vinteren og her i starten af foråret, er der blevet
gjort en del arbejde, for at være klar til sæsonstarten og
Åbent Hus.
Foran på eller i P-Pladsen er der gravet fliser ned i plan
med overfladen, til at sætte motorcyklernes støttefod på.
Huset er blevet rappet ud og har efterfølgende fået en
gang Cempexo i cremefarve. Vinduer og døre er osse
begyndt at modtage maling, de bliver hvide. Hold da op
så fint det lige med et blev.
Vi har tillige fået et par kraftige borde til forplads og terrassen. Skønt at der findes solide sager.
Lørdagen i påsken! Altså d. 4. april, havde vi meldt
”Åbent Hus” for alle interesserede.
Det var med herlig forventning til arrangementet, at vi
slog øjnene op denne lørdag morgen.
Hold da op, et fineste solskin. Det gav store smil overalt.
Først på formiddagen mødtes der ind for forberedelserne. Inden længe virkede det jo som en myretue i sommeraktivitet. Overalt pusledes der med gøremål og herlig
forberedelse. Både inden døre og udendørs.
Sæsonstarten markerer vi jo traditionelt med standerhejsning og fællestur. Sådan var det osse i år. Klubflaget strøg til tops 20 min i 13.00 og kl. 13.00 var der så
afgang på fællesturen. Turen gik traditionelt til Blokhus,
hvor vi alle 30 tog opstilling på torvet. Således at turisterne kunne gå og savle lidt over alle de fine topklargjorte
maskiner. Opholdet var varslet til 23 min. Straks fandt
nogle kaffen frem, andre gik til pølsekiosk, andre igen til
en isbod. Jo, et sandt kaos af ønsker og muligheder. Kl.
14.07 var der så afgang mod Gl. Rønnebjergvej 19. Vel
hjemme ved klubhuset erfarede vi, at der var kommet
mange flere gæster. Hele P-pladsen blev fyldt op med
motorcykler og gæster.
Gæster havde været på et visit og gæster strømmede til
gennem hele eftermiddagen.

Vi fik nogle dejlige gaver af sponsorer, forhenværende
beboere, naboer og venner. Der skal så bestemt lyde
mange store takker til Jer alle.
Fru og hr. Poul Erik Stokbro. Til jer giver vi en ekstra stor
tak for den dejlige modtagelse vi har fået. Det er og har
været en mega stor fornøjelse at blive naboer med jer.

Tak for det.
Det var så fin en eftermiddag. Til jer der ikke fik snakket
ret meget med os kan jeg trøste. Vi er og har altid åbent
for en snak. Så kom bare ind når vi er der, ned eller hvordan man nu lige skal sige det.
Det er nu atter blevet hverdag. Hver torsdag aften vil vi
afslutte vore torsdagture i Klubhuset. Allerede første aften blev der hilset til og fra aftentraverene med højtløftede arme. Jo, vi føler os i den grad godt modtaget af Jer
”Poulstrupborgere”.
Vi vil ofte være at se i og omkring Klubhuset, da vi er så
glade for at være sammen, netop for at hygge og være
noget for hinanden.

Næste større arrangement bliver 2. weekend i juni. Her
vil der atter være et større rykind. Glæd Jer. Det er glade
mennesker, der kommer på visit.
Det drejer sig om at vi i klubben har et årligt MC-træf for
vore venner og bekendte i MC-livet.
Dagen starter i Vrå med en MC-parade hvor motorcyklisterne komme og viser deres maskiner og ellers snakker
og hygger. Der vil være nogle boder, hvor der er grej,
der relaterer til motorcyklismen. Samt noget til maverne.
Paraden starter kl. 10.30 og kl. 14.00 er der så fællestur
i landsdelen. Denne slutter ved klubhuset, Gl. Rønnebjergvej ca. 16.00. Herefter er der hygge og godt samvær. Derved kan der godt komme en del motorcykler på
adressen denne eftermiddag/aften. Nogle bliver nu nok
natten over i nogle telte!
Vi i Vraa MC ser ligeledes frem til de arrangementer, der
i øvrigt holdes i byen Poulstrup.
Vi vil gerne deltage og vise hvem og hvad vi er gennem
sommeren. Jo, huset er jo ikke helt gennemrenoveret
endnu. Men vi er på vej.
Vi, i Vraa MC, er kolossalt glade og fornøjede med at være
flyttet ind på Gl. Rønnebjergvej 19.
Vi nyder Klubhuset og omgivelserne.
God sommer til Jer alle.
På Vraa MC’s vegne
Henning Andersen
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Gudstjenestelisten

Dato
Juni

Kirkeåret

7. juni

1.s.e.trin

10. juni

Vrejlev

Hæstrup
09.00 Kirstine R.R. Rafn
Kirkekaffe

19.00 Kirstine R.R. Rafn - Pilgrimsvandring
Vin og chips efterfølgende

14. juni

2.s.e.trin

10.30 Kirstine R.R. Rafn
“Gud og Guf” - børnegudstjeneste

21. juni

3.s.e.trin

10.30 Kirstine R.R. Rafn

28.juni

4.s.e.trin

10.30 Kirstine R.R. Rafn

5. juli

5.s.e.trin

09.00 Kirstine Marstrand-Jørgensen

12. juli

6.s.e.trin

10.30 Knud Erik Nielsen

19. juli

7.s.e.trin

09.00 Kirstine Marstrand-Jørgensen

26. juli

8.s.e.trin

10.30 Kirstine R.R. Rafn
Kirkekaffe

Juli

August
2. august

9.s.e.trin

9. august

10.s.e.trin

10.30 Kirstine R.R. Rafn
Konfirmandindskrivning

16. august

11.s.e.trin

10.30 Kirstine R.R. Rafn
Friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven

21. august

09.00 Kirstine R.R. Rafn

22.00 Kirstine R.R. Rafn
Midnatsgudstjeneste ifm festugen

23. august

12.s.e.trin

10.30 Kirstine R.R. Rafn

30. august

13.s.e.trin

09.00 Kirstine Marstrand-Jørgensen

September
5. september
6. september

15.00 Kirstine R.R. Rafn
Danmarks udsendte
14.s.e.trin

Vrejlev og Hæstrup holder ikke ferie - men vi ønsker
alle en rigtig god og varm sommer - med masser
af sol - og tid til hygge og samvær
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10.30 Kirstine R. R. Rafn

Kirkelige adresser

Sognepræsten

Kirstine R.R. Rafn
Vrejlev Præstegård
Vrejlev Kirkevej 28
9760 Vrå
Tlf. 98 98 60 43
Mandag - torsdag
Mail: krr@km.dk

Kirkegårdskontoret

I præstens fravær
Når jeres lokale sognepræst har fri er der afløsning af enten Kristine Marstrand-Jørgensen (Vrå-Em) eller Viggo Noe (Vejby-Sejlstrup-Harritslev-Rakkeby-Jelstrup), idet vores i alt 9 sogne har indgået et samarbejde om afløsning ved fravær.
Jeg har fridag om fredagen, og det står jer frit for at kontakte enten Kristine
Marstrand-Jørgensen eller Viggo Noe, hvis det ikke kan eller skal vente til
mandag. Men der ud over holder jeg fri følgende dage (alle nævnte dage er
inkl.):
29. juni – 19. juli – Viggo Noe afløser
29. august – 30. august – Kristine Marstrand-Jørgensen afløser
Kristine Martrand-Jørgensen kan kontaktes på tlf.: 98 98 10 40 og
Viggo Noe kan kontaktes på tlf.: 98 99 80 22 eller mail: VNO@KM.DK

Nyt fra fredagsdamerne!
Da det var vinter og kulden var hård i Ukraine, læste vi i avisen at der
var dannet en dansk/ukrainsk forening, der indsamlede og ekspederede
tøj og andet udstyr videre til de mange som led under de voldsomme sammenstød mellem de pro russiske styrker og den ukrainske hær. Vi samlede 10 varme tæpper, 10 sweatere og 20 par strømper og afleverede det
i Børglum hos dem, som samler ind og vi håber det bringer varme om ikke
til mange så til nogle få af dem der trænger. Vi har dog stadig en stor produktion, der skal til Rumænien,
når Bodil og Holger får skaffet
en transport. Vi holder pause i
sommermånederne og starter
op igen først i september, men
kender jeg de damer ret, så
har de forsynet sig med garn til
flere måneder

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. 98 98 63 33
Mail: ge@bbnpost.dk

I er velkommen til at
komme og se et udsnit af hvad vi laver
- på KLOSTERMARKEDET den 7. juni,
hvor vi har fået lov at
udstille

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om lørdagen kl. 17.00 hos Charlotte
Nyeng Kristiansen tlf. 61 76 49 76
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Nyt fra Sognepræsten
”Midnatsgudstjeneste”
I forbindelse med festugen i Poulstrup
holder vi en ”midnatsgudstjeneste” i
Vrejlev kirke fredag den 21. august,
kl. ca. 22.00. Vi kan ikke i skrivende
stund være mere præcise omkring
tidspunkt, idet festugens program
endnu ikke er helt fastlagt. Men vi
vil naturligvis annoncere i programmet (når det udkommer) og på vores
hjemmeside – så holde øje med tidspunktet.
Det er meget stemningsfuld at være
i kirken så sent på aftenen – og lidt
uvant… Men det er samtidig rigtig
hyggeligt og en dejlig måde at slutte
dagen af på.
Vi glæder os til at byde jer velkommen
med fakler udenfor kirken, dæmpet
belysning, ro og stemning, dejlig musik og måske et besøg ved Herrens
bord (altergang).
no Jensen, Bjarne Rishøj Jørgensen,
og Ann Bech Larsen. Ann er nyansat
svampe og råd der kan skade træet, i år, og har mange års erfaring fra
så det var godt at få det beskåret, så Tolstrup-Stenum-Ø.Hjermitslev-Thise
vi kan beholde det mange år endnu. og Øster Brønderslev kirker. Ann’s
Vi har også nedlagt
rigtig mange gravsteder de senere år.
Det er på sin vis trist,
og når der er plads
nok, kan de udløbne
gravsteder så ikke
bare blive stående til
de skal i brug igen?
På kirkegårdene bestemmer vi jo ikke
selv vores takster.
Vores er bestemt
af Hjørring Søndre
provsti, der igen har Alle glæder sig over de nyplantede hække
retningsliner fra Aalborg stift og kirkeministeriet et rette primære arbejdsområde er ude på
sig efter. I dag skal man som mini- kirkegårdene, men hun vil også ind i
mum betale for klipning og vedlige- mellem være at finde i kirken som kirholdelse af hækkene, og et fornyel- ketjener. Inger Hansen er kirketjener
sesgebyr. Så det er ikke rimeligt for og passer vores regnskaber, kalende gravstedsejere der har betalt for at der, referater m.m.
have et gravsted, at der så står ud- Og som altid er man meget velkomløbne gravsteder i mange år der ikke men til at kontakte os, hvis der er noget man ønsker ændret på sit graver betalt for.
I år er de 7 medarbejdere på kirke- sted, eller har spørgsmål.
gårdene: Jette Risager Kjærsgaard, Med ønsket om en god sommer.
der passer gravstederne i Hæstrup. I Jan Bjergene Christensen,
Vrejlev er der: Anne Marie Kjær, Bru- kirkegårdsleder.

samlet en masse udgåede
Nyt fra kirkegårdslederen terhånden
grene i kronen. Der er jo grobund for
Så er vi atter kommet godt i gang på
kirkegårdene. I foråret har vi også i år
fået skiftet en del hække på Vrejlev
kirkegård. Nærmere bestemt blev
det til godt 250 meter hæk. De gamle
hække er jo meget dårlige efter frostskaderne for godt 3 år siden, og da
økonomien og dermed timerne jo ikke
er til andet end at skifte dem i småbidder tager det jo desværre nogle år
inden vi er færdige.

Ann hjælper Bjarne med gravstederne

Til efteråret skal vi have skiftet alle
hækkene på Hæstrup kirkegård, der
også blev frostskadet, så der bliver
en del roderi, men til gengæld hække
der kan holde i flere årtier.
I vinter fik vi beskåret mange af de
store træer i Vrejlev, og dermed den
store lind ved kapellet. På grund af de
mange stammer den har, var der ef-
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Nyt fra sognepræsten
Sankt Hans i præstegårdshaven
Vi gentager vores lille nyere tradition… Vi holder Sankt Hans bål i præstegårdens have tirsdag den 23. juni
– grillen er varm og pølserne er klar
fra kl. 19.00.
Vi håber rigtig mange har lyst til at
være med – hvis I ikke allerede har
en anden tradition, så er I meget
velkommen i præstegårdens have. I
skrivende stund arbejdes der hårdt
på hvem årets båltaler skal være,
så det forbliver en hemmelighed lidt
endnu.
Der vil blive serveret kaffe og hjemmebag, der er pølser og brød, samt
øl og vand til meget favorable priser
– og der er meget hyggeligt samvær
i de fine, hvide telte – hvis nu vejret
skulle være i mod os…
Kommunegården lægger jord til bålet, Lene spiller for os, grillmestrene
er klar – vi mangler kun jer og jeres
gode humør for at det igen i år kanblive en vellykket aften.
Vi glæder os meget til at byde jer velkommen i præstegården
Mange venlige hilsener
Kirstine og Henrik

Kirken er også en del af Klostermarkedet....
For børn og barnlige sjæle arrangeres der et spændende orienteringsløb, hvor der er mulighed for at vinde 2 biografbilletter ved at svare rigtig på spørgsmål om Vrejlev kirke og kirkegård.Vinderen udtrækkes i løbet af eftermiddagen.

Rundvisning på kirkegården:
Kl. 10.30 er der rundvisning ved kirkegårdsleder Jan B. Christensen på kirkegården og i
Vrejlev kirke. Han fortæller bl.a kirkens historie og kommer også ind på den store istandsættelse i 2008. I kirken vises der dagen igennem billeder fra ombygningen i 2008.
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Nyt fra sognepræsten
Indskrivningsgudstjeneste
Forældre i 6.kl. på Vrejlev Hæstrup
skole har fået brev om konfirmation i
2016, og de fleste har svaret præsten
om hvorvidt deres børn skal undervises og konfirmeres i Vrejlev eller Hæstrup kirke i 2016.
Man kan fortsat blive undervist i præstegården, selv om man går på Tårs
skole – eller andre skoler. Og der vil
være bustransport til Tårs skole efter undervisningen. Som noget nyt
vil menighedsrådet sørge for bustransport fra Vrejlev-Hæstrup skole
om morgenen til præstegården for
de elever, der ikke har mulighed for
at komme til præstegården ved egen
hjælp.
Konfirmandundervisningen
starter
den første onsdag efter sommerferien. Der holdes indskrivningsgudstjeneste søndag den 9. august, som
alle elever og forældre inviteres til

De 10 konfirmander der blev konfirmeret i april 2015

i et brev, der sendes i løbet af sommeren. Kontakt derfor præsten, hvis I
har børn der skal undervises og konfirmeres – eller ”blot” konfirmeres – i
Vrejlev eller Hæstrup kirke i 2016 – og
ikke har fået brev fra præsten inden
1. august.
Såfremt man ønsker at modtage undervisning på den skole man går på,
kan man alligevel blive konfirmeret i

Vrejlev eller Hæstrup kirke. Blot skal
præsten orienteres ved undervisningsstart herom.
Konfirmation sker søndag den 24.
april 2016.
I er meget velkommen til at kontakte
mig, hvis I har spørgsmål eller er i
tvivl om noget.
Mange venlige hilsener
Kirstine Rafn

GUD OG GUF

Billeder fra tidligere børnegudstjenester i
Vrejlev kirke - Mon Kirstine får hjælp til at
fortælle en historie fra Bibelen?
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Søndag den 14. juni holder vi børnegudstjeneste
kl. 10.30 i Vrejlev kirke. Vi
skal – som altid – høre en
god historie fra Bibelen,
bede Fadervor, synge gode
sange, og så skal vi lege…
Denne gang bliver dog helt
anderledes, nyt og spændende. Alle børn får nemlig
udleveret en tom slikpose, når gudstjenesten starter. Efter den gode fortælling
skal alle raske børn rundt i kirken og løse
forskellige opgaver. Alle får, når de har
løst en opgave, et stykke slik til slikposen… Lige til at tage med hjem og hygge
sig med.
Vi skal høre forskellige fortællinger fra
Jesu liv og opgaverne har selvfølgelig
noget med de historier at gøre, så
det er bare om at følge godt med.
De mindste må meget gerne få
hjælp af en voksen til opgaveløsningen.
Vi opfordrer til, at alle børn tager
deres forældre og bedsteforældre
med i kirke, så vi alle sammen kan
få en rigtig sjov oplevelse
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Nyt fra Sognepræsten

Årets pilgrimsvandring starter fra
Vrejlev kirke onsdag den 10. juni, kl.
19.00. Vi går simpelthen en gudstjeneste. Vi ender tilbage ved kirken,
hvor vi afslutter med en aftensalme
og et godt glas rødvin, cider, sodavand eller lign. og mere hyggeligt
samvær. For der er rigtig meget hyggeligt samvær på vores pilgrimsvandringer. Bare tænk, at man kan sludre og snakke og hygge – midt under
en gudstjeneste. Det er ikke så tit,
det er velset! Men det er netop meningen med pilgrimsvandringen.
Har man lyst til at gå i sine egne tanker og nyde naturen, er det naturligvis også muligt. Der kræves ingen
særlige forudsætninger for at deltage – bortset fra, at man har lyst til at
være en del af fællesskabet.

Turen er på ca. 4 km, og vi kommer
blandt meget andet en tur af Vrejlev
Kirkevej og Møgelhøjvej i år, inden
vi går tilbage til kirken. Ruten er lidt
ujævn på et meget kort stykke, så vi
skal huske de gode travesko.
Pilgrimsvandringen indeholder tekstlæsning, bøn og altergang – næsten
som normalt, og så er der det alligevel slet ikke spor normalt. Det er lidt
særligt at synge salmer i det fri – og
bestemt særligt, at motionere under
en gudstjeneste og ikke mindst er
det så dejligt at nyde vores smukke natur.
Tag venner og familie med – vi
kunne nok alle have glæde og
gavn af at røre os lidt, hygge os
lidt og samtidig høre Guds ord
midt i hans egen natur. Skulle vejret drille os, har vi jo altid en alternativ plan – den foregår indendørs
i kirken!
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Pilgrimsvandring

Billeder fra Pilgrimsvandringen i 2014 - der udgik fra Hæstrup kirke og sluttede i
kirken med hyggeligt samvær

Nyt fra Sognepræsten
Friluftsgudstjeneste
Søndag den 16. august, kl. 10.30,
holder vi den årlige friluftsgudstjeneste i præstegårdens have. Der bygges en ”teltkirke” i haven med improviseret alter, de gamle lysegrønne
bænke fra konfirmandstuen, og Lene
indtager el-klaveret, mens Rune synger for. Det er en af de gudstjenester,
hvor man kan sidde og se ud af vinduet, følge en flue eller sommerfugl i
blomsterne og alligevel være til gudstjeneste…
Igen i år opfordres I til at tage madkurven med og blive og nyde frokosten i haven sammen med familien,
gode venner og naboer. Og grillen vil
blive tændt, pølser og brød varmet –
og solgt til meget tegnebogsvenlige
priser. Øl og vand kan medbringes eller købes billigt og der vil være gratis
kaffe og hjemmebagt kage.
I opfordres til at tage hele familien
med, ring på hos naboen og mind
dem om gudstjenesten – måske I kan
køre sammen! Sig det videre til alle
vennerne – jo flere, jo hyggeligere.
Vi glæder os meget til at holde en anderledes og sommerlig gudstjeneste
for jer.

De to uundværlige grillmestre - de har virkelig et godt håndelag for fagetspørgsmålet er bare hvornår nabosognene headhunter dem....?

Den medbragte frokost nydes i teltet

Frokosten indtages i teltet

Ingen gudstjeneste uden klokkeringning og bedeslag - så er det
heldigvis godt vi har.....klokkeren fra
Vrejlev - Jan B. Christensen er en
mand med mange evner...
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Følgende blev konfirmeret i Vrejlev kirke den 26. april 2015: Josefine Christensen, Nikoline Christensen, Nina Mikkelsen, Kamilla Smith, Julie Nielsen,
Christian Dybro, Kasper Rishøj-Andersen, Nicolai Christiansen, Victor Abrahamsen, Anders Lyngby
Foto: Søren Homann, HoCo Foto, Tårs

Konfirmation 2015

Konfirmation den 26. april 2015 i Vrejlev kirke
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Poulstrup Friskole og børnehus

Indskrivningsfest til Poulstrup Friskole og Børnehus
48 gode år med Vrejlev-Hæstrup
Skole, som kommunal folkeskole
er slut til sommer, men samtidig
begynder en helt ny æra på skolefronten i Poulstrup, Til august starter Poulstrup Friskole og Børnehus nemlig en helt ny skole, SFO,
vuggestue og børnehave i de flotte
lokaler på Poulstrup Skolevej 1-3
i Poulstrup. Fredag d. 20. marts
havde bestyrelsen og andre frivillige kræfter arrangeret galla- og indskrivningsfest, hvor friskolens kommende elever skrev sig ind i den
store friskolebog. Det blev en rigtig
dejlig aften med godt humør, sammenhold, kreativitet, god mad og
en skøn friskolesang. At Poulstrup
stadig har en skole og et børnehus
efter sommerferien er simpelthen så
vigtigt for byen, lokalområdet, borgerne og dem det hele handler om
- de skønne børn.

og forhold - både hvad angår skolebørnene, og også for vuggestuebørnene og børnehavebørnene, der
får nogle af Danmarks allerbedste
pladsforhold, da man udvider børnehuset med den nuværende SFO
afdeling. I skrivende stund er der tilsammen tilmeldt 83 børn til skole og
pasningsordningerne hos Poulstrup
Friskole og Børnehus, og bestyrelsen forventer tilmeldingerne fortsætter helt frem til opstarten til august.
Poulstrup Friskole og Børnehus tilbyder skole fra 0.-¬10. klasse, SFO
fra 0.-3. klasse og klub fra 4.¬-6.
klasse. Vuggestue og børnehave er
en integreret del af skolen.
Når dette blad lander i jeres postkasser, er generalforsamlingen veloverstået. På generalforsamlingen
skal der vælges kommende skoleleder og bestyrelsen har fundet den
kandidat de ønsker at pege på.

Kristian Bertelsen er:
35 år gammel, født og opvokset på
landet uden for Vrå. De sidste 15 år
har han boet i Hjørring.
Kristian kommer med 11 års erfaring
fra efterskoleverdenen. Han har et
indgående kendskab til de tanker og
ideer der ligger bag værdigrundlaget
i de frie skoler. I nuværende job arbejder han blandt andet med fremtidig struktur, fodbold på eliteplan,
internationalt samarbejde og kreative projekter (musicals, forestillinger
og koncerter). Derudover underviser han naturligvis i flere boglige og
idrætslige fag. Ved siden af efterskolejobbet, er han involveret i bestyrelsesarbejde på både pædagogisk og
politisk plan.

Der vil i næste udgave af lokalbladet
være en længere præsentation af
Kristian, hvor han også kan løfte sløret for nogle af de tanker han gør sig.
Selvom den officielle indskrivningsfest nu er overstået, kan man stadig tilmelde sine børn via www.
poulstrupfri.net - og det gælder
både tilmelding til skole, SFO, børnehave og vuggestue. Tilmeldingen
har døgnåbent, så ønsker du ikke dit
barn i overfyldte klasser i folkeskolen eller i kæmpe institutioner med
få m2 til hvert barn, så kig forbi hjemmesiden eller find Poulstrup Friskole og Børnehus på Facebook. Den
nye skole i Poulstrup får skolebus,
samt nogle helt fantastiske rammer
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Poulstrup Friskole og Børnehus

VI HAR BRUG FOR PENGE OG HJÆLP
Friskolen modtager først statsrefusion i november måned, men skal aflønne personale, indkøbe undervisningsmateriale og starte en skole op
fra bunden af. Vi har aftale om køb af
bygningerne helt på plads, en pris på
200.000,00 er forhandlet på plads.
Inventar er købt for 43.000,00 kr. til
friskolen og 5.000,00 kr. til børnehuset. Vi forhandler med 2 pengeinstitutter lige nu og forventer at have en
aftale på plads i maj måned. Der skal
indkøbes administrationssystem og
pc’er til både læreren, lederne og
eleverne. Vi har virkelig brug for alt
den økonomisk hjælp vi kan presse
ud af vores lokalområde, men også
hjælp i form af gaver, materiale, frivilligt arbejde m.m. er en nødvendig
faktor, for at lave den bedste skole
overhovedet muligt.
Du har følgende muligheder for at
støtte Poulstrup Friskole og Børnehus:

Lånebevis:
Hjælp friskole og børnehus til en god
start. Køb et lånebevis der strækker
sig over max 5 år.
Der vil hvert år på generalforsamlingen blive udtrukket 50 lånebeviser
som bliver tilbagebetalt.
Pris: 1000,00 kr. pr. lånebevis. Der er
mulighed for at købe flere lånebeviser.
Sådan tegner du et lånebevis:
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•
Udfyld formularen online
•
Kontakt Per Birkbak på 23
42 89 38 / pbi@poulstrupfri.net

Sponsorbarn:
Hjælp en familie der ønsker at benytte friskolen, men er lidt trængte på
økonomien.
Betal en fast lav månedlig ydelse og
glæd dig over at hjælpe andre.
Pris: 75,00 kr. pr. måned. Der er mulighed for at betale flere sponsorater
(Bemærk at ordningen er anonym ingen får oplysninger om hvilke børn
man sponsorerer.)
Sådan tegner du et sponsorbarnsabonnement:
•
Udfyld formularen online
•
Kontakt Lasse Ø. Nielsen på
21 15 07 65 / lan@poulstrupfri.net

Giv en gave:
Friskolen og børnehus har brug for al
den økonomiske hjælp der kan tilbydes fra samfundet.
Men også gaver i form af ydelser
, materialer eller arbejdskraft kan
hjælpe os.
Pris: Der er intet loft på gaver
Sådan giver du en gave:
•
Kontakt Tommy Rømer på
20 80 53 87 / tor@poulstrupfri.net
Sponsoraftale:
Som sponsor for Poulstrup Friskole
og Børnehus følger der forskellige
fordele med.
Hvis du ønsker at blive sponsor, hører vi gerne fra dig. på tlf. 20 80 53 87

Pris: der er intet loft på sponsorbidrag
Sådan opretter du en sponsoraftale:
•
Udfyld formularen online
•
Kontakt Tommy Rømer på
20 80 53 87 / tor@poulstrupfri.net
På generalforsamlingen blev der valgt
ny bestyrelse for
Poulstrup Friskole og Børnehus
Bestyrelsen har konstitueret sig
således:

Formand: Lasse O Nielsen
Næstformand: Trine Bæk
Sekretær: Heidi Simonsen
Kasserer: Per Birkbak
Menig: Lasse Ø Nielsen, Tommy
H. Rømer, Line Christiansen.

Casa-di-Vetro
Glaskunst i Ny Rønnebjerg
Else Marie Nielsen har fra den 9. november 2014 åbent en lille gårdbutik
Casa-di-vetro med egen produktion
af glaskunst og atelier på Ny Rønnebjergvej i Rønnebjerg. I flere år har
Else Marie i sin fritid arbejdet med
glaskunst, malerier og blomster.

interiør fra Ib Laursen, hånddyppede lys fra
Lisette lys, spisestel samt franske krydderier fra KASA-DK.dk
Der er altid åbent mandage, torsdag fra kl.
17 – 21 og søndage 11 – 17 og ellers efter
aftale.
Kig ind i butikken Casa di vetro næste gang
du skal bruge en gave. Der er altid kaffe på
kanden.

Else Marie har realiseret sin drøm
om et værksted med ovn, hvor hun
kan forme sin glaskunst samtidig har
hun plads til galleri, hvor hun udstiller egne værker og her i det nye år
vil hun gerne indbyde andre kunstnere indenfor i hendes nye værksted
og atelier, som er smukt beliggende
i naturen.

Foruden sin egen kunst vil Else Marie i starten af foråret arrangere kurser i glaskunst.
Else Marie tager imod bestilling på
juledekoration, påskedekorationer,
dekoration til din/jeres næste fest,
dørkranse og krans/dekoration til kirkegård.
Else Marie tager imod bestilling på
specielle opgaver i form af huse,
fade og relieffer mm. til firmagave,
værtsgave eller bare en gave til en
du holder af.
Ud over egne kreationer forhandler
Else Marie sæbe fra Badeanstalten,
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Husene i Harken
Aalborgvej 595
Her boede Aksel og Harriet Nielsen; de fik sønnen
Verner. Aksel var mekaniker, han solgte og reparerede både biler og cykler,

Aksel Nielsen

gik ind til bror Peter for at få
ham til at veksle for ham,
men der var ingen hjælp
at hente her. Ikke hverken
nabo- eller brødrehjælp her.
Det var ikke hver dag de var
enige om tingene.
Aksel og Harriets søn Verner boede med sin kone
Rigmor og deres søn Uffe i
Hjørring. Da Uffe blev 9 år
flyttede familien til Harken
og overtog Verners hjem.
Verner var mekaniker, Rigmor passede huset. Uffe
startede i Vrejlev Hæstrup
skole og spillede fodbold i
Harken. Verner og Rigmor
solgte huset til en der solgte
biler og motorcykler og flyttede så til en ejendom på
Snarupvej i Rakkeby. Her
døde han i 1994 herefter
flyttede Rigmor til Vrå hvor
hun døde i 1996.

Da John Pedersen åbnede butik

Aalborgvej 595
senere og i dag
Harriet Nielsen

de boede i lejligheden over
værkstedet. I 1960-62
brændte det hele og Aksel
og Harriet lejede et af husene på Gunderuplund til
det nye var genopbygget,
som det så står i dag. Harriet døde i Harken og Aksel
flyttede så til Aalborg.
Lidt historie: Aksel og

Rigmor og Verner

Smed Peter var brødre og
det fortælles at der i 1945
var pengeombytning. (Man
kom med de gamle sedler
og fik nye i stedet for). Aksel havde mange flere end
han kunne få byttet, så han
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Glarmester John Pedersen Aalborgvej 595 inden branden
købte Aalborgvej 595 og
havde indvielse i 1989, her
blev skåret glas og der var
også noget i Serritslev.

Aalborgvej da John Pedersen
åbnede sin butik med vinduer

Aalborgvej med nr. 595 og 597 i baggrunden

I dag ligger firmaet
i Hjørring. John Pedersen har ikke boet
på adressen, de to
lejligheder har altid
været lejet ud. I en
kort periode var der
en døgnkiosk der.
Pt. har John loppemarked på adr. så
kom endelig og kig.
Johns datter Anne
Mette bor i dag i en
af lejlighederne.
Anne Mette

Uffe

Husene i Harken

Aalborgvej 597.
Harken Smedje

Aalborgvej 597 senere:

Her boede Peter Nielsen også kaldet Smed Peter og hans kone Karen
Ester, de havde tre børn Inger, Poul
og Åse. I dag er kun Inger tilbage,

Smedjen blev solgt til Inger
Lise og Villy Clausen i 1967 og
den nye beboelse blev bygget
i 1972. Villy kommer fra Gunderup og havde læreplads hos
Arne Jensen, Hæstrup VVS. I
flere år var han med i Harken
UGF og i 1988 blev han kåret
til årets HUGF’ er. Her var Inger Lise også med, hun var bl.a.
med til at lave HUGF nyt. Hun
arbejde nogle år hos Jyllingefisk i
Hæstrup, og i børnehaven Nordens
Alle´ i Hjørring. Så blev hun dagplejemor i Harken hvilket hun var i 13 år.
Villy havde aldrig smedje på stedet,
men der var nok at se til i fritiden.
Inger Lise ville gerne se en god fodboldkamp. Inger Lise og Villy havde
tre børn, Dorthe, som bor i Hjørring
med sin familie.
Flemming bor i Norge med sin familie og Torben bor i Tårs med sin
familie. Villy og Inger Lise flyttede til
Hjørring, hvor hun så døde i 2011.

Inger Østedgaard

jeg besøgte hende for at høre lidt
om smedjen. Inger kunne fortælle, at det var en af de rigtig gamle
smedjer af slagsen, hvor landmænd
kom når noget gik i stykker. Landbrugsmaskiner, vogne repareredes

Nu bor Villy hos datteren Dorthe, når
han ikke er i sommerhus.

Aalborgvej 597 nu:
Villy og Inger Lise solgte så huset til
Than H. Nguyen, My H. Nguyen,
Johnny Nguyen og Martin Nguyen
der er tilflyttere til Harken.
Than H. Arbejder i Hirtshals med fisk.
My arbejder på vaskeriet i Vrå. Johnny og Martin går på Bagterpskolen i
Hjørring. Familien er glade for at bo
i Harken her er stille og roligt og som
de siger: ”husene er jo også billigere
end i Hjørring”.

Aalborgvej 597
Inger Lise og Villy Clausen
Igang med byggeriet af det nye hus

og hestene blev skoet.
I 1967 blev smedjen solgt. Så Peter
og Karen Ester flyttede midlertidig
ud på Gunderup skole, her døde
Smed Peter. Karen Ester flyttede
så til Jernbanegade i Vrå, her nåede
hun sin høje alder af 96 år. Datteren
Inger og hendes mand Åge Østedgård havde Vrå Malerforretning, den
lå i Jernbanegade i 24 år. I dag er Inger alene og er 84 år. Hun har boet
på Borupvej i 13 år og klarer sig selv
fint med lidt hjælp.
Sønnen Poul boede i Hjørring, han
var Falck mand, han døde som ung.
Datteren Åse rejste til Sjælland og
døde tidlig, hun blev kun 49 år.

Aalborgvej 597 - med det nye hus
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Aktivitetscenteret

Nyt fra Aktivitetscenteret
Onsdag d. 28. januar
havde vi besøg af ”Vollerup girls”, de
sang sammen med alle dem der var
på centret den eftermiddag. De havde
selv sanghæfter med. Vi nåede næsten gennem alle sangene.
Vollerup Girls

Vollerup Girls var på besøg

Onsdag d. 11 februar
havde vi spis-sammen aften med
en rigtig god stemning, bestyrelsen
stod for maden. Der var nogle der
havde ondt i maven af at grine. Der
var en lille opgave med at gætte
byer.
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Humøret var højt til Spis-sammen
aftenen den 11. februar

De store gryder var fremme ved spissammen arrangementet

Aktivitetscenteret

Tirsdag d. 24. februar
blev der spillet banko i Aktivitetshuset, 32 var mødt op og der var
en rigtig god stemning. Bestyrelsen
spurgte, om vi var tilfredse med gevinsterne, det var der ingen kommentarer til.
Dyb koncentration ved kortspillet

Tirsdag d. 10. marts
var der generalforsamling i Aktivitetshuset med 45 spisende gæster til
gule ærter. Derefter startede vi mødet. Først fortalte Tove Mortensen
om året der var gået, derefter blev
regnskabet fremlagt, inden der var
valg til bestyrelsen. Poul Thomsen
og Sonny Andersen var på valg, de
blev begge genvalgt. Bodil Hoven
der havde været suppleant kom ind
i stedet for Lene Thomsen. Mona
Pedersen blev valgt som suppleant.
Dagen sluttede med kortspil.
Bestyrelsen konstituerede sig med
Tove Mortensen som formand, kasserer blev Birte Bjerre, næstformand
blev Sonny Andersen, øvrige Bodil
Hoven og Poul Thomsen

Tove Mortensen fremlagde beretning for de
mange fremmødte til generalforsamlingen

Onsdag den 15. april
kom Erik Christoffersen fra foreningen ”SIND” og fortalte om
foreningen. Et rigtig spændende
foredrag, som gav stof til eftertanke. Bagefter var der kaffe til
de fremmødte.

Mona Pedersen blev valgt til suppleant
Erik Christoffersen
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Børnehuset Møllehaven

Studier i Møllehaven
Jeg er studerende på Mariehønen i børnehuset Møllehaven.
Ét af mine mål i min praktik har været, at
have fokus på ICDP.
Det er et arbejdsredskab jeg har benyttet mig af under et forløb jeg har haft
omkring samlinger. ICDP er et redskab,
som vi arbejder efter her i institutionen.
Jeg havde forberedt et par sanglege,
inden vi skulle holde den første samling. De tanker jeg havde gjort mig inden samlingen var, at sanglegene skulle
være alderssvarende og passe både
til de helt små børn, men også de lidt
større. Én af de sange jeg havde valgt
hedder ’Bazarsangen’. Den går ud på,
at man finder ét dyr frem ad gangen og
børnene har mulighed for at sige dyrets navn og dets lyde. Efterfølgende
som man finder dyrene frem, skal man
tælle dem. Børnene inde på vores stue
er meget interesseret i dyr, så det er en
sang der meget hurtigt fangede deres
opmærksomhed.
Når jeg har holdt samling har jeg haft fokus på at benytte mig af ICDP som er en
anerkendelsesmetode.
Den går ud på at man viser positive følelser, justerer sig i forhold til børnene,
har samtaler med børnene og at man
roser og anerkender dem. Forskellen
ved at jeg benytter mig af ICDP, gør at
jeg bliver mere bevidst om samspillet
mellem mig og børnene. Børnene kommer alle sammen til at opleve samhørig-

hed og at blive set som dem de er.
Jeg kan se at der sker en udvikling for hver gang vi har holdt samling.
Børnene genkender sangene jeg har valgt og bliver bedre til at holde
koncentrationen under samlingen. For hver gang bliver de også bedre
til at huske hvad de forskellige dyr hedder og hvad de siger.
Jeg vil fortsætte med at holde samling for børnene i resten af min praktikperiode. Jeg vil lægge mærke til, om der sker endnu en udvikling,
f.eks. om de lærer at tælle.
Tina Houen Nielsen
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Børnehaven Møllehaven
Legeplads som læringsrum for alle sommerfuglene i Møllehaven
Da en dejlig onsdag bød på sol fra
en skyfri himmel valgte vi at inddrage
legepladsen som læringsrum når nu
dagens emne var fysisk aktivitet. Vores fokuspunkter for denne dag var
grovmotorik, samarbejde og venskaber.
Vi fik i fællesskab en snak om hvad
der skulle være af aktiviteter og børnene gik frisk i gang med at hjælpe.
De som skulle bygge motorikbanen
fik yderligere som opgave at de i
samarbejde og dialog skulle blive
enige om hvordan deres del af banen
skulle se ud.

De fik lavet en fin balancebane på
græsset med fine sving på.
De blev sendt ud i mindre grupper og
de skulle prøve forskellige aktiviteter
på skift.
På den fastgjorte balancebum var
der lagt forhindringer på så udfordringen var lidt større end de var vant til.
Kom man til at skubbe klodserne ned
– hoppede de ned og lagde den op
igen så ens kammerat kunne prøve.
På den store græsbakke skulle man
til start løbe en og en. De efterfølgende gange måtte man vælge sig
en løbemakker.
Hele dette forløb gik ikke ud på at

komme først – eller nå flest omgange. Målet var at man gennem
fællesskab og samarbejde også fik
arbejdet med det grovmotoriske.
Det var dejligt at se at da vi voksne
trak os tilbage arbejdede børnene
videre med disse aktiviteter – i nye
grupper eller i fællesskab byggede
om på banen og da de yngre børn
kom på legepladsen viste de ældste børn hvordan de kunne bruge
tingene – så husk – børn lærer børn
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Rodekassen
Gunderup Skole
Årgang 1934 - begge klasser
I sidste nummer af Lokalbladet - (nr.1) bragte
vi dette billede samt en fortegnelse med navne på alle elever og forældrenes navne.
Desværre var billedet sat i bladet så det blev
vist spejlvendt.
Det beklager vi mange gange og viser her billedet , så det vender korrekt.

Poulstrup Idrætsforening 1962
Fodboldholdet fra Poulstrup Idrætsforening, der rykkede
op i serie 3 i 1962.
I den afgørende kamp vandt holdet med 10-0 over Vrå.
Billedet har jeg lånt af min far, Per Hansen, der spillede
på holdet.
Bagerst fra venstre: Gunnar Hansen, Ove Sørensen, Anton Munkholm, Karsten Lauritsen og Søren Krogsgaard.
I midten fra venstre: Per Hansen, Arne Munkholm og Keld
Schneider.
Forrest fra venstre: Finn Pedersen, Thorsten Wulf og Mogens Jakobsen.
Henrik Hansen, Poulstrup

Lokalbladets regnskab for 2014
Indtægter
Annoncører

37.830

Private frivillige indbetalinger

21.430

Abonnenter

6.300

Foreninger

13.250

Menighedsrådet/kirkeblad

30.000

Renteindtægt

1.705

Indtægter ialt

110.515

Udgifter
Trykning af blade

88.575

Distribution, omdeling og porto

16.119

Kontorudgifter

8.671

Diverse

1.336

Udgifter ialt
Resultat
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114.701
-4.186

Vi bringer hermed Lokalbladets regnskab som
det blev fremlagt på Multinetværkets årsmøde den
17. marts 2015
Som det ses havde bladet et lille underskud i 2014
- og vi håber derfor at lidt flere husstande vil indbetale et frivilligt bidrag til bladets konto i Sparekassen
Vendssyssel.
konto 9070 - 4340 15 2889
Mangler du et blad? - Så har du mulighed for at finde
alle tidligere udgaver af Lokalbladet på
www.poulstrup.net
Vi har en del ”gamle” Lokalblade liggende - de vil
blive fremlagt i våbenhuset ved Vrejlev kirke til
Klostermarkedet den 7. juni, så kom forbi se om der
skulle være et ekstra interessant nummer.
Med venlig hilsen
Redaktionen bag

Lokalbladet

for Vrejlev og Hæstrup Sogne

AARUP AUTO
Hella Service Partner
Johnni Knudsen
Årupvej 122, 9760 Vrå
Tlf. 96 45 00 55

Advokatfirmaet

Dyrberg & Brinkmann A/S
Brinck Seidelinsgade 14-16 - 9800 Hjørring
Tlf. 98 90 09 77
Østergade 16 - 9760 Vrå
Tlf. 98 98 01 77
www.dyrberg-brinkmann.dk

Vrå Apotek
Jernbanegade 6 - 9760 Vrå
Telefon 98 98 10 61

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

Poulstrup
Forsamlingshus
Kontakt 2311 6549

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

Lynet tilbyder alle former for rengøring,blandt andet
sommerhusrengøring, hovedrengøring, samt
almindelige rengøringsopgaver.
Uforpligtende tilbud gives gerne på

tlf. 60 77 86 14.
Se mere på
www.lynet-poulstrup.dk

•
•
•
•
•
•

Oliefyr - kedler - olietanke
varmekanoner - varmeanlæg
fastbrændsel - reparation

Landbrugsbyggeri
Reparationer
Nybyggeri
Ombygning
Tilbygning
Glarmesterarbejde
Uforbindende tilbud
gives gerne

Harken Oliefyrsservice ApS er din
lokale oliefyrsmontør til bolig og erhverv

Glas-Smykker-Galleri-Blomster

Tlf. 98 98 84 91
Fax 98 98 85 91
Mobil 20 43 84 91/
24 24 98 70
mail: pst@pst-poulstrup.dk
www.pst-poulstrup.dk

Ny Rønnebjergvej 72
9760 Vrå
Tlf. 28 45 66 98
Vrejlev Hæstrup hallen
Lej hallens cafeteria til din næste fest fødselsdag - børnefødselsdag

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

Kontakt
Marianne Stokbro for aftale
om leje tlf 98 98 81 07
Mangler du hjælp til bogføringen?

MS Staldmontage
•
•
•
•
•
•

Reparationer
Nybygninger
Landbrug
Industri
EDB
PLC

Hovedgaden 75
Poulstrup
9760 Vrå
Tlf. 23 35 82 60

Har du brug for hjælp til oprettelse af en hjemmeside?

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

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

Gammel Rønnebjergvej 8
Poulstrup
9760 Vrå

Nyere brugte biler
Se bilerne på
www.poulstrupauto.dk

Aalborgvej 602, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 62 15
www.verasvine.dk

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

Træpiller til stokerfyr
leveres billigt
Tlf. 28 18 13 33

ØRUM SMEDEN
Vrejlev Klostervej 310
9830 Tårs
Tlf 98 98 82 32
Landbrugsmaskiner
din forespørgsel er vores udfordring

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

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

Lokalbladet 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 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.

REDAKTION
Ansvarshavende
Foreningsstof
Redigering
Annoncer
Korrektur

Inger Hansen, Karen Margrethe Bruun
Erik Jess, Hovedgaden 78, 9760 Vrå
Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå
Per Hansen, Engkærvej 8, 9760 Vrå
Kirsten Blichert

98 98 83 60
98 98 80 63
98 98 82 84
98 98 83 25

LOKALSTOF
Tollestrup
Guldager
Gunderup
Harken
Hæstrup
Høgsted
Hæstrup Mølleby
Rønnebjerg
Poulstrup

Ingen meddeler
Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå
Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå
Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring
Hanne Saksager, Hæstrupvej 96, 9800 Hjørring
Ingen meddeler
Henny Madsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring
Karen Margrethe Bruun, Ny Rønnebjergvej 114, Vrå
Ingen meddeler

98 98 61 66
98 98 64 95
25 70 62 89
98 98 64 67
25 70 62 89
98 98 80 29

FORENINGSSTOF
Aktivitetshuset
Børnenes jord
HUGF
KFUM-Spejderne
Kloster MC
Møllehaven
Poulstrup Borgerforening
Poulstrup Rideklub
Skovager
Sport 81
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening
Menighedsråd
Vraa MC
Lokalhistorisk Arkiv

IngeLise Andersen, Gl. Rønnebjergvej 9
Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 9760 Vrå
Anne C. Hvidberg - hvidberg.anne@gmail.com
Mette Nielsen Gønderupgårdsvej 224 - 9760 Vrå
Finn Pedersen - v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk
Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring
Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå
Lars Nielsen, Smedstrupvej 241, 9760 Vrå
Børnehaven Skovager, Skolevej 3, 9760 Vrå
Trine Mortensen Hovedgaden 96 9760 Vrå
Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå
Servicemedarbejder Inger Hansen
Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå
Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19
Erik Jess, Hovedgaden 8

98 98 80 11
40 86 88 78
40 38 27 28
26 82 60 27
61 36 34 90
72 33 45 31
98 98 86 88
23 92 94 37
41 22 44 80
22 30 77 02
40 11 22 31
98 98 83 60
22 55 07 46
98 98 80 63

1. MARTS
1. JUNI
1. SEPTEMBER
1. DECEMBER
Tryk: Bræmer Tryk, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

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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Multinetværket/Landsbyrådet
Grupper under organisationen

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

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

Forenings vejviser

Tid og sted:

SKOLEN
Vrejlev-Hæstrup skole
Skoleledelse Tårs
Skoleledelse
Vrejlev Hæstrup Skole
Teknisk serviceleder
Skolevejleder
Skolebestyrelsen

Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå ...............................................72 33 39 80
Skolecenterleder: Michael Slot Pihl .........................................41 22 38 51
Indskoling: Anne Friis ..............................................................72 33 39 91
Mellemtrin: Anja Nørgaard Clemmensen.................................72 33 39 79
Henrik Simonsen .....................................................................41 22 39 66
UU Hjørring, Bistrupvej 3, 9800 Hjørring .................................72 33 40 12
Fra Vrejlev Hæstrup-området er valgt: Trine Mortensen, Kate Nygaard,
Jens-Ole Frederiksen, Betina Olsen

DAGINSTITUTIONER
Vuggestue og Børnehave
Møllehaven i Harken
Vuggestue og Børnehave
Skovager i Poulstrup

Græshedevej 26, Harken, 9800 Hjørring

98 98 83 46

Poulstrup Skolevej 1, 9760 Vrå

41 22 44 80

PLEJEHJEM
Skovgården

Ålborgvej 49, 9800 Hjørring

96 23 47 11

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

Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå
98 98 60 43
Anders Boelt Kristensen, Fredensvej 25, 9760 Vrå
20 63 08 07
Lene Rom Frederiksen, Vingevej 17, Vrensted, 9480 Løkken 30 12 90 81
Charlotte Kristiansen
61 76 49 76
Kirkegårdskontoret
Jan Bjergene Christensen, Lavendelvej 7, 9700 Brsl.
Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå
Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring

98 98 83 60
23 83 14 50
98 98 82 84
98 98 63 33

Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 14, 9760 Vrå
Flemming Jensen - fje@eucnord.
Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå.
Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå
Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå
May Britt Vinther, Hovedgaden 12, 9760 Vrå
Finn Pedersen v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk
Henrik Smidth, Hovedgaden 63, 9760 Vrå
Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå
Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå
Keld Jensen, Bastholm Møllevej 31, 9760 Vrå
Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19, 9760 Vrå

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

Web-guide:
SPORT81:
www.pv81.dk
BØRNENES JORD:
www.ministrup.dk
KIRKERNE:
www.vh-kirker.dk
POULSTRUP.NET:
www.poulstrup.net

FORENINGER / FORMÆND
Børnenes Jord
HarkenUGF
Lokalhistorisk Forening
Poulstrup Borgerforening
Poulstrup Rideklub
KFUM Spejderne
Kloster MC
Sport 81
Støttef. for Aktivitetshuset
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Vrå MC

LOKALHISTORISK ARKIV:
Hovedgaden 8
Åbent: Mandag
16.00-18.00
1. mandag i måneden: 19.00-21.00

40 86 88 78
52 99 84 34
98 98 60 63
98 98 68 24
23 92 94 37
28 70 87 17
20 31 18 53
71 75 56 99
98 98 82 71
40 11 22 31
98 98 84 22
22 55 07 46

VREJLEV-HÆSTRUP SKOLE:
www.taarsskolecenter.dk
POULSTRUP FRISKOLE OG
BØRNEHUS:
www.poulstrupfri.net

Mail-guide:
SOGNEPRÆSTEN:
krr@km.dk
VREJLEV-HÆSTRUP KIRKER:

HALLER OG MØDELOKALER
Harken-hallen
Harken Idrætsforening
Lokalhistorisk Arkiv
Aktivitetshuset i Poulstrup
Poulstrup Forsamlingshus
Poulstrup Ridehal
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Cafeteria udlejning hallen
Sognehuset ved Vrejlev kirke

Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring
Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring
Hovedgaden 8, 9760 Vrå, v/ Erik Jess
Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå
Birkager 6, 9760 Vrå
Munkholmvej, 9760 Vrå
Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå
Hovedgaden 70, 9760 Vrå
Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå

vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
98 98 63 90
98 98 62 44
98 98 80 63
98 98 80 11
98 98 84 49
98 98 84 91
98 98 80 88
98 98 81 07
98 98 83 60

MENIGHEDSRÅDET:
ge@bbnpost.dk
LOKALBLADET:
e@jess-rantzau.dk
POULSTRUP.NET:
poulstrup.net@gmail.com
UGEAVISERNE:
poulstrup@live.dk
SKOLEN:
vrejlevhaestrupskole@hjoerring.dk
SPAREKASSEN VENDSYSSEL:
vraa@sparv.dk.

Lokalbladet
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