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Nye trøjer og proﬁltøj
Onsdag d. 27. marts ﬁk alle elever, børn
og personale på Poulstrup Friskole og
Børnehus deres nye skoletrøjer udleveret. Støtteforeningen for Poulstrup
Friskole og Børnehus har været så
gavmilde at donere alle trøjerne, der
vakte stor glæde hos både store og
små, så nu kan friskolen og børnehuset rigtig vise
sig frem til
forskellige arrangementer,
som eks. det
forestående
idrætsstævne
med
ugens
øvrige friskoler.
Samme dag
blev der lanceret en ny

serie af proﬁltøj, som alle har mulighed
for at købe. Skolen har indgået et samarbejde med SportDirect fra Hjørring,
der leverer tøj i en rigtig god kvalitet til
meget ﬂotte priser. Tøjet bliver leveret
med skolens logo påtrykt, og man har
ligeledes mulighed
for at få trykt sit eget
navn på.

Hvis man er interesseret i at vide
mere om proﬁltøjet, kan man klikke
sig ind på skolens hjemmeside www.
poulstrupfri.net.
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Øster Dammen 1727 - 1906
I slutningen af 1500-tallet og op gennem 1600-tallet blev der oprettet nye
gårde udenfor landsbyerne, hvor alle
gårde lå tæt klumpet sammen. De
gårde, der dengang ﬂyttede ud af
landsbyen kom til at ligge for sig selv
med jorden rundt omkring gården og
ikke som i landsbyen, hvor jorden lå
omkring alle gårdene i landsbyen.
Der skulle et vist mod til at være
udﬂytter, for ved udﬂytning var man
ikke længere en del af landsbyens
dyrkningsfællesskab. Udﬂyttergårdene ﬁk navnet eneste gårde. For at
kaldes eneste gård skulle gårdens
jordtilligende være over 1 tdr. hartkorn – under var stedet et enstedbol.
Noget kunne tyde på, at både Øster
Dammen og Vester Dammen er enestegårde, gårde der er ﬂyttet ud fra et
landsbysamfund.

Tilsammen blev både Øster Dammen og Vester Dammen i fordums
tid kaldt for Damgårdene eller helt tilbage i 1650 bare for Damen (Dami).
Navnet kom af, at gårdene var bygget på randen af Hæstrup Mølledam,
der lå i slugten nord for gårdene.
Mølledammen blev udtørret, da den
ikke længere havde sin berettigelse
som energikilde, ved at vandmøllen i
Mølledammen sidst i 1800-tallet blev
erstattet af vindmøller på gårdenes
tage. Mølledammen forsvandt, men
navnene på gårdene blev hængende.
Øster Dammen, som det her kommer
til at handle om, var oprindelig fæstegård under Rønnovsholm Gods. Gården har en historie, der kan spores
ﬂere hundrede år tilbage. Her er et
tilbageblik over fæstere og ejere gen-

Ifølge ”Jordebog over Rønnovsholm med underliggende bøndergods 1804” har Øster Dammen i
1804 et jordtilliggende på 2 tdr. hartkorn, 7 skp., 2
fjerdingkar og 2 album.
Svend Pedersen er opført som fæster på Øster
Dammen i 1804, men helt præcist hvad han betalte i landgilde er lidt svært at læse ud over, at han
skulle af med 2 tdr. byg, 2 tdr. havre,1 gås, 2 høns
og ulæseligt antal rigsdaler. Der er ikke skrevet
noget om antal hoveridage til Rønnovsholm Gods.
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nem årene.
1727 Øster Dammen er første gang beskrevet i 1727
med Niels Simonsen som
fæster. Han kom fra Vester
Dammen og var gift med Jacobi Jacobsdatter. Mange af
fæsterne på Øster Dammen
var betroede og respekterede mænd således også Niels
Simonsen, der bl.a. sammen
med Anders Laursen af Nørtjæret var Dannemænd i en
vurdering i nyt fæste i Hvashøj 1741.
1745 Niels Andersen, der
var gift med Birgitte Jensdatter ( fra Vestergaard i
Gunderup og barnebarn fra
Åbenterp) boede på Øster
Dammen fra omkring 1745
og indtil Niels Andersens
død i 1761. Han var også en
mand, der havde mange betroede hverv.
1761 Niels Pedersen Vibsig
er opført som fæster. Han
var gift med Maren Erichsdatter. Der kan være ﬂere
fæstere i den periode bl.a.
Niels Andersens sønner
Hans og Jens.
1801 Svend Pedersen fra
Vrejlev og Anne Christensdatter fra Sterup bliver gift
omkring år 1800 og overta-

ger herefter fæstet på Øster Dammen.
Gårdens jordtilliggende på daværende
tidspunkt kan ses i teksten til artiklens
billede. Tjenestefolk: gift ældre ægtepar samt 2 tjenestepiger.
1834 Broder Laursen og Johanne
Hansdatter fæstere på gården. Tjenestefolk: Ægtepar med 2 børn.
1840 Fraskilte Niels Jørgensen er
sandsynligvis den første selvejer af
Øster Dammen. Da Niels Jørgensen
ﬂytter ind på gården ﬂytter Broder
Laursen og Johanne Hansdatter i et
hus ved siden af Øster Dammen – måske aftægtsbolig. Niels Jørgensen har
3 tjenestepiger og 1 karl.
1845 Gårdejer Lars Hansen Borregaard, gift med Johanne Jørgensdatter
køber gården 9/2 1845. Lars Hansen
bliver sognerådsformand. Folkeholdet
er i slutningen af perioden 2 piger og
3 karle.
1868 Jens Vilhelm Rebild (søn fra
Egebjerg), gift med Angelika Kingi fra
København, køber gården 18/6 1868.
Tjenestefolk 3 piger og 3 karle.
1880 Otto Chr. Andersen køber gården 20/7 1880. Han er gift med Anne
Kirstine Bonnerup. Tjenestefolk: 2 piger og 3 karle – samme folkehold gennem alle årene.
1906 Øster dammen skifter igen ejer.
Mere om det i næste blad.
Folkeholdets antal af piger og karle
nævnes både her og i de næste beskrivelser af Øster Dammen, for at anskueliggøre udviklingen i landbrugets
produktion. I de første folketællinger
fra 1801 er tjenestepigerne i overtal.
Det er først efter 1840, at der bliver ﬂere karle ansat. Før den tid var der ikke
så stor produktion hverken i mark eller
stald og malkning og fjerkræhold hørte
under pigernes arbejde, samt al forarbejdning såsom kærne smør, lave ost,
brygge øl, bage brød, passe ildsteder,
spinde, væve, forarbejde slagtet gris
og kalv – kort sagt alt husligt helt fra
bunden. Derfor var der brug for mange
hænder. Det var af stor betydning, at
husmoren var dygtig og forstod at udnytte og få forarbejdet gårdens råvarer, så intet gik til spilde. Deraf ordsproget: en kone kan bære mere ud med
forklædet, end en mand kan køre ind
med høstvogn. Konen havde sit domæne og ansvarsområde og dermed
en vis magt, hvad det gamle ordsprog

tyder på: Får den intet gryden rører,
så gud nåde og trøste den, der ploven kører.
I midten af 1800-tallet sker der en
ændring af markdriften - først på de
store gårde som for eks. Rønnovsholm, der allerede omkring 1830
begynder at mergle markerne. Den

udvikling spreder sig til hele landbruget ligesom betydningen af sædskifte
og gødskning af jorden. Nye afgrøder
som for eks. roer kommer også til.
Det medfører, at den animalske produktion stiger. For eks. var mælkeydelsen pr. ko under 800 liter om året
før 1860, den stiger ved bedre fod-

ring til over det dobbelte inden 1900.
Antallet af svin i Danmark var i 1840
235.000 stk. Det stiger til det syv dobbelte i samme periode. Den udvikling
gør, at der bliver brug for ﬂere karle til
både mark og stald. Det ses således
også på Øster Dammens folkehold fra
1843 og fremover.
Kirsten Mouritsen

Græshedevej 140A
Marie og Ole Blichfeldt, overtog i
2014 Græshedevej 140 A. I 2017
købte de 2 tdr skov til. Marie der er
33 år, er født i Telemarken i Norge
og Ole der er 34 år, er født i Brønderslev. Marie er uddannet blomsterdekoratør og kontorassistent, og
hun arbejder pt ved Sol og Strand i
Lønstrup. Ole har siden 2013 arbejdet som procesoperatør ved Danish
Agro i Vrå. Sideløbende har han
ﬁrmaet Hjørring Skadedyrsservice.
Familien tæller også 2 børn. Helena
9 år og Johan 6 år. De går begge på
HPR og dyrker gymnastik i fritiden.
Familien boede før i Sindal, men
fandt den rette ejendom for dem i
2014.
Lokalbladet ønsker jer velkommen.

Kornets hus
Lokalbladet har
været en tur på
byggepladsen og
rundt om byggeriet Kornets Hus,
der nu rigtigt begynder at tage
form. Der meldes,
at byggeriet i det store og hele forløber planmæssigt og fortsat forventes
at stå klar til åbning ved årsskiftet.
Kirsten Mouritsen
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Lokalhistorisk arkiv holder mandagsåbent i Poulstrup
Automekaniker Christian Nørkjær
med en kunde foran Hovedgaden 39.
Han købte huset i 1942 , og huset
var hans kone Else Margrethes hjem.
Foruden værkstedet havde de også
salg af cykler, radioer og håndkøbsudsalg fra Apoteket i Vrå
Købmand Jens Aage Christensens købmandsbutik,
Hovedgaden 45 i Poulstrup

Lokalhistorisk arkiv holder mandagsåbent i
Poulstrup
Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Arkiv holder til på skolen i Poulstrup, og holder åbent,
hver mandag fra kl. 16.00-18.00. Lokalarkivet
i Poulstrup rummer en guldgrube af arkivalier,
der fortæller om egnens historie og udvikling.
På arkivet har man også et mindre lager af
gamle Vendsyssel årbøger som sælges, og
arkivet tager også gerne imod årsbøger, hvis
folk har nogle liggende. Pengene fra salget af
årsbøger går til drift af det lokalhistoriske arkiv,
Har du gamle lokalhistoriske papirer, dokumenter, bøger, fotos eller eﬀekter, så kontakt arkivet, så eﬀekterne kan bevares for eftertiden, og
ikke går tabt.
Har du spørgsmål omkring lokalarkivet er du
velkommen til at kigge forbi lokalhistorisk arkiv
om mandagen i åbningstiden, eller rette henvendelse til Henning Risom Kristensen på tlf.
40 63 60 63 eller
Erik Jess på tlf. 98 98 80 63

Fredagsdamerne i Sognehuset
Fredagsdamerne er stadig meget
ﬂittige og det er utroligt, hvad der
bliver fremstillet og hvilken fantasi
der bliver udvist, og bedst som vi
tror, at nu er vi i bund med materialer, så har nogen aﬂeveret en pose
eller sæk med garn og vi hygger os,
deler opskrifter, syr og strikker, deler hverdagens små og store glæder og sorger med hinanden og vi
synger nogle af årstidens sange.
Jo, den første fredag i måneden er
en god dag, så kom bare, hvis du
har lyst.
Vi starter kl. 14 og slutter ca. kl 17.
Nu holder vi sommerferie, men starter igen den 6. september. De øvrige datoer i efteråret er 4. oktober
1. november og 6. december.
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Vrejlev-Hæstrup Fattiggaard 1879

Forår i vuggestuen Mariehønen, Møllehaven
Vi har her i det tidlige forår haft fokus
på forskellige kulturelle og æstetiske
oplevelser, hvor børnene på den ene
side har været aktive deltagere og på
den anden side været tilskuere.
Vi har stimuleret børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed og givet børnene erfaringer
med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

af vuggestuens hverdag. Rasleæg,
trommer, guitar og vores egne ﬂotte
stemmer bruges, når vi spejler os i
hinandens glæde ved rytme og dans.
Op til den store April festival i Hjørring
kommune har vi oplevet teater her i
Møllehaven og i hallen, hvor vi har
været en del af et større fællesskab
og fået sproglige og førsproglige indtryk. Nogle børn har i den forbindelse
leget med udklædning, masker og

ansigtsmaling.
Den næste tid i Mariehønen siger vi
hej til nye medlemmer af vuggestuen,
samt boltrer os ude på legepladsen
og på ture med sanseoplevelser og
motoriske udfordringer. Desuden skal
vi til at lave idræt i hallen med de ældste børn igen.

På forskellig vis har børnene udforsket maling, tusser og farveblyanter
gennem vand og andre materialer,
som vi har malet på ude som inde
(papir, æggebakker, bølgepap, ﬂiser,
egne fødder, hænder og ansigt). Børnene har fået lov til at eksperimentere
og fået indtryk og fordybet sig i at udtrykke sig æstetisk.
Musik, sang og spil fylder en stor del
Jeg hedder Elsebeth og er pædagogstuderende fra UCN
Hjørring og har min 2. praktik her i Møllehaven. I denne praktik
har vi haft fokus på relationer og jeg har valgt at arbejde med en
gruppe børn. For at lære børnene bedre at kende og dermed få
en bedre relation har vi snakket om børnenes interesser og ud
fra dem, valgte vi at arbejde med racerbiler. Vi har bygget racerbiler sammen, som
vi har malet
og pyntet,
derefter
har vi lavet
en ﬁlm, som jeg vil bruge i min projektopgave. Det har været et ﬁnt
projekt, hvor jeg har lært børnene bedre at kende og jeg har arbejdet
med ICDP, hvor man bl.a. har fokus på ens samspil med børnene og
herigennem udviklet relationen.
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Bundgård Hæstrupvej 85
Den 22. februar var vi til fællesspisning i Harkenhallens cafeteria.
Her var Gunnar Andersen indbudt
for at fortælle om sit liv som politibetjent.
Gunnar var fra Bundgård i Hæstrup,
hans forældre hed Christian og Elisa Andersen, Christian var født på
Hesthaven og Elisa var fra Asdal.
De ﬁk 4 børn - tre drenge og en
pige. Gunnar var den yngste med 8
år op til nærmeste bror. Gunnar var

kun 9 år da deres
mor døde. Der kom
en besværlig tid
og Bundgård blev
solgt til Hæstrup
teglværk. Her var
det planen at bruge
jorden til at grave
efter ler.
Christian ﬂyttede til
Hjørring hvor han
ﬁk arbejde, som
han til sidst måtte
opgive p.g.a. sygdom.
Gunnar gik i Hæstrup skole fra 1950 -56
de sidste år i Lund skole. Han tjente på
Vester Dammen i to perioder.
Var på Halvorsminde ungdomsskole vinteren 1960 – 61. Og herefter var det Vester
Dammen. Derefter var det et år på Vestergård i Hæstrup. Her havde han en familie
som hjalp ham - hans andet hjem. Så var
det Øster Brønderup ved Hjørring et år til
han kom ind som soldat ved ﬂyvevåbnet
i Ålborg. Herfra til Øster Brønderup igen
hvor han begyndte at søge ind til politiet,
for landmand blev han ikke med den løn
de ﬁk.
I 1964 spillede Gunnar fodbold i Harken
og var med til klubbens første oprykning til
serie 5. Vennerne fra tiden i Hæstrup og
fra fodboldholdet holder stadig venskabet
ved lige.
I februar 1967 kom han ind til politiet, hvor
han var i København – bag på et foto står
(Nyhavns skræk.)
Så gik turen til Ålborg, her blev han ansat
i hundepatruljen, hvor han var hundefører
i 30 år (nåede at have 4 schæferhunde)
Karrieren sluttede med to nye hofter, herefter måtte han ikke køre patrulje. Derfor
blev han overﬂyttet til kontoret for køretilladelser, hvor han var til han gik på pension
i 2009. Gunnar er gift med Lene og de har
tre drenge der bor i Vestbjerg.
Henny Madsen
Nyhavns skræk

Rengøring eller havehjælp søges
Har du lyst til at give en hånd med i spejderhuset? Vi mangler hjælp til vedligeholdelse af
udenomsarealer og rengøringshjælp til huset. Udenfor vil arbejdet være at holde bede og
luge lidt ukrudt – Henning R. Kristensen slår græsset. Indenfor drejer det sig primært om
at svinge støvsugeren og vaske gulv. Spejderhuset drives af frivillige kræfter, og har du en
time tilovers hver anden uge, hvor du har overskud til at hjælpe, vil det betyde meget for os!
Ring til Mette på 26 71 55 99, eller kig ned i spejderhuset onsdage mellem 18-20 ved interesse.
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Klostermarked på Vrejlev Kloster
Søndag den 9. juni er der atter Klostermarked på Vrejlev Kloster, der
bliver mulighed for at besøge de
mange stande med husﬂid, kunsthåndværk, beklædning, lokale fødevarer i topkvalitet (bl.a. Ingstrup Ost,
der fremstilles af mælken fra køerne
på Vrejlev Kloster), antikviteter, pynteting, haveartikler, planter og meget
mere. Udover de mange forskellige
boder, vil der være salg af is og pølser på gårdspladsen, hvor der også
bliver lejlighed til at høre live jazzmusik. I den smukke klosterhave, vil der
være udstilling af veterantraktorer,
veteranbiler, nye biler og havemaskiner.
For børnene er der bl.a. klappedyr og
derudover var det muligt, at bage snobrød hos Støtteforeningen for Poulstrup
Friskole og Børnehus, der også sælger
smørrebrød, kaﬀe og kage i Riddersalen
på klosteret. Støtteforeningen arrangerer igen i år Kloster Trail løb, hvor deltagerne bliver udfordret i terrænet på en
del af Klosterruten, omkring Vrejlev Kloster. Løberne skal bl.a. forcere mose- og
vandhuller og en å.
I klosterhaven vil man i løbet af eftermiddagen kunne nyde en ﬂot og imponerende gymnastikopvisning med dygtige
gymnaster fra SHI´s Landsdelsjuniorhold.
Foruden de mange spændende stande,
er der også rundvisninger omkring landbrugsdriften på Vrejlev Kloster. Vrejlev
kirke er hele dagen åben for publikum,
hvor man er velkommen til at nyde den
store og imponerende kirke.
Familien Holst på Vrejlev kloster og deres mange hjælpere
glæder sig til at byde velkommen til en dejlig dag på godset.
Henrik Hansen
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SOMMERCAMP MED LOKALE ØJNE
Af Mette Brath

I 11 år har toppen af Network Marketingsﬁrmaet Forever Living, holdt deres årlige sommercamp i Poulstrup.
Hallen, friskolen og lokale ildsjæle

sørger for at ca 400 forhandlere fra
hele verden, mødes og undervises
fra morgen til aften, af nogle af verdens bedste ledere, indenfor network Marketing.
Forever ﬁrmaet er et solidt familieejet ﬁrma, der i år har 40 års jubilæum . Baseret på Aloe Vera plantens
fantastiske egenskaber, og har alt i
hudpleje, wellness og ﬁtness. Sælges af forhandlere i mere end 160
lande med stor succes.
Som ny forhandler og opvokset i
Poulstrup, var Mette Brath spændt
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på, HVAD hun skulle deltage i sammen med hendes forretningsteam.
Havde altid hørt forskellige meninger
om den begivenhed.
”De er så rige”, ”De er så glade”, ”De
er næsten FOR
positive” osv
(Janteloven fylder en del i det
nordjyske.)
Men ALT tvivl
blev
gjort
til
skamme.
Campen var så
professionel,
lærerig, hyggelig, kollegial og
spændende. Det
hele fungerede
perfekt. Der var undervisning både i
hallen og på skolen fra 9-19 hver dag,
og de lokale i Poulstrup serverede
den dejligste mad fra Idrætscenter
Vendsyssel.
Det blev en fantastisk oplevelse og
kan knap beskrives med ord. Den
livsglæde og kollegiale sparring har
Mette sjældent oplevet. Mette er stadig frisør og kostvejleder, men vejarbejdet på Frilandsvej gav hende tid til
at tænke fremtid.
Og da Mette arbejder som kostvejleder, ledte hun efter de rigtige produkter til sin forretning. Mette gav
aloe vera produkterne chancen, og
har ikke tvivlet et sekund på, at disse
produkter er fantastiske. Allerede nu
er Mette en del af andre forhandlere,
der sammen udvikler viden og forretningen.
Den ånd der er i Forever, blev også
bevist lørdag aften, da en smuk ung
kvinde, der har været med sin mor i
Forever, siden hun var lille, blev friet
til midt i lørdagsfesten foran 400 rørte
kollegaer. Ikke et øje
var tørt.
Også der viste de
lokale ildsjæle fra
Poulstrup,
service
uden grænser. Der
blev i hast bundet
den smukkeste buket,
mens den spændte
brudgom ﬁk en bette
skarp, på foreningens
regning.
Et familie ﬁrma, der

formår at hygge, samtidig med forhandlere undervises af topledere fra
hele verden, børnene legede fra tidligt til sent i de trygge omgivelser, kun
afbrudt af en bustur, til Fårup Som-

merland.
En topleder fra Israel udtalte at selvom de rejser verden rundt og bor på
5. stjernede hoteller over hele verden,
er Sommercampen i Poulstrup deres
absolutte højdepunt. Alle glæder sig
allerede til næste år.
Alle dagene var der tv-hold og journalister med, da de ønsker at lave tv om
network marketing og især Forever
Living , så det bliver spændende at
se udsendelserne fra Poulstrup senere i Tv.
Mette glæder sig samme med mange andre fra hele verden til sommeren 2019 , hvor vi igen invaderer
Poulstrup med undervisere fra hele
verden. Og vi mangler forhandlere,
så sig endelig til.
Med venlig hilsen
Mette Brath
FBO Forever Living Supervisor, Kost- og
livsstilsvejleder,foredragsholder, Selvstændig Frisør
mobil 27626302
www.mettebrath.dk

Seniordans i HUGF.
Igen i år har vi haft mange hyggelige
timer mandag eftermiddage, nu holder
vi pause indtil september.
Vi har planer om at samles til hygge,
spille crolf, måske grille, drikke kaﬀe,
ja, bare mødes og ikke kun danserne men alle der har lyst.
Vi ses
hilsen Hannelise samt
seniordanserne.

JM Festtøj fejrede 1 års fødselsdag
Lørdag den 13. april kunne JM Festtøj og
indehaver Jette Jensen, fejre 1 års fødselsdag med den ﬂotte butik på Hovedgaden 32
i Poulstrup. JM Festtøj sælger brudekjoler,
festkjoler og konﬁrmationskjoler i mange størrelser, og der er lavet aftale med lokal syerske om at lave ændringer på kjolerne, hvis
der skulle være behov for det. JM Festtøj
sælger desuden tilbehør, som sko, strømpebånd, tasker og tørklæder osv. Butikken på
Hovedgaden 32 i Poulstrup, holder normalt
åbent lørdage fra kl. 10-13, samt efter aftale.

Bagagerumsmarked
Hen over sommeren vil der være bagagerums- og trailermarked ved butikken. Det sker
på følgende lørdage:
15. juni
3. august
5. oktober.

Gratis stadepladser
Det er muligt at få en plads til salg fra trailer
eller bagagerum, og det er ganske gratis at
være med. Tilmelding skal ske via JM Festtøj’s Facebookside eller med SMS-besked til
Jette på 23 81 30 89

Den nye bestyrelse i Borgerforeningen
Formand:Per Christensen, Munkholmvej 61, 9760 Vrå tlf. 21 55 22 70
Næstformand:Palle Kokholm, Gønderupvej , 9760, Vrå tlf, 51 89 86 32
Sekretær:Allan Pedersen, Hovedgaden 37, 9760 Vrå, tlf 52 90 28 75
Kasserer:Gerda Jensen, Nedre Byvej 10, 9760 Vrå, tlf, 71 78 12 27
Medlemmer:Betty Bjerre, Hovedgaden 73, 9760 Vrå, tlf, 24 59 73 15.
Rene Jensen, Tollestrupvej, 9760, Vrå tlf, 27 58 66 16
Inge Christensen, Gønderupvej 10, 9760 Vrå, tlf 21 47 14 84
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Oddingen - Ålborgvej 400
I 1987 Købte Marianne og Bue Jensen Oddingen, navnet er givet fordi
jordarealerne ligner en Odde.
Før det boede de på Mølbakkevej.
Marianne er fra Lendum, hun gik i
skole i Lendum og Bue er fra Vejgård i Hæstrup. Bue gik i Hæstrup
skole i de første år, men så blev det
Vrå Realskole de sidste 2 år.
I familien er der to børn Hasse og
Anja.
Hasse gik i Vrejlev Hæstrup skole
de første år derefter på Hjørring realskole,
Hasse bor i dag i Randers med
sin familie, her er to børn Agnes
på 3 år og Marius på 1 år. Hasse er bygningskonstruktør hos
NT.HØJGÅRD
Anja bor i Ålborg, hun er ingeniør
ved Coop. Både Hasse og Anja har
været ved militæret .
Marianne er sygeplejerske og har
arbejdet på både Sygehus Vendsyssel og Ålborg Sygehus. Venter
på et kursus, for hun vil gerne være
frivillig på Sygehus Vendsyssel.
Den øvrige fritid bliver sikkert brugt
på Oddingen

Bue er mekaniker har arbejdet med
traktorer og entreprenørmaskiner.
Har været hos J.P.S. i 29 år.
Han er meget aktiv i Hjørring judo
klub, både som træner og i bestyrelsen. Sammen med sønnen Hasse
har de trænet sig til det sorte bælte
Ude i skoven er der mange historiske ting, gamle skyttegrave fra
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krigens tid, gemmesteder til en
bil, på det tidspunkt var der to
veje ind til Oddingen, de er stadig velbevarede, men kun den
ene bliver brugt nu. Tidligere
lå der mellem de to veje en
mølle (Oddingen Mølle) som
brændte i 1899, men blev genopbygget i Møllebyen der hvor
Hæstrup savværk lå, nu Hjørring Stillads.
Ude i haven er mange ﬂotte
sten, nogle fra en mølle, andre fra Vejgård da den skulle
fjernes, Bue har af nogle af
stenene fra Vejgård bygget
en stendysse hvor han hygger
med børnebørn. Ude i skoven
er der også udgravninger fra
krigen som man tror har været
udkigspost de bliver kaldt tyskergrave.
Bue har mange frugttræer, som
han selv poder og hygger med.
Der er også mange frugtbuske,
men de er til de dyr der kommer forbi.
Han har også et ordsprog som
siger (DET SPØGER INT NÅR DET
SPØGER). Han siger at han har oplevet ﬂere mærkelige ting, særligt om
nogle heste de havde, som stod bundet om aftenen, men næste morgen
var de alle løse, undtagen en som var
bundet fast i sit forben. Da hestene
skulle ind til aften var de meget urolige. Bue har også mødt personer som
spøgte ved hans seng og Indiana
spøger i stuen.
Bue og Marianne fortæller hvordan

det var at ﬂytte ind på Oddingen, det
var ikke super moderne, men der var
muligheder for forandring. Lige ved
bagdøren var der et lille værelse til
tjenestepigen, det var også her husets eneste bad og toilet var. I den lille
forgang var trappen til loftet. Deroppe
var to pigeværelser, samt en aftægtslejlighed, hvor der var et lille køkken
– stue—soveværelse og et værelse.
Fra forgangen gik man videre ind i
huset her stod en stor stenovn samt

nedgang til opbevaringsrum. Gulvene
var gule mursten og væggene hvidmalede.
Bue siger, at det har været en hård
omgang, der var store huller i gulvene, i en af stuerne var der ekstra lavt
til loftet, det skyldtes at bjælkerne var
rådne, pludselig en aften faldt loftet
ned i soveværelset. Udvendig mangler
der lidt endnu, men vi kan jo se hvor vi
er nået.
Herfra gik man ind i køkkenet, det var
tydeligt at se hvor der tidligere havde
stået et stort sort komfur, i køkkenet
var der indgang til et spisekammer,
som Marianne stadig savner. Fra køkkenet var også indgang til et lille værelse som Peter Thomsen brugte som
kontor. Der var et værelse mere hvor
børnene sov og legede. I den pæne

stue var der paneler på 1,2 meters højde, det sidste værelse blev familiens
soveværelse.
Med tiden har vi fået restaureret hele
huset, nyt køkken, bad og bryggers, og
ovenpå er der nu to stuer samt soveværelse.
For børnene var der uanede muligheder, de måtte lave bålplads på den
gamle møddingsplads, der var bækken med -tudseborg- det sted fandt
mor aldrig, så var der skoven som vejen delte og det blev Hasses skov den
ene side og Anjas den anden side.
Skoven har taget lang tid at få styr på
med 11 myretuer og et stort roderi. Der
blev plantet juletræer som Hasse og
Anja med tiden kunne sælge og tjene
lommepenge på.
Henny Madsen

Poulstrup Festuge 34
I Poulstrup er der rigtig mange aktive foreninger, og der sker en masse
året rundt, men i uge 34 skrues der
yderligere op for tilbud og aktiviteter, når byen holder den traditionelle
festuge, hvor friskolen, foreninger,
private og erhvervsdrivende viser
hvad de kan tilbyde – så sæt X i kalenderen ved uge 34.
Poulstrup Festuge har tidligere budt
på sponsorcykelløb, lokalhistoriske
rundvisninger, gåture på den naturskønne Klosterrute, bankospil i forsamlingshuset, aktiviteter på skolen,
i hallen, festuge-fodbold på boldba-

nerne, spejderaktiviteter, grisefest,
fælles morgenbord
i
aktivitetshuset,
udstillinger fra erhvervsdrivende og
midnatsgudstjeneste i Vrejlev Kirke.
Hvad programmet

poulstrup.net, i Facebookgrupperne
”Poulstrup vores by” og ”Poulstrup
Festuge”. Interesserede foreninger, erhverv og private, der vil deltage aktivt i
Festugeaktiviteterne, kan kontakte Trine Bæk Mortensen på mail til: trine@
teambaek.eu

byder på i år, er i skrivende stund stadig
ved at blive planlagt
– men hold øje med
din postkasse når vi
nærmer os uge 34.
Derudover kommer
der omtaler i lokalaviserne, på www.
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Børns kreativitet i Møllehaven.

Vi har i den sidste tid arbejdet med
børn’s kreativitet med fokus på børnenes fantasi - kreativitet og nysgerrighed og skabt mulighed for, at de
ﬁk erfaring med forskellige materialer - redskaber og medier.
Vi har arbejdet med forskellige eventyr, hvor børnene ﬁk mulighed for, at
eksperimentere og afprøve forskellige kropslige udtryksformer.
Rundt omkring i Møllehaven blomstrer huset med klædudtøj - eventyr
i forskellige genrer - eventyrbøger samt udstilling i glaskasser på væggen i fællesrummet som symboliserer forskellige eventyr, hvor børnene
nysgerrigt kigger på kasserne og
tager tingene ned så vi kan snakke
om de enkelte eventyr og lege med
materialerne.
På Humlebien har vi arbejdet med
Tornerose. Vi har ofte sunget sangen og fortalt historien om Tornerose. Undervejs klædte vi os ud som
prinsesser - prinser - konger - onde
fe mv. Børnene har selv valgt hvilken
rolle de gerne ville være når vi lavede eventyret. Vi spillede både teater

med Tornerose og
børnene har spillet Tornerose med
hånddukker og vist
eventyret for hinanden i gruppen.
Der blev også lavet
fe stjerner og kongekroner, som vi har
leget med når vi legede Tornerose.
Vi har sat rammen
for måden vi har
arbejdet med eventyret og vi har
lavet aktiviteter og ideer som vi har
præsenteret for børnene. Undervejs
prøvede vi at skabe motivation så
børnene ﬁk lyst og energi til at være
kreative på forskellige måder og de
kunne byde ind med deres ideer som
kunne komme i spil.
Vi kan se undervejs at igennem dette
forløb , hvor vi har arbejdet med børnenes kreativitet, kan vi se hvilken
fantastisk læring der er sket for børnene undervejs både i.f.t at byde ind
med ideer til teater/ eventyr, fortælle
fantasihistorier – klæde sig ud – lave

dukketeater.
Vi har også inddraget forældrene,
hvor børnene hver især ﬁk deres
egen mappe med hjem med eventyret – sangen og puslespil med Tornerose, så de kunne fortælle historien
og synge for mor og far hjemme.
Ellers har børnene haft deres egne
eventyrbøger og klæd ud tøj med så
vi alle blev prinsesser eller prinser.
Efterfølgende er vi nu klar til den store april festival i Hjørring kommune,
hvor vi nu selv skal ud og se teaterforestillinger både i Harken hallen Hjørring og Hirtshals by.
Helle Jensen

Ridderorden
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Folkeholdet samlet i marken på Oddingen

Peter Thomsen på vej i byen

Oddingen
Møller Thomsen familiens historie

Indtil 1863 boede Peder Chr. Mortensen på Oddingen. Han sælger
derefter ejendommen til Jens Møller Thomsen fra Høgsted.
Jens Møller nåede at være gift 3
gange, de 2 første hustruer døde
tidligt. Den 3. hustru hed Marie Larsen, i de 3 ægteskaber nåede han
at få 23 børn.
I 1916 overtog den ældste søn Anders Peter Thomsen gården, han
blev gift med Indiana Jensigne
Marianne Margrethe Thirup fra Jelstrup præstegård den 27. november 1925 i Sct. Hans kirke i Hjørring.
Den næste søn Thomas Valdemar
Thomsen og hans kone Petra ﬁk
Ålborgvej 402 den 29. november
1908. En søn herfra var vognmand
Hartvig Thomsen, gift med Ingeborg, bosat på Rakkebyvej 116 i
Hæstrup stationsby.
En anden søn Alfred Thomsen gift
med Dagmar ﬁk ejendommen på
Ålborgvej 385. Deres søn Ingvard
Thomsen og hans kone overtog
hjemmet. Senere ﬂyttede de ind på
Rærupmarken i Harken.
Datteren Nina Marie Thomsen ﬂyttede til Hjørring, hvor hun havde en
frugt og grønt butik som hed Viola.
Endnu en søn Godtfred Møller

Thomsen gift med Karoline bosatte
sig på Græshedevej 135, de ﬁk 11
børn. En søn herfra var Jens Møller Thomsen gift med Sonja, han var
vognmand og boede i bestyrerboligen på Hæstrup teglværk. En anden
søn derfra var Kaj Thomsen som
købte Oddingen efter sin farbror Anders Peter Thomsen.
Indiana og Peter ﬁk ingen børn. Peter
blev kaldet sognekongen, han ydede
meget i det kommunale, i sogneråd,
ungdomsforeninger og gymnastikforeninger m.m.
En af hans første indsatser uden for

landbruget var, da han stod for oprettelsen af den lokale Husﬂidsskole i
Harken i 1902, han var selv lærer de
første år til 1.25 kr. pr. aften, han var
medlem af bestyrelsen i 43 år. Hvis
nogen manglede hjælp til at skrive
selvangivelsen, kunne både stue og
køkken være fyldt med folk der manglede hjælp. Hartvig Thomsens kone
Ingeborg hjalp med regnskaberne på
Oddingen.
Når en så stor livsgerning kunne udøves, var det fordi Indiana gjorde et
stort arbejde på Oddingen.
Vrejlev-Hæstrup Sogneråd 1954 - 1958
Bagerste række
1. fra venstre Jens Thomsen, Høgsted
2. fra venstre Ejner Christensen
3. fra venstre Chr. Jensen
4. fra venstre Arne Rubak, Kæmner
5. fra venstre Aage Christensen, Rønnebjerg
6. fra venstre Regner Nielsen, Guldager
7. fra venstre Ukendt
Forreste række
1. fra venstre Emil Jensen, Poulstrup
2. fra venstre Peter Thomsen Oddingen,
Hæstrup
3. fra venstre Magnus Jensen
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Hvor blev de af
Hvor blev de af?
af Kirsten Knudsen

Vi hedder Jørn og Kirsten Knudsen,
vi bor på Rærupmarken 1 Harken.
Vi har 3 piger Maiken, Miriam og
Marie. Vi blev gift i 1967 og var på
Færøerne i nogle år som missionærer for Jehovas vidner, der blev
Maiken født jan. 1974.

l. okt. 1975 ﬂyttede vi tilbage til
Hjørring igen og boede der nogle år.
Miriam bliver født 1978, Da hun var
et halvt år, havde vi bygget et hus i
Harken og ﬂyttede hertil i juli 1979,
hvor vi nu har boet i 40 år. “Den
bette” Marie bliver så født i 1984, og
derved blev det.
Jørn kommer fra Kaas, der er de lidt
barske, jeg er født i Vrå men ﬂytter
kort tid efter til Poulstrup, hvor min
far Kai Øland Hansen havde Thiels
tømmerværksted i nogle år.
Det var i efterkrigstiden med masser
af arbejde men ikke mange penge.
Jeg nåede lige at gå i første klasse
i Poulstrup i den lille skole, inden vi
drager videre til Hjørring.
Tilbage til pigerne. De vokser op
og kommer alle tre til at gå i Vrejlev
Hæstrup skole med 5 års mellemrum.

MAIKEN:
Maiken havde rejselyst i blodet, og
kom med ﬂere forslag efter at have
boet i Brønderslev et år. Først var
det Rusland (vi tænkte åh nej) så
Bulgarien og vi var ikke begejstre-
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de, men så kom Den Dominikanske
republik på tale, vi tænkte Caribien
det lyder skønt. De er spansktalende
og Maiken kunne lidt spansk fra handelsskolen. Der var andre danske
venner hun kendte, ellers anede vi intet om det sted. Så Maiken og et par
piger mere rejste af sted, for at missionere som Jehovas vidner, hun var

sted, på trods af mangel på alle moderne bekvemmeligheder som mangel på strøm som kom og gik og de
var glade når der var vand i hanen,
ganske vist forurenet og absolut
udrikkelig og ikke kunne bruges til
mad, men ok til toilettet. Drikkevand
købes, dengang og også i dag.
Men det bedste var de dejlige varme
mennesker, der på trods af fattigdom
altid var tilfredse, de sultede ikke,
men mange boede i små utætte huse
med lerstampede gulve. Altid rene og
pæne, kvinderne altid med nydeligt
opsat hår og læbestift og røde negle. De forsøgte ivrigt at lære Maiken
det med at bruge læbestift og have
røde negle, både på hænder og fødder, men forgæves. Der vrimler med
små og dejlige brune børn, pigerne
med små kulørte elastikker i deres
smukke krøllede hår, og drengene altid nyklippede.
Jørn og jeg og vores to andre piger
kom også til at kende dette land, og
det ﬁk følger.
Men vi bliver ved Maiken lidt endnu,
for så kom der en høj ﬂot ung mand,
Kenneth fra Danmark derover for at
besøge sin søster, der missionerede sammen med Maiken. Maiken
og Kenneth bliver gift i 2001 og bliver derovre i nogle år. De boede et
meget isoleret og dejligt varmt fugtigt

nu omk. 19 år gammel.
I ﬂere år var hun der som frivillig og
ulønnet i 6 mdr. af gangen og så
hjemme i 3 mdr. for at arbejde og så
af sted igen,
sådan gjorde
hun det i ﬂere
år. Da vi havde
vinduespolering og rengøringsﬁrma var
der altid arbejde at få, hun
havde
været
vant til kost og
spand fra hun
var lille.
Det blev en
kæmpe oplevelse for hende
og resten af familien, at åbne
et vindue ud til
den store, og
nogle
steder
fattige verden.
Maiken kom til
at elske dette
Majken og Kenneth med Mads og Amilla

Hvor blev de af
sted oppe i bjergene, midt i en bananplantage, som store rotter også godt
kunne lide, Kennet blev med tiden
en habil rottefænger. De ﬁk også her
mange nye varme dominikanske venner, som også blev vores venner.
Hvis I spørger dem, siger de: “Det
er den bedste tid i vores liv, rolig og
ukompliceret”. Da de så venter Mads
Christian som nu er 13 år, ﬂytter de til
Århus hvor Kenneth kommer fra, senere får de Amilla som nu er 9 år. Der
bor de nu i Sabro, og har det godt.

MIRIAM:
Følgerne af det her gjorde at Miriam
også ville derover at virke, hun besøgte Maiken ﬂere gange inden hun
selv ﬂytter derover. Nu sker der no-

get voldsomt, orkanen Mitch/George
rammer Den dominikanske republik.
1998.
Orkanen.
Den værste orkan i mands minde
ramte så voldsomt at veje, broer og
huse, ja hele landsbyer forsvandt.
Det hus Maiken og pigerne boede i
stod vandet 1 m. op af væggen og
taget forsvandt. Efterfølgende blev
pigerne bedt om at være med til genopbygningen af de huse og mødesa-

le som Jehovas vidner havde mistet
helt eller delvis. Alle Jehovas vidner
ﬁk deres huse igen, bl.a. med hjælp
fra donation af penge fra Danmark.
De sled så meget i det at Miriams
armmuskler voksede kraftigt, der blev
brugt ret store sokkelsten som Miriam
jo tog en af i hver hånd, de unge dominikanske mænd så det, ja så var
de jo nød til at gøre det samme. Da
Miriam kom hjem og skulle i den lille
sorte kjole til fest, ja så var der lige det
med musklerne, de fyldte lidt mere i
de nu stramme ærmer, men det gik
alligevel. Vendsyssel Tidende bragte
søndag den 13.juni 1999 en hel side
med tekst og billeder om deres oplevelser derovre. (Jørn og jeg ﬁk også
lov til at være med til at bygge et lille
hus, den måned
vi besøgte pigerne)
Tilbage til Miriam.
Efter et år i København beslutter hun sig så til
at ﬂytte til Den
Dominikanske
rep. Men der
er sket noget
i
mellemtiden,
Stevan kom ridende på den
hvide hest og vi
hørte straks at
han havde ﬂotte
brune øjne, men
han var fra Sjælland. Jeg læste
ﬂere år senere
et brev Miriam
havde
skrevet
til
ham,
med
de
Miriam og Steven
betingelser han

skulle opfylde hvis han ville giftes med
hende. Han var enebarn, så ville han
rejse så langt væk, og ville han lære
spansk? Han blev inviteret til at komme
derover og se på landet, mens Miriam
var ovre hos Maiken, og efter 14 dage
var han klar til at sige ja til de ﬂeste af
betingelserne. De lærte hinanden og
familierne bedre at kende og blev gift i
2001, tre mdr. før Maiken blev gift med
Kenneth.
De er der endnu på 18. år, vi og resten
af familien har besøgt dem mange
gange. De er der for at fortælle andre
om Bibelen, og de siger selv at det giver dem et meget indholdsrigt liv. De
har så mange venner som de føler stor
kærlighed til, og børn, ja de har ikke
selv nogen men til gengæld har de så
mange børn omkring sig som de kan
gøre meget for. De underviser også i
tegnsprog da der er mange døve dominikanere, Miriam synes det er meget
spændende.
Efter at de nogle år tog hjem hver sommer for at tjene til endnu 6 mdr. derovre, bor de der nu permanent og virker
som missionærer med en lille månedlig godtgørelse og fri bolig. De har sagt
ja til at blive ﬂyttet til andre menigheder når der er behov. De har nu været
i 4 forskellige byer/ menigheder. Stevan måtte lære sproget grundigt, da
han ofte holder bibelske foredrag på
spansk forskellige steder.
Da vi besøgte Miriam og Stevan i dec.
2018 ﬁk vi den store oplevelse sammen med dem at være i New York og
se det “store æble” i 6 dage. Vi ﬁk lov til
at bo på Jehovas Vidners hovedkontor,
Warwick hvor vi så hvor vores litteratur blev trykt. En stor oplevelse for os
to gamle. Vi var også på Metropolitan
verdens største museum hvor der er
1.000.000 genstande udstillet, vi gik
derfra til centrum - 18 000 skridt den
dag
Miriam siger: Vi elsker at være her,
men vi savner også vores familie vildt
meget, så vi holder kontakt på forskellige måder og er i Danmark hver sommer i 3 uger, (billetter sponsoreret af
familie og venner), hvor vi nyder samværet i fulde drag.

MARIE:
Marie.- “den bette” både i alder og
højde kom jo også i Vrejlev Hæstrup
skole, i en lidt turbulent klasse syntes
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Hvor blev de af
vi, men Marie elskede den klasse, og
blev meget gode venner med ﬂere af pigerne. Det trak også i Marie at komme
til Den Dominikanske Rep. så hun var
derovre ﬂere gange i nogle måneder.
Men en lille ung mand fra Sæby, også
den yngste af 3 drenge i en søskendeﬂok blev ved med at krydse hendes vej,
vi forsøgte med gode råd “ I er så unge
endnu” men de var udholdende og vi ﬁk
den 3. dejlige svigersøn, da de blev gift
i 2006. Marie boede på det tidspunkt i
Århus og der bosatte de sig sammen.
Steﬀen er mediegraﬁker og blev selvstændig efter nogle år, så nu havde de
mulighed for at rejse, han kunne jo tage
sit arbejde med sig.
Det blev til et halvt år i en helt anden
del af verden nemlig Kina, de ville gerne Marie og Steﬀen med Harvey
lære det kinesiske sprog og kultur og det
gør man bedst i landet. Det blev en meget spændende tid for dem, en tid de aldrig glemmer. De
havde en mening med det, der bor nemlig mange
kinesere i Århus som går på universitetet. De siger
det er meget venlige mennesker, og som de nu
kan tale med på deres sprog. Vi JV. har kinesiske
møder i Århus og mange vil gerne lære noget om
Bibelen. Der holdes regelmæssigt bibelske foredrag på kinesisk, og det kan Steﬀen nu.
Den 6. Maj 2019 ﬁk de en dejlig lille dreng der hedder Harvey, så nu har de nok at se til, han prøver
dem af på alle måder, så det er et nyt liv for dem,
det nyder de og er lykkelige for.
Så hvor blev de af? Det har I nu fået et lille indtryk af, de er stadig Vendelboere fra HARKEN med
hud og hår, selv om de har været rundt i verden.

Hæstrupvej 97
1. marts 2019, overtog Peter Morgan Jensen Hæstrupvej 97.
Peter er 18 år, og kommer fra Gunderup, han er
udlært mekaniker ved Centrum Auto i Hjørring.
En af grundende til han faldt for huset og dets placering var, at der er en stor garage og at det ligger
tæt på motorvejen. Peter arbejder ved Siemens i
Ålborg, og meget af sin fritid bruger han i Frederikshavn - Sæby motorklub hvor han kører Rallycross, som også er en livsstilssport for resten af
familien.
Lokalbladet ønsker dig velkommen.
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DM i Madkamp 2019
Eleverne fra 7. klasse på Poulstrup Friskole og
Børnehus deltog d. 3. april til DM i Madkamp i
Odense.
Dagen startede meget tidligt, da eleverne og et
par lærere kørte afsted i den stor Friskole-bus kl.
04.00, men det var en ﬂok ivrige og spændte elever, der var klar til at kæmpe for 1. pladsen.
10 skoler var udtaget til stævnet, og det er rent
faktisk fjerde gang ud af ﬁre mulige, at Poulstrup
Friskole og Børnehus deltager til DM i Madkamp.
Det er tidligere blevet til 2.- og 3. plads, så i år
skulle det være.
Alle elever gjorde det super ﬂot, og præsenterede
menuen på ”Café Den Heldige Kartoﬀel” meget
ﬂot over for dommerne, der bl.a. bestod af Jon fra
Bagedysten.
Det overordnede tema var kartoﬂen, og 7. klasse
havde forberedt en masse lækre retter, hvori kartoﬂen skulle indgå. Det blev desværre ikke til den
samlede sejr, men 7. klasse på Poulstrup Friskole
og Børnehus vandt prisen for ”Bedste Måltidsramme”, der gives til den klasse med de ﬂotteste
anretninger.
Poulstrup Friskole og Børnehus er klar til at tage
kampen op igen i 2020!

Lokalbladet 19

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 sognepræsten i Vrå kontaktes
på telefon 98 98 10 40, mail: HEBM@KM.dk.
Følgende dage holder præsten fri (begge dage inkl.):
31. maj - 2. juni
28. - 30. juni
1. - 21. juli
9. - 11. august

Kirkegårdskontoret
Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 83 60
Mail: vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
www.vh-kirker.dk

Nyt fra Indre Mission
Mandag den 27. maj kl. 18.20: Aftenudﬂugt til Elling genbrugsbutik
Afgang fra Sognehuset kl. 18.20

Alle er velkommen
Kontaktperson: Erik Christensen, tlf. 23 47 86 92

Kun for mænd
Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen
Servicemedarbejder:
Inger Hansen

Menighedsrådet:
Formand:
Erik Kristensen
Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring
Tlf. 20 80 49 28
Mail: ge@bbnpost.dk

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om
lørdagen kl. 17.00 hos
Henny Thomsen Tlf 24 65 98 33
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Vi holder hyggeligt samvær – men KUN FOR MÆND – i sognehuset hver den
første tirsdag i måneden.
VI mødes kl. 14.00 til kl. 16.00 og der vil være kaﬀe (eller te) på kanden, samt
franskbrød eller boller med ost og rullepølse – og ikke mindst det gode samvær
og den hyggelige snak med venner, naboer og bekendte.

Aftengudstjeneste i Hæstrup kirke
Vi har ﬂyttet én af aftengudstjenesterne til Hæstrup kirke.
Søndag d. 4. august mødes vi kl.
19.00 til en lidt uformel og en lidt kortere gudstjeneste i Hæstrup kirke,
hvor vi kan lade roen og hvilen falde
på, nyde det dejlige kirkerum og den
særlige atmosfære, som Hæstrup
kirke har.
Efter gudstjenesten nyder vi et lille
glas og det gode samvær i vores
smukke og stemningsfulde kirke.
Tag familien, vennerne og naboerne
med – ikke bare de gode Hæstrupborgere – men også alle I Vrejlev sogn.
Jeg tør godt love, at det er værd at
krydse Ålborgvej denne aften…

Konﬁrmander 2020
Skal dit barn konﬁrmeres i Vrejlev eller Hæstrup kirke i foråret 2020?
Så skal du give præsten besked så
snart som muligt.
Vi holder indskrivningsgudstjeneste

søndag den 25. august,
kl. 10.30 i Vrejlev kirke
(uanset hvilken af kirkerne man skal
konﬁrmeres i) og starter undervisningen i begyndelsen af september
2019.
Det er vigtigt, meget vigtigt, at I deltager i indskrivningsgudstjenesten,
idet alle vigtige informationer om konﬁrmandforberedelse og konﬁrmation
gives denne dag. Derfor får I datoen
i god tid, så der ikke kommer noget
andet i jeres kalender.
I skal også være opmærksom på,
at såfremt jeres barn ikke går på
Poulstrup Friskole – men på skoler i
Vrå, Tårs eller Hjørring, har præsten
INGEN mulighed for at vide, at de skal
konﬁrmeres her i pastoratet.
Konﬁrmandforældre er naturligvis altid velkommen til at kontakte mig for
yderligere oplysninger hen over sommeren.
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Pilgrimsvandring
Torsdag den 20. juni ”går vi igen en gudstjeneste”. Vi starter kl. 19.00 fa Vrejlev kirke og i år
går turen gennem Poulstrup. Det betyder, at vi
i år går på mere jævn og fast grund – men ikke
mindre interessant af den grund. Vi gør stop i
forskellige haver/områder, som vi naturligvis har
fået tilladelse til at benytte. På hver stop er der
en del af den kirkelige handling fra en almindelig
gudstjeneste – men det særlige er jo, at det netop ikke foregår i kirken – OG at man gerne må
tale sammen under den gående gudstjeneste.
Hvis vejret er for ringe holder vi bare gudstjenesten i Vrejlev kirke – men vi håber på godt
sommervejr og på en dejlig gåtur.
Vi slutter af i Vrejlev kirke, hvor der serveres lidt
vin og chips – og I står selv for den hyggelige
stemning.
Vel mødt til en frisk gåtur i vores dejlige lokalområde.

Gud og aftensmad
i Vrejlev kirke
Onsdag den 15. maj kl. 17.30
Efter gudstjenesten spiser vi
røde pølser med brød
Friluftsgudstjeneste
I Matthæus evangeliet (kap. 18, vers 20) kan man læse Jesu ord: ”Hvor
to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem”. Så hvor
kristne mennesker samles, dér er kirken også. Kirken er ikke bare en
stor hvid bygning omkranset af en kirkegård.
Derfor forsamles vi i præstegårdens have, søndag d. 18. august, kl.
14.00 – og holder højmessen dér. Midt i blandt træer og buske, blomster
og humlebier – forhåbentlig i solskin og godt vejr – forsamles vi til en
traditionel gudstjeneste i utraditionelle omgivelser.
Efter gudstjenesten er der kirkekaﬀe og kage, så vi kan nyde samværet,
gode samtaler og forhåbentlig det gode vejr.
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Sankt Hans aften
Sædvanen tro holder vi Skt. Hans i præstegårdens have søndag den
23. juni.
Grillen er tændt og pølserne er klar fra kl. 19.00 og kl. 19.30 tænder vi
bålet på Kommunegårdens tilstødende mark.
Har du ikke andre traditioner denne aften, er dette
hyggelige
arrangement
måske noget for dig og din
familie. Vi hygger et par timer i gode venner og naboers selskab, der er kaﬀe
på kanden og et stykke
god kage – og ikke mindst
muligheden for en hyggelig sludder med hinanden.
Vi sætter telte op – skulle
duggen nu falde lidt hårdt
– Lene spiller for os og der
er i det hele taget lagt op til uformelt og rart samvær.

Vi siger tilykke til:
Emil Brændgaard Rømer
Døbt i Vrejlev kirke 6. januar 2019
Elin Kjærsgaard Krøgholt
Døbt i Vrejlev kirke6. januar 2019
Diana Søndergård
Døbt i Vrejlev kirke10. februar 2019
Isabella Damsgaard Jensen
Døbt i Vrejlev kirke 24. februar 2019
Christina Khoury
Døbt i Vrejlev kirke 10. marts 2019
Johannes Vagn Søborg Pedersen
Døbt i Vrejlev kirke 24. marts 2019
Johannes Niels Kristian Aakjær Lie
Døbt i Vrejlev kirke 31. marts 2019
Anton Stærmose Thomsen
Døbt i Vrejlev kirke 14. april 0219
Malthe Richard Salvesen
Døbt i Vrejlev kirke 14. april 2019

Midnatsgudstjeneste
I forbindelse med ”festugen” i Poulstrup er det efterhånden blevet en
god ”gammel” tradition,
at vi slutter fredagen af i
Vrejlev kirke med en ”midnatsgudstjeneste”.
Vi venter dog ikke til midnat, for vi er bange for, at
hvis I først er kommet hjem
i sofaen efter dagens og
aftenens oplevelser – så er
det for svært at komme op
af den igen
Erfaringsmæssigt
slutter
festlighederne omkring kl.
21 – så derfor holder vi
”midnatsgudstjenesten” kl.
21.30.
Vi glæder os til at byde jer
velkommen fredag d. 23.
august i Vrejlev kirke til en
særlig gudstjeneste.

Vi har sagt farvel til:
Gerda Luise Sørensen
Bisat fra Vrejlev kirke 14. januar 2019
Eva Marie Holm Christensen
Bisat fra Vrejlev kirke 16. februar 2019
Ruth Larsen
Bisat fra Vrejlev kirke 28. februar 2019
Ejner Thomsen
Begravet fra Vrejlev kirke 11. marts 2019
Jørgen Jensen Bak
Bisat fra Vrejlev kirke 13. april 2019
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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
Skolens skema kendes endnu ikke, så nærmere om øvetidspunkt i næste nummer.

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.
Skolens skema kendes endnu ikke, så nærmere om øvetidspunkt i næste nummer.
Du behøver ikke
tilmelde dig bare mød op.

Legekirke
Vi mødes til legekirke for alle børn i dagplejealderen i
Vrejlev kirke.

Tirsdag den 4. juni kl. 10.00
Vi synger og danser, hopper og kaster med ærteposer,
rasler med rasleæg. Vi hygger os kort sagt på alle mulige
måder. Kom og vær med og giv dagpleje- og vuggestuebørnene en dejlig oplevelse i kirken.

Dåbsgudstjenester
Vi holder dåbsgudstjeneste lørdag den 24.
august, kl. 10.30 – og
den dåbsfamilie, der
først melder sig, bestemmer om det skal være i
Vrejlev eller i Hæstrup
kirke…
Årets sidste dåbsgudstjeneste ﬁnder sted lørdag den 30. november,
kl. 10.30 og det er allerede bestemt, at det bliver i
Hæstrup kirke.

Syng-med koncert
i Hæstrup kirke

tirsdag den 28. maj kl. 19.00
Kirkenes kor medvirker.
Temaet er forår og forsommer, og vi vil synge med
på nogle af de mange sange og salmer, der hører
til denne dejlige årstid.
Tag fat i familien, vennerne og naboerne – og kom
og vær med – det er sådan en dejlig måde at slutte
dagen på.
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Tillykke til konﬁrmanderne:
Konﬁrmeret i I Hæstrup kirke lørdag den 27. april 2019:
Anton Toft Juhl, Clara Thorup Eskildsen, Johannes Niels Kristian Aakjær Lie, Sille Bistrup
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Tillykke til konﬁrmanderne:

Konﬁrmeret i Vrejlev kirke søndag den 28. april 2019: Alberte Soelberg Larsen, Anastacia Bang Dybro, Anneline Nielsen, Cecilie Sarah Jensen, Diana Søndergård, Emilia
Bukholt Kristensen, Freja Bjerre Olsen, Josephine Beck Vejby Larsen, Lisbet Kirkebæk Frederiksen, Lukas Rye Akselsen, Mathilde Gaardboe Jensen, Milo Christian Waldorﬀ
Larsen, Nicklas Abel Angutinnguaq Finn Kleist, Sahra Quist Vinther Larsen

26 Lokalbladet

Gudstjenestelisten
Dato

Kirkeåret

Vrejlev

19. maj

4. s.e.påske

10.30 Kirstine Rafn

25. maj

Dåbsgudstjeneste

10.30 Kirstine Rafn

26. maj

5.s.e.påske

10.30 Kirstine Rafn

30. maj

Kr. Himmelfart

10.30 Kirstine Rafn

Hæstrup

Maj

Kirkekaﬀe

Juni
2. juni

6.s.e.påske

9. juni

Pinsedag

10. juni

2. pinsedag

9,00 Henrik Bang-Møller
10.30 Kirstine Rafn
10.30 Sejlstrup kirke
med frokost

16. juni

Trinitatis søndag

20. juni

10.30 Kirstine Rafn
19.00 Kirstine Rafn
Pilgrimsvandring - vin og chips

23. juni

1.s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn

30. juni

2.s.e.trin

09.00 Henrik Bang-Møller

7. juli

3.s.e.trin

09.00 Helle Bundgaard Laursen

14. juli

4. s.e.trin

09.00 Kirsten Munkholt

21. juli

5.s.e.trin

09.00 Thomas R. Rasmussen

28. juli

6.s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn

Juli

August
4. august

7.s.e.trin

19.00 Kirstine Rafn
Vin og chips

11. august

8.s.e.trin

09.00 Henrik Bang-Møller

18. august

9.s.e.trin

14.00 Kirstine Rafn
Friluftsgudstjeneste præstegårdshaven

23. august

21.30 Kirstine Rafn
Midnatsgudstjeneste

24. august

Dåbsgudstjeneste

25. august

10.s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn
i Vrejlev eller Hæstrup kirke

10.30 Kirstine Rafn
Konﬁrmandindskrivning
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Nyt fra sognet
Den danske klosterrute
Forfatteren Gunnar Kasper Hansen
skriver nu på den sidste bog, nr. 10,
om den danske Klosterrute. Denne
sidste bog beskriver vandringen fra
Aalborg til Frederikshavn. Karen-Marie Holst Jannerup, pilgrims- og retræteleder inviterer til 17 fortløbende

september vandring fra Vrå til Vrejlev
kirke, og derfra videre til Kirkholt.
Alle indbydes til at deltage i vandringerne med starttidspunkt kl. 9.30 i
startkirken.Man kan vandre med nogle timer, hele dagen, men man skal

FRIHED - ENKELHED - STILHED
- BEKYMRINGSLØSHED - LANGSOMHED - ÅNDELIGHED OG FÆLLESSKAB er de 7 pilgrimsnøgleord
og derfor centrale i vandringerne.
Se mere om Den danske Klosterrute
på www.klosterruten.dk

dagsvandringer fra Aalborg Domkirke
til Frederikshavn kirke i 2019.
Ja, Karen-Marie er faktisk allerede
startet på de 17 vandringer, som ﬁnder sted fra 11. marts til 17. december
2019.
Vandringerne kommer også forbi
Børglum, Vrå og Vrejlev. Den 21. juni
er der vandring fra Vrensted til Børglum Klosterkirke. 20. august er der
vandring fra Børglum til Vrå kirke. 4.

huske madpakke, vandﬂaske og påklædning efter vejret.
I våbenhuset i Vrejlev kirke ligger
brochurer, der fortæller datoer for de
enkelte vandringer, som foregår med
ca. 2 ugers mellemrum.
Tilmelding og spørgsmål til KarenMarie på kmhj@klosterruten.dk eller
tlf. 25 47 04 25. Det er gratis at vandre med.
Vandringerne foregår i et roligt tempo
med ca. 4 km i timen. Hver time er der
pause, og hver ny vandringsetape
indledes med ord til den indre vandring. Der vil hver dag være perioder
af vandring i stilhed.

Den hellige Birgitta er skytshelgen
for alle pilgrimme og hendes bøn kan
være alle pilgrimmes bøn:
”Herre vis mig din vej og gør mig villig
til at vandre den”
En pilgrimsvandring består af en ydre
og en indre vandring.
Nordjysk pilgrimsforenings program
ligger ligeledes i våbenhuset i Vrejlev
kirke, her ﬁndes også et spændende
program for 2019. Alle er velkommen. Se mere på www.pilgrim-nordjylland.dk eller kontakt Tove Ydesen
for mere info toveyden@gmail.com
eller tlf. 26 20 70 04
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Husene i Poulstrup går som varmt brød og der er gang i nybyggeriet
Selvom det efterhånden er mange år
siden den sidste bager lukkede sin butik i Poulstrup, så går hussalget som
varmt brød. I 2015 lukkede kommunen
folkeskolen i Poulstrup, men samme år
købte lokalområdets borgere den lukkede folkeskole og børnehave, og åbnede Poulstrup friskole og Børnehus
med vuggestue og børnehave. Den
populære friskole, Poulstrups attraktive beliggenhed, hvor vi har naturen
lige uden for døren, samt det faktum, at
man her får rigtig meget hus for pengene, har betydet at der er solgt ikke færre
end 29 huse i løbet af de 3½ år den nye
skole har eksisteret, og de ﬂeste huse
er solgt til børnefamilier. Samtidig med
det massive hussalg, er der bygget to
helt nye huse og et tredje nybyggeri er
i gang, så Poulstrup vokser. Samtidig
er der et stort generationsskifte i gang,
så gennemsnitsalderen i byen er faldet
markant, da ﬂere og ﬂere børnefamilier
har fået øjnene op for Poulstrups gode
beliggenhed midt mellem Brønderslev
og Hjørring. Der er kun få minutters
kørsel til afkørsel 5 på motorvej E39,
hvilket betyder ca. 10 minutters kørsel
til Brønderslev og Hjørring, samt en lille
halv times kørsel til Aalborg. Nærmeste
dagligvarebutikker ligger i Vrå, kun 5 minutters kørsel væk. At investere i hus i
Poulstrup kan også vise sig, at blive en
god forretning, da vi oplever en stigende
tendens med huspriserne – men det er
stadig markant billigere, at købe hus i
Poulstrup, frem for Hjørring eller andre
store byer, hvor tilsvarende huse er markant dyrere – og Hjørring er altså kun
10 minutters kørsel væk. I øjeblikket er
der stadig enkelte ledige byggegrunde
på Tjørnager, som man kan læse mere
om længere nede i denne artikel, og der
er samtidig et godt og alsidigt udvalg af
huse til salg i Poulstrup, som kan ses på
www.boligsiden.dk

Herregårdslandskab og smukke byhuse
Poulstrup ligger i herregårdslandskabet
omkring Vrejlev Kloster og den store
klosterkirke, Vrejlev Kirke. Store marklodder, levende hegn, skov og vandløb
udfylder det storbakkede landskab. Flere huse langs Hovedgaden og sidegaden Birkager er opført i en stil påvirket
af ’Bedre Byggeskik’. Husene er velproportionerede og i gode materialer, og de

er ﬁne eksempler på dansk håndværksmæssig byggetradition. Poulstrups placering i det ﬂotte landskab betyder, at
byen har en ﬂot og synlig afgrænsning
mod det omgivende åbne land.
I den nordlige del af Poulstrup ligger
den over 100 år gamle plantage/skov
Poulstruplund, hvor der mellem træerne
er etableret legeplads til skolen og børnehaven.
Der er også etableret gode rekreative
stier i området, for eksempel Klosterruten, der er en afmærket naturskøn
vandresti, der går gennem enge og
langs åløb rundt om Poulstrup og
Vrejlev Kloster. Ved Tollestrup Mose
er der endvidere to afmærkede stier i
landskabet med formidling om naturen
og oﬀerfund fra stenalder og jernalder.
I Tollestrup Mose afholdes der hvert år
guidede ture, hvor man kan høre nattergalen synge.

Følg med i hvad der rører sig i
Poulstrup,
på
Facebooksiden
”Poulstrup vores by” og se mere
om Poulstrup med historiske briller
på Facebooksiden ”Poulstrup historiske fotos”.
Henrik Hansen

Rigt og blomstrende foreningsliv
Poulstrup, med ca. 500 indbyggere, har
et meget aktivt foreningsliv for alle aldre
med blandt andet borgerforening, forsamlingshus, selvejende idrætshal med
motionscenter, idrætsforening, boldbaner, multibane, beachvolleybane, streetbasket, fodbold, gymnastik, rideklub,
ridehal og ridebaner, spejderhus, legepladsen Børnenes Jord, lokalhistorisk
arkiv, aktivitetshus, motorcykelklub,
jagtforening, dagplejere, kirke, sognehus og forskellige håndværk/erhverv.
Poulstrups selvejende idrætshal, forsamlingshuset og Poulstrup Friskole og
Børnehus fungerer som samlingssteder
for mange aktiviteter i lokalområdet.

Byggegrunde på Tjørnager
På Poulstrups nyeste vej Tjørnager, er
der allerede bygget to ﬂotte nye huse,
og der er stadig enkelte ledige byggegrunde. Fra byggegrundene er der
700 meter til byens skole, børnehave,
vuggestue og idrætshal, og der er kun
3 kilometer til Motorvej E39. Det betyder kort transporttid til Brønderslev og
Aalborg i syd, og Hjørring og Hirtshals i
nord. På hjemmesiden nyudsigt.dk kan
man se, at der stadig er tre ledige byggegrunde til salg på Tjørnager, til priser
fra 210.000 kr. til 240.000 kr. Interesserede kan kontakte Hjørring Kommune
på telefon 72 33 67 80 eller via mail til:
grundsalg@hjoerring.dk
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Nyt fra Børnehuset
Børnehuset har fra uge 9 til og med uge 13 haft fokus på
madens univers, dens mange råvarer og smagsoplevelser.
Desuden ønskede vi, at børnene ﬁk mere viden omkring det
madspild vi har i Danmark, hvilke muligheder vi har for at
minimere det og hvordan, vi hver især kan gøre en forskel.
De ældste børn fra Børnehaven deltog desuden, i den årlige
aﬀaldsindsamling, sammen med alle skolens elever.
I uge 9 og 10 blev børnenes smagsløg udfordret med nye
og
anderledes frugter. Vi
snakkede om
selve smagen,
frugtens udseende, farve og
lugt.
Uge 11 handlede om mælk
og dens alternativer. Nogle
børn besøgte
Ingstrup mejeri, imens de resterende børn
besøgte
køerne på Vrejlev
Kloster. Her viste Hanne os rundt og fortalte at før en ko kan
lave mælk, skal den have mad, passes og plejes og den skal
have født en kalv.
pesto til eftermiddagsmad.
Uge 13: En uge med miljø og bæredygtighed. Her blev der snakket om
madspild, og i den forbindelse modtog
vi nogle af de grøntsager og madvarer
som butikkerne hver dag kasserer pga.
mærker, skrammer m.m. Børnene op-

Senere på ugen lavede vi smør, ud af den mælk vi ﬁk med
hjem fra Klosteret. Og der blev lavet ost, ud af ﬂøden vi ﬁk
med fra Ingstrup mejeri. Senere på ugen lavede og smagte
vi på havre- og kokosmælk.
Uge 12: Her blev børnene præsenteret for en masse forskellige slags kål, som de skulle lære om, smage og dufte
til. De lærte også at sætte bønner til spiring, og var selv en
del af hele processen. Nogle havde desuden spirer med på
weekend.
Der blev lavet kåltoast, kålsuppe og nybagt brød med kål-
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levede på nært hold hvordan man sagtens
kan lave mad ud af de ”kasserede” varer.
Om fredagen havde vi besøg af Fabian
Vennekilde, som er en oﬀentlig demonstrant mod madspild, han fortalte børnene
om madspild og efterfølgende lavede han
mad sammen med børnene.
I denne uge blev der også lavet robotter ud
af aﬀaldsprodukter, som vi alle bare smider
væk, i det daglige. Fx mælkekartoner, toiletruller, dåser, papir mm.
Vi afsluttede vores store projekt med forældrekaﬀe, hvor børnene kunne vise og fortælle deres mor og far om projektet.
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Besøg i Narnia - Gruppelejr 2019
En weekend midt i marts drog 18 friske spejdere i alle aldre fra Poulstrup
afsted til Bjergby Spejderhytte, hvor
de tilbragte weekenden i en helt anden verden, nemlig Narnia!
Fredag startede de stille og roligt
ud med de mødte professoren, som
vidste Narnia var kommet til Bjergby
og tingene forløb lidt lige som i en
bog han havde om 4 børn der også
tidligere var rejst til Narnia.
Lørdagen fulgte spejderne med professoren, og wupti, så var de i Narnia

Aslan trænede dem i at sigte og
hr. Bæver øvede dem i deres balance. Om aftenen sluttede de trætte af
med et magisk lejrbål.
Søndag vågnede alle spejdere og var
klar til slaget mod Den Onde Hvide
Heks, og de kunne kun slå hende
ved at gennemføre et 100 posts løb.
Heksen kastede håndklædet i ringen
efter en vild jagt gennem skoven, og
spejderne ﬁk atter oprettet fred og
forår i Narnia. Og så var det eventyr
slut, og spejderne kunne atter vende
hjem til den normale hverdag.

tid klar til at tage med tilbage til spejderhytten og drikke varm kakao ;-)
Søndag eftermiddag afholdt spejderne årsmøde, som forløb ganske ﬁnt,
hvor vi bl.a. ﬁk nogle fornuftige og
brugbare forslag ind fra forældrene.
Jens Ole Frederiksen stoppede efter
mange år i gruppebestyrelsen, vi takker for den gode indsats!
Ind i gruppebestyrelsen blev valgt
Kristina Stønbach Pedersen, der nu
sidder sammen med formand Maja
T. Madsen, Jimmy Bæk Nielsen og
Inger Marie Staun samt gruppeleder
Mette Karlsen.

Sommerlejr i Schweiz
Så blev det tid til en udenlandstur
igen for os spejdere. Denne gang går
turen til Schweiz!
Omgivet af bjerge med snebeklædte
toppe og tæt op ad det klareste blå
vand ﬁnder vi Kandersteg internationale spejdercenter, som var det første i verden af slagsen, grundlagt af
selveste spejderbevægelsens grundlægger Baden Powell tilbage i 1923!
Der er årligt omkring 12.000 spejdere
fra 40 forskellige lande som holder
lejr på centeret, og i uge 27-28 bliver
Poulstrup spejderne en del af lejren!
Vi skal 7 trop/seniorspejdere og 2 leI løbet af lørdagen var de til te ved
faunen Hr. Tumnus og hr. Bæver,
de lavede skjold med julemanden
og de byggede bro for Den Onde
Hvide Heks, som regerede i Narnia. Desto længere de kom hen på
dagen, desto mere klart blev det for
spejderne, at de skulle hjælpe med
endnu engang at besejre Den Onde
Hvide Heks, så de kunne ophæve
den evige vinter og alt ondskaben.
Så de gjorde klar til kamp ved at lave
bue og pil med julemanden, Løven

Det skete også på
lejren:
Sent fredag aften var trop
og seniorspejderne på førstehjælpsøvelse, hvor de
ankom til en bilulykke med 5
implicerede med skader som
benbrud, chok og brækket ryg
m.m. Heldigvis ﬁk de styr på
situationen, og alle tilskadekomne var efter en lille times
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dere af sted, og udover at spise en
masse ost og chokolade, skal vi i løbet af de 11 dage, vi er dernede bl.a.
på hike, ud at klatre, og deltage i en
masse spejderaktiviteter på centeret.
Vi kører der ned i en mini bus lejet af
Poulstrup Autoværksted, så der bliver rig mulighed for fællessang hele
vejen gennem Tyskland.
Spejderne har tjent nogle af pengene
selv til denne tur bl.a. ved hjælpe ude
på Saksager Landbrug, hvor vi et par

dage i sommer hjalp til med at samle kartoﬂer i marken og
også ved at uddele de grønne madaﬀaldsspande.
Vi har også fået et ﬂot sponsorat til turen fra Besko på
hele 3.000 kr., hvilket vi sætter stor pris på!

Årets Spejderleder 2019 blev Mette Karlsen, Poulstrup Gruppen
Hvert år kigger lederkredsen i VestVendsyssel Distrikt hos KFUM Spejderne, rundt for at få øje på en person,
der fortjener lidt ekstra anerkendelse,
og samtidig får lov at kalde sig Årets
Spejderleder i et helt år.
I forbindelse med en inspirationsaften, onsdag den 10. april, blev Årets
Spejderleder 2019 afsløret, og det
blev Mette Karlsen fra KFUM Spejderne i Poulstrup.
På KFUM Spejderne, Vest-Vendsyssel Distrikts hjemmeside, står således om begrundelsen for valget af
Mette Karlsen som Årets Spejderleder 2019:
”Mette blev udvalgt blandt andet på
baggrund af denne sætning:
Mette har fokus på udvikling. Rækker
gerne ud og trækker på erfaringer fra
andre grupper.
Mette var indstillet af Karen Thomine
Christensen fra Saltum Gruppe. Det
glæder rigtigt meget at man i forbindelse med Årets Leder kigger ud over

sin egen gruppe.”
På hjemmesiden står desuden således om KFUM Spejderne:
KFUM-Spejderne giver børn og unge
mod til sammen at tage ansvar for en
bedre verden.
Det gør vi ved at udvikle værdifulde
kompetencer og skabe meningsfulde
fællesskaber, som er attraktive for
ﬂere børn og unge.
Det betyder, at den enkelte spejder
føler sig stolt over og anerkendt for at
gøre en forskel.
I Vest-Vendsyssel Distrikt er alle vores ledere frivillige og ulønnede. Vi
er ikke-parti-politiske og byder alle
velkomne uanset oprindelse, sociale
vilkår eller religion.
Vores formål at bidrage til, at børn og
unge lærer at blive selvstændige, får
en demokratisk livsholdning, tager
medansvar og realiserer deres fulde
potentiale.
Spejderbevægelsen er funderet på
værdier, man også møder i kristen-

dommen, men vi er ikke en missionerende forening.
Kilde: http://vestvendsysseldistrikt.dk/
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DGI Børneopvisning i Idrætscenter Vendsyssel
arrangører HarkenUGF

For 8. gang var vi vært for DGI Børneopvisning, og som de foregående
år, var det en fantastisk dag. Vi havde besøg af 570 glade og spændte
gymnaster, instruktører og hjælpeinstruktører, og en masse dejlige publikummer - fædre, mødre, søskende,
bedsteforældre, tanter, onkler m.v.
Det lyser ud af gymnasterne at de
elsker det. Alle er søde med hinanden, og de venter pænt til det bliver
deres tur til at komme på gulvet og
vise hvad de kan. Og når de kommer
ind er hele opmærksomheden rettet
på deres trænere, som hjælper dem
igennem hele opvisningen.
En STOR TAK skal lyde til alle der
gjorde det til en dejlig dag, og STOR
TAK til alle de frivillige!!!!

på redskaberne i hallen, sammen
med deres dejlige hjælpeinstruktører,
som de ser så meget op til….
Alt i alt en dejlig lille Gymnastikafslutning af sæsonen

Gymnastik afslutning i Harken Hallen

Hjørring var i år vært for en kæmpe
Teaterfestival med over 600 forestillinger for små og store fra d. 31.
marts til d. 7. april., alle forestillinger
var gratis. I løbet af ugen var det
mest små lukkede forestillinger fordelt rundt omkring i hele kommunen,
i børnehaver, skoler, biblioteker m.v.
og så d. 5.-7. april spillede de i Hjør-

Der er desværre nedgang i vores
Gymnastikafdeling. De store gymnaster vil gerne være på hold med dem
de går i klasse med, og derfor er vi
udfordret. Men vi har heldigvis et godt
samarbejde med Børnehuset Møllehaven på Rundmarken, og derfra
kommer størstedelen til vores Puslinge hold. Børnene bliver hentet og går
i samlet ﬂok over til hallen, til en times
god motion, og efterfølgende kommer
forældre og hente nogle trætte, men
glade børn!!!!
Så til vores sæsonafslutning i Gymnastik havde vi en lille uformel hygge
aften. Puslingene viste deres ﬂotte
opvisning med spring, rul, kolbøtter m.m. Vores 2 instruktører til Balance og Styrke viste hvilke øvelser
og få redskaber de bruger på holdet,
og alle var med på udfordringen, og
prøvede en lille øvelse med armene,
hvilket hurtigt viste sig at give syre i
musklerne, men også nogle grin. Herretons lavede også en ﬂot opvisning,
og der blev ikke lagt ﬁngre imellem,
og der kæmpes til det sidste, hvilket
både de små som store publikummer
syntes var sjovt…. Efterfølgende havde de som ønskede det, bestilt mad i
cafeteriet, som bestod af lasagne og
desserten- kaﬀe med hjemmebagte
snegle til. Efter maden var der fri leg
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Gymnastiksæsonen starter op igen i
uge 37 og vi tilbyder følgende hold:
Forældre/barn
Puslinge
Herretons
Balance og Styrke

Aprilfestival 2019 i Hjørring

ring midtby. Til sådanne store events
skal der bruges en masse frivillige til
at hjælpe folk til de rette forestillinger,
og HarkenUGF havde i samarbejde

med nogle unge fra UCN,
til opgave at hjælpe på
UCN. Og man må sige
der var liv og glade dage
på gangene, forældre
og børn, mange bedsteforældre havde lånt
deres børnebørn for
at komme ud og se en
masse sjov. Vi blev tilbudt, som tak for hjælpen, en åben forestilling i Harken Hallen. Så
om tirsdagen kl. 17.00 blev dørene åbnet for 120 spændte publikummer,
som så en super ﬂot opførelse af Den grimme ælling. Stor succes og tak til
Ishøj teater.
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Aktivitetscenteret
22. januar Besøg på Vendsyssel Teater, hvor vi skulle på rundvisning. Vi
blev budt velkommen af Tina, som
førte os rundt, næsten over hele teatret, bl.a værkstedet og skrædderne,
vi sluttede af med kaﬀe og kage hos

”Uﬀe” – En rigtig god tur.
11. februar – Spis sammen med
lækker mad fra Bondestuen. Sigvald
vores ældste medlem på 100 år var

også mødt op. God måde at hygge
sig på og få brugt sangstemmerne.
Så trængte vi også til kaﬀe og æblekage.
26. februar – Forårsbanko, hvor vi
bl.a. havde blomster som gevinster;
vi trænger til noget med lidt kulør på
denne årstid.
27. februar var vi 10 medlemmer der
skulle se ”Et dukkehjem” på Vendsyssel Teater. Det var spændende

at se resultatet fra rundvisningen i
januar måned. En rigtig god aften,
som tåler gentagelse.
7. marts stod den på ”tøsetur”, hvor
vi ﬁk set broderier, garn og masser af stoﬀer. Vi spiste frokost på
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Cafe89 i Års. Så vi var godt trætte,
men en god dag.
12. marts blev vores generalforsamling afholdt. Støtteforeningen var
vært ved gule ærter, som var super
gode.

27. marts: Ølsmagning fra Vrå Bryghus. Henrik og Arne kom og fortalte
om brygning. De havde smagsprøver
på ﬁre forskellige øl med. Det er altid
spændende at høre om noget man

ikke har spor forstand på. En god aften.
2. april – Kreativ dag på Havgården
i Løkken. Det er noget vi har gjort
de sidste 3 år, hvor vi er på skift de
forskellige steder. Det er så dejligt at
møde nogle fra de andre aktivitetshuse, og høre om hvad de laver. Vi
håber det fortsætter.

Indendørs træningsdag for klubbens elever.

Kathrine tegner og fortæller

Den 7. april slog rideklubben dørene op for vores første træningsdag i Poulstrup
rideklub. Vi havde 29 glade
og spændte elever til start,
som alle de seneste uger i
elevundervisningen, havde
øvet den bane de skulle ride.
Nogle havde prøvet det før
og andre var til deres allerførste træningsdag.
Til middag kom vores nye
spring underviser Kathrine

Cecilie og Bella

Malou på Mulan til deres første stævne

Nielsen, hun viste hvad hende og hendes hest laver til dagligt, for at varme
op og springe, desuden fortalte hun
om sin historie for at komme til rideklubben og undervise vores elever.
Kathrine deltager jævnligt i store internationale stævner og har meget erfaring med i baggagen, som hun vil give
videre til vores elever i klubben
Signe Povlsen
Astrid og Aros

Ida og mor Anne til Idas første træningsdag
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Team Rynkeby Skoleløb 2019
Fredag d. 12. april deltog alle elever
og ældstebørn på Poulstrup Friskole
og Børnehus i det store Team Rynkeby Skoleløb, der har til formål at samle
penge ind til Børnelungefonden.
Alle børn ﬁk dén opgave at sælge
sponsormærker til familie og venner.
Det havde de rent faktisk kun 10 dage
til, så tiden var lidt en modstander,
men ikke desto mindre, så lykkedes
det børnene at samle kr. 29.056,- ind,
der skal være med til at gøre lægerne
meget dygtigere til at behandle lungesyge børn.
Børnene løb i én time, hvor én enkelt
omgang er 1 km., og de elever, der
løb længst kom helt op på 12 omgange. Vi havde besøg af Mette Nielsen
fra Team Rynkeby Nordjylland, der til
sommer skal cykle til Paris. Mette cyklede 41 km. fra Aalborg til Poulstrup,
hvor hun løb sammen med eleverne i
en time for derefter igen at hoppe på
cyklen til Aalborg.
Skolen deltager helt sikkert i Team
Rynkeby Skoleløb igen næste år, da
de indsamlede penge gør en forskel
på et område, hvor lægerne har brug
for midlerne til at forske i lungesyg-

domme hos børn.
Efter løbet var der diplom og juice til alle børnene.
Det vågne øje vil bemærke, at der står et lavere tal
på checken på billedet, men det skyldes, at der løb
ﬂere donationer ind, efter checken var udfyldt.
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Skolefest på skolen

Stemningsbilleder fra skolefesten på Poulstrup Friskole
og Børnehus i april måned.
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Hvor blev de af
Rebecca og Stinne i Tanzania
Mit navn er Rebecca, jeg læser
til social - og specialpædagog på
UCN i Aalborg, sammen med Stinne. Vi er igang med den sidste del af
vores uddannelse, som er vores bacheloreksamen. Vi valgte, at pakke
vores kuﬀerter, så vi kunne rejse til
den anden siden af jordkloden for, at
være nysgerrige på hvad vi kan lære

af en anden kultur i vores daglige
arbejde med socialt udsatte børn,
unge og voksne. Vi er rejst til en
lille by der hedder Bagamoyo, som
ligger i Tanzania, hvor vi skal være
i tre uger, hvorefter vi rejser videre
til Zanzibar i to uger. Vi skal arbejde
på et børnehjem for udsatte børn og
unge, som er fundet på gaden, blevet sat udenfor børnehjemmets dør
eller regeringen har kontaktet børnehjemmet når der har været familier derinde for, at erkende at de ikke
har råd til at passe deres barn. Der
er i alt plads til 11
piger og 9 drenge
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på børnehjemmet og lige nu er børnehjemmet fyldt.
Vi havde hjemmefra været i kontakt
med en lokal dame fra Bagamoyo,
Christina, gemmen UCN´s international koordinator. Vi havde skrevet
frem og tilbage med Christina et par
gange over facebook, hvor hun fortalte, at hun glædede sig til, at vi skulle
bo ved hende. Christina har før haft
studerende fra pædagogstudiet boende, hvilket hun også har nu. Vi bor
med to andre danskere fra UCN Aalborg, Sebastian og Josephine, som
har boet hernede siden 3. december
sidste år. Da vi landende i Dar Es
Salaam, skulle vi have lavet visum,
inden vi kunne hente vores bagage
og møde Christina for første gang. Allerede der blev vi mødt af den anerledes og meget primitive kultur. Det
lykkedes dog, vi gik forventningsfulde
ud for at møde Christina. Christina og
hendes chauﬀør kom ikke som aftalt,
så vi kiggede på hinanden og var lidt
på røven, synes vi selv. Vi troede, at
vi var blevet glemt eller måske snydt.
Bedst som vi gik rundt og troede, at
vi var blevet glemt eller snydt, kunne
vi se en høj kvinde, med en paptallerken, hvorpå der stod velkommen
Stinne & Rebecca. Vi har aldrig før
været gladere for, at se en fremmede
kvinde. Christina omfavnede os ligeså meget som vi omfavnede hende og vi grinede bare alle sammen
sammen. Der stod ned i stænger, vi
havde åbenbart taget regnen med fra
Danmark til Tanzania, så vi stod med
Christina og hendes chauﬀør i lufthavnen og ventede på, at regnen ville

tage af. I Afrika er der regnsæson i
april og maj måned, hvilket tør siges.
Alt blev oversvømmet i en kort stund,
men jorden er så tør, at det forsvinder
hurtigt igen, når solen skinner igen.
Inden afrejsen herned, havde vi ligeledes været i kontakt med Josephine
og Sebastian, hvor de havde sendt
billeder af de forhold som vi skulle bo
under de næste tre uger. Da vi kommer til Bagamoyo og ind i huset hvor
vi skal bo, er vi meget stille og jubler
på ingen måde. Vi tog afsted uden
forventninger, men vi forventede måske alligevel mere end det vi mødte.
Vi blev vist rundt i huset, hvilket var
rigtig ﬁnt. Men vi følte os på ingen
måder hjemme. Noget af det første
vi ﬁk at vide var, at der muligvis var
dyr i sofaen, så den skulle vi nok ikke
sætte os i. Toilettet i jorden lugtede
langt væk af ingen rengøring og meget sol. Strømmen gik lidt fra og til,
hvor byen blev mørklagt. Et strømsvigt kunne vare fra 2 min. til et par
timer. Vi behøvede ikke at sige noget
til hinanden, vores øjne, kropssprog
og udstråling antydede det samme,
at det blev tre meget laaaaange uger,
og vi undrede os over, hvordan de
andre kunne bo under disse forhold,
med mug i køleskabet, mus, rotter og
andre kryb i huset.
Det overraskende er dog, at disse
forhold virker som luksuriøse i forhold
til de andre forhold som de mange
andre afrikanere bor under. Mange
bor i lerhytter andre under to pinde og
en plastikpose. Elektronik og toiletter
er hernede en luksusvare, som langt
de færreste har råd til.
Efter en overraskende god nattesøvn,
i en madras der var forlagt for 10 år
siden og en bjælke der var knækket,
skulle vi ud at se byen, sammen med
de andre studerende. Vi gik udenfor
porten og 2 sek. efter holdt der to pigi
pigi’er klar. En pigi pigi betegner en
mand som kører taxa på en motorcykel. Vi hoppede op og holdt godt fast,
vi troede det var med livet som indsats. Således kørte vi 3 på motorcykel uden hjelm med min 40 km/t igennem byen. Vi blev sat af midt i byen,
hvor vi kunne købe simkort og data,
så vi stadig kunne følge med på de
sociale medier og holde vores fami-

Hvor blev de af
lier opdateret. Da vi gik rundt i byen
pegede de lokale på os og råbte
musungu eller mambo. Musungu betyder omrejsende og mambo betyder
Hej, hvad så. Vi synes, at det var meget overvældende, at alle kiggede på
os og råbte til eller ad os. Vores bedste tricks blev hurtigt, at kigge ned i
jorden eller ignorere dem. Ikke for at
være arrogante, og vi svarede høﬂigt
tilbage de første 100 gange. Det føltes lidt ligesom at være berømt.
Hverdagen hernede startede hurtigt,
hvor vi tog en pigi pigi til busstationen, for at køre til en mindre by, Zinga, ud til børnehjemmet. Vi var meget
optaget af alt omkring os, der skete
så meget på så kort tid. Da vi rejste
fra Danmark, havde vi ikke gjort os
mange tanker om, hvad vi kom ned
til, men vi kom herned med et åbent
og nysgerrigt sind. Da vi kom ud til
børnehjemmet, blev vi mødt af glade
børn og voksne. Børnene rykkede i
vores kjoler og ville gerne løftes, de
var meget imødekommende og nysgerrige på, hvad vi havde med i vores poser. Vi havde forinden vi rejste,
søgt om donationer på de sociale medier i form af legetøj, tøj, bolde mm.
Vi havde to poser legetøj og bamser
med, som de blev meget glade for og
legede med i løbet af dagen. Derudover havde `Mogens Daarbak` doneret en masse skriveredskaber, mapper og papir til skolerne og børnene.
Børnehjemmet lever kun af donatio-

ner udefra, det er donationer af mad,
tøj og legetøj mm. I højtiderne er der
mange donationer til børnehjemmet,
men vi oplevede efter anden uge, at
børnehjemmet var begyndt at løbe
tør for mad. Det var rigtig svært, at
forholde os til og vi snakkede om,
hvordan vi kunne gøre en indsats og
sikre dem mad i fremtiden. Vi holdt
møde med lederen og lederens kone,
hvor vi snakkede om, at vi kunne
give penge for vores mad derude.
Vi kunne således give 1000 shillings
dagligt, hvilket svarer til 2,97 danske
kroner. Deres kultur, normer og værdier siger, at vi er gæster og derfor
må vi ikke betale for vores mad. De
er utrolig gæstfrie hernede og meget
ydmyge, når det handler om, at stille
krav til andre, som de synes er urimelige. Det var lidt svært for os, at forstå
og vi prøvede at fortælle dem, at det
var ganske normalt i Danmark, at vi
betalte for vores mad i de forskellige
institutioner. Vi havde ligeledes observeret, at børnenes maver var meget oppustede, hvilket kan være tegn
på fejlernæring. Børnene får mest ris
eller majsmel kogt op med vand med
bønner. I dansk praksis har vi tiltag ift.
den enkeltes kostvaner, hvor vi ligeledes har en servicelov, som vi arbejder under. Vi besluttede os for, at vi
ville søge ﬂere donationer til bønner,
indtil vi sammen med børnehjemmet
kunne sikre en fremtidig forsyning
mad. Vi kom nogle dage efter, hvor
vi sammen med de andre danskere

foreslog, at lave en køkkenhave med
grøntssager, hvilket de var positivt
stillet overfor. Dette er vores projekt
lige nu, hvilket vi håber kommer til
at lykkedes, så de ligeledes kan få
varieret mad og mindre oppustede
maver. Ligeledes har vi doneret 60 kg
bønner til børnehjemmet, så de har
mad nok til at komme igennem denne
lidt tørre periode.
Vi har mødt en kultur, hvor vi synes,
at alt er anderledes end hjemme i
Danmark. Det er på få områder negativt, men vi har fået øjnene op for, at
de børn der bor på børnehjemmet har
det godt. Vi har lavet et interview med
en pige der er 16 år, som har boet på
børnehjemmet siden opstarten, da
hun var 6 år. Hun fortalte, at hun ikke
kunne huske så meget fra sin fortid,
men hun kunne huske, at der kom
nogle fra regeringen for, at give hende
og hendes familie mad, hvor de prøvede at hjælpe dem på rette vej igen.
Desværre lykkedes dette ikke, hvorefter hun en dag blev hentet og skulle
på børnehjemmet. Hun er en meget
glad pige og hun fortalte, at hun nu
havde fået en ny familie og en masse
dejlige søskende, mad hver dag og et
dejligt sted at bo. Her blev vores forforståelse for, at være et barn af fattige forældre eller at være et gadebarn
ændret. De kommer fra nogle forfærdelige omstændigheder, men nu har
de alt hvad de behøver, hvilket gjorde
os meget glade. Vi begyndte, at se
det hele med andre øjne og vi følte
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Hvor blev de af
ikke samme skam over, at vi har
det hele hjemme i Danmark og at vi
havde lyst til at tage dem alle med
hjem. Derimod følte vi med hende
og med de andre og glædede os
over, at det var sådan at hun og de
andre havde det med at bo på børnehjem. Børnene på børnehjemmet
får donationer og hjælp til, at sende
børnene i skole, så de kan lære og
senere gør sig rustet til en uddannelse eller mulighed for, at forsørge
sig selv. Pigen vi lavede interviewet
med har en stor drøm om at blive
børnelæge, og er ufatteligt ﬂittig i
skolen. Hun sad dog en dag med
triste øjne og fortalte at børnehjemmet ikke havde råd til at sende hende i skole lige i tiden, og de havde
desværre nogle vigtige eksamener
i denne uge. Vi gav hende hurtigt
nogle penge, og hun løb herefter af
sted med ordene `God bless you`!
Vi har efterfølgende brugt nogle donationspenge hjemmefra på at lave
en mappe til pigen hvor i der ligger
penge, så hun kan komme i skole
det næste meget lange stykke tid.
Vi har virkelig været taknemmelige
for de donationer vi har fået inden
vi tog afsted og dem vi har fået undervejs. Vi har beriget børnehjemmet med meget legetøj og tøj, samt
mad til børnehjemmet, penge til
Christinas hus, så det kunne blive
tættere på færdigt, samt donationer
i form af penge til nogle af de lokale
som vi har købt mad af, kørt på pigi
pigi med og andre kendskaber. Vores udfordring er, at vi rigtig gerne
vil give alt hvad vi har og mere til, til
alle, men vores egen bund bliver til
sidst også skrabet.
Vi har udover arbejdet med børnene på børnehjemmet, oplevet den
lokale by og andre sider af Afrika.
Vi er blandt andet ude at spise alle
vores måltider, da der gennemsnitlig er 25 kr. pr. måltid, men for de
lokale, er det rigtig mange penge
og det er sjældent at de har råd til
dette. Vi er kommet i kontakt med
to lokale mænd, Ras T og Adam,
som har været gode til, at hjælpe
os med at komme ud på store ture.
Vi har blandt andet mødt en heksedoktor, som læste vores hænder og
ramte faktisk plet. Det var en uhyg-
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gelig men også en god oplevelse,
hvor vi anerkendte og prøvede at forstå denne kultur. Dernæst har vi oplevet noget af det vildeste, vi besøgte
Mikumi nationalpark i to dage, hvor
vi var på safaritur. Vi oplevede de
smukkeste omgivelser til dyrene og vi
kunne blive der for evigt. Vi kom helt
tæt på mange af dyrene, hvilket ikke
kan sammenlignes med noget andet.
Vi så elefanter, løver, zebraers, giraffer, ﬂodheste, aber osv. Vi har derudover oplevet Afrika til vands, hvor vi
sejlede med nogle lokale ud i det indiske ocean, hvor vi ﬁk sat anker ved
en sandbunke hvor vi kunne snorkle.
Desværre var koralrevet ved at dø,
men vi nåede at opleve forskellige
ﬁsk, enkelte koraller, søstjerner, søpindsvin og en farlig havslange; Belcher havslangen.
Stinne og jeg har derudover lært meget om hinanden og om os selv. Vi
har kendt hinanden i godt tre år, hvor
vi har skrevet diverse eksamensopgaver sammen og derudover har vi
udviklet et solidt og meget tæt venskab. Jeg er glad for, at have den
mulighed, at dele de ting vi oplever
hernede med Stinne. Vi oplever mange gode ting, men i mødet med en
anderledes kultur, er der også mange
hårde omstændigheder vi oplever. Vi
får ﬂyttet vores personlige grænser,
men vi lærer ligeledes, at give hinanden den plads
som vi kan. Vi
skal
fordøje
mange
indtryk, hvilket er
svært at gøre
alene, hvor det
er fantastisk at
vi har hinanden, så vi kan
græde, grine
og savne Danmark og familie sammen.
Derudover er
det en kæmpe
gave, at opleve en kultur
på den anden
side af kloden,
hvor vi kommer hjem med
mange tanker

og reﬂeksioner. Vi kommer også
hjem til familie, kærester og venner,
som måske ikke forstår hvad vi har
oplevet, hvor det er godt, at vi har
rejst med hinanden. Ligeledes har vi
fået et nyt syn på mange af de ting
som vi ofte kommer til at tage for
givet. Her kan blandt andet nævnet
elektricitet, god hygiejne, rent vand,
vådservietter, mad uden insekter og
et siddetoilet. Den sætning vi har
sagt ﬂest gange hernede er” her er
virkelig varmt”, dagligt er der ca. 35
grader varmt vejr hvilket fører til barske solskoldninger, svedeture, en
krop der stopper med at fungere helt
pga. bakterier eller dehydrering.
Rejsen har været fantastisk og vi
sidder i skrivende stund i totalt mørke grundet strømmen for 3 gang
er gået i dag, samtidig kan vi høre
græshopperne og se ﬁrben omkring
os.
Vi kan varmt anbefale at rejse til
Tanzania. Det sætter vores vaner,
kultur og værdier i perspektiv på en
positiv måde.

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.

Hedevej 30 · 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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TILLID
GENNEM
30 ÅR

John K

Esben

Kirsten

Helle

Søren

John

Vi tager hånd om
dig og dine kære

Frederikshavnsvej 58 · 9800 Hjørring

Telefon 98 90 15 11
www.baggesen.dk · Døgnvagt

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
Engager 1 - Poulstrup
Tlf. 98 98 85 22
Aalborgvej 602, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 62 15
www.verasvine.dk

Onsdag lukket

ØRUM SMEDEN
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

Interiør og
kunsthåndværk
produceret af
unge med særlige behov

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

Find os på Aalborgvej 475 i Hæstrup
eller se produkterne hos
Socialøkonomiske Ruth i
Rantzausgade 3, Aalborg.

Find Kiramik på Facebook eller læs mere på www.pmu.dk

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 Per Christensen, Munkholmvej 61, 9760 Vrå.....................21 55 22 70
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 Per Christensen, Munkholmvej 61, 9760 Vrå ......................21 55 22 70
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
Henrik Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå ....................... 71 75 56 99
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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