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Bidrag til Lokalbladet
I årets første nummer af Lokalbladet havde vi vedlagt et 
girokort, som mange allerede har valgt at bruge til et bidrag. 

Mange tak for det. Bidrag modtages med stor tak hele året.
Du er også velkommen til at lave en overførsel til vores 
bankkonto i Sparekassen Vendsyssel
Vi håber at modtage mindst 150,- pr. husstand som et årligt 
bidrag til de 4 numre der udkommer, men man må meget 
gerne betale mere.
Støt op om Lokalbladet og giv dit bidrag - kan overføres til 
Sparekassen Vendsyssel 

konto 9070 - 4340 15 2889

Forsidebilledet: Glade børn fra Poulstrup Friskole og Børnehus på opdagelse i skoven

Lokalbladet nr. 4 - 2019 er hermed ”på gaden”. 
Tak for de mange indlæg, det lykkedes igen at fylde 52 si-
der med lokalt stof.  Der er masser af nyt og gammelt stof, 
som vi håber du vil nyde.
Husk  - vi samler alt materiale, både tekst og fotos, via vo-
res mailadresse, og det fungerer fi nt, så tak for det.
Håndskrevet materiale kan altid afl everes i postkassen  
eller på kontoret ved Sognehuset, Vrejlev Kirkevænge 1, 
9760 Vrå. Husk at sætte navn og telefonnummer på, så vi 
kan kontakte dig hvis vi har spørgsmål.
Alle indlæg til Lokalbladet sendes til denne mailadresse:

lokalbladet9760@gmail.com
Vi håber stadig på rigtig mange indlæg i fremtiden via den-
ne mailadresse, iøvrigt er du altid velkommen til at kon-
takte en af vore meddelere, hvis adresser er opført sidst 
i bladet. De vil gerne være behjælpelige med indsendelse 
m.m.

Fra redaktionen

Tidspunkter for 
udgivelse af 

Lokalbladet i 2020

Lokalbladet vil  i 2020 blive 
omdelt i følgende uger:

Blad nr. 1 uge 10 ( ca. 3. marts )
Blad nr. 2 uge 23 (ca. 2. juni)

Blad nr. 3 uge 36 (ca. 1. september)
Blad nr. 4 uge 49 (ca. 1. december) 

Lokalbladet 
for Vrejlev-Hæstrup Sogne

Vi ønsker alle vore læsere en rigtig glædelig jul og et godt nytår
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På tur i naturen.
Vi fi k mulighed for at bruge vo-
res sanser for at observere og 
erfare nye sammenhænge ude 
i naturen..
Vi malede med akvarel og eks-
perimenterede og øvede vores 
fi nmotorik og genkendelse  af 
farver.

Musik og sprog
Hvilken læring sker der for bør-
nene når vi har fokus på at ar-
bejde med musik :
Vi øver os i at tælle og snakke 
om farver.
Vi lytter til rytmer  og øver os i at 
spille forskellige rytmer på trom-
men, imens vi synger og laver 
rim og remser.
Samtidig sker der også en læring 
for børnene i.f.t at være en del af 
et fællesskab og lære at samar-
bejde om at spille på samme tid 
og samme instrument. Samt øve 
at vente på tur.
Igennem musikken bliver der 
også skabt mulighed for at det 
enkelte barn lærer verden at 
kende ved at bruge sin krop og 
sine sanser. 
Vi styrker vores sanser og krop 
igennem bevægelse, så når vi 
laver musik har vi meget fokus 
på både barnets sproglige - mo-
toriske og sociale kompetence.

Helle Jensen

Nyt fra Møllehaven
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Nyt fra sognene

Livreddende førstehjælp
                   SMS hjertestart

Vi er blevet kontaktet af Laust Gaardbo, der er tov-
holder i hjertestarterordningen i Sindal og omegn, og 
han spørger, om det ikke er noget for os at være 
med i. 
Det synes vi det er, og det vil vi gerne brede ud.
SMS hjertestart er en ordning, hvor tilmeldte frivillige 
ved melding om hjertestop i nærområdet, modtager 
en SMS, samtidig med at ambulancen afsendes. De 
frivillige kan sørge for, at en hjertestarter bliver bragt 
til stedet hurtigst muligt og påbegynde livreddende 
førstehjælp indtil ambulancen er fremme.
En hurtig indsats ved hjertestop er utrolig vigtigt for 
chancerne for overlevelse. Derfor håber vi på op-
bakning fra mange af jer i lokalområdet. Her kan 
man være med til at gøre en forskel, når en person 
rammes af hjertestop.
Der lægges i princippet op til, at man står frivilligt og 
ulønnet til rådighed 24 timer i døgnet,  365 dage om 
året, men der er naturligvis altid mulighed for at sige 
nej.
Geografi sk tænker vi Harken, Hæstrup og Rakkeby, 
da Laust orienterede os om, at de områder ikke er 
dækket ind.

Vi arbejder på at lave aftale med en eller fl ere der har stået i situationen, 
og som vil fortælle om positive oplevelser med ordningen. 
Vi glæder os til at se jer til orienteringsmøde

TIRSDAG D. 10 DECEMBER KL 19.00

I Harken Hallens cafeteria

Laust Gaardbo fra Sindal vil komme og fortælle om sine 
erfaringer med SMS hjertestarterordningen. Målet er at 
vi kan få lavet en ordning i vores område.
Vi serverer kaff e og kage. Alle er  velkommen

Med venlig hilsen
Hanne Saksager
Grethe Kristensen

Er du forhindret i at deltage i mødet, men gerne vil tilmeldes 
ordningen, er du velkommen til at sende en mail til
hannesaksager@me.com
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1. Maj 2019 overtog Rie Persson og 
Peter Bang Johansen “ GRÆSHEDE”
Rie er 30 år og født i Jerup. Hun fl yt-
tede til Hjørring for 10 år siden, og fi k 
elevplads i Matas. Hun har det sidste 
årstid arbejdet i Flying Tiger i Metro-
pol. Hendes store interesse er island-

ske heste som hun har to af, samt en 
opstaldet. På adressen bor også hun-
den Ricky på 9 år.
Peter er 32 år og født i Hjørring. Han 
er entreprenør, og har haft eget fi rma i 
5 år, og for Peter går arbejde og fritid i 
et. Hvis der er lidt fritid tar han gerne til 

Frederikshavn og ser ishockey.
Da de kiggede på ejendom var nogle 
af deres ønsker en hal, sø og natur, og 
her har de det hele. 

Lokalbladet ønsker jer velkommen.

Græshedevej 180 i Hæstrup
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Krolf
Der har været spillet krolf ved Harken 
hallen hver mandag eftermiddag, Vi er 
en fl ok pensionister der mødes hvis vind 
og vejr tillader det – der er plads til fl ere, 
så mød endelig op.
Foto er fra hvor der kom en tordenbyge

Her bor Julie Vangsted og Søren 
Hvidberg Henriksen
Den 24. juli 2019 blev de forældre til 
Oskar, han er ikke døbt endnu, de 
venter på at faster skal komme hjem 
fra Singapore, så hun kan være 
med.
Julie har tidligere boet i Møllebyen 
på Præstevej 36 samt Rønnovs-
holmsvej 10.

Ålborgvej 549 Harken

Lille Oskar har mange aner i 
Harken - Hæstrup
Oskar
Søren Hvidberg Henriksen –far
Åse og Kaj Henriksen - bedste-
forældre
Elin og Tage Hvidberg Nielsen 
– oldeforældre
Aase og Jørgen Henriksen – 
oldeforældre
Oskar og Kirstine Hvidberg 
Nielsen – tip-oldeforældre
Ane Andreasen – tip-tip-olde-
mor

Åse og Kaj Henriksen boede tid-
ligere på Ålborgvej 603, nu bor 
de i Vrå
Aase og Jørgen Henriksen bo-
ede på Ålborgvej 555, i dag er 

Aase alene og bor i Hjørring
Elin og Tage Hvidberg Nielsen boede 
først på Guldagervej 90, de fl yttede 
senere på Rundmarken, Elin er i dag 
alene.
Oskar og Kirstine, i daglig tale Stinne, 
boede på Guldagervej 89, hvor der i 
dag er dagpleje.
Billedet viser Guldagervej 89, og er 
taget i 1966.
Ane Andreasen boede på Smedieve-
jen, hun blev enke med 6 børn, derfra 
fl yttede hun på Rønnovsholmsvej 8, 
og da Skovgården blev bygget fi k hun 
ophold der.

Henny Madsen
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Spejderne og madaff aldsposerne

Sidste år var nogle af KFUM spej-

derne (inkl. Poulstrup gruppe) ude 

med nogle af madaff aldsspandene, 

som skulle være en del af den nye 

sorteringsordning i Hjørring Kom-

mune. Efter et succesfuldt sam-

arbejde, blev vi derfor spurgt, om 

spejderne atter kunne have lyst til at 

løfte en opgave, og dele et nyt sæt 

af de grønne madaff aldsposer ud til 

knap 30.000 af husstandene i kom-

munen i september måned. Det var 

en opgave, vi sagde ja til at løfte i 

samarbejde mellem de uniforme-

rede korps, så både DDS, FDF og 

KFUM har fælles løftet opgaven. 

Poulstrup gruppe har været ude ved 

knap 1500 husstande, og det gik 

rigtig fi nt, da vi fi k rigtig god hjælp af 

forældrene – tak for det.

Det har selvfølgelig været spæn-

dende at være en del af så stor en 

opgave, men også det, at alle korp-

sene kan mødes og arbejde så tæt 

sammen, og den gode forældreop-

bakning har været motiverende at opleve.

Vi tjener en skilling for at dele dem ud, hvilket vi er rigtig glade for, da det be-

tyder vi får fl ere muligheder til at kunne forny materiale, som kommer vores 

spejdere og besøgende til gavn og det åbner også døre for spændende lejre 

og aktiviteter, der giver børnene oplevelser for livet.

Bævere og ulve leger riddere
Den første lørdag i oktober var bæverne og ulvene i 

Vest-Vendsyssel Distrikt samlet til en solrig distrikts-

turnering ved Højvælde i Højene. Her havde Høje-

ne og Tornby-Vidstrup gruppe planlagt en sjov dag 

fyldt med aktiviteter som omhandlede dagens store 

tema: Riddere!

Rundt omkring i Hjørring Bjerge var der poster, hvor 

de skulle lave forskellige ridderaktiviteter, og ting 

som omhandlede den tid.

Poulstrups bævere og ulve deltog selvfølgelig, og i 

alt var 130 glade børn med til at lege riddere denne 

dag.

Spejderne omdeler madaff aldsposer
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Fredagsdamerne.
 Vi skrev sidst , at Bodil Risdal havde mistes sin mand Hol-
ger. Derfor aftager Bodil ikke mere vores produktion til Ru-
mænien. Men Edith Jess har fundet en ny kontakt i Vejle,

der kører til en by CLUJ i Rumænien 2 gange om året. Der 
er masser af lagerplads i Vejle, og der vil vi køre vores lager 
ned.

Der bliver ført regnskab med vores produktion. Fra  september 2006 til oktober 
2019 er der lavet:
461 tæpper  1287 trøjer  659 par sokker
89 halstørklæder 944 huer  22 par vanter
41 halsedisser  14 veste  5 sjaler
25 par futter  112 indkøbsnet              112 forklæder
60 sengesæt  12 lagner  17 duge
14 servietter  12 viskestykker               240 babykyser
193 babyhuer  2 par babyvanter 18 par babysokker
40 babysæt  13 hagesmækker 9 babybukser
2 babykjoler  14 net med bolde 4 dukker
44 bamser   1 nissepar   1 sæk med bamser
1 sæk med bolde
Dejligt at tænke på hvor mange vi har glædet
De næste datoer vi mødes er: 6. december, 3. januar, 7. februar og 6. marts

Venlig hilsen Fredagsdamerne

Lindager 5
Endnu et ungt par har beslut-
tet at Poulstrup er det sted, 
hvor de vil bo og stifte familie.
Peter Stokbro og Christina 
Bak har købt Lindager 5, og 
de har store planer med hu-
set. De er godt i gang, og har 
siden 1. august moderniseret 
det meste af huset med fami-
liens hjælp, og skal nu bygge 
120m2 til, inde bag ved hu-
set.
Peter og Christina er begge 
fra lokalområdet, Peters for-
ældre har Poulstrup Auto, og 
Christinas forældre er Per 
og Henriette Bak fra Har-
ken, som har Seeds butikker 
i Hjørring, Brønderslev og 
Skive.
Peter er gået i familiens spor, 
og er udlært mekaniker. Han 
er nu indskriver og master 
teknikker, (det er noget med 
fejlfi nding ved biler), hos Hos-
bond i Hjørring. Christina har 
været i gang med lærerud-
dannelsen, men det var ikke 
det rigtige. Nu læser hun til pæda-
gog, og er meget glad for det.
Peter spiller fodbold i fritiden. Christi-
na har før haft hest, men har ikke tid 

nu, men har til gengæld to bomulds-
hunde, Karla og Merle, som kræver 
noget af hendes tid.
Som grund til at bo i Poulstrup nævner 

de stemningen, og det sociale i en 
lille by, samt det gode, deri er at ken-
de alle, og så er der så nemt til alt.

Karen Margrethe Bruun 
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Efteråret i SFO`en
Dagene, ugerne og sågar månederne 
fl yver afsted og før vi ved af det, skifter 
årstiderne. Vi befi nder os, i skrivende 
stund, midt i efteråret. Tiden hvor træ-
erne mister sine blade, kastanjer titter 
frem og naturen skifter til sin smukke 
gyldne farve. 
SFO´en har i efteråret afholdt Talent 
Show. Her fi k alle vores talentfulde 
SFO-børn mulighed for at optræde 
på scenen i skolens gymnastiksal. 
Det krævede mod at stille sig på 
scenen, optræde foran mere end 80 
mennesker og samtidig holde styr på 
alle sine sommerfugle i maven. Men 
det var altså ikke et problem for vo-
res seje SFO-børn, tværtimod ind-
tog de rampelyset med stolthed. Der 
blev bl.a. tryllet, danset, sunget, lavet 
tricks på cykel og fremvist gymnastik 
og klovneshow. 
SFO´en var også dette efterår, delta-
gende til fodbold cup og cheerleading 
konkurrence i Stenum. Semifi nalen 
blev desværre endestationen for vo-
res fodboldhold, men vores seje che-
erleaderhold vandt for andet år i træk. 
”Vi er seje, vi er rå, vi er ikke til at slå, 
åååååå POULSTRUP”
Men efteråret i SFO´en betyder også 
at en begivenhedsrig tradition nærmer 
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sig, nemlig Halloweenfest. Sidst i ok-
tober hjemsøges Frihuset med fest-
glade spøgelser, skeletter, hekse og 
riddere, som alle er udklædte SFO-
børn. Kaj og Anders vores to pedeller 
på skolen, fi k sidste år et ”skræm-
mende” besøg af alle de uhygge-
lige Halloween udklædte SFO-børn. 
Spændende hvad der mon sker af 
løjer denne gang. 
Efteråret er samtidig tiden hvor vi in-
viterer 3.klasses SFO-børn til over-
natning i Frihuset. Dette er blevet en 
tradition som både børn og personale 
glæder sig til. Der er nemlig hvert år 
lagt op til hygge, konkurrencer, spø-
gelsesjagt og ikke mindst fællesskab 
på højt plan. 
Og før vi ved af det, går efteråret 
på hæld og vinterens begivenheder 
samt traditioner trænger sig på. 
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I Poulstrup Rideklub er vi kommet 
rigtig godt i gang med årets 2. sæson 
efter sommerferien.
Vi startede ud i august med ridelejr 
for klubbens børn, unge, nysgerrige 
forældre og bestyrelsesmedlemmer.
Vi startede fredag d.9. august kl. 
11:00, hvor 8 spændte voksne tog 
imod de i alt 30 glade og forvent-
ningsfulde børn i alderen 5-15 år. 
Poulstrup og omegn var ny-skyllet af 
det regnvejr, som havde lagt sig over 
området i starten af august. Vejrud-
sigten så ikke for lovende ud i uge 
32. Så det var en udfordring at fi nde 
en tør plet til teltet i klubben.
- Og hvor ville der være mest tørt, 
hvis der skulle komme endnu en 
skylle? 
Men da telte og campingvogne var 
stillet op og frokosten spist, var vi alle 
klar til lejrens første arrangement. 
Solen bagte ned fra en skyfri himmel 
og regnjakker og tykke trøjer fi k en 
pause.
Vi startede bilerne op og hele banden 
skulle til Vodskov. Vi skulle besøge 
Helgstrand Dressage. 
Det var en kæmpe oplevelse for både 
voksne og børn.
 Vi fi k set de fi neste heste. Ikke min-
dre end 400 stk. De var pakket ind i 
de fl otteste faciliteter og passet af det 
sødeste personale. 
Vi så alt hvad en lille hestepige kan 
drømme om.
Tilbage i klubben ventede lækker af-
tensmad som vi havde bestilt i slag-
terafdelingen i Brugsen i Vrå.
Det var bare lækkert. 
Resten af weekenden gik hjemme 
i Poulstrup rideklub. Der blev hyg-
get i klubben, med alt hvad man kan 
forestille sig, af aktiviteter med hest i 
centrum. Der var ponygames, kæp-
heste-spring, tur-ridning, bål-mad og 
alt for meget kage. Vejrguderne var 
ikke ret søde med os. Men vi havde 
alligevel en fantastisk weekend med 
børn og ponyer i centrum.
Den 19. september holdt klubben ju-
bilæumsfest og stævne.
Det var en fantastisk dag med sol-
skin og virkelig fl ot vejr. Rigtig mange 
besøgte klubben. Flere gæster slog 
lejr i klubben og blev hele dagen. Der 

blev hygget med lækkerier fra Guf-
fen, spændende gevinster i tom-
bolaen, opvisning fra Vendsyssel 
Køreforening og rigtig meget fl ot 
ridning på de tre stævnebaner. 
Der var ca. 70 starter til stævne 
og tre dommere bedømte fl ot rid-
ning. I Poulstrup rideklub kan alle 
være med. Så ryttere fra 5 år og 
op deltog i det fl otte stævne-arran-
gement.
Dagen blev sluttet af med fælles-
spisning i teltet, der var stillet op i 
dagens anledning. Der blev hygget 
med helstegt pattegris med tilbe-

Nyt fra Rideklubben

Alle der besøgte Helgstrand

Glade piger der snakker med Helgstrand hest

Glad stævnepige
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hør, kage, musik og underholdning.
Der var god stemning og der blev for-
talt gamle røver-historier fra klubben.
Det blev endda til en lille dyst imel-
lem klubbens formand og to tidligere 
formænd.
 Dejligt med besøg fra tidligere med-
lemmer og bestyrelsesmedlemmer.

I november måned glæder bestyrel-
sen af Poulstrup Rideklub sig til Kan-
disfesten i Poulstrup.
Her vil vi være at fi nde i medhjælper-
trøjerne til festen.
Det er næsten ved at være en tradi-
tion og en aften vi ser meget frem til.
Det er en dejlig måde at møde 
Poulstrup på.

Den 8. december er der juleafslut-
ning i Poulstrup Rideklub. 
Traditionen tro til der være juleoptog, 
æbleskiver og gløgg.
Mere information følger på klubbens 
hjemmeside og facebook-side.

Allerede nu kan vi også informere om at klubbens 
næste generalforsamling bliver 

Tirsdag d. 28. januar 2020. 
Så sæt X i kalenderen.

Det går rigtig godt i Poulstrup Rideklub.
Vi er stolte over fremgangen af medlemmer og at 
være en klub i fremdrift. 
Lige nu er vi omkring 100 medlemmer og 50 ryttere 
modtager undervisning i klubben hver uge. 
Det og meget mere glæder vi os til at fortælle om til 
næste generalforsamling.

Alice Nielsen

Flotte stalde hos Helgstrand

Formænd i udfordring

Glade stævnepiger
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Vi håber en konvolut med billeder fra 
HarkenUGF, kan få minderne til at 
dukke frem hos fl ere af de spillere, 
der er med på et af billederne. 
For at billederne skal have værdi 
for Lokalhistorisk Arkiv, vil vi gerne 
have navne på personerne, og har 
du historien omkring et eller fl ere af 
billederne, er vi også interesseret i 
at høre den, så hvis du kan hjælpe 
os, vil vi meget gerne høre fra dig. 
På den måde kan du være med til 
at stykke historien om HarkenUGF 
sammen for os i Lokalhistorisk Arkiv 
og for eftertiden.
Vi har billederne i stort format, som 
du kan få lov til at sætte navne på. 
Vi glæder os til at høre fra dig, vi har 

Kan en konvolut med billeder fortælle klubhistorie?

åbent på arkivet mandag fra kl. 16 til 18, du kan 
også kontakte os på tlf.98988063 eller på mailad-
ressen lokalarkiv@poulstrup.net   

Navne på bagsiden af det gamle billede med 
håndboldspillere: Gunnar Krag, Ansø, Karsten 
Lauritsen, Svend Nielsen, Villy Thøgersen, Gun-
nar Hansen
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En flok entusiastiske se-
niorer samles hver tirs-
dag  i Vrejlev Hæstrup 
hallens (Poulstruphallen) 
motionscenter for at be-
nytte de mange maskiner. 
De sidste par år har Per 
Hansen været tovholder 
og ansvarlig for at låse op 
for motionisterne. Mange 
har haft glæde af denne 
ordning. 
Der er dog stadig plads 

til fl ere. 
Så trænger du til lidt mo-
tion her i den kolde vinter-
tid, så mød op ved moti-
onscenteret 

tirsdage kl. 10.00. 

Seniormotion i Poulstrup

Navne på bagsiden af billedet: Gunnar Krag, Ansø, Karsten Lau-
ritsen, Svend Nielsen, Villy Thøgersen, Gunnar Hansen
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Den 14. august holdt vi banko og ca. 
30 personer deltog. Der var fi ne ge-
vinster og alle hyggede sig.
I forbindelse med festugen uge 34 
havde Aktivitetshuset åbent hus den 
24. august, hvor vores brugere spil-
lede kort, lavede patchwork, kniplede, 
strikkede, arbejdede i træværksted, 
læste litteratur, så alle kunne se hvad 
huset bruges til. Der blev serveret lidt 
godt til ganen og maven, en rigtig fi n 
dag.
Den 4. september tog vi med bus til 
Nationalpark Thy. Turen startede kl. 
9.30 fra Poulstrup, hvor vi kørte en 
dejlig tur med en god chauff ør, der for-
talte om de steder vi passerede; Fjer-
ritslev, Tranum og Frøstrup. Vi spiste 
en rigtig god buff et på Vesløs kro. 
Herefter gik turen videre til National-
park Thy, hvor en lokal guide, Ejner, 
fortalte  om hans mange års erfaring 
fra stedet.
Derefter kørte vi forbi Svinkløv Bade-
hotel, og fi k bl.a set paraglider der. 
Vi kørte videre til en have med et 
madpakkehus, hvor vi kunne nyde 
vores medbragte kaff e og kage. 
Herefter gik turen hjem til Poulstrup, 
hvor vi var kl. 18.00
Den 18. september arrangerede vi 
spis-sammen-.aften, hvor menuen 
bestod af frikadeller, stuvet spidskål 
med kartofl er. Til dessert fi k vi rom-
fromage med kirsebærsovs. Der blev 
sunget og snakket og aftenen sluttede 
med kaff e og småkager. 
Den 26. september holdt vi ”Kreativ 
dag”, hvor vi havde besøg af brugere 
fra aktivitetscentrene i Løkken, Hjør-
ring, Sindal, Lønstrup. Gurli Kirkedal 
viste os ny strikketeknik og havde nye 
strikkebøger med. Vi startede med 
kaff e og rundstykker, og sluttede med 
kaff e og hjemmebagt kage. En rigtig 
hyggedag, hvor 42 personer deltog.
Den 8. oktober holdt Anne og Jan 
Thiim et rigtig godt foredrag, og nogle 
fi k lov at prøve deres cremer, men om 
det hjælper, kan man ikke udtale sig 
om efter så kort tid. Er man interesse-
ret i at høre mere, kan man kontakte 
Anne og Jan.

Nyt fra Aktivitetscenteret
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Denne gang får I nyt fra yngste- 
gruppen i Børnehuset. Yngstegrup-
pen er for de børn, der kommer lige 
fra dagplejen og vuggestuen. Stuen 

de hører til hedder: “Myretuen”.
Myretuen ligger lige op ad vugge-
stuens rum, hvilket gør at det er let 
for vuggestuebørnene at komme på 
besøg, inden de begynder for alvor. 
Børn der kommer fra dagplejen, 

kommer også ofte på besøg et par 
gange inden et barns opstart. Det 
gør at børnene er trygge ved de nye 
voksne og de andre børn på stuen 
og ikke mindst det nye sted, som de 
nu hører til.
Der er meget der skal læres når 
man er ca. 3 år gammel. I begyndel-
sen bruger vi lang tid på at indøve 
rutiner i hverdagen. Rutiner er med 
til at gøre børnene trygge, og frigiver 
energi til at  vi så småt begynder at 
gå på opdagelse andre steder også. 
Vi går på legepladsen, først er vi 
sammen med vuggestuebørnene 
på deres legeplads som er hegnet 
ind, senere lærer yngstebørnene, 
hvortil de må gå på den store lege-

plads. Her får alle en gul vest på, så 
alle voksne er særlig obs på dem. Vi 
går også i skoven indimellem og vi 
benytter os af hallen, sanseuniverset/
stimulastik, samt den nye fantastiske 

Nyt fra Børnehusets yngstegruppe.

legeplads på Børnenes jord.
Når vi kommer andre steder og især 
når vi er ude, oplever vi børnene ud-
folde sig og blive udfordret på andre 
måder, end de er vant til. Dette kan 
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gøre det nemmere for børnene at 
være sammen og danne nye relatio-
ner til hinanden.  
Vi holder en samling hver dag inden 
middagsmaden, her laver vi forskel-
lige aktiviteter som fx. sanglege med 
fagter til, noget børnene rigtig gerne 
vil være med til. Vi øver os i, hvad de 
forskellige dyr hedder og vi øver os i 
farverne. Børnene bliver så stolte og 
glade hver gang de har lært nyt. Vi 
har også øvet os i at fortælle de an-
dre børn lidt om os selv. Vi har øvet 
os i at tage strømperne på selv osv.
Vi har lige haft børnene med på Nord-
sø Oceanarium I Hirtshals. Det var en 
oplevelsesrig dag for alle børnene, 
både turen i bussen samt alle indtryk-
kene i løbet af dagen. 
Snart bliver Myertuen fi nt efter-
årspyntet, af små projekter børnene 
har lavet. Vi glæder os sådan til at bli-
ve mødt af bl.a. efterårsblade i fl otte 
farver, når vi kommer ind på stuen. 



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

Kirkegårdskontoret

Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå

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

www.vh-kirker.dk 

Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen

Servicemedarbejder:
Inger Hansen

Menighedsrådet:
Formand:

Erik Kristensen
Hæstrupvej 101, 9800  Hjørring

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

Kirkegårdsleder:

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om 

lørdagen kl. 17.00 hos 
Henny Thomsen Tlf 24 65 98 33
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Kirkebladet

I præstens fravær

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

Følgende dage holder præsten fri:
26. og 29. – 31. december 2019 (Henrik Bang-Møller)

10. – 12. januar 2020 (Henrik Bang-Møller)
10. – 16. februar (Henrik Bang-Møller)

Kun for mænd
 

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 kaff e (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.

Der hygges omkring kaff ebordet den første tirsdag i hver måned

Så kom og vær med i det gode fællesskab. Alle mænd er velkommen uanset 

alder
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Hvis dit barn går i 3.kl. på Poulstrup 
Friskole, får han eller hun et brev med 
hjem en af dagene i januar 2020.
Men reserver allerede nu datoerne, 
hvis dit barn vil være minikonfi rmand. 
Vi skal lege, lære og hygge fredag d. 
24. januar fra kl. 12.00 til og med af-
tensmad og igen søndag d. 26. janu-
ar 2020 fra og med kl. 10.00 til i løbet 
af eftermiddagen. De nærmere detal-
jer fremgår af brevet, som eleverne i 

Søndag d. 26. januar 2020, kl. 10.30 
holder vi årets første børnegudstjene-
ste. Vi skal høre fra Bibelen og lege, 
synge og have det sjovt sammen. Og 

Minikonfi rmander

3.kl. får med hjem.
Minikonfirmanderne 
skal i år lave en mas-
se sjove ting, vi skal 
også lege og synge 
og høre gode histo-
rier, vi skal på kirke-
gården i halvmørket 
og fi nde gemte po-
ster. Vi skal arbejde 
med kristendom og 
bibelhistorie i børne-
højde, og det bliver 
helt sikkert sjov – så 
kom og vær med.

Børnegudstjeneste med minikonfi rmander

minikonfi rmanderne er med denne 
søndag.
Tag fat i børnene – eller lån nogle børn 
(børnebørn fx) og kom og vær med til 

en hyggelig og rar gudstjeneste i bør-
nehøjde – og oplev samtidig vores 
dygtige minikonfi rmander.

Billeder fra minikonfi rmandundervisnin-
gen i 2019

Minikonfi rmanderne medvirkede ved gudstjenesten den 10. marts 2019
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                             Morgensang
Nu er vi godt i gang med denne sæsons morgensang.
Vi mødes følgende tirsdage:

3. december 2019
7. januar 2020
4. februar 2020
3. marts 2020

kl. 8.30 i Vrejlev kirke til en lille halv times sang og 
læsning fra Bibelen. Derefter går vi i sognehuset til 
morgenkaff e og rundstykker og en masse hyggeligt 

samvær.

Kom og vær med, det er sådan en dejlig måde at starte dagen på.

Søndag den 2. februar 2020, kl. 14.00 

holder året kommende konfi rmander 

deres helt egen højmesse i Vrejlev 

kirke.

Temaet er Kristus og kage – for vi ser-

verer kaff e og hjemmebag efterguds-

tjenesten.

Konfi rmanderne vil fortælle de vigtig-

ste punkter fra Bibelen på 10 minut-

ter, mens de vise alt det, de har lavet 

i konfi rmandstuen.

Kom og bak vores konfi rmander op. 

Det er fl ot og modigt af dem at lave 

deres helt egen højmesse – og ikke 

mindst at stå for fremførelsen af bøn-

ner og tekster. Vi kan love jer, at det 

bliver godt – og anderledes, for det 

bliver med konfi rmandernes egne ord.

Konfi rmandernes egen højmesse

Billeder fra konfi rmandernes 
egen højmesse i 2019
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Vi siger tilykke  til:

Knud Drews Østedgaard
Døbt i Vrejlev kirke 11. august 2019

Magne Halskov Thomsen
Døbt i Vrejlev kirke 11. august 2019

Emma Høite Lønstrup
Døbt i Vrejlev kirke 15. september 
2019

Molly Kierulff  Thomsen

Døbt i Vrejlev kirke 29. september 

2019

Ida Hedin Sillasen

Døbt i Hæstrup kirke 6. oktober 

2019

Vi har taget afsked med:

Betty Viola Nielsen

fra Vrejlev kirke 26. september 2019

Børnehaven Møllehavens 

juleafslutning – den 16. de-

cember, kl. 10.00 i Hæstrup 

kirke

Nol kigger forbi med sin nye 

ven Kalle og fortæller om 

den gang, han red med den 

tykke dame på ryggen. Nol 

er et æsel og hans nye ven 

er en kamel – og de to kan 

fortælle om den gang Jesus 

barnet blev født, så vi alle 

sammen forstår juleevan-

geliet. Det er for børneha-

vebørnene – og andre børn 

i den alder, der måske ikke 

lige går i børnehave. Voksne 

er også meget velkommen 

til en lille hyggelig gudstje-

neste i børnehøjde.

Børnehaven Møllehavens juleafslutning

Poulstrup Frisko-

le og Børnehus 

holder juleaf-

slutning i Vrejlev 

kirke den 20. de-

cember, kl. ca. 

8.20

Friskolens elever 

og lærere samt 

børn fra børne-

huset og deres 

voksne kommer 

i Vrejlev kirke og 

fejrer julen – og måske især 

at juleferien starter… Vi hol-

der en kort julegudstjeneste 

med juleevangeliet fortalt 

Poulstrup Friskole og Børnehus juleafslutning

på en lidt anderledes måde og 

de aller bedste julesange – lige 

inden nogle af os skal på julefe-

rie.

Nol er populær blandt børne-
havebørnene
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Dåbsgudstjenester
Året dåbsgudstjenester er bag os, men vi har allerede sat dato på næste års små hyggelige 
dåbsgudstjenester, der alle fi nder sted om lørdagen. Følgende dage kan man bestille ”lørdags-
dåb”:

29. februar
23. maj

29. august
28. november

Det dåbspar, der først bestiller dåb en given dato, bestemmer hvilken kirke, dåben skal holdes i.

Julehjælp
Hvis det er lidt vanskeligt at 
få enderne til at nå sammen i 
julen, er der måske hjælp på 
vej.
Sognebørn i Vrejlev og Hæ-
strup sogne kan søge ju-
lehjælp i form af en køb-
mandskurv ved personlig 
henvendelse til sognepræ-
sten. Købmandskurvene fi -
nansieres af frivillige bidrag 
i kirkebøssen i november og 
december måned – derfor tak-
ker vi for et hvert bidrag, der 
kan komme andre til gode.
Alle ansøgninger behandles 
naturligvis fortroligt og der 
gives direkte besked til an-
søgerne den 19. december 
2019, hvorfor ansøgningsfri-
sten er 16. december. Køb-
mandskurvene kan afhentes 
(evt. bringes ud) den 23. de-
cember.
Som noget nyt har Menig-
hedsrådet og præsten ved-
taget, at et evt. overskud fra 
julehjælpen kan uddeles som 
konfi rmandhjælp i april 2020. 
Nærmere om ansøgning om 
konfi rmandhjælp i næste blad.

Konfi rmander 2020

Sædvanen tro bringer vi her billeder af konfi rmanderne ved start af konfi rmationsforberedelsen
september 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

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 fl erstemmigt, vi lærer mere om noder og rytmer. 
Koret vil også medvirke ved gudstjenester og arrangementer i kirken og på skolen.

Du behøver ikke tilmelde dig - bare mød op

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

Tirsdag den 3. december kl. 10.00
Tirsdag den 4. februar kl. 10.00
Tirsdag den 3. marts kl. 10.00

Vi synger og danser, hopper og kaster med ærtepos-
er, 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. 

Babysalmesang
Vi starter babysalmesang torsdag den 16. januar kl. 10.00 i Vre-
jlev kirke. Vi mødes i alt 10 torsdage i foråret, hvor vi synger, 
leger og danser 30-40 minutter. 
Leg og musik er en dejlig måde at være sammen med sit barn 
på, og børnene opfatter hurtigt lyden og stemningen i sangen. 
Det børnene hører de første måneder af deres liv glemmer de 
aldrig. 
Herefter går vi over i sognehuset og drikker kaff e.
Det koster ikke noget at være med. Babysalmesangen ledes af 
organist og sognepræst. Hvis du vil vide mere er du velkommen 
til at kontakte:
Organist: Lene Rom Frederiksen. Tlf. nr. 98887881 - 
30129081

    Syng dig glad – 
syng i kor

Kan du lide at synge og har 
du lyst til at synge i kor?
Har du lyst til at lære nye san-
ge eller genopfriske kendte 
sange/salmer og viser?

Vil du vide mere er du vel-
kommen til at kontakte 
kirkens organist 
Lene Rom Frederiksen 
tlf. 30 12 90 81

Sangaften
Tirsdag d. 25. februar kl. 19.00  

holder vi årets første sangaften. Denne gang er temaet 
Lysets sang

På denne årstid længes vi efter lyset, så vi vil hylde lysets komme 
ved at synge sange der handler om lys fra Højskolesangbogen 
og salmebogen. Måske synger vi også sange, der spreder lys.
Der vil være kaff e og hjemmebag. 
Alle er velkommen
Sangaften holdes i Præstegårdens konfi rmandstue -  Vrejlev 
Kirkevej 28, 9760 Vrå
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Som det fremgår af gudstjenesteli-
sten er der igen i år rig mulighed for 
at komme i kirke. Og der er mange 
forskellige slags gudstjenester i netop 
juletiden.
Vi byder således på
De 9 læsninger – den 15. december, 
kl. 19.00 i Vrejlev kirke
Den traditionsrige aften, hvor vores 
dygtige kor synger både for os og 
med os, læser bibelske tekster og 
skaber en aften, hvor vi kan koble af 
og lade op i det dejlige kirkerum. Det 
er 3. søndag i advent og formentlig 
det tidspunkt i december, hvor man 
kan stresse lidt af – før det virkelig går 
løs med juleforberedelserne.

Julens gudstjenester

Juleaften
Holder vi gudstjeneste i Vrejlev kirke kl. 10.30 
mest for børn og barnelige sjæle. Og igen 
kl. 14.00 i Vrejlev kirke til en mere voksen 
udgave af julegudstjenesten. Den samme 
voksenudgave holder vi kl. 15.30 i Hæstrup 
kirke lige inden vi skal hjem og have sat fl æ-
skestegen og anden i ovnen.
Juledag
Holder vi højmesse i Hæstrup kirke kl. 10.30 
– og nyder at det værste ståhej er vel over-
stået.
2. juledag og julesøndag
er der gudstjeneste i Vrejlev kirke begge 
dage kl. 9.00 med hhv. Kirsten Munkholt og 
Henrik Bang-Møller.
Nytårsdag
Fejrer vi i Hæstrup kirke kl. 14.00 og slutter 
med kaff e og hjemmebagt kransekage – og 
igen kl. 16.00 i Vrejlev kirke, også med kaff e 
og ”forhåbentlig) kransekage… 
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Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup

December
 1. december 1.s.i advent 19.00 Kirstine Rafn

          Syng julen ind - Gløg og æbleskiver

 8. december 2.s.i advent 09.00 Henrik Bang-Møller   

15. december 3.s.i.advent 19.00 Kirstine Rafn
           De 9 læsninger - Kaff e og kage

16. december 10.00 Kirstine Rafn
           Julegudstjeneste for børnehaven

20. december 08.20 Kirstine Rafn
          Poulstrup Friskole og Børnehus

 

22. december 4.s.i advent 10.30 Kirstine Rafn

24. december Juleaften 10.30 Kirstine Rafn
          Børnegudstjeneste

24. december Juleaften 14.00 Kirstine Rafn 15.30 Kirstine Rafn

25. december Juledag 10.30 Kirstine Rafn

26. december 2.juledag 09.00 Kirsten Munkholt

29. december Julesøndag 09.00 Henrik Bang-Møller

Januar
1. januar Nytårsdag 16.00 Kirstine Rafn

          Kaff e og kransekage
14.00 Kirstine Rafn
           Kaff e og kransekage

5. januar H.3.k. søndag 10.30 Kirstine Rafn

12. januar 1.s.e.h.3.k 09.00 Henrik Bang-Møller

19. januar 2.s.e.h.3.k 10.30 Kirstine Rafn

26. januar 3.s.e.h.3.k 10.30 Kirstine Rafn
          Børnegudstjeneste

Februar
 2. februar S.s.e.h.3.k 14.00 Kirstine Rafn

           Konfi rmandernes egen højmesse

9. februar Septuagesima 10.30 Kirstine Rafn

16. februar Seksagesima 09.00 Henrik Bang-Møller

23. februar Fastelavn 10.30 Kirstine Rafn

29. februar 10.30 Kirstine Rafn   -   Dåbsgudstjeneste

Marts
1. marts 1.s.i fasten 19.00 Kirstine Rafn

            Aftengudstjeneste - vin og chips

Gudstjenestelisten
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Nyt fra sognene

Pilgrimsvandring på Den Danske 
Klosterrute fra Vrå Sognekirke til 
Kirkholt. (Indgangen til Jyske Ås)
Onsdag den 4. september samle-
des en lille gruppe i Vrå Sognekirke 
til morgenandagt ved sognepræst 
Henrik Bang-Møller. Efterfølgende 
vandrere vi to kvinder af sted på 
Den Danske Klosterrute mod Vrejlev 
Kirke. Temaet for dagens lange van-
dring var pilgrimsnøgleordet: STIL-
HED.  
Stilheden er næsten altid helende. 
Den hjælper ikke alene til at få øje på 
skjulte lag i mit indre, men bidrager 
også til at integrere dem i min per-
sonlighed – at blive mere hel inden i. 
Stilheden er en medvirkende årsag til 

den indre ro som skaber distance til 
stress og opsplitning.
Da vi syd for Vrejlev Kloster kom til 
den lokale klosterrute begyndte vi at 
vandre i stilhed. Og således ankom 
vi vandrende, drivvåde til Vrejlev 
Kirke ved middagstid. Her blev vi ta-
get imod af Tove Ydesen og en lokal 
fotograf. Det er en stor gave for pil-
grimme, der vandrer på Den Danske 
Klosterrute, at kirkerne er åbne, at 
der er varme og hjerterum, så man 
kan komme ind og blive lidt tør. Dej-
ligt at kirkegårdsleder Jan Bjergene 
Christensen lidt senere kom med 
varm kaff e. 

Tove Ydesen lånte Susanne Kristen-

sen sit regnslag til den videre van-

dring, som vejrudsigten sagde, ville 

blive i dagsregn. Efter en times dej-

ligt, varmt ophold i Vrejlev kirke van-

drede vi videre ad den lokale kloster-

rute, igennem Poulstrup og videre 

Pilgrimsvandrere kom forbi Vrejlev kirke

mod Gammel Rønnebjerg, Bastholm 

Bro, Hultbakke og dagens pilgrimsvan-

dring sluttede i Kirkholt. Om eftermid-

dagen gik vi fl ere etaper i stilhed.
Den ordløse bøn indfi nder sig ofte med 
stilheden som grobund. Føddernes 
skridt, min egen vejrtrækning og krop-
pens bevægelse fremmer den indre 
stille bøn. At bede med hjertet – for sig 
selv og andre – bliver selve roden til 
omgangen med den Gud, som vandrer 
ved min side i stilheden.
FRED OG ALT GODT. 

Tak fra pilgrimsleder Karen-Marie Holst 
Jannerup. 

Se mere om Den Danske Klosterrute 
på www.klosterruten.dk

Kirkegårdsleder Jan B. Christensen serverede en god kop kaff e

Pilgrimsvandrerne stred sig frem i regnvejret
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Gammel Rønnebjergvej 170
Der er kommet nye beboere på 
Gammel Rønnebjergvej 170.
I juli måned fl yttede familien El-
bæk ind på ejendommen. Fami-
lien tæller Flemming (40), Lene 
(34) samt Emilia på 5 år og lil-
lesøster Erica på 2 år. 
Lene er vokset op på Stenum-
egnen og har gået på Ste-
num Friskole og dermed kom 
Poulstrup hurtigt med i over-
vejelserne, da Flemming og 
Lene ønskede at tage sprin-
get fra parcelhuset i Aalborg til 
lidt mere landlige omgivelser i 
Vendsyssel. 
Lene opsagde i forbindelse med 
fl ytningen sin stilling som eks-
portkoordinator hos Geia Food 
A/S i Hasseris og er i øjeblik-
ket ikke i nyt job. Flemming er 
medejer af advokatfi rmaet Hau-
gaard-Braad i Aalborg. Emilia er star-
tet op i børnehaven i Poulstrup, hvor 
hun næste år starter i skole. Erica 
starter ligeledes op i børnehaven pr. 
01.01.2020
Flemming og Lene har travlt med 
anlæg af have og udendørs legeom-
råde og har mange andre projekter i 

støbeskeen på ejendommen. I sin fri-
tid går Flemming på jagt og generelt 
nyder hele familien naturen, som de 
nu har lige udenfor døren. Ligeledes 
påskønnes den nu endnu kortere tur 
til bedsteforældrene i Løkken og ikke 
mindst badehuset på Løkken strand. 
Familien fortæller, at de er blevet 

utrolig vel modtaget af naboer såvel 
som andre i nærområdet og alle har 
været meget imødekommende og 
ikke mindst hjælpsomme. De er me-
get glade for deres beslutning om at 
fl ytte til Poulstrup.  

Lokalbladet ønsker jer velkommen 

Endnu et barn fra Poulstrup er vendt 
tilbage til rødderne. Denne gang er 
det ikke en af de unge med børn, der 
kommer hjem igen, men en voksen, 
der søger trygheden i lokalkendska-
bet og fællesskabet i en lille by.
Det er Jane Dietz, som er datter af 
Nikoline og Gunnar Dietz. Efter Gun-
nar døde, ønskede Nikoline at fl ytte 
til Vrå, og da Jane lige var gået på 
efterløn, og var frit stillet, endte det 
med at hun købte sin mors andels-
bolig på Nedre Byvej.
Jane har haft en del forandringer i sit 
liv. Hun er født i Virkelyst i Årup, men 
forældrene overtog kort tid efter Gun-
nars hjem i Grønnerup, hvor de boe-
de indtil familien fl yttede til Poulstrup 
og købte Tatol forretningen. 
Det meste af sit liv har Jane væ-
ret beskæftigelsesvejleder, bl.a. på 
amtsplejehjemmene i Løgstør og 
Sindal, og fra 1985-1998 leder af 
ergoterapien i Østervrå. Da den ud-

dannelse blev gammeldags, tænkte 
hun: Jeg gør noget andet, og så blev 
hun pædagogmedhjælper. Hun har i 
den forbindelse arbejdet i børnehave-
klassen og SFOen i Poulstrup. Men 
hjertet lå nok mest ved den lidt ældre 
generation, så Jane blev i stedet so-
cial og sundheds-
hjælper. Det sidste 
arbejdssted inden 
efterlønnen blev 
Lundgården i Vrå.
Jane er en ak-
tiv dame, hun er 
meget glad for at 
komme på aktivi-
tetscenteret, og 
så svømmer hun, 
og danser folke-
dans i Tårs. Der 
har hun også brug 
for sit håndelag 
udi sykunsten, da 
hun er med til at 
sy folkedragter til 

danserne.
Jane er også glad for at være i nær-
heden af sine to sønner og tre børne-
børn, der bor i henholdsvis Tårs og 
Hjørring.

Lokalbladet ønsker dig velkommen

Nedre Byvej 7



       Lokalbladet               30

Ny beboer på Rønnovsholmsvej 6 i Hæstrup Mølleby, Sammi 
EL-Sayed Petersen har siden 10 års alderen boet på Ålborgvej 
466, men har nu købt hus på Rønnovsholmsvej 6.
Han er programmør og arbejder hos TARGIT i Ålborg, han køb-
te hus fordi, det var billigere at være husejer end at leje både i 
Hjørring og Ålborg.
Fritiden bliver brugt på transport til og fra arbejde, samtidig skal 
han passe stort hus og lære at klippe hæk og passe den stor 
have.

Lokalbladet ønsker dig velkommen.

Rønnovsholmvej 6

En af Harkens ældste gårde er revet ned, kun beboelsen er tilbage. 
Den bliver ikke beboelig, men giver lettere adgang til evt. nyt byggeri

Rærup
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Nyt fra sognene

Petanque i Harken
Igen i år har holdet deltaget i fl ere turneringer og 
er kommet hjem med en fl ot pokal.
Vinderne var Jørren, Bodil, Peder og Bjørn.
Den 26. september var der afslutning for alle del-

Nyt fra Indre Mission

Fredag den 24. januar kl. 19.30: Møde hos Dorthe og Per Møller, Smedievejen 95
Fredag den 21. februar kl. 19.30: Møde hos Dorthe og Per Møller, Smedievejen 95

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

tagerne i cafeteriaet
Tillykke med pokalen.
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Fællesspisning:
Så er fællesspisningen i Harken gået ind i sin 
tredje sæson, hvor der hygges og snakkes 
af både unge og ældre. Der er altid en god 
stemning til disse arrangementer, så hold øje 
med hjemmesiden for at se, hvornår der næ-
ste gang er fællesspisning. Der er planlagt 3 
gange i efteråret og 3-4 gange efter nytår. Her 
er datoerne ikke fastlagt endnu, men som sagt 
hold øje på hjemmesiden eller på facebook-
gruppen, Alle os i Harken og Hæstrup.

Veteranfodboldturneringen Vendel-
boerne
I år havde Veteranfoldboldturneringen henlagt 
sin årlige sammenkomst, i forbindelse med 
afslutningen af turneringen, til Harken Hallen. 
De har før været i Harken når turneringen af-
sluttedes og også i år mødtes fl ere af holdene 
til noget god mad og en øl eller to. Nogle af 
de ”pensionerede Harkenspillere” mødtes om 
eftermiddagen for at stille borde og stole op, 
samt dække borde. Der kom en slagter med 
en stegt gris med tilbehør, som alle gik om-
bord i med god appetit, efter at have spillet 
sæsonens sidste kamp. Det blev til et par hyg-
gelige timer.

Klubhuset i Harken  - 50 års jubi-
læum
Det er i år 50 år siden at frivillige opførte klub-
huset til Harkens fodboldafdeling. Det har 
igennem årene dannet ramme om utallige ti-
mer for både unge og ældre glade fodboldspil-
lere, både til træningsoptakt og når der skulle 

snakkes taktik inden kampe om op- eller nedrykning. For at fejre denne 
milepæl, var der i dagens anledning genåbnet i Mikkelsbar¸hvor der 
var mødt nogle af de spillere der har trådt deres fodboldstøvler i Har-
ken, til en snak om gamle dage på grønsværen og ikke mindst, tiden 
sammen uden for og inden i Mikkelsbar. Udenfor i det pæne efterårs-
vejr, dog med en kølig vind, var grillen opstillet for at stille den lille sult. 
Det var et lille fi nt arrangement med en del fremmødte gamle spillere. 
Samtidig skal der lyde en tak til dem, der for 50 år siden gav en hånd 
til opførelsen af klubhuset, samt til alle dem der gennem år har været 
med til driften og vedligeholdelsen af det fi ne hus.

Lan party
Samtidig med der blev holdt jubilæum for klubhuset, var der i Hallen og 
cafeteriet, stillet op til LAN party for de unge op 16 år. Daniel og Mor-
ten Jensen var de tekniske supportere til at hitte ud af de mange stik 
og ledninger der lå i et sandt virvar rundt i cafeteriet. Partyet startede 
lørdag kl. 10 og varede til søndag kl. 10. Samtidig med der blev spillet 
på pc´erne, blev der tonset rundt inde i hallen, så det var et LAN party 
med indbygget aktivitet. Det er anden gang at Harkens Ungeevent-
gruppe har arrangeret et sådant LAN party og det bliver nok heller ikke 
sidste gang.

Nyt fra HUGF

Sejt træk

Der lægges kræfter i

Velfortjent hvil

Lidt til vejrs
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Gymnastik
Harken Gymnastik ville prøve med nog-
le nye hold til sæsonen 2019/20.
Der var et par friske piger der ringede 
til formanden i gymnastik, for at høre 
om de måtte starte en form for mød-
regruppe op, Det skulle ikke kun være 
kaff eslapperas, det skulle være en aktiv 

gruppe, hvor babyerne skulle udfordres, 

og mødrene måtte også gerne få lidt 

sved på panden.

Holdet hedder Baby-Tummel og der 

er ca. 30 babyer/

mødre på holdet, og 

de kommer mange 

steder fra, så dejligt 

med nye ansigter i 

hallen. De unge piger 

viste sig at være et 

par velkendte lokale 

unge, der selv havde 

trådt deres først gym-

nastiksko og drejet 

rundt i søde gymna-

stikdragter med søde 

skørter på hallens 

gulv - Anne Dorthea 

Aaris Madsen og 

Hanne Rossel Bæk-

gaard med deres 

søde sønner. 

Vi ville også prøve med et dansehold 

for piger – Just Dance for kids. Et hold 

med Janni Christiansen som dansein-

struktør, og med forskellig danse for 

alle. Der var desværre ikke nok tilmeld-

te så holdet lukkede ned.

Men regner stærkt med at prøve igen til 

næste sæson, og inden da vil der blive 

lavet nogle arrangementer med Just 

Halvorsminde Efterskole på 
Harkens Outdoorbane
Halvorsminde Efterskole kontaktede os 

for spørge om de måtte låne outdoorba-

nen til deres idrætsdag, inden de skulle 

gå på efterårsferie. De var også ud på 

banen da den blev indviet, og ville gerne 

låne den igen. Da vores bane faktisk lig-

ger til fri afbenyttelse, var dette selvføl-

geligt intet problem. Der blev taget en 

masse billeder, som de har sendt til os 

og ud fra dem kan man se, at de har haft 

en god dag ude i Harken. Hvis der skulle 

sidde nogen og få en ide om at bruge 

banen til et arrangement, så skal man 

være velkommen til at kontakte Har-

kenUGF for nærmere oplysninger.

Dance for Kids m.m.

Der skulle også være noget for dren-

gene, hockey for drenge, også med et 

par lokale unge der lærte deres første 

kolbøtter og kraftspring i hallen, Tobias 

Toft Juhl og Daniel Hastrup Jensen. 

Det skulle være lidt op til drengene 

selv hvad de ville tonse rundt med. 

Men desværre var der heller ikke nok 

tilmeldte der, men man vil prøve igen til 

næste sæson.

Klubhuset med Mikkelsbar

Så skal der kravles

LAN party

Fællesspisning

LAN party
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Øster Dammen fra 1987
af Kirsten Mouritsen

I 1987 skiftede Øster Dammen ejer 
og denne gang til Helle og Lars Bo 
Thomsen.
Helle er opvokset på en gård i Skibs-
by og derfor vant til livet på landet. 
Det lå dog ikke lige for at blive bon-
dekone, for som Helle siger: da jeg 
var 14 år, sagde jeg, at jeg aldrig 
nogensinde ville giftes med en land-
mand, fordi hjemme var jeg med til 
at hakke roer og det hadede jeg og 
jeg syntes, at hele sommerferien gik 
med det trælse arbejde – altså aldrig 
bondekone.  I stedet tog hun uddan-
nelse som farmakonom på apotek 

og dermed væk fra landet, meen så 
mødte hun Lars Bo og livsbanen blev 
ændret.
Lars Bo er fra Guldagergård på Mø-
gelhøjvej og også vant til fra barn 
at tage fat og hjælpe til med alt der-
hjemme på gården, så det lå i kor-

tene, at han blev ved landbruget. Han 
arbejdede i en lang periode med et al-
sidigt job som husbondafl øser. 
Helle og Lars Bo etablerede sig først 
i hus på Guldagervej, men det vare-
de ikke længe, inden de fi k lyst til at 
få deres eget og efter at have kigget 
på forskellige ejendomme faldt valget 
på Øster Dammen, som de før nævnt 
overtog i 1987. Gården var ved over-
tagelsen på 50 ha og med en svine-
produktion, men selvom der både var 
søer og smågrise og marken at passe, 
så fortsatte Lars Bo med at arbejde 
som husbondafl øser og Helle på apo-
teket. De gav sig dog ret hurtigt til at 
avle jordbær, for allerede i 1988 blev 
der etableret et lille stykke med jord-
bærplanter. Det udviklede sig med 
årene, så de i år 2000 var oppe på 8 
ha og der var 50 plukkere, der i sæ-
sonen kom hver morgen. Jordbærrene 
blev udfaset i 2006, hvor de købte bio-
gasanlægget. 
I 2001 og 2002 byggede de 2 nye slag-
tesvinestalde. Staldene blev dog lejet 
ud og de stoppede helt med at produ-
cere grise i 2008, for at have fuld fokus 
på biogasanlægget og for ikke have 
for mange grene at bevæge sig ud på.
Forud for afvikling af svineproduktio-
nen skete der det, at Hjørring Kom-
mune og Lars Bo i 2002 startede med 
planer om at etablere et biogasanlæg. 
På det tidspunkt kunne man ikke have 
større animalsk produktion på sin ejen-
dom end man havde jordtilliggende, 
der kunne aftage gødningen, men hvis 

det gik gennem biogasanlæg kunne 
man raffi  nere og separere gyllen og 

transportere det længere væk og der-

med ikke have behov for jorden til sin 

produktion. Siden er dette krav for 

jordtilliggende ændret, hvis bare man 

kan afsætte sin gylle til et biogasan-

læg, så er det dem, der sørger for af-

sætning af gyllen og man er dermed 

ikke afhængig af jordtilliggende  til sin 

animalske produktion længere.

 Opførelse af ovennævnte biogasan-

læg blev en realitet og GFE-Dammen 

stod færdigt i 2003. Det blev bygget 

på et areal ejet af Lars Bo, men lejet 

af kommunen. Biogasanlægget kom 

ikke til at fungere rigtigt og det endte 

som bekendt med, at de gav op og 

det lukkede i 2006.

Efter lukningen overtog Lars Bo GFE-

Dammen, der blev til det nuværende 

LBT Agro. Noget af det første, der 

blev gjort, efter biogasanlægget skif-

tede ejer, var at lukke separationsde-

len ned, for at undgå lugt. Det giver 

nok ikke så mange penge, siger Lars 

Bo, men hellere følge den sikre vej 

og så undgå lugt, hvad der blev/bliver 

gjort rigtig meget ud af. 

Det næste skridt var at lægge rør-

ledning til Hjørring for at afsætte og 

udnytte overskydende varme. I 2010 

begyndte de at arbejde med at få af-

sat gas til naturgas og i 2013, med 

hjælp og dygtig rådgivning af et 

svensk fi rma, kom de som det første 

biogasanlæg i Danmark til at levere 

gas til naturgas. I dag er der 14 anlæg 

i Danmark, der kører på den måde. 

Der var som før nævnt 50 ha. til går-

den ved overtagelsen i 1987, men 

der er senere købt en del ejendom-

me til så Øster Dammens jordtillig-

gende i dag er 300 ha samt 220 ha 

lejet.  Øster Dammenvej 45 blev 

købt i 2010, og 2 nabogårde mere 

blev købt i 2015. Øster Dammenvej 

45, var oprindelig en kvægejendom, 

men da Lars Bo og næste generation 

ikke har interesse for at arbejde med 

kvæg, blev det besluttet at fjerne alle 

de eksisterende bygninger og bygge 

stort til en kyllingeproduktion, for det 

passer fi nt i tråd med biogasanlæg-

get, hvor al gødning/strøelse fra kyl-

lingehusene går til biogasanlægget 

og varmen derfra går til kyllingerne.  

Øster Dammen 1987

Camilla i traktoren og Frederik foran i barnevognen
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Der blev i første omgang opført 3 kyllin-
gehuse. Disse blev bygget i 2011. Her 
skal så tilføjes, at sønnerne Frederik og 
Henrik er gået med i virksomheden og 
i skrivende stund tages to spritnye kyl-
lingehuse i brug, så der i alt er 11000 
m2 under tag. Der sættes 188.000 
kyllinger ind pr gang. Når der leveres 
kyllinger fra de 5 kyllingehuse fylder 
de 27 træk (store lastbillæs). Til sam-
menligning kan nævnes, at der kun er 
1 læs kylling møg fra hvert hus, når kyl-
lingerne er leveret. Den årlige kyllinge-
produktion på ca. 1.500.000 stk. 
De laver biogas af halm, græs (som de 
avler en stor del af selv) ensileret frø-
græshalm og selvfølgelig kyllingemøg. 
Der bruges også glycerin - et restpro-
dukt fra biodiesel.
Der bruges ca. 70-100 tons af en blan-
ding af ovennævnte produkter om året 
i anlægget – hensigten er at anlægget 
passer med produktionen i deres land-
brug. I gennemsnit går der 9 lastbillæs 
ind til biogasanlægget dagligt. De har 
selv 1 tankbil og 2 lastbiler. Alt bliver 
efterhånden fragtet på lastbil.
Der laves årligt 80 mio. kw. naturgas. 
En gennemsnitsfamilie bruger 5200 
kw., så produktionen i dag svarer til 
15000 familiers årlige forbrug. Derfor-
uden 4 mio. kw. varme og 4 mio. kw. 
strøm.
De er i alt 9 personer, der arbejder i 

virksomheden, hvoraf de 4 er Helle, Lars Bo og deres 
2  sønner Henrik og Frederik.
Helle arbejdede som før nævnt i starten på apoteket, 
men da børnene Camilla (1986), Frederik (1988) og 
Henrik (1992) var små og de havde de mange jord-
bær, var hun hjemme og som det ses af billederne 
var børnene med i dagligdagen, hvor de kunne. Da 
børnene blev større, var hun igen en tid på apoteket, 
men nu arbejder hun i virksomhedens kontor og alt 
muligt andet, hvor der er brug for hende derhjemme.
  Det var svært for dem at forestille sig, hvad det kun-
ne føre til, da de overtog det konkursramte biogasan-
læg i 2006 og efterfølgende kom til at levere varme til 
Hjørring og senere afsætte naturgas til nettet. Hvad 
de næste år vil føre til er endnu sværere at forestille 
sig, for lige pludselig ændrer krav og love sig. Der 
kommer ny teknologi og nye opfi ndelser, der gør at 
tingene skal gøres anderledes. Man må omstille sig 
ligesom samfundet indretter sig. Lars Bo`s svar på 
fremtiden er i al sin enkelthed – forandringsparathed 
og forandringsparathed.

Camilla med på mejetærsker.

Øster Dammen i dag med den fl otte have og biogasanlægget i baggrunden

Der er sket en udvikling fra mejetærskeren Camilla sidder på og til dette billede



       Lokalbladet               36

Hvor blev de af

Her fra min verden går
Vidste du, at man kan se alle 30 års lokalblade siden starten i 1989, på hjem-
mesiden www.poulstrup.net
På hjemmesiden fi ndes en imponerende lokalhistorisk digital samling af alle 
lokalblade fra 1989-2019, så kig forbi og se meget af det, der er sket i Vrejlev-
Hæstrup området i de seneste 30 år. Gå selv på opdagelse - det er en rigtig 
dejlig tur ned ad ”Memory Lane”. Se på billedet, hvordan du fi nder de mange 
lokalblade.
Hjemmesiden www.poulstrup.net indeholder også menupunkter med informa-
tioner om Poulstrup og omegn, kalender for aktivitetscenteret og information 
om, hvordan du lejer Poulstrups 10 fl otte tandemcykler.
Bliver du bidt af det lokalhistoriske, så besøg Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske 
Arkiv i østfl øjen på skolen i Poulstrup. Der er indgang fra parkeringspladsen 
ved hallen. Arkivet har åbent man-
dage fra kl. 16-18, og er også meget 
interesseret i dokumenter og eff ekter 
fra lokalområdet, så lad folkene fra 
Lokalhistorisk Arkiv kigge på tingene 
inden evt. du smider noget væk, som 
kan have lokalhistorisk interesse. 
Kontakt Lokalhistorisk Arkiv på tlf. 
98988063. 

Alle interesserede er 
også velkommen i min 
Facebookgruppe med 
hundredevis af gamle 
fotos og tekster om 
Poulstrup, set med hi-
storiske briller. Face-
bookgruppen hedder: 
Poulstrup historiske 
fotos

Henrik Hansen

Her fi nder du de mange Lokalblade
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Hvor blev de af



       Lokalbladet               38

Juleoptog
Den 8. december 
er der juleafslut-
ning i Poulstrup 
rideklub. 
Traditionen tro vil 
der være juleop-
tog, æbleskiver og 
gløgg.
Mere information 
følger på klubbens 
hjemmeside og 
facebook-side.

Fastelavnslegeaften
Pv Sport 81 arrangerer fastelavns-
legeaften i Poulstruphallen 

fredag den 21. februar 
kl. 18.00 til 20.00

Det koster 25 kr. 

PV Nytårs Cup 2020 
PV sport 81 arrangerer stort NytårsCup
Cuppen afvikles fredag den 10. januar og lørdag den 11. 
januar i Poulstrup hallen i rækkerne fra U6 til U13
Tilmelding senest 31. december 
Se mere på klubbens Facebookside PV81 Offi  ciel info-

side

Nytårs Cup 2020
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Nyt fra sognene

Røverhistorier fra alverdens 
støvede landeveje
Skal man være røver for at fortælle røverhisto-
rier? Næh, men det hjælper, hvis man har rejst 
rundt i verden og har set, oplevet og mødt lidt af 
hvert. Det har Jan Tvernø – eventyrer og iværk-
sætter, og nu fortæller han om sine mange rej-
ser og de mennesker, han har mødt på alver-
dens landeveje og midt ude i ingenting.
Han er så god til det, at du helt glemmer, at du 
ikke selv var med på turen. Men du ville ønske, 
at du var!

Hør om hvordan man takler to sikkerhedslan-

dinger på Papua Ny-Guinea og om mødet med 

bjerggorillaer i Uganda. Du får også gode råd 

til hvad man tager med som værtindegave, når 

man er på besøg hos nomader i Mongoliet, og 

du får indsigt i hvilke tanker man gør sig, når 

man står på toppen af Perus højeste bjerg og 

ved, at man stadig mangler den farligste del af 

turen – at komme sikkert ned igen.

Foredraget giver dig kort sagt en oplevelse ud 

over det sædvanlige, der bakkes op af Jans 

egne fantastiske fotos.

Jan ”Lama” Tvernø har de seneste ti år drevet 

rejsebureauet Happy Lama Travel, der arran-

gerer rejser ud fra fi losofi en om, at hvis der 

er en plet på et landkort, så kan man komme 

dertil og eksistere. Det har givet Jan en masse 

spændende og bizarre rejseoplevelser, som 

han gerne fortæller om på en levende, informa-

tiv og underholdende facon.

”På mine rejser har jeg altid stræbt efter at op-

leve det ekstraordinære. Jeg har altid opsøgt 

det højeste bjerg, den mest støvede vej, den 

fjernest beliggende landsby, det højeste bjerg-

pas og andre spektakulære steder. Jeg er ty-

pen, der uvilkårligt drejer til højre fra hovedve-

jen, hvis sidevejen fortaber sig i horisontens 

intethed.

Passionen for det bemærkelsesværdige og 

ekstraordinære rejsemål er en meget stor del 

af min rejsefi losofi , og jeg arbejder konstant på 

nye rejseidèer”

Menighedsrådet inviterer 
til et spændende foredrag

Mandag den 3. februar 2020 kl. 19.00 

i auditoriet på 

Poulstrup Friskole

Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå
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Vi flytter til Harken, på Rærupmarken 
3, den 1. februar 1985. Carsten har en 
søn Michael, der dengang var 12 år, 
og den 27. februar 1985 bliver vi første 
gang forældre sammen til vores datter 
Maj. Vi blev gift og holdt barnedåb den 
4. maj 1985 i Horne kirke. Vi fik des-
værre ikke fik lov til at beholde Maj. Hun 
blev 11 mdr. gammel. Den 1. december 
1986 bliver vi igen beriget med en dat-
ter Anja, og hun bliver storesøster den 
10. januar 1989 til endnu en dejlig pige, 
Line. I dag her vi også 3 skønne sviger-
børn og 6 børnebørn, som vi har stor 
glæde af.  

Lidt om Carsten: 
Født den 29. marts 1949 på Sjælland. Kom til Nordjylland 
i 1964. Efter forskellige sælgerjobs endte jeg som sælger 
for firmaet Beiersdorf, der primært omfatter salget af Ni-
vea-produkter. I 2011 havde jeg 25 års jubilæum ved selv-
samme firma, og jeg gik på pension som 67-årig i 2016. 
Min fritidshobby, sideløbende med mit arbejde, var dom-
mergerningen inden for fodbold og håndbold, som jeg be-
skæftigede mig med fra 1979 til 2016. For nuværende er 
jeg beskæftiget i Føtex, hvor jeg sælger vin samtidig med, 
at jeg stadig har nogle opgaver fra mit gamle virke som 
sælger hos Nivea.  

Lidt om Hanne: 
Født den 16. juli 1960 i Kaas og opvokset i Horne ved Hirts-
hals. Jeg startede mit arbejdsliv som ufaglært sygehjælper 
på Lynggården i Hirtshals i 1978, og jeg blev uddannet som 
sygehjælper i 1986. Indtil 2001 arbejdede jeg i dagvagt, 
men derefter skiftede jeg til fast  nattevagt, både på rehabi-
litering og somatiske pladser. Den 11. december 2018 hav-
de jeg 40 års jubilæum på Lynggården, og jeg fik overrakt 
Dronningens fortjenestemedalje. Jeg er stadig aktiv på ar-

Rærupmarken 3

bejdsmarkedet på samme arbejdsplads 
i nattevagt. I min fritid bruger jeg meget 
tid på familie, venner, børnebørn, gå- og 
cykelture, Loop og håndarbejde.  

Fælles: 
Vi elsker at campere, som er vores pri-
mære ferieform, hvilket også er til glæde 
for børn og børnebørn. Vi nyder at bruge 
vores tid på hus og have og har måske 
mere sorte fingre end grønne. Herud-
over har vi de seneste 28 år haft stor 
fornøjelse med at stå for/arrangere B-
bal i Harken Hallen, sammen med gode 
venner, og det fortsætter vi med, også i 
2020.  

Michael: 
Michael er født den 6. januar 1973 og er Carstens søn. 
Han er gift med Anna og har to dejlige piger. Aya på 14 
år og Lea på 11 år. De bor i Frejlev ved Aalborg. Michael 
arbejder som CAD konsulent ved NTI A/S. Anna arbejder 
ved Forlaget Edutasia der udvikler og underviser i diverse 
kurser henvendt til ledige. Pigerne går i henholdsvis 8. og 
5. klasse på Frejlev skole. 

Hanne og Carsten

Michael og Anna med Aya og Lea

Hvor blev de af
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Hvor blev de af

Anja: 
Anja er født den 1. december 1986. Hun har gået på 
Vrejlev Hæstrup skole fra 1992 til 2002. I den tid spil-
lede hun håndbold i Harken HUGF sammen med alle 
pigerne fra klassen, og flere af dem inkl. Anja, fortsatte 
sporten i Tårs. Fra 8. klasse startede Anja i Ungdoms-
skolen og begyndte til revy, som hun stadigvæk, ved 
lejligheder, optræder med. Hun har haft forskellige fri-
tidsjobs på bl.a. Landbonords Restaurant og i A-Z Hjør-
ring. Efter 10. klasse i Hjørring, fortsatte hun på Hjørring 
Gymnasium, hvor hun blev student i 2006. Efter endt 

studentereksamen tog hun en kort handelsuddannelse 
på EUC Nord og kom derefter i lære i A-Z Hjørring. Efter 
knap 15 år i butik, har hun nu skiftet spor og er på nuvæ-
rende tidspunkt ved at uddanne sig som lægesekretær 
ved Regionshospital Nordjylland. Anja er godt gift med 
Jonas, som er født og opvokset i Poulstrup. Han er ud-
dannet mekaniker og er ansat på værkstedet ved Arriva 
Service i Aalborg. De har to skønne piger, Olivia på 9 
år og Alberte på 5 år. Pigerne slægter begge forældre 
på, og har deres daglige gang på Poulstrup Friskole og 
Børnehus i henholdsvis 3. klasse og børnehave. De bor 
på en ejendom i Ilbro. 

Line:
Line er født den 10. januar 1989. Hun har gået på Vrejlev 
Hæstrup skole fra 1995 til 2005. I den tid spillede hun 
fodbold i Harken HUGF sammen med pigerne fra klas-
sen. I 8. klasse fik hun fritidsjob i A-Z Hjørring, hvor hun 

arbejdede i flere år. Efter folkeskolen tog Line sin stu-

dentereksamen på HHX EUC Nord i Hjørring. Hun blev stu-
dent i 2008. Efter sin studentereksamen arbejdede hun i 1 
år, først i Matas Metropol, og efterfølgende i A-Z Hjørring. I 
2009 blev Line ansat som fi nanselev i Nordjyske Bank, hvor 

hun blev udlært i 2011. Hun blev ansat som kunderådgiver 

i selvsamme pengeinstitut. Hun afsluttede akademiuddan-

nelsen i finansiel rådgivning i sommeren 2014. Efter 6 år 

hos Nordjyske Bank, blev Line i 2015 ansat som bankrådgi-

ver i Jyske Bank, Hjørring, hvor hun i dag har sit virke. Line 

er godt gift med Frederik siden januar 2017 - de mødte hin-

anden i 2007. Frederik er født og opvokset i Hjørring, han er 

selvstændig tømrer og medejer af Hjørring Tømrerforretning 

ApS. De har 2 skønne børn, Søs på 5 år og Vester på 1 år, 

som går i henholdsvis børnehave og vuggestue i Hjørring. 

De bor i en vil-

la ved Hjørring 

Bjerge.

Anja og Jonas med Olivia og Alberte

Line og Frederik med Søs og Vester

Hanne og Carsten med døtrene Line og Anja
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•  Etablering og oprensning af 

søer

• Oprensning med lang arm

• Mobil knusning

• Sortering

• Nedbrydning

• Entreprenørarbejde

• Kystsikring

• Maskinudlejning med fører

• Håndtering af forurenet jord

• Anlæg af ridebaner

• Sandpuder

• Regnvandsbassin

• Anlægsarbejde

• Indkørsler og have

• Arbejde med 

   minigraver mm.

• ...og meget mere!

ENTREPRENØRARBEJDE 
FOR BÅDE PRIVATE OG ERHVERV
Ring og få en uforpligtende snak om din næste entreprenøropgave

INGEN OPGAVER ER FOR STORE OG INGEN ER FOR SMÅ
Entreprenør P. Johansen har mange års erfaring 
indenfor entreprenørbranchen. Vores opgaver 
strækker sig lige fra entreprenørarbejde og ned-
brydning til knusning og sortering af materialer. 

Hos os er en aftale en aftale. Vores kunder er altid 
i fokus, og vi bestræber os på at holde vores høje 
kvalitetsniveau igennem alle opgaver. Gennem 
årene har vi løst mange opgaver, store som små, for 
såvel kommuner som private. 

Vi har mange forskellige entreprenørmaskiner, og 
udstyret til at løse alle slags opgaver. En af vores 
primære opgaver er nedbrydningsarbejde, hvor vi 
vælter huse, sommerhuse og fabrikker.   

Alt dette sker naturligvis med dette rette udstyr og 
efter alle de korrekte miljømæssige reglementer.
Vi laver blandt  andet sandpuder til nybyggeri og 
udfører også anlægsarbejde i form af f.eks. eta-
blering af byggegrunde, parkeringspladser, veje, 
terrasser, indkørsler osv. 

Vi har også maskiner og kompetencerne til 
oprensning af søer og vandhuller, så du er sikret en 
god vandkvalitet samt vandcirkulation. 

RING 2334 9755  
 - OG FÅ ET TILBUD PÅ  

DIN NÆSTE OPGAVE

GRÆSHEDEVEJ 180, 9800 HJØRRING

MAIL: PETERBJOHANSEN@HOTMAIL.COM

WWW.ENTREPRENOR-JOHANSEN.DK

Salg af sand, sten, 

grus, jord samt 

knust beton
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AARUP AUTO
Hella Service Partner

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

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

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

Kontakt Grethe Thomsen 98 98 82 87 
for udlevering af nøglechip

HARKEN PRIVATE 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

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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Kommunegården
Henning Risom Christensen

Vrejlev Kirkevej 60, Vrå
Tlf. 40 63 60 63

Græsslåning – Hækklipning – 
Greb – Skovl 

Pallegaff el - Minigraver - Traktor

Lynet tilbyder alle former for rengøring,blandt andet 

sommerhusrengøring, hovedrengøring, samt 

almindelige rengøringsopgaver.

Uforpligtende tilbud gives gerne på

tlf. 60 77 86 14
Mette Mikkelsen 

Se mere på 

www.lynet.nu

Nedre Byvej 19 - Poulstrup - 9760 Vrå

Tlf. 98 98 80 09  
thomas@poulstrup-vvs.dk

www.poulstrup-vvs.dk

• VVS OG BAD

• NATURGASANLÆG

• STOKERANLÆG

• SOLVARME

• BLIKARBEJDE

• VARMEPUMPER

• ENERGIOPTIMERING

Vi udfører både store og små  

opgaver for private og erhverv.

Vi står til rådighed for vore kunder 

med rådgivning og gode ideer.

Hedevej 30 · Hjørring · Tlf. 98 92 15 04

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

Hold festen i

Poulstrup 
Forsamlingshus
Kontakt 2311 6549
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Vrejlev Hæstrup Hallen
Lej hallens  cafeteria til din næste fest - 

fødselsdag - børnefødselsdag

Kontakt 
Marianne Stokbro for aftale 

om leje tlf 98 98 81 07

Oliefyr - kedler - olietanke  
varmekanoner - varmeanlæg  

fastbrændsel - reparation

Harken Varmeservice ApS er din 

lokale oliefyrsmontør til bolig og erhverv

Edithsvej 7
9800 Hjørring

Tlf. 23 35 82 60

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

Uforbindende tilbud 
gives gerne

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

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

www.pst-poulstrup.dk

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

mail: info@euro-plast.dk

• Reparationer
• Nybygninger
• Landbrug
• Industri
• EDB
• PLC

KØB OG SALG

AF FAST EJENDOM

UØNSKEDE GÆSTER
Kontakt 

Hjørring Skadedyrservice
på 21 15 52 40

• Myrer
• Sølvfi sk
• Gnavere
• Muldvarpe
• Husmår
• Væggelus
• Kakerlakker
• Desinfi cering efter skadedyr
• og lignende

Bispensgade 115 - 9800 Hjørring
Telefon 98 92 48 66
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John K Esben Kirsten Helle Søren John

Vi tager hånd om

dig og dine kære

TILLID

GENNEM

30 ÅR

Frederikshavnsvej 58 · 9800 Hjørring

Telefon 98 90 15 11

www.baggesen.dk · Døgnvagt

Nyere brugte biler
Se bilerne på

www.poulstrupauto.dk

Gammel Rønnebjergvej 8
Poulstrup
9760 Vrå

Import
Plastvinduer og døre

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

Kvalitet til lavpris med garanti

Træpiller til stokerfyr leveres billigt
Tlf. 28 18 13 33
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Aalborgvej 602, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 62 15

www.verasvine.dk

ØRUM SMEDEN

Vrejlev Klostervej 310
9830 Tårs

Tlf 98 98 82 32

Landbrugsmaskiner
din forespørgsel er vores udfordring

v/Sonja Larsen

Engager 1 - Poulstrup

Tlf. 98 98 85 22

Onsdag lukket
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Svenstrupvej 131 9760 Vrå

Tlf. 28 30 80 72
Tilbygning - Nybygning - Ombygning
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Vrå Optik Aps
v/Nina Malkin

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

mail@vraaoptik.dk
www.vraaoptik.dk

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

www.vraa-maskinstation.dk

Et godt sted til land og by

Interiør og 
kunsthåndværk

produceret af 
unge med særlige behov

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

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
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Lokalbladets vejviser

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

  

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

Foreningsstof

Aktivitetshuset           IngeLise Andersen, Gl. Rønnebjergvej 9 .................................98 98 80 11
Børnenes jord            Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej  9760 Vrå .......................40 86 88 78
HUGF                        Flemming Jensen fje@eucnord.dk...........................................52 99 84 34  
KFUM-Spejderne      Mette Karlsen, Hellumvej 87, 9740Jerslev................................26 71 55 99
Kloster MC                Finn Pedersen - v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk .....................61 36 34 90
Møllehaven               Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring ..........72 33 45 31
Poulstrup Borgerforening 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
                   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

Lokalbladet
Lokalbladet er et upolitisk sogne-
blad, der udgives af en kreds af 
foreninger og institutioner i  
Vrejlev-Hæstrup området. 
Bladets formål er at formidle 
nyhedsstof fra området, at støtte 
og synliggøre foreningslivet og 
lokalsamfundet udadtil og 
anskueliggøre lokalhistorien.  
Bladets økonomi  bygger  på  
brugerbidrag fra læserne, 
foreningsstøtte, sponsorer og 
annoncører. 
STOF TIL 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

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

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

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

Stof til nyhedsdelen og 
aktivitetskalenderen kan
løbende indsendes til
poulstrup.net@gmail.com 

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
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Forenings vejviser

Skole og daginstitutioner:
Poulstrup Friskole og Børnehus Poulstrup Skolevej 3,   ..........................................71 99 71 03
Skoleledelse: Skoleleder Kristian Bertelsen.................................71 99 71 03
  Afdelingsleder Børnehuset Karen Risborg.............71 99 71 03
Bestyrelsen: Formand Lasse Ø. Nielsen....................................21 15 07 65
Medlemmer: Tommy Rømer, Per Birkbak, Thomas Andersen, 
  Jesper Thomsen, Pernille Mølbjerg, Kristian Krøgholt
Støtteforeningen f. Friskolen: Formand Thomas Kortegaard................................

Tårs Skole Vrejlev Klostervej 8, 9830 Tårs..............................72 33 39 60

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

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

Kirkerne

Vrejlev kirke:  Vrejlev kirkevænge 1, 9760 Vrå
Hæstrup kirke:  Rakkebyvej 21, 9800 Hjørring
Sognepræsten                 Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå ....................98 98 60 43
Kirkesanger                             Rune Møller Nielsen, Bispensgade, 9800 Hjørring
Organist                                   Lene Rom Frederiksen, Vingevej 17, 9480 Løkken .........30 12 90 81
Kirkebil                                    Henny Thomsen................................................................ 24 65 98 33
Vrejlev-Hæstrup Kirker:           Kirkegårdskontoret .......................................................... 98 98 83 60
Kirkegårdsleder                      Jan Bjergene Christensen,Tårsvej 23, Lendum,9870 Sin. 23 83 14 50
Servicemedarbejder                Inger Hansen, Byager 17,  9760 Vrå.................................61 28 97 00
Menighedsrådet                      Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring...............20 80 49 28

Foreninger - Formænd

Børnenes Jord                    Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 14, 9760 Vrå  .............40 86 88 78
Støttefor. for skolen            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- Østfl øjen
    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.




