
33. ÅRGANG 2021 - NR. 4
 DECEMBER 2021 - JANUAR - FEBRUAR 2022

For Vrejlev-Hæstrup sogne

Lokalbladet

Aktivitetscenteret på tur Møllehaven gik i fi sk Spejderne i Sommerland



  2  Lokalbladet 

Opslagstavlen

Fællesskabs-eftermiddage 

FØRSTE FREDAG I MÅNEDEN 

kl. 14.00 i Sognehuset
Udebliver Lokalbladet: 
Ring tlf. 61 28 97 00

Kun for mænd 

FØRSTE TIRSDAG I MÅNEDEN

 kl. 14.00 i Sognehuset

Forsamlingshuset

Poulstrup

Banko:

hver torsdag kl. 19.30:

Præmiewhist: 

hver tirsdag kl 19.00

      

Lokalbladet
udkommer næste gang

 1. marts 2022 ( uge 9)
Sidste frist for indlevering

af stof til Lokalbladet er

15. januar 2022

Aktivitetscentereter åbent som det plejer
  

Kirkens infoside 
se side 20

PV Sport 81
Crossdance:

Tirsdag 18.30-19.30
Crossdance Power:
Torsdag 18.30-19.30

Opfordring til vore annoncører: Sker 
der noget nyt i dit fi rma, eller måske 
har du en begivenhed der er værd at 

omtale, så send dit indlæg til 
lokalbladet9760@gmail.com

Harken UGF
Yoga i Harken HallenMandag 18.45 - 20.00

  

Morgensang i Vrejlev kirke
Tirsdag den 7. december

Kl. 8.30

Med efterfølgende kaffe/the og 

rundstykker i Sognehuset
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Bidrag til Lokalbladet
I årets første nummer af Lokalbladet - havde vi vedlagt et 
girokort - det kan bruges hele året.... Alle bidrag modtages 
med stor tak. Også en kæmpestor tak til alle vore annoncø-
rer for de annoncer der er tegnet

Du er altid 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 ud-
kommer, 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: Rideklubben holdt hyggelig grillaften for 

store og små.

Blad nr. 4 for 2021 er nu afl everet i postkasserne, og der var 
stof nok til 48 sider.
Husk  - vi samler alt materiale, både tekst og fotos, via vores 
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 denne 
mailadresse, iøvrigt er du altid velkommen til at kontakte en 
af vore meddelere, hvis adresser er opført sidst i bladet. De 
vil gerne være behjælpelige med indsendelse m.m.

Redaktionen ønsker alle vore læsere en 
glædelig jul og et godt nytår -

tak for de mange dejlige indlæg vi har fået i årets løb

Fra redaktionen

Tidspunkter for udgivelse af 
Lokalbladet i 2022

Lokalbladet vil blive 
omdelt i følgende uger:

Blad nr. 1 uge 9 (ca. 1. marts) 
Blad nr. 2 uge 22 (ca. 1. juni)

Blad nr. 3 uge 35 (ca. 1 september)
Blad nr. 4 uge 48 (ca. 1. december)

Lokalbladet 
for Vrejlev-Hæstrup Sogne

Mangler Lokalbladet
i din postkasse?
Vi får ind imellem beskeder fra beboere i sognene, om 
at Lokalbladet ikke leveres som forventet.
Vi har været i kontakt med Nordjyske Distribution, som 
står for langt hovedparten af omdelingen. 
Her har vi fået oplyst at såfremt man (kun) har fra-
valgt reklamer (reklamer nej tak) skal man have Lo-
kalbladet leveret i postkassen. Kontakt os hvis bladet 
mangler.
Har man derimod fravalgt både reklamer og ugeavi-
ser, så bliver Lokalbladet desværre ikke leveret med 
Nordjyske Distribution.
Da vi jo efterhånden lever i en digital verden, vil der 
formodentlig fremover være fl ere der fravælger rekla-
mer og ugeaviser. 
Hvis du har fravalgt ugeaviser, så kan vi kun opfordre 
til selv at hente et eksemplar i våbenhuset ved Vrejlev 
Kirke.  
Bladet vil desuden være tilgængeligt i en digital ud-
gave på www.poulstrup.net

Redaktionen
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Den 9. august åbnede vi igen efter endt 
nedlukning, så nu er vi i gang med de for-
skellige kreativiteter igen, og vi vil rigtig 
gerne se både gamle og nye personer, så 
kom endelig og se hvad vi hygger os med.

Nyt fra Aktivitetscenteret

Onsdag den 13. oktober havde vi genåbningstur. Først med kaff e og 
boller og kringle på Skovsgård Hotel, hvor chefen fortalte om hvordan 
det var startet. Dernæst kørte vi til Vejlerne, det er jo altid en oplevelse.
Bagefter skulle vi til Feggesund kro, hvor der blev serveret ål ad libi-
tum, og nogle af os fi k wienerschnitzel. 
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Helt igennem en pragtfuld tur, og 
mange tak til Hirtshals Turistfart for 
en dejlig tur.
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Denne pris uddeles hvert andet år til 
nybyggeri, anlæg eller design i høj 
arkitektonisk kvalitet. I år var der 12 
spændende og meget forskellige pro-
jekter med i opløbet. Afsløringen af 
vinderen skete ved et festligt arran-
gement i Kornets Hus den 7. oktober. 
Kornets Hus var en svær konkurrent 
for de andre projekter og løb da også 
af med vinderprisen. Desuden var 
der hædrende omtale af 3 af de øv-
rige projekter nemlig Stakladen ved 
Tolne Skovpavillon, Byhus og gam-
mel Smedje i Løkken og Vandtårnet 
i Tårs.
Kornets Hus har allerede, selvom det 
først åbnede i maj, høstet stor aner-
kendelse med fl ot omtale i mange af 
landets førende dagblade. I blandt 
andet et uddrag af Berlingske hedder 
det: Det er den norske mesterarki-
tekt Reiulf Ramstad, der har stået for 
formgivningen, og den har han ramt 
lige i kornet. Det er fortryllende – som 
Ramstads udsigtspunkter langs de 
norske kystveje – at formgivningen 
virker både artistisk, dybt original og 
helt ligetil på en og samme gang. Den 

Hjørring Kommunes Arkitekturpris 2021 gik til Kornets Hus

Fra venstre borgmester Arne Boelt, arki-

tekt Reiulf Ramstad, centerleder Johannes 

Haandsbæk Vestergaard og idemanden til 

Kornets Hus Jørn Ussing Larsen.

Udstilling af forskellige 

kornsorter – alle dyrket i 

kornhaven i sommer, hvor 

der var 3 sorter vinterspelt, 

3 emmer, 1 enkorn, 3 rug, 

5 hvede, 2 havre, 2 byg. 

Der er heldigvis sat navne 

på buketterne. Foruden før-

nævnte har der også været 

dyrket 3 slags majs og 3 

sorter hirse i kornhaven.

slags kvaliteter har kun den 
største kunst, mærkelig og 
selvfølgeligt på samme tid. 
Helt uventet, helt originalt og 
helt naturligt. Sådan er Kor-
nets Hus. 
Kornets Hus har siden åb-
ningen i foråret haft besøg 
af over 10.000 gæster, hvor 
der er budt på bagekurser, 
weekend brunch, teambuil-
ding-arrangementer, fore-
drag om kornets historie og 
rundvisning i husets spæn-
dende kornudstillinger samt 
i kornhaven.
Blandt de besøgende har 
der også været interes-
serede arkitekter og nu er 
Kornets Hus kommet i inter-
nationalt søgelys med no-
minering til Europas fi neste 
arkitekturpris Mies van der 
Rohe-prisen. Den uddeles 
hvert andet år og betragtes 
som ”arkitekturens Oscar”. 
Det er en stor anerkendelse 
at blive nomineret til denne pris, der 

betragtes som en af de 
vigtigste internationale 
arkitekturpriser. Der må 
dog væbnes med tålmo-
dighed, vinderen kåres i 
april 2022.

Kirsten Mouritsen

Nyt fra sognene
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Der har længe været ønske om at få 
mulighed for at fl ytte salget af pølser, 
drikkevarer m.m. ud fra cafeteriet, 
og ud på stadion i forbindelse med 
afvikling af hjemmekampe i Harken. 
I den forbindelse søgte HarkenUGF 
fodbold, HUGF Fonden om midler til 
at få en salgsvogn til opstilling på sta-
dion.
Der blev bevilliget 16.000,00 kr fra 
fonden til projektet og det blev sat i 
gang. Arbejdet med vognen er pågået 
hen over sensommeren og efteråret, 
og vognen vil være klar til kommende 
sæson. Den er bygget på en gammel 
boogietrailer, så den kan være mobil 
og fl yttes rundt på anlægget. Så fra 
sæsonstart 2022, vil der være mulig-
hed for at købe lækre stadionplatter 
under hjemmekampene ude på sta-
dion.

Flemming Jensen.

Yoga
Som noget nyt i HarkenUGF er der 
kommet yoga hold om mandagen. 
Vi har længe ønsket det, men der er 
rift om instruktørerne. Så vi søgte på 
FB (igen), og vi var så heldige, at der 
var 3 der henvendte sig til os, luksus! 

Valget faldt på Kristina Hansson og 

det er vi meget tilfredse med. Der er 

efterårssæson og forårssæson, og vi 

Ny salgsvogn på Harken stadion, EXPERT Fugen Arena.

er parate til at lave fl ere hold, hvis behovet 

kommer.

Senior aktivitet
VI har nogle fl ittige senior, Hanne-Lise og 

Henny, som har stået for Krolf, både før 

og efter sommeren 2021. Da det blev for 

koldt til at være ude, startede de 

vinter aktiviter op i hallen. 

Vi har nogle dejlige lokaliteter 

til alverdens spil, der skal bare 

komme ideer på banen, så ser 

vi om det kan gennemføres……
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År 2021, har som alle andre steder 
været præget af corona/Covid-19.
Det var en stor udfordring for klubben. 
Ligesom det har været for rigtig man-
ge andre fritidsklubber.
Vores 1. sæson 2021 startede først d. 
8. marts. Vi plejer ellers at starte lige 

efter nytår.
Når vores 1. sæson 2021 først star-
tede d. 8. marts, betød det at vi først 
kunne sende opkrævninger ud og få 
indtægter i klubben igen i april må-
ned. Fire måneder uden indtægter.
I rideklubben var udfordringen at, vi 
gerne vil holde priserne nede. Ridning 
skal være for så mange som muligt.
Så vi havde ikke en lækker opsparing, 
vi kunne fodre dyr med.
Samtidig havde vi stadig en lille bon-
degård, der skulle køre og passes, 
med de udgifter det nu engang tager 
med sig. Vi havde stadig skoleponyer, 
der skulle fodres, have dyrlæge, smed 
mm. Det var en udfordring og har gi-
vet bestyrelsen sved på panden.

Men vi har en fantastisk bestyrelse. 
Vi hygger os når vi mødes. Der er 
god stemning. Vi griner virkelig me-
get i hinandens selskab. Vi brænder 
for klubben sammen. Det giver en 
uhyggeligt meget som menneske at 
udrette noget frivilligt sammen.  At se 
klubben vokse og blomstre.
- Og den helt store gevinst er, at se 

børnene og de unge mennesker, når 
tingene går op i en større enhed og de 
vokser med de opgaver de får i klub-
ben. Når de står med favorit-ponyen i 
den ene hånd og den roset i hånden, 
de har vundet og kæmpet for. Det blik 
og de smil. Det er værd at kæmpe for. 
Vi skal takke alle vores medlemmer, 
som har holdt ved og støttet klubben 
i 2020. Vi ved der var mange nedluk-
ninger og undervisning der blev af-
lyst. Tak fordi I holdt fast.
Tusind tak til de frivillige som gang på 
gang stiller op i klubben til arbejdsdag 
og støtter op om vores arrangemen-
ter og kommer fl uks, hvis vi har brug 
for hjælp og lokummet brænder. Tak 
til jer.

Alle jer er med til at løfte i fl ok 
og få klubben til at køre og giver 
bestyrelsen krudtet til endnu 
engang at lave et års-program 
med arrangementer og hygge.
Og der blev virkelig hygget, da 
vi endelig måtte ses i klubben 
igen og det er alligevel blevet 
til en del arrangementer i 2021. 
Selvom vi kom sent ud af start-
hullerne.
28. april holdt. vi generalfor-
samling. Én lille én. Der kom 
ikke så mange. Men folk var 
nok ikke kommet ud af hulen 
endnu. Vi håber på fl ere del-
tagere til generalforsamlingen 
2022.

Sommeren har haft en del arbejds-
dage. Vi havde søgt midler til ny be-
plantning omkring klubben. Så der er 
blevet plantet en del nye læbælter. Vi 
har ligeledes haft et stort projekt i at 
sætte nye foldhegn op i hele klubben. 
Det er midler vi søgte hjem i 2019. 
Men projektet er først blevet færdigt 

her i sommer. Det er blevet virkelig 
godt. Tusind tak til alle de fl ittige hjæl-
pere.
Der er blevet holdt et par hyggelige 
grillaftner hen over sommeren og 
der har været en enkelt udfl ugt i det 
grønne på hesteryg. Her mødtes ryt-
terne i Tranget og rideturen gik i skov 
og bakker. Der blev sluttet af med bål 
og snobrødshygge og en ordentlig 
tordenbyge.

Sommerlejr
Vores største arrangement må være 
vores sommerlejr 2021
Det var d.25.26 og 27. juni.
32 glade og forventningsfulde børn 
i alderen 5 til 16 år gav den gas i 
klubben. Det var med overnatning 
og mange sjove oplevelser. Der blev 
redet kæpheste-spring-konkurrence. 
Der blev løbet natløb og lavet sno-
brød til klokken var alt for sent. Men 
hvor blev der virkelig hygget.
Sommerlejrens største oplevelse var 
udfl ugten om lørdagen. Her blev vi 
hentet med bus fra klubben om for-
middagen. Turen gik til Skallerup klit 
Ridecenter hvor de største ryttere 
kom på en lang ridetur på strand og 
i natur. De mindste ryttere kørte med 
bussen lidt videre og kom med en tur 
i Fun-Park i Hirtshals, hvor der virke-
lig blev hygget. 
Denne dejlige udfl ugt kan vi takke Vrå 
Rideklub for. De var så fantastiske at 
give Poulstrup en gave på 15.000 Kr. 
som skulle gå til en oplevelse til bør-

Nyt fra Rideklubben
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nene. 
Derudover blev der søgt midler til ar-
rangementet ved kommunen. Det gjor-
de det muligt at afholde arrangementet 
til en ualmindeligt billig selvbetaling for 
deltagerne i år.
Undervisningen har kørt igennem hele 
sommerferien i klubben. Det har givet 
en masse oplevelser, hygge og aktivi-
tet i og omkring klubbens faciliteter og 
rytterne er blevet virkelig dygtige.
Efter sommerferien har en del af klub-

bens medlemmer været til en del stævner og taget 
mange fl otte rosetter og placeringer med hjem.
Efteråret byder på en fi lmaften i klubhuset og der 
skal også rides et knæk cancer ridt, hvor der bli-
ver tjent penge ind til knæk cancer.
I december skal vi holde et lille træningsstævne 
for klubbens egne ryttere og der skal også holdes 
juleafslutning, som vi plejer.

Alice Nielsen
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Her på Poulstrup Friskole og Børnehus 
har vi vores egen fl askeautomat. Pen-
gene vi får ind på pant, går ubeskåret til 
børnene og bliver løbende brugt i forhold 
til hvad der ønskes. Eftersom nye moon-
cars efterhånden stod højt på ønskesed-
len, var det ikke svært at vælge hvad 
de seneste indsamlede penge skulle 
bruges på, nemlig tilskud til nye køre-
tøjer i skolegården, som er til glæde for 
både store og små her på stedet. Udover 
mooncars har vi indkøbt udstyr til ”Bak-
ken” på sportspladsen, som vil gøre det 
muligt for børnene at kælke på bakken, 
selvom der ingen sne er. Planen er at 
det nye ”kælkeområde” skal være klar til 
brug i starten af det nye år, til stor glæde 
for alle samt børnene i lokalområdet. Så 
har I lyst og mulighed for at donere jeres 
fl asker i vores fl askeautomat, er I der-
med med til at glæde store og små her 
i Poulstrup. Flaskeautomaten fi nder I til 
venstre i vores skolegård, hvor der er to 
huller til henholdsvis glas og plastisk. 
På forhånd tak for støtten til både nye og 
gamle donationer

Mille Høtoft Kristiansen

Flaskedonation til Poulstrup Friskole og Børnehus. 
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Martin Røntved Povlsen fra Poulstrup 
overtog Scandiavagt i starten 2021, 
og nu er den første af fi rmaets biler 
blevet ”iklædt” nye fl otte farver og 
logo´er med det nye navn MP Vagt-
center. 
Martin driver sit vagtselskab fra pri-
vatadressen i Poulstrup, men har 
hele Nordjylland som sin arbejds-
plads. Firmaet tilbyder en lang række 
tjenester som runderingsvagt, fast-
vagt, eventvagt, hundevagt, service-
vagt, alarmudkald og Guardeye video 
alarm, som stopper tyven inden ind-
bruddet. 
Martin Røntved Povlsen og MP Vagt-
center kører desuden alarmer for 
mange alarmselskaber i Danmark, 
og tilbyder uvildig rådgivning til folk, 

Martins vagtselskab i nye fl otte klæder

der vil have installeret alarm eller vi-
deoovervågning.
Martin Røntved Povlsen oplyser at 
fi rmaet har døgnvagt og har skarp 
fokus på kvalitet, service og fremto-
ning kombineret med lokalkendskab 
og engagement. MP Vagtcenter er 
autoriseret vagtselskab med ISO 
9001 certifi cering og godkendt med 
Politiets Vagtgodkendelse 2020. Per-
sonalet er uddannet og godkendt 
vagtpersonale, og er desuden uddan-
net hundevagt med egne godkendte 
hunde.
Det tidligere vagtfi rma Scandiavagt, 
som Martin overtog i starten af 2021 
udfases nu, og overtages af MP Vagt-
selskab. 

Telefonnummeret er dog stadig 98922212 og fi rma-
ets nye hjemmeside kan besøges på 

www.vagtcenter.dk 
Martin Røntved Povlsen er far til tre, og er bosid-
dende i Poulstrup, hvorfra det nye vagtselskab dri-
ves. 

Henrik Hansen
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I september måned har vi arbejdet med fi sk.
På Sommerfuglen og Humlebien har vi haft gang i mange æste-
tiske læringsprocesser. Der er blandt andet lavet en kæmpe 
fi sk ud af papmaché og vi har pyntet hele børnehaven op med 
fi sketing. Der hænger fi skenet rundt omkring med børnenes 
hjemmelavede fi sk, redningsveste og fi skekasser.
Børnene har ligeledes lavet deres egne fi skestænger og fi ske-
dam.

Møllehaven er gået i fi sk…….
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Vi var så heldige at vores forældre og bedsteforældre leverede 
en masse fi sk som vi kunne få lov at skære i og undersøge.

Midt i september havde vi landsdækkende “sildens dag” her 
i Møllehaven. Vi smagte og lavede selv en masse forskellige 
slags fi sk. Der blev blandt andet stegt fi skefrikadeller over bål.
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Oktober måned har FISK været om-
drejningspunktet i hele Møllehaven 
og ikke mindst i vuggestuen. Flere 
forældre og børn har sørget for fl otte 
rekvisitter som fi skenet, fi skestænger 
og redningsveste som vi har brugt 
som udsmykning i hele huset og på 
legepladserne. 

På bordene som vi spiser ved er der 
blevet klistret små billeder af forskel-
lige fi skearter som sild, makrel, rød-
spætte og brisling. Hver dag uden 
undtagelse har børnene snakket om 
fi skene på bordet. De mindste børn 
har peget på dem så vi voksne kunne 
fortælle hvad de hedder imens de 
større børn efterhånden har kunne 
sætte ord på FISK og nogle af fi ske-
arterne. På væggene hænger der li-
geledes store billeder af fi sk, fi skekut-
ter, fi skenet, hav, fi skefrikadeller osv. 
som vi voksne og børnene har kunnet 
snakke om. 

På et vindue hænger der sansemæs-
sige oplevelser i form af nogle poser 
med påklistrede fi sk fyldt med vand 
og blå vandfarve. Når man trykker på 
poserne kan man høre det kolde vand 
skvulpe mens man kigger på vandet 

der bølger op og ned i poserne. 

På sidelinjen har vuggestuens børn 
kunne følge med i tilblivelsen af en 
kæmpe papmachefi sk som børneha-
ven har lavet. Nu ligger den udenfor 
ved vuggestuens indgang så børn 
og forældre kan få en snak om fi sk 
når de kommer i vuggestue om mor-
genen. Vuggestuebørnene har til 
gengæld lavet blæksprutter af pap-
tallerkner, piberensere og træperler. 
De hænger og dingler fra fi skenet og 
fi skestænger i vuggestuen. Udenfor 
står der også akvarier med sand, 
vand, krabber og skaller som er ble-

vet genstand for sanseoplevelser og 
gode samtaler med børnene og bør-
nene imellem. 

I vuggestuen har vi gennem forløbet 
sunget, danset, svømmet tørsvøm-

ning og spillet guitar til Blæksprutten 
Olsen, Syv sure sild og andre sange 
om fi sk. Fra biblioteket har vi lånt bø-
ger om fi sk. Bøgerne og IPad har vi 
brugt for at se billeder og fi lm af fi sk 
ligesom der på storskærm i børneha-
ven er blevet vist fi lm om fi sk og væ-
ret fi ske-pause-skærm ind i mellem.

En dag kom et barn fra vuggestuen 
og hans mor slæbende med en stor 
tung sæk med friskfanget fi sk fra en 
fi skekutter fra Hirtshals! Udenfor blev 
fi skene en efter en taget op af posen 
til kæmpe begejstring og hujen fra 
børn og voksne. Der viste sig at være 

alt lige fra sild, makrel og rødspæt-
ter til jomfruhummer og blæksprutter 
i den store sæk. Alle sanserne blev 
skærpet imens vi mærkede på fi ske-
ne. De var kolde, glatte og slimede. 
De havde også en speciel lugt synes 
nogle af børnene. Nogle af børnene 

Fiskemåned i Vuggestuen
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ville rigtig gerne både mærke på, 
løfte og gå rundt med fi skene ude 
på legepladsen. En stor makrel blev 
endda kørt rundt på legepladsen i 
vognen bag på en scooter. Vi fandt 
skærebræt og kniv frem og børnene 
fulgte godt med imens den voksne 
skar nogle af fi skene op. I en af de 
store sild var der en hel lille bunke af 
helt små fi sk. Vi snakkede om, hvor-
vidt det mon var baby fi sk eller om det 
var nogle små fi sk som den store sild 
havde spist til aftensmad. Det var en 

kæmpe oplevelse for os 
alle i vuggestuen, og vi 
inviterede børnehaven 
over for at være med.

Ude på legepladsen 
hænger et stort fi skenet 
som børnene har hjul-
pet med at hænge op. 
Der hænger fi sk som 
børnene har lavet ved 
at rive silkepapir i styk-
ker, krølle det sammen 
og putte det i plastiklom-
mer klippet ud som fi sk. 
Fiskene vipper så fl ot i vinden når vi 
leger på legepladsen i blæsevejr.

I vuggestuens garderobe hænger 
store akvarelpapirer som fl ere af vug-
gestuens børn har malet i smukke 
blågrønne nuancer, ligesom havets 
farver. I havet på papirerne gemmer 
der sig små fi sk.

Hele fi skeprojektet i Møllehaven er 
udsprunget af Sildens Dag som vo-
res madordning har taget initiativ til. 
På denne Sildens Dag dag stod alt 
mad og de fl este gøremål i Mølleha-
ven også i fi skens tegn. I vuggestuen 
deltog vi ved at pille æg til ægge-sil-
de-salat og ordne rejer til rejemadder. 
Vi afsluttede med en lækker frokost 

med de ting børnene havde været 
med til at lave. Vi smagte også tor-
skerognsfrikadeller og fi skefrikadeller 
som børnehaven havde stegt over 
bål.

Det har været en helt fantastisk fi ske 
måned med et hustema hvor alle, fra 
yngste vuggestuebarn til ældste bør-
nehavebarn og vi voksne har været 

fordybet i fi sk. På tværs af vuggestue 
og børnehaven har der været aktivi-
teter og inspirationskilder til at blive 
nysgerrig på fi sk og vi kan mærke 
at børnene slet ikke er færdige med 
fi sk endnu. Vi glæder os allerede til 
næste hus projekt i Møllehaven, hvad 
mon vi så skal dykke ned i?
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I vuggestuen har vi fornyelig arbej-
det med temaet efterår. Børnene har 
malet billeder i efterårets farver. De 
fi k øvet deres fi nmotorik, samtidig 
med deres tålmodighed blev sat på 
prøve, når de skulle vente på tur.  
Vi har også været på tur i skoven for 
at samle blade og lytte til naturen. 
Der er blevet udforsket i naturens 
jordbund og der har været plads til 
fordybelse. 

Nyt fra vuggestuen på Poulstrup Friskole

Vi har været ude i alt slags vejr, så 
sanserne er kommet i spil. De har 
mærket den kolde vind mod kinder-

ne, haft fi ngrene i 
det våde græs og de 
har smagt de friske 
bær. 
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Nyt låsesystem i 
Vrejlev Hæstrup hallen

I hallen i Poulstup er der nu installeret 
nyt låsesystem, og de gamle nøgle-
chip virker ikke til det nye låsesystem. 
Derfor skal alle brugere, der har en 
aktiv nøglebrik til hallen eller motions-
centeret, have en ny nøglebrik.
Nye nøglebrikker hentes på kontoret 
hos Poulstrup Autoværksted, mandag 
til torsdag fra kl. 7.30-16.00, og fredag 
fra kl. 7.30-14.00. Alternativt kan ny 
nøglechip afhentes hos Inger Hansen, 
Byager 17 i Poulstrup. 
Tlf 61 28 97 00 efter aftale eller hos 

Grethe Thomsen, Hovedgaden 44 Tlf. 
24 42 22 87 efter aftale.
Din nøglechip er personlig og du skal 
udfylde en formular, når du får udleve-
ret din nye nøglechip. 

Nøgler kan udskiftes uden beregning 
indtil 31.12.2021, hvorefter der bereg-
nes et gebyr for at få udleveret nøg-
lechip.

Når det nye elektroniske låsesystem 
og nøglebrikkerne er udskiftet, forven-
ter vi at have et godt og opdateret lå-
sesystem i mange år. 

I samme forbindelse har vi fået udskif-
tet hallens videoovervågning. 

Venlig hilsen 
Halbestyrelsen Poulstrup Hallen
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Der har været ”holdt skole” i Røn-
nebjerg siden 1676, hvor der er ned-
skrevet, at Hedvig Krabbe, Vrejlev 
Kloster, holdt vinterskole, men hvor-
når Gl. Rønnebjerg Skole blev opret-
tet er lidt uvist. Skolen er første gang 
nævnt i 1740. Den skolebygning lå i 
Gl. Rønnebjerg lige op ad den gamle 
Nørgård. Den første skolemester 
Thomas Christensen var der i 13 år til 
trods for, at han fi k mange påmindel-
ser om sin efterladenhed.
 I reglement af 1783 hedder det, at 
med det fyldte 6. år begyndte skole-
pligten og den ophørte først, når bør-
nene havde lært, hvad de behøvede 
at vide i deres tilkommende stand. En 
gårdmand skulle nå skolens maksi-
mum. Husmanden kunne nøjes med 
færre kundskaber, og en daglejer lidt 
mindre. 
Hvornår Gl. Rønnebjerg skole ophør-
te er uvist, men der er skolemestre 
ansat der indtil omkring år 1800. På 
et tidspunkt derefter bliver skolen fl yt-
tet til matrikel nr. 1a Rønnebjerg By 
(Rønbjergvej 45). Der hører da 13 
tdl. land til skolen og mulighed for at 
have både køer, grise og lidt fjerkræ. 
Det var således et godt embede, da 
lønnen som skoleme-
ster var lav.
  Ny Rønnebjerg Skole, 
som den kom til at hed-
de, var en bygning i en 
længe med skolestue i 
den ene ende og bolig 
i den anden. Her blev 
lærer Ebberhard Jørgen 
Søbye Neve i 1844 an-
sat. Han fi k et par år ef-
ter ansættelsen visitats 
af Ålborg bisp. Det forly-
der, at bispen trådte så 
rask ind i skolestuen, at 
han løb panden mod en 
loftbjælke. Herved blev 
han så arrig af smerte, 
at han dømte den gamle 
skolebolig til nedrivning 
og en ny opført. Efter 
den nye skolebolig i 
1850 blev taget i brug, 
blev den gamle brugt 
til udhus, indtil den i 1867 

Rønnebjerg og Høgsted Skoler.

sank sammen som en ”klat”.
Vejforholdene til skolen be-
skrives i 1877 som særdeles 
dårlige og blev derfor repa-
reret ved at belægge vejen 
med lyng og derpå lagt et 
lag ler. Vejenes ufremkom-
melighed kom ofte til udtryk 
i skoleprotokollerne, hvor 
man møder sætninger som: 
”Børnene har i fl ere dage 
ikke kunnet møde på grund 
af usædvanligt regnvejr” el-
ler sognerådet har beslut-
tet, at man på grund af den 
usædvanlig strenge vinter 
med meget sne ikke vil af-
kræve forældrene mulkt.  
Ny Rønnebjerg Skole havde 
mellem 60 og 70 elever. De 
var opdelt i 2 klasser. Skolegangen 
omkring år 1900 var for de mindste 
(1. klasse) 1 dag om ugen januar, fe-
bruar, marts og 2 dage fra april til 15. 
maj. Hele sommerperioden (undta-
get sommerferie) til 1. november 4½ 
dag ugentlig. November december 2 
dage. For de største (2. klasse) om-
vendt med 5 skoledage i januar, fe-
bruar, marts, 4 dage i april, 3 dage fra 

1. maj til 15. maj. Derefter og til 1. no-
vember 2 halve dage og november, 
december 4 dage ugentlig. På den 
måde er landbruget blevet tilgodeset 
med arbejde af børnene som ekstra 
arbejdskraft. Det er også tydeligt, for 
i beskrivelserne af børnenes fravær 
kan man følge årets gang i landbru-
get meget tydeligt. Fravær p.g.a. af 
arbejde i landbruget eller i hjemmet 

 Billede nr. Ny Rønnebjerg Skole. Foran fra venstre lærer Ebberhard Jørgen Søbye Neve, en hjælpe-

lærer og Neves hustru.

Tilbud på Høgsted Skole. Der blev holdt licitation 12. 

marts og 17. marts underskrives byggekontrakt med  

Niels Jensen, Poulstrup, som entreprenør. Allerede 

samme år ønskes der tilbud på tilbygning til Høgsted 

Skole.
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var betragtet som lovlig 
grund til fravær og det var: 
at sætte kartofl er, grave 
tørv, i roerne, stakke hø, 
køre hø, køre korn, være i 
marken, tage kartofl er op, 
tærske, passe køer, malke 
køer, passe hønsene eller 
som en skrev: skulle i St. 
Pleth og sætte kartofl er 
Der var også lovlige fravær 
p.g.a. storvask og pasning 
af mindre søskende. Et par 
lidt triste. Blev hjemme for 
mine træsko var i stykker 
– ligeledes en havde ingen 
støvler (februar). Der var 
især mange lovlige fravær 
i juni, juli og igen i septem-
ber, oktober (sommerferien 
lå i august). Den periode 
var ligeledes højsæson for 
fravær uden grund – be-
tragtet som ulovligt. For 
fravær uden lovlig grund skulle foræl-
drene betale mulkt. 

Sygdom har også været årsag til 
meget fravær – især de smitsomme. 
Her var både skarlagensfeberen og 
tuberkulose mest frygtet.  Mæslin-
ger ser også ud til at ramme børnene 
hårdt. Ved en epidemi er 13 ud af 20 
i en klasse fraværende på grund af 
sygdom.
I skolens navnekartotek med oplys-
ninger om eleverne er der samtidig 
oplyst dato for vaccination (indpod-
ning) med kokopper. Skolerne må 
ifølge dansk lov ikke tage imod børn, 
der ikke er vaccinerede. Loven op-
hørte i 1976, da WHO betragtede 
kopper for udryddet i næsten hele 
verden.
 I 1901 ophørte NY Rønnebjerg skole 
og blev omdannet til husmandsbrug. 
Der blev bygget en ny og efter datiden 
fl ot skole på Vrejlev Klostervej 479. 
Skolen hed offi  cielt Rønnebjerg Sko-
le, men navnet blev hurtigt ændret til 
Høgsted Skole. Den fungerede som 
skole indtil 1967, hvor eleverne blev 
fl yttet til den nye Vrejlev-Hæstrup 
Centralskole. Høgsted skole var ikke 
plaget af stor udskiftning af førstelæ-

rere. Niels Christensen Møller fl ytte-
de i 1901 med fra Rønnebjerg Skole 
til Høgsted Skole. 1928 – 1930 Ejnar 
Jepsen. Derefter kom Janus Worm 
og efter hans død en kort tid med vi-
karer indtil Anders Kristensen Hove 
kom til som førstelærer. Der har i hele 
perioden været ansat omkring en 
snes lærere, men kun 4 førstelærere 
fra 1901 til 1967. Der var altid 2 lære-
re, hvor nr. 2 tit kun var ansat i en kor-
tere periode. Anders Kristensen Hove 
(omtalt som lærer Hove) fl yttede med 
til Vrejlev-Hæstrup Centralskole, da 
Høgsted Skole lukkede. 
Høgsted Skole fortsatte som sin for-
gænger i Rønnebjerg med at være 2 
klasses indtil 1904, hvor de dengang 
knap 100 skoleelever blev fordelt på 
4 klasser. 
Der blev prøvet med aftenunder-
visning, da skolen var helt ny, men 
dog med skiftende succes de første 
mange år. Anderledes blev det, da 
der i 1909 blev holdt foredrag og op-
læsning. Der har også af og til været 
gymnastik. Sognerådet blev i 1906 
pålagt udgifter til gymnastik appara-
ter til alle sognets skoler.  

 I 1918 – 1920 blev verden ramt af 
infl uenzaepidemi (den spanske syge) 
med dødelig udgang for mange. Det 
var før man kendte antibiotika. Her i 
Danmark døde 15000-18000 perso-
ner af infl uenza i det tidsrum. Som vi 
kender det under Corona epidemien 
nu 100 år senere, blev der også den-
gang udstedt retningslinjer af sund-
hedsstyrelsen til skolerne. Her er brev 
til Høgsted Skole fra sognepræst K. 
Norup i Vrejlev.
Amtslægen har gennem provstiet 
meddelt følgende:
1. Elever der er syge af infl uenza eller 
mistænkes derfor, må ikke modtages 
på skolen.
2. Skolen må ikke modtage elever fra 
hjem, hvor der infl uenza.
3. Hvis der blandt elever i en klasse 
forekommer mere end et enkelt syg-
domstilfælde, skal alle elever i klassen 
holdes borte fra skolen 3 dage og for-
nøden rengøring af klasseværelserne 
fi nde sted. Skolelokalerne udluftes og 
rengøres så grundigt som muligt.
Mere om Høgsted Skole i næste blad.

Kirsten Mouritsen

Høgsted Skole ca. 1920 - set fra syd.



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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I præstens fravær
Når jeres præst holder fri, kan sognepræsterne i 

Vrå/Em og Tårs/Morild kontaktes:
Vrå/Em: Henrik Bang-Møller (HEBM), tlf. 98 98 10 40, mail HEBM@KM.DK
Tårs/Morild: Kirsten Munkholt (KIMU), tlf. 98 96 10 83, mail KIMU@KM.DK

Følgende dage holder præsten fri:
2. december (KIMU)

17.-19. december (HEBM)
26.-31. december (HEBM)

21.-23. januar (HEBM)
14.-20. februar (KIMU)

Nørklerier i Sognehuset
De fl littige ”fredagsdamer” fremstiller stadig store mængder af huer, halstør-
klæder, trøjer, tæpper, og mange andre ting, og der er stadig hårdt brug for
det i andre dele af verden. Det er en stor fornøjelse at se hvad der bliver
fremstillet, og frem for alt vide at det gør gavn, der hvor det kommer hen.
Har du garn eller stof i overskud, så tager damerne imod med STOR TAK.
Materialer kan indleveres i Sognehuset. ALLE ER VELKOMMEN

De kommende mødedatoer er: 3. december, 7. januar, 4. februar

Kun for mænd
Der er stadig hyggeligt samvær – men 

KUN FOR MÆND – i sognehuset hver den første tirsdag 
i måneden. Damerne har jo deres fællesskabseftermiddage, så derfor er det 

helt på sin plads at også mændene skal have deres egen dag.
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.
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Aftensang
Tirsdag de 22. februar, kl . 19.00 er 
der igen aftensang i Vrejlev kirke. 
Lene sætter et godt program sam-
men, som vi virkelig kan synge med 
på. Der vil være en god kop kaff e og 
en ”ønskekoncert” efter kaff en.
Aftensang i kirkerummet giver en 
helt speciel stemning, for rummet er 
skabt til sang og musik. Stemningen 
bliver kun bedre af, at vi samles med 
venner, familie og naboer og synger 
sammen – og jo fl ere jo bedre. Så vi 
opfordrer jer til at tage fat i jeres fami-
liemedlemmer, venner og naboer og 
tag dem med til denne hyggelige og 
rare aften i god selskab.

Under denne titel har vi i en årrække holdt hyggelige af-
ten-gudstjenester. De sidste 1½ år har budt på mange 
forhindringer, restriktioner og afl ysninger, men nu kan vi 
igen trygt mødes og samles i kirkerummet til en afstres-
sende stund. Og det kan vi nok trænge til…
Torsdag den 13. januar, kl 19.00 samles vi derfor i Vrejlev 
kirke til en kort gudstjeneste og hyggeligt samvær over et 
glas rødvin eller sodavand og lidt chips. Vi glæder os til at 
vende tilbage til nogle af vores gode traditioner – og ikke 
mindst til at se rigtig mange af jer igen.

Aftengudstjeneste – Før mørket sænker sig

Dåbsgudstjenester
Årets 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 ”lørdagsdåb” i det nye år:
26/2, 28/5, 27/8 og 26/11 – alle dåbsgudstjenester er kl. 

10.30.
Det dåbspar, der først bestiller dåb en given dato, be-

stemmer hvilken kirke, dåben skal holdes i.
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Julens gudstjenester
December måned byder på mange 
gode traditioner, herunder fælles-
sang, smuk musik, godt samvær og 
ikke mindst de smukke kirkerum. Vi 
kan glæde os til fl ere gode gudstje-
nester, som fx:
Søndag den 28. november, også 
kendt som 1. søndag i advent, hvor 
mødes vi i den smukke og hyggelige 
Hæstrup kirke kl. 19.00 og synger ju-
len ind. Bagefter går snakken lystigt, 
mens vi nyder et glas glögg og et 
par æbleskiver i den stemningsfulde 
kirke.

Og søndag den 12. december, kl. 
16.00 holder vi ”De 9 læsninger” med 
vores dejlige kor, bibelske læsninger, 
dejlig fællessang og ikke mindst godt 
samvær.
Fredag d. 24. december går det 
løs… Først med en børnevenlig 
gudstjeneste i Vrejlev kirke kl. 10.30 
og igen kl. 14.00 i Vrejlev kirke for 
alle, hvorefter vi slutter dagen (rent 
kirkeligt) med en gudstjeneste i Hæ-
strup kirke kl. 15.30 – Og så skal vi 
hjem til anden og fl æskestegen.
Allerede dagen efter, lørdag d. 25. 
december kan vi mødes igen kl. 
10.30 i Hæstrup kirke.
søndag d. 26. december, kl  9.00 
Prædiker Kirsten Munkholt i Vrejlev 
kirke.
Og vi starter det nye år med en festlig 
gudstjeneste i Vrejlev kirke lørdag d. 
1. januar kl. 14.00 med mulighed for 
at ønske hinanden godt nytår over en 
kop kaff e og lidt kransekage.

Vi siger tilykke  til:

Frank Juhl Staun
Døbt i Vrejlev kirke 18/7-21

Mathilde Lie Albrechtsen
Døbt i Vrejlev kirke 25/7-21

Jensine Haulrich Thomsen
Døbt i Vrejlev kirke 8/8-21

Amani Thomsen
Døbt i Vrejlev kirke8/8-21

Mia Mørk Tornholm Christensen
Døbt i Vrejlev kirke 15/8-21

Lilly Fich Larsen
Døbt i Vrejlev kirke 28/8-21

Sigurd Bonnerup Jensen
Døbt i Vrejlev kirke 29/8-21

Nicklas Vinther Nielsen
Døbt i Vrejlev kirke 10/10-21

Albert Glæsner Berg Jensen
Døbt i Vrejlev kirke 17/10-12

Vi har taget afsked med:

Jørgen Mørk Christensen
Bisat fra Hjørring kirkegårdskapel 
21/8-21

Thorkild Olesen
Bisat fra Vrejlev kirke 28/8-21

Børge Rasmussen
Bisat fra Vrejlev kirke 16/9-21

Else Andersen
Begravet fra Vrejlev kirke7/10-21
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Kyndelmisse
er en gammel tradition i kirken og vi vil 
gerne holde den i hævd. Derfor holder vi 
kyndelmissegudstjeneste tirsdag den 2. 
februar, kl. 19.00 i Vrejlev kirke. Vi kalder 
jo vores aftensgudstjenester for ”Før mør-
ket sænker sig”, hvilket det jo har gjort på 
det tidspunkt, men kyndelmisse handler 
om lys og om at lyse op i en mørk tid. 
Med helligdagsreformen af 1770 blev kyn-
delmisse afskaff et sammen med 10 andre 
helligdage som 3. juledag, 3. påskedag, 
Sankt Hans Dag og Vor Frue Dag. Selv 
om kyndelmisse i over 250 år ikke har haft 
status som helligdag, kan vi jo sagtens 
mødes i kirken alligevel.
Vinteren går på hæld, lysere tider venter 
forude, der er al mulig grund til at fejre 
lyset og hvilket større lys end vor Herre 
Jesus Kristus?

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 Hæstrup sogne kan 
søge julehjælp i form af en købmandskurv ved 
personlig henvendelse til sognepræsten. Køb-
mandskurvene fi nansieres af frivillige bidrag i 
kirkebøssen i november og december måned 
– derfor takker vi for et hvert bidrag, der kan 
komme andre til gode.
Alle ansøgninger behandles naturligvis fortro-
ligt og der gives direkte besked til ansøgerne 
den 15. december 2021, hvorfor ansøgningsfri-
sten er 13. december. Købmandskurvene kan 
afhentes (evt. bringes ud) den 23. december.

Som noget nyt har Menighedsrådet og præsten 
vedtaget, at et evt. overskud fra julehjælpen 
kan uddeles som konfi rmandhjælp i april 2022. 
Nærmere om ansøgning om konfi rmandhjælp i 
næste blad.

De 9 læsninger
i Vrejlev kirke 

søndag den 12. december 
kl. 16.00

Alle kirkens kor medvirker
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Prædikenværksted
Vi vil gerne sætte nye initiativer i gang efter så 
lang tids dvale i kirkelivet. Der har ikke været mu-
lighed for fornyelse og nye initiativer, men nu kan 
og må vi igen, og det glæder vi os meget til. et af 
de nye initiativer er ”prædikenværksted”, som vi 
håber I vil tage godt imod.
Så kom og vær med til en snak om den kommen-
de søndags prædikentekster. Vi begynder med at 
læse teksterne højt, og så er ordet ellers frit: Hvad 
taler til os, hvad undrer os, hvad synes vi er ufor-
ståeligt? hvad ville vi selv sige, hvis det var os, der 
skulle prædike? Og hvad har vi lyst til at synge?
Snakken over bordet tager udgangspunkt i tek-
sten – men det er ikke til at sige, hvor vi ender…
Alle er velkomne, der kræves ingen øvelse eller kirkevant-
hed – bare nysgerrighed og lyst til at gå i clinch med prædi-
ken, Bibel og snak om tro.
Vi mødes som udgangspunkt en søndag efter gudstjene-

sten – så er vi jo i den rette stemning- og vi har planlagt 
første gang søndag d. 9. januar lige efter højmessen i 
sognehuset. Vi regner med at være sammen om Ordet 
en god times tid. Vel mødt til en snak om ”den gode bog”.

Børnekirke og minikonfi rmander
Vi nåede lige at have minikonfi rmander, inden landet 
lukkede ned i foråret 2020. Det var ikke muligt at have 
minikonfi rmander den efterfølgende sæson pga. af de 
mange restriktioner, så nu tager vi revanche…
Alle børn i 2., 3. og 4.kl. inviteres derfor til Børnekirke, 
der er minikonfi rmandundervisning i en helt ny form. 
Børnene tilbydes 4 gange om året en hel søndag med 
sang, leg, bibelhistorier, spændende opgaver og hygge-
ligt samvær. Man må meget gerne deltage alle 4 gange, 
men det kræver kun to gange deltagelse at opnå mini-
konfi rmanddiplom.
Alle elever i 2., 3. og 4.kl. får i begyndelsen af det nye 
år brev med hjem fra skole med invitation og mulighed 
for tilmelding. Det er MEGET VIGTIGT at I tilmelder in-
teresserede børn, idet vi ikke må undervise børn uden 
forældrenes vidende (dvs. underskrift).

Program for en børnekirkedag:
10.30 – børnegudstjeneste for børn OG forældre
11.15 -  gudstjenesten slutter og forældrene kører hjem 
– børnene går med præsten og organisten i sognehuset 
og synger eller leger eller hører bibelhistorie
12.00 – Frokost
12.45 – 16.00 – vi leger, synger, løser opgaver og hygger 
til forældrene henter nogle (måske) lidt trætte børn, der 
forhåbentlig har haft nogle sjove timer sammen.
Når en minikonfi rmand har gennemført to gange udde-
les diplom. Måske er der nogle, som har lyst til at synge 
for os ved en af børnegudstjenesterne, måske andre vil 
opføre et hørespil ved en børnegudstjeneste – så øver 
vi også det i sognehuset. Det er ikke til at sige, hvor vi 
ender, men det bliver helt sikkert sjov. Vi har mange gode 
idéer, men vi er også klar over, at det bliver en proces 
med nye idéer og nye påfund. Minikonfi rmandundervis-
ning i stadig udvikling… lige som vores 1.000 år gamle 
kirke og vores kirkeliv er i stadig udvikling. Vi glæder os 

rigtig meget til møde minikonfi rmanderne og opleve spæn-
dende ting sammen.
Børnegudstjenesterne er for alle, også dem der ikke er til-
meldt minikonfi rmandundervisningen eller som allerede har 
været minikonfi rmander – eller som ikke er helt gamle nok 
endnu. Bare kom og vær med uanset alder.
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Spirekor

0. - 2. klasse. 
fredage kl. 13-13:45 

Lidt om Spirekor
Spirekor er for alle sangglade drenge og piger. 
I spirekoret tager vi udgangspunkt i børnenes naturlige 
stemme- og bevægelsesmæssige udvikling gennem 
sanglege, tegn (”fagter”) og dans. Vi leger gode sang-
vaner ind via de børnesange og -salmer, som vi syn-
ger sammen. Børnene lærer musikalfabetet , noder 
og musikkens sprog - og vi stifter bekendtskab med 
kirkerummet og kirkens højtider.
Det er GRATIS at synge i Vrejlev kirkes kor.

Juniorkor

Fra 3. Klasse og opefter
Fredage kl. 14:15 - 15:05

Lidt om Juniorkor
Juniorkor er for alle sangglade drenge og piger!
Børnene lærer at bruge stemmen på en sund måde, 
hvor krop og stemme forenes. De lærer musikalfabetet at 
kende, noder og musikkens fantastiske sprog og verden. 
Børnene bliver fortrolige med kirkerummet og årets gang 
i kirken.
I Juniorkoret synger vi sange, salmer og korsatser, der 
skal bruges til de børnegudstjenester og koncerter børne-
ne skal medvirke til. Vi synger både en- og fl erstemmigt, 
danske, nordiske og engelske korsatser – både klassiske 
og rytmiske – en skøn blanding af alt det, der giver sang-
glæde og kan ”smitte” fællesskabet.
Der er ingen optagelsesprøve og det er GRATIS at synge 
i Vrejlev kirkes kor.

Babysalmesang
Babysalmesang er musik for de helt små babyer (2-12 
mdr) og deres forældre. Vi synger og danser salmer og 
sange og laver nogle helt enkle “forældre/barn-sanglege” 
Det er de voksne der synger, mens børnene lytter med 
i det rum, der bliver skabt gennem musikken, bevægel-
serne og ordene. Der er babysalmesang i Vrejlev kirke 
10 torsdage i foråret 2022 - første gang er den 

Torsdag den 27. januar kl. 10.00
Det er organist Lene Rom Frederiksen der står for un-
dervisningen. Hvis du går hjemme på barsel med dit 
barn, så tag dig tid til at komme.
Tilmelding til Lene på 30129081
Vi slutter af med at drikke en kop kaff e/te i Sognehuset
Det koster ikke noget at være med. 

Legekirke
Vi mødes atter til sang og bevæ-
gelse, hygge og godt samvær – 
og en lille fortælling fra Biblen, og 
mon ikke det kommer til at hand-
ler om den gang Jesus blev født? 
Vi holder juleafslutning i Vrejlev 
kirke for alle legebørnene i dag-
plejealderen

tirsdag d. 7. december, kl 
10.00.
Og vi mødes igen i det nye år 

tirsdag d. 11. januar og 
tirsdag d. 1. februar 

og vi glæder os til at syge og dan-
se, lege og fortælle historier.
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Konfi rmander-
ne
Så er det nye hold godt 
i gang. Vi har travlt i 
konfi rmandstuen…
Konfi rmanderne har 
bla. fået til opgave at 
gøre noget næstekær-
ligt. De skulle lave for-
skellige ting med hjerter 
på og give dem til andre 
som en næstekærlig 
handling. Det har de 
haft efterårsferie til. I 
skrivende stund er præ-
sten spændt på tilbage-
meldingerne; hvem gav 
de hjerterne til? hvad 
sagde modtagerne til 
gaven? og lignende 
spørgsmål skal de sva-
re på, når vi kører med 
skolebussen til kapellet 
i Hjørring.

Konfi rmanderne skal nemlig besøge 
kapellet og tale med en bedemand, de 
skal i kælderen og se krematoriet og 
vi skal tale om livets afslutning. Det er 
ikke et nemt emne, men det er en del 
af livet og forudsætningen for opstan-
delsen.
Vi bliver lidt ved det med døden og det 
næstekærlige. Når I læser dette har 
konfi rmanderne lavet gravstedspynt til 
fællesgraven på Vrejlev kirkegård og vi 
har talt om allehelgen.
Vi får travlt, men det er kvikke hoveder, 
så præsten er fuld af fortrøstning 

Det nye konfi rmandhold 2021-2022 fotograferet under det store træ på præstegådens gårdsplads

Der arbejdes koncentreret om undervisningen i konfi rmadstuen
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Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup Bemærkninger

December
  5. december 2. s. i advent 10.30

12. december 3. s. i advent 16.00 De 9 læsninger - alle kor medvirker

19. december 4. s. i advent 09.00 Henrik Bang-Møller

22. december 08.00 Skolens juleafslutning AFLYST

24. december Juleaften 10.30  Mest for børn

24. december Juleaften 14.00 15.30 Juleaftensgudstjeneste

 25. december 1. juledag 10.30

 26. december 2. juledag 09.00 Kirsten Munkholt

Januar
  1. januar 14.00 Nytårsgudstjeneste

  2. januar S. e. nytår 10.30

  9. januar 1. s.e.H3K 10.30 Efterfølgende “Prædikensværksted”

 13. januar 19.00 Aftengudstjeneste (vin og chips)

16. januar 2. s.e.H3K 10.30

23. januar 3. s.e.H3K 09.00 Henrik Bang-Møller

30. januar 4. s.e.H3K 10.30

Februar
 2. februar Kyndelmisse 19.00 Kyndelmissegudstjeneste

 6. februar 5. s.e.H3K 10.30

13. februar Septuagesima 10.30

20. februar Seksagesima 09.00 Kirsten Munkholt

26. februar Lørdagsdåb 10.30    Dåb enten Vrejlev eller Hæstrup

27. februar Fastelavn 10.30 Børnekirke

Hvor intet andet er nævnt, er det Kirstine Rafn, der holder gudstjenesten

Gudstjenestelisten
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Fortalt af Ellen Margrethe Nielsen

Skolen blev bygget i 1907, og be-
gyndte som skole i 1908.
Den første lærer Peder Sørensen
En dygtig lærer, som alle holdt af. 
(Han var enelærer)
Han var på skolen til 1934, de sidste 
år havde han en hjælpelærer, hans 
egen søn Karl Sørensen, han var 
kun 24 år da han efterfulgte sin far.
Den næste lærer var Ankjær Marinus 
Pedersen, han var senere lærer i 
Poulstrup. Han blev afl øst i ca. 1943-
1944 af lærer Otto Nymark Jensen 
(lærer Jensen), hans kone Inga Ny-
mark Jensen vikarierede, når hen-
des mand havde andre gøremål. De 
havde fi re små børn, Johannes, Kir-
sten, Else-Marie og lille Grethe. Kir-
sten og Else-Marie listede til tider ind 
i skolestuen, og hvis de bare var mu-
sestille, fi k de lov til at sidde imellem 
et par piger på skolebænken. Fami-
lien var på Rønnovsholms Skole i ca. 
9-10 år inden de fl yttede op vestpå. 
Derefter var der en del vikarer, som 
senere blev afl øst af en fast lærer A. 
Bak
Rasmussen, til han blev første læ-
rer på Lund Skole, hvor Rønnovs-
holm skole blev forskole, og som frk. 
Kjærulff  blev den daglige leder af, 
derefter kom hun i 1967 til Vrejlev 
Hæstrup Centralskole. På Rønnovs-

holm Skole var der desuden ansat en 
håndarbejdslærer, Johanne Eriksen, 
som også var på Hæstrup Skole.
Vi begyndte skolegangen omkring 1. 
april som seks-syv årige i ”bette klas”. 
Når man fyldte 10 år kom vi op i ”stue 
klas” hvor vi gik til vi skulle konfi rme-
res. Efter syv år forlod vi skolen. Der 
var dog enkelte som var startet på 
Realskolen i Vrå eller Hjørring.
Vi startede med at synge en salme 
hver morgen.

Af skolefag var 
Dansk: både skriftelig og mundtligt, 
genfortællinger osv.
Religion: lærer Jensen kunne fortælle 
bibelhistorie, så man næsten følte sig 
i Edens Have.
Regning: ”stue og bette tabel” uden-
ad.
Historie: terpning, særligt af de dan-
ske konger.
Geografi : Vi skulle op til tavlen og 
med pegepinden vise forskellige ste-
der på verdenskortet.
Der var kun en skolestue til alle, men 
der var også kun den ene skolestue 
til alle fagene. Vi var omkring 28-30 
elever. Skolestuen blev varmet op af 
en høj gammel kakkelovn, der blev 
fyret med tørv, de var ikke altid lige 
tørre, særligt efter en våd sommer. Til 
tider kunne det om sommeren ske at 
drengene morede sig med at stoppe 
hinanden i kassen, det var ikke særlig 

sjovt for den det gik ud over.
Vi afsluttede skoledagen med at syn-
ge sidste vers fra ”Her kommer, Je-
sus dine små”:
Her står vi nu i fl ok og rad
Om dig, vort skønne hjerteblad!
Ak, hjælp, at vi og alle må
I Himlen for din trone stå!
Ca. en gang om ugen efter skoletid 
havde pigerne håndarbejde. Om vin-
teren blev der strikket og om somme-
ren blev der syet.
Indenfor i skolebygningen var der en 
lang gang med hylder og knageræk-
ker til overtøj og skoletasker. Særligt 

Lidt minder fra Rønnovsholm Skole

Lokalhistorie



  Lokalbladet               31

om vinteren skulle vi have hjemme-
sko ”futsko” med hjemmefra. Den-
gang fi k vi jo meget sne der lå i lang 
tid og så slæbte vi sne med ind under 
vores støvler, som sølede gangen til. 
Til tider kylede drengene dem efter 
hinanden, og det kunne godt gøre 
ondt hvis man blev ramt.
Blev vi tørstige var der en vandpum-
pe i skolegården. Der hang et emal-
jeret skrammet krus på pumpen som 
vi alle drak af. Det var ikke særligt hy-
giejnisk, mange gange ventede man 
med at slukke tørsten til man kom 
hjem.
Vi havde ingen ringeklokke når vi 
skulle ind efter frikvarteret, men lærer 
Jensen stod i gangen og bankede på 
vinduet med sin vielsesring, og det 
var højt nok til at vi skyndte os ind.
Normalt skrev vi med blyanter, pen 
og blæk. Spidsning af blyanterne tog 
lærer Jensen sig af. Der var opstillet 
en blyantspidser i vindueskarmen, og 
en gang imellem benyttede han sig af 
sin lommekniv. Han kunne dog godt 
blive lidt sur, hvis vi stod 8-10 ele-
ver og ventede. Det værste var hvis 
spidsen af blyanten knækkede før-
ste gang man skulle til at skrive, en 
man stillede sig dog ikke op i køen 
lige med det samme, man prøvede 
at skrive så godt man kunne med det 
der var tilbage af blyet.

Når der var eksamen, skulle alle 
møde op i deres pæneste tøj. Hele 
skolekommissionen skulle komme, 
den bestod af fl ere gårdejere samt 
provst Dissing. Før eksamen blev der 
skrevet på fi ne ark papir, som blev sat 
i en mappe og der var rigtig nerver 
på, da der skulle skrives med pen og 
blæk, det var ikke altid nemt. Mapper-
ne blev lagt til beskuelse i den brede 
vindueskarm.
Skolen var på tur til København, ikke 
hvert år, men man skulle være fyldt 10 
år inden man fi k lov at komme med. 

Vi havde forskellige sommerudfl ugter 
til forskellige steder i Nordjylland. 
En tur som huskes var en tur til Hirts-
hals, hvor vi så fi lmen Bambi, det var 
for nogle af eleverne helt specielt, de 
havde ikke set fi lm før.
Lærer Jensen lånte en gang imellem 
en fi lmfremviser, hvor vi så sjove bør-
nefi lm i sort og hvid, og kunne vi få 
ham til at vise fi lmen når han spolede 
tilbage, morede vi os over at det hele 
gik baglæns.
Før julen kunne vi bestille og betale 
julebøger til lærer Jensen, f.eks ”Ju-
lelampensskær”, ” Mod jul” og mange 

andre, dog var det begrænset 
hvor mange bøger vi købte da 
pengene var få i 40´erne.
Man kunne dengang låne bøger 
på konditoriet i Harken, hvor læ-
rer Jensen sad en gang om ugen 
og havde ansvaret for bøger der 
stod i et stort skab (bøgerne var 
udlånt af Hjørring Bibliotek) og 
for at låne skulle vi vise vores 
lånekort.

Inden juleferien havde vi juletræ 
i skolestuen. Det år vi skulle kon-
fi rmeres, havde vi piger til opga-
ve at hjælpe med at stille an til 
festen. Det bestod bl.a. i at lærer 
Jensens rene badekar blev fyldt 
op med æbler som vi vaskede og 
skrællede, hvorefter andre kogte 
og lavede dem til æblekage, som 
blev serveret til juletræsfesten.

Lokalhistorie
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Hvor blev de af
Ellen Margrethe Stenskrog (kaldet 
Ellen) født i 1938. Datter af Esther 
og Jul Stenskrog, Hæstrup Hede (nu 
Hæstruphedevej).
Ellen har boet fl ere steder efter hun 
blev gift med Poul Jensen, sidste sted 
var på ”Bakken” i Guldager, hvor hun 
var dagplejemor i fl ere år. Desværre 
mistede hun tidlig sin 
mand Poul, der kun 
blev 47 år. Derefter 
skulle hun ud på ar-
bejdsmarkedet for 
at forsørge sig selv 
og sine fi re hjem-
meboende børn, 
hvoraf de tre stadig 
gik i skole. Hurtigt fi k 
hun arbejde i Jysk 
Sengetøjslager, bu-
tik nr. 9 i bunden af 
Østergade. Det blev 
til 10 år, hvoraf de 
otte år var som afde-
lingsleder (trods kun 
syv års skolegang i 
Rønnovsholm skole) 
Ellen og Poul gik til 
folkedans i fl ere år, 
og syv år efter Pouls 
død mødte hun Knud 
til folkedans og de 

fl yttede sammen i Poulstrup og blev 
derefter gift og holdt sølvbryllup for 
fem år siden. De bor nu i Hjørring på 
24. år.
Ellen og Poul fi k fi re børn:
Bjarne – bor med Mette i Hjørring
Peter – bor med Line i Silkeborg
Dorthe – bor med Flemming i Guld-

Nye beboere på Kornmarken
På Kornmarken kan vi byde velkommen til 
Anne-Marie Stavensø Thomsen samt hendes 
to børn Iva og Børge.
Anne – Marie kommer fra Århus, men hun har 
dog senest boet i Hjørring.
Den 15. juli fl yttede hun på Kornmarken i Har-
ken, hvor hun har sine børn hver anden uge.
Anne – Marie vil gerne være SSA og startede 
på skolen i august.
Fritiden går med at lære Harken at kende, 
de fl este gange hun skal i skole samt have 
børnene passet cykler hun til Hjørring, på en 
christianiacykel,  læse lektier og når der er tid, 
strikker hun.
Iva på tre år og Børge 1 år går i børnehave 
ude ved Lundergård 
Familien har også en indekat Obelix
Familien valgte Harken fordi lejligheden er 
stor, og huslejen er anderledes end i Hjørring.

Lokalbladet ønsker jer velkommen 

ager
Lars som er bosat i Hirtshals
Ellen og Knud er i dag beriget med 10 
børnebørn og fem oldebørn.

De følger meget med i Lokalbladet 
og glæder sig til hver gang bladet ud-
kommer.
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Nyt fra sognene

Der er nu endelig, efter en lang ”co-
ronapause” kommet gang i hjulene 
igen.
Vi startede op med bankospil den 19. 
august. Tilstrømningen var ikke stor 
de første gange, men her ved ind-
gangen til oktober er vi igen oppe på 
omkring 125-130 stykker, så nu kører 
det med overskud. Der er kommet 
nye restriktioner om, at alle deltagere  
til bankospillene skal være medlem 
i foreningen, hvilket også skæpper 
godt i kassen. Vi har fået ca. 150 nye 
medlemmer.
Præmiewhisten startede op den før-
ste tirsdag i september, og her er der 

Nyt fra Borgerforeningen

også god tilslutning.
Efter alt blev åbnet efter corona har 
der også været godt gang i udlejning 
til fester.
Alle weekender i september var ud-
lejet, og 3 weekender i oktober, lige-
som der allerede er 10 bestillinger på 
huset i 2022.

Vi kan være meget stolte af forsam-
lingshuset.  Alle roser det, fi ne toilet-
forhold, dejlige lokaler og gode køk-
kenfaciliteter hører vi fra lejerne som 
holder fest. Det varmer med positive 
ord.

Inge Christensen
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Det næste hus i rækken er nummer 
46. Jeg formoder, huset er opført af 
murermester Johan Nielsen og tøm-
rermester Alfred Thiel. 
Mine formodninger stammer fra et bil-

lede, jeg engang har set, hvor huset 
var under opførelse, og hvor de to 
håndværkere var fotograferet uden-
for. Husets beboere, som jeg husker, 
var i sydenden Dagmar og Lars Tryg 
og deres fem børn, Knud, som døde 
i 2005 i Skagen, Gudrun, som sand-
synligvis bor i Risskov i dag, Poul, 
som blev maskinmester og sejlede på 
de store oliebåde, og som i dag bor i 
Århus, Inger, som blev gift og vistnok 
bor i Års i dag, og til slut den mindste, 
hvis navn jeg ikke husker. Han blev 
aldrig kaldt andet end „Buller“. 
Lars Tryg var uddannet maler og 
havde i sine unge dage været på val-
sen. Medens de boede i Poulstrup, 
arbejdede han på Ducolakeriet, som 
ejedes af Im. Østergård og senere af 
Aage Pedersen. Lars Tryg var me-
get dygtig til at staff ere biler, men det 

kunne være vanskeligt at få den lille 
dagløn til at slå til, og derfor kom de to 
ældste ud at arbejde, så snart de var 
konfi rmeret. Knud kom i malerlære 
og blev senere maler i Skagen, hvor 

han boede resten af sit liv, og Gudrun 
kom i huset i mit hjem. Det havde jo 
den fordel, at hun kunne bo hos os 
og dog være tæt på sit hjem. Gudrun 
tjente hos os i mine første 3-4 leveår, 
hvorefter hun fl yttede til Silkeborg for 
at arbejde på fl agfabrikken. Her bro-
derede hun navne og årstal på faner 
til foreninger. 
Lars Tryg blev syg og måtte opgive 
malerarbejdet, muligvis pga. tuberku-
lose, og familien fl yttede så til Hjør-
ring på Arsenalvej. 
Poul kom i lære som maskinarbejder 
og blev som tidligere nævnt maskin-
mester. 
Hvordan Ingers og Bullers ungdom 
var, har jeg ikke noget kendskab til, 
selv om far og mor havde tæt kontakt 
til familien, men da Lars Tryg døde, 
fl yttede Dagmar til Århus for at bo i 
nærheden af datten Gudrun, som nu 
var fl yttet til Risskov. 
I nordenden af huset boede Niels 
Thomsens bror. Jeg husker heller 

Hovedgaden 46, begge fotografi er er taget i nyere tid, da det ikke har været muligt at 

fremskaff e billeder af ældre dato

Hovedgaden 48 her boede tømrermester Alfred Thiel og hans kone Johanne Thiel

Lokalhistorie

Mange af Poulstrups indbyggere er kommet til, siden vi i 2005 første gang bragte 
Egon Juel Jensens historie om ”Poulstrup som jeg husker den”. 
Derfor har vi valgt at bringe den igen, for at  nye indbyggere kan få en fornem-
melse af hvilke historier byen gemmer på. Beretningen der strækker sig over fl ere 
blade, blev første gang bragt i Lokalbladet 2005 nr. 3.

Poulstrup som jeg husker det
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ikke meget om Niels Thomsens bror 
udover, at de havde en datter, som 
døde af tuberkulose som en stor sko-
lepige, hvilket gjorde stort indtryk på 
naboer og beboere i Poulstrup. 
Engang i fyrrerne fl yttede husets 
beboere til Hjørring, da arbejdsløs-
heden i byen Poulstrup begyndte at 
kunne mærkes på grund af karosse-
rifabrikkens tilbagegang, og dermed 
også Ducolakeriets stagnation. Hu-
set blev købt af Kristine Johansen, 
enke efter bagermester Thorvald 
Johansen. Kristine Johansen boede 
i nordenden. Murer Børge Pedersen 
boede i sydenden af huset sammen 
med sin kone Grethe, men de fl yttede 
kort tid efter til Brønderslev. Efter Bør-
ge Pedersen blev lejligheden beboet 
af Kristine Sørensen, som var mor til 
murermester Aage Mortensens kone, 
Inga, og cykelhandler Holger Søren-
sen. Samtidig boede der ovenpå en 
tredje Kristine, Kristine Andersen, 
som var tilfl ytter fra Ås Mark. 
Efter Kristine Sørensens død blev lej-
ligheden beboet af Marie Jensen, som 
fl yttede hertil efter sin mands død. 
Marie Jensen boede tidligere med 
sin mand i Villa Plet på Rønnebjerg-
vej. Marie Jensen er for øvrigt mor 
til Ellen Jensen, som bor i Poulstrup 
sammen med sin mand Erik Jensen i 
dag. Marie Jensen havde fl ere børn, 
men det er Ellen og søsteren Ruth, 
jeg husker. Ruth tjente hos karetma-
ger Madsens og fl yttede mig bekendt 
sammen med dem til Jelling. 
Da Kristine Johansen døde blev hu-
set solgt til Jens Laurits. Hans efter-
navn husker jeg ikke bag ved huset 
lå der store dynger af granstammer, 
som skulle saves op til tømmer, og 
herude stod også den store rundsav. 
Man var ikke i tvivl om, hvor - når de 
savede, for lyden fra saven var så 
høj, at den lå adskillige decibel hø-
jere end, hvad der tillades i dag. På 
et tidspunkt blev der lavet lejlighed 
ude over værkstedet, hvor datteren 
Ella boede sammen med Johannes 
Andreasen, da de blev gift. Ella og 
Johannes har to piger Anne og Jytte. 
Ella og Johannes boede her, indtil 
Alfred Thiel solgte værkstedet til Kaj 

Øland. Så fl yttede Ella og 
Johannes Andreasen hen 
på karosserifabrikken i en 
lejlighed over pladesmed-
jen. Kaj Øland fl yttede i 
lejligheden over værkste-
det sammen med sin kone 
Grethe og de to børn, Kurt 
og Kirsten. 
Kaj Øland havde foruden 
de tidligere nævnte svende 
også broderen Viggo Øl-
and, Orla Dahl og Kaj Bro-
bak på værkstedet. 
Viggo blev gift med Orla 
Dahls søster, Bodil og Kaj 
Brobak blev gift med gart-
ner Olsens datter, Ingrid. 
Kaj og Ingrid har senere 
haft møbelforretning i Bind-
slev og bor stadig i Bind-
slev. Orla Dahl var mange 
år tømrermester i Østervrå, 
men bor nu i Hjørring. Da 
Alfred Thiel holdt som tøm-
rermester blev han pan-
tefoged. Kaj Øland solgte 
forretningen igen til Frode 
„Klammerbak“ fra Serritslev. 
Jeg mener, at Ella og Johannes fl yttede i Ellas hjem efter Johanne og Alfred Thiel 
ikke var mere.

Egon Juel Jensen

Skomager Hans Hansen en af byens travle og fl ittige håndværkere

Tømrermester og pantefoged Alfred Thiel

Lokalhistorie
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MUS dag på Thorup Hede
En lidt blæsende men varm sommer-
dag i juni drog ulvene og bæverne af-
sted mod Thorup Hede, som de plejer 
at gøre hvert år på den tid. Der plejer 
nemlig blive afholdt MUS lejr. Men i år 
var det lavet om til en enkelt dag fyldt 
med aktiviteter pga. Corona.
Spejderne skulle bl.a. selv brænde 
perler af træ og bage pandekager 
over bål. Samarbejdsevnerne blev 
også testet, da der skulle laves en 
båre af 2 rafter og en jakke, som alle 
blev transporteret på i en dyst.
Alt i alt en rigtig hyggelig dag for både 
store og små, og der var lidt lejr stem-
ning med bål og teltet slået op.

Nyt fra spejderne
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Tur til Fårup Sommerland 
med spejderne
Lørdag d. 18. september var alle spej-
derne fra Poulstrup afsted i Fårup 
Sommerland! 
Spændte kørte vi samlet i biler af sted 
kl. 9 om lørdagen, så vi kunne være 
med fra de åbnede. 
De største spejdere gik selv, mens bæ-
verne og ulvene gik delt med ledere. 
Til frokost grillede vi pølser, hvilket var 
et hit ved spejderne. 
Over middag prøvede vi atter forlystel-
ser til den store guldmedalje og ved 15 
tiden mødtes vi igen og spiste forældre-
nes hjemmebagte pizzasnegle og muf-
fi ns! De sidste par timer inden lukketid 

blev også udnyttet fuldt ud og kl. 18 

stod vi med en masse trætte spejdere, 

som var en skøn oplevelse rigere! 

1000 tak skal det lyde til Line, Jeppe og 

Mette som hjalp på dagen og til foræl-

drene som bagte eller kørte
Mette Karlsen
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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. 23 66 06 06

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.

Anholtvej 1- · 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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Vi tager hånd om 

dig og dine kære

TILLID

GENNEM

33 ÅR

Frederikshavnsvej 58 · 9800 Hjørring

Telefon 98 90 15 11

www.baggesen.dk · Døgnvagt

Louise Klaus Kirsten Søren Helle

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 I/S
Vrejlev Klostervej 310

9830 Tårs
Tlf 98 98 82 32

Landbrugsmaskiner
din forespørgsel er vores udfordring

v/Peter & Luise Baltzer Andersen
Syrenvej 15, Serritslev 

9700 Brønderslev
Telefon 98 83 70 60

v/Sonja Larsen

Engager 1 - Poulstrup

Tlf. 98 98 85 22
Onsdag lukket

Rulning af duge
Vi ruller duge og servietter til det perfekt 
dækkede festbord, ligesom vi også gerne 
ordner lagner, dyne- og pudebetræk samt 

viskestykker. Strygning af skjorter.
Pris pr. m. kr. 20,00

Viskestykker, servietter kr. 7.00 pr. stk. 
Åbningstider:  Hver onsdag 13 - 17

Anne Marie Dybro
Rakkebyholmvej 260

9800 Hjørring
tlf. 26 80 31 89

En fl ot borddækning starter med en 
fl ot rullet dug

ENTREPRENØR & NEDBRYDNINGSOPGAVER 

0 • 9740 JERSLEV J • TLF 41 17 58 58 • CVR NR. 41 13 00 91 • PC-M MAIL.COM

REPARATION / VEDLIGEHOLD AF

- LANDBRUGSMASKINER

- ENTREPRENØRMASKINER 

- HAVE / PARK MASKINER 

- TRÆFÆLDNING

- KLIPNING & BESKÆRING AF HÆK

- VEDLIGEHOLD AF GRÆSPLÆNE

- VERTIKALSKÆRING AF GRÆSPLÆNRE

SMEDEOPGAVER & MONTAGEOPGAVER 

-SALG AF RESERVEDELE, FORBRUGSVARE, VEDLIGEHOLDSPRODUKTER, 
VÆRKTØJ, MM. TIL BLA. LANDBRUG, ENTREPRENØR, HAVE / PARK  

- SALG TIL BÅDE PRIVAT OG ERHVERV
- LEVERING FRA DAG TIL DAG  

 på

book
 på

book



       Lokalbladet               44

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

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

Følg os på facebook og Instagram

Butiksindretning
Vinduesdekoration
Boligindretning
Skilte
Kontorindretning
Messestand

Sussi Stokbro
Gl. Rønnebjergvej 13,  9760 Vrå

29 62 07 14  -   sussi@deko-sign.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,, 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,  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 Inge Christensen, Gønderupvej, 9760 Vrå........................ 21 47 14 84
Poulstrup Rideklub    Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå................................23 92 94 37
Poulstrup Friskole     Tommy Rømer, Hovedgaden 125, 9760 Vrå..............................20 80 53 87
Sport 81                     Daniel Odgaard Petersen dnlpet@gmail.com...........................
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
Skolebestyrelsen: Formand Tommy H. Rømer....................................20 80 53 87
Medlemmer: Jesper Thomsen, Per Birkbak, Christian Krøgholt, 
                                                            Thomas Kristensen, Bo J. Pedersen, Lene Elbæk
Forældrebestyrelsen:                          Formand Hanne Broerson Holst............................26 37 95 05
Støtteforeningen f. Friskolen: Formand Thomas Kortegaard................................22 97 48 25

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, Vingemarken 3, 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   Annemette Kjær Pedersen, 9760 Vrå ..................................23 11 65 49
Poulstrup Rideklub             Martin Jensen.......................................................................20 45 47 02
KFUM Spejderne                Mette Karlsen, Sønderskovvej 220, 9800 Hjørring..............26 71 55 99
Kloster MC                          Finn Pedersen v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk    ..............20 31 18 53
Sport 81                              Daniel Odgaard Pedersen   ...............................................  
PV Sommercamp               Karina Mølgaard Frost, Tollestrupvej 195, 9760 Vrå    ........40 43 84 88
Støttef. for Aktivitetshuset  Mona Pedersen, Hovedgaden 37, 9760 Vrå  .......................27 46 80 20
Vrejlev-Hæstrup JagtforeningLeo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå......40 11 22 31
Vrejlev Hæstrup Hallen:     Karina Mølgaard Frost, Tollestrupvej 195, 9760 Vrå.............40 43 84 88
Vrå MC                               Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19, 9760 Vrå............22 55 07 46

Haller og mødelokaler

Harken-hallen  Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring....................................98 98 63 90
Harken Idrætsforening Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring....................................98 98 62 44
Lokalhistorisk Arkiv Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå, v/ Erik Jess..................................98 98 80 63
Aktivitetshuset i Poulstrup Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå.......................................98 98 80 11
Poulstrup Forsamlingshus Birkager 6, 9760 Vrå.......................................................23 11 65 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.



God beliggenhed – tjek!

For få kvadratmeter – dobbelttjek! 
Bor I på den rigtige adresse, og nænner I ikke at sige 

farvel til naboer og ungernes legekammerater? 

Så lad os regne på, om det kan betale sig for jer at lave 

en ombygning – inden I ringer til ejendomsmægleren.


