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Vrejlev Kloster marked
Søndag den 3. juni
kl. 10 - 16

Tusind tak for de mange indlæg vi har fået denne gang - vi har
således udvidet bladet med 8 sider for at få plads til det hele.
Der er igen en god blanding af nyt og gammelt - fra nord/syd
og øst/vest i begge vore sogne.
Husk - vi samler alt materiale, både tekst og fotos, via vores
mailadresse, og det fungerer fint, så tak for det.
Håndskrevet materiale kan altid afleveres i postkassen eller
på kontoret ved Sognehuset, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå.
Husk at sætte navn og telefonnummer på, så vi kan kontakte
dig hvis vi har spørgsmål.
Alle indlæg til Lokalbladet sendes til denne mailadresse:

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

Girokort vedlagt.......
Dette Lokalblad er vedlagt et girokort, som vi håber at
rigtig mange vil benytte og dermed sende et bidrag til Lokalbladet.
Uden frivillige betalinger kan vi ikke få det hele til at løbe
rundt, så vi håber at alle vil benytte girkortet.
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 også overføres til
Sparekassen Vendsyssel
konto 9070 - 4340 15 2889

På forhånd tusind tak
Vrejlev Kloster marked
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Forsidebilledet:
KFUM spejderne - Poulstrupgruppen deltog med fanerne
ved gudstjenesten den 11. januar i Vrejlev kirke.

Søndag d. 3. juni 2018 fra kl 10 - 16 åbner vi igen dørene til årets klostermarked på Vrejlev Kloster. Der vil også i år være
mange forskellige boder, hvorfra der sælges og udstilles kunsthåndværk, lokale fødevarer, beklædning samt planter og
maskiner til haven.
Der vil i løbet af dagen være rundvisninger på gården med fortællinger om klosterets historie, landbruget og Ingstrup
Mejeri.
I Vrejlev Kirke vil der være gudstjeneste kl. 16.00 og der vil i løbet af dagen være rundvisninger på kirkegården og et kirkegårdsløb med opgaver undervejs.
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Fællesspisning i Harken Hallen.
I Harken er der blevet optaget en kær gammel
tradition, nemlig fællesspisning i hallens cafeteria. Der har været afholdt 2 sammenkomster
i efteråret, hvor der var en meget fin opbakning.
Første aften kom der næsten 60 personer til god
mad og hyggeligt samvær. Næste aften kom der
35, hvilket jo må siges at være et pænt antal, når
der skal konkurreres med julefrokoster. Fællesspisningerne afholdes på fredage 4 gange her
i vinter sæsonen. Der sigtes også efter af der
afholdes nogle fælles arrangementer hen over
sommeren.

Fællesspisning i hallens cafeteria

Sangaften i hallens cafeteria.
Der var kaldt sammen til en aften
i sangens tegn den 6. december
2017. små 20 sangglade personer havde valgt at røre rysterne
denne aften. Der blev sunget et
meget bredt repertoirer, hvor vi
kom vidt omkring i den danske
sangskat. Da der var blevet sunget en lille times tid, var der et
lokalt indslag, hvor Kirsten Mouritsen, Guldager, fortalte om sin
egen barndoms jul på vendelbomål, det vakte minder frem hos
de tilhørende. Kirsten sluttede
sit fantastiske indlæg med at
læse en lille jule fortælling op.
Også denne fortælling var på
vendelbomål. Der var ikke blandt
tilhørende behov for tolkning i
nævneværdigt omfang. Tak til
Kirsten for flot indslag. Den hyggelige aften blev afsluttet med
gløgg, æbleskiver og julebag.
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Kirsten Mouritsen fortalte på vendelbomål

Den årlige overnatning i Frihuset
Fredag aften d. 3 november 2017 osede der
lidt ekstra af hygge og godt humør i Frihuset,
der blev nemlig traditionen tro afholdt den årlige overnatning for vores 3. Klasse.
Vi havde inviteret de skønne børn til pizza og
hyggeligt socialt samvær i Frihuset.
Så snart pizzaerne var spist, begyndte de
sjove konkurrencer og lege vi havde forberedt til denne særlige aften. Der blev bl.a.
konkurreret i flødebollespisning og snørebåndsspisning samt leget ”Den som flaskehalsen peger på”, hvor man skulle fortælle
nogle sandheder om sig selv, på den måde
kom vi endnu tættere på hinanden og relationerne til hinanden blev forstærket med høj
latter og venskabelige knus.
Derudover blev der i løbet af aftenen fortalt
en del spøgelseshistorier, der senere på natten udviklede sig til spøgelsesjagt med lomMassser af hygge og godt
melygter og våde håndflader rundt omkring på skolens humør ved overnatningen i
matrikel. Overnatningen bød også på filmhygge, FIFA Frihuset
turnering for drengene og make-up hygge for pigerne.
Alt i alt en veloverstået overnatning hvor fællesskabet
og hyggen var i fokus, vi glæder os allerede til dette års
overnatning og vi ved med sikkerhed, at det gør den
kommende 3. klasse også.

Skolekælderens hemmelighed
Dybt nede i skolens kælder gemmer sig en stor
kiste, fyldt med det skønneste udklædningstøj
som børnene i Frihuset nyder at gå på opdagelse i. Det udvikles oftest til små skuespil og
mime stykker på den lille scene i kælderen.
Mange sjove og hyggelige stunder er det efterhånden blevet til, børnene nyder at klæde sig
ud og træde ind i deres roller som bl.a. sygeplejerske, bondemand, prinsesse, bedstemor,
vvs mand, rig mafia boss og rødhætte.
Hvem ved hvad kælderens hemmelighed kan
føre til en skønne dag, måske nye revytalenter. Sjovt er det i hvert fald i kælderens dybe
skatkammer.
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Jenny Sigen Nielsen
afErik Jess

Hun var en helt speciel person
”Hun” skrev i sin ansøgning, at hun
regnede med at kørselsgodtgørelsen
var efter statens regler.
Hun mødte i blå lærredskjole, stivet
forklæde og den ringeste bil, der kunne fås for penge.
Hendes 1. patient var slagteren, der
sandsynligvis ville smide hende ud.
Han spurgte: Er De gift? – det bliver
De nok – De har jo bilen.
Hun forstod sproget: At finde vej: en
streg til øster så på den lange side af
vejen!
Centraldamen bryder ind og påtager
sig at forklare vejen til Hjælmkærgård
Skulle der ryddes sne, så var det vognmanden Ludvig eller Falck
Årene gik, hun blev der, hun ikke alene blev der, hun blev en af dem, en af
”dem siels”.
Sådan fortalte Jenny Sigen Nielsen
om sig selv til en pensionistgruppe i
Poulstrup Forsamlingshus i vinteren
1976 - 77, hvor hun holdt en række
foredrag om ”Hjemstavnshistorie” fra
Vrejlev-Hæstrup. Foredragene handlede bl.a. om Sogneforstanderskabet fra
1842 (navnet på det daværende sogneråd), fattigvæsnet i Vrejlev-Hæstrup
Kommune, Vrejlev Klosters historie,
skolerne i Vrejlev-Hæstrup og meget
andet. Foredragene krydrede hun med
historier fra omegnen. Her er et eksempel.
En ung gårdmandssøn fra Stenum
havde købt ejendommen Øster Dammen. En dag var han hjemme i Stenum
og gik derfra til Vrå for at tage toget til
Hæstrup. Da han kom til Vrå så han
bagenden af toget, der kørte nordpå.
Resolut og smidig som Kr. Dammen
var, sprang han op på pufferne på den
bageste vogn. Mandskabet på Vrå
station ringede straks til Hjørring om
at tage sig af den mand der sad på
pufferne. Dette tog skulle ikke stoppe
i Hæstrup, men da det rullede forbi
Hæstrupgaard sprang Kr. Dammen
af. Der skete ikke anden skade end at
hælene på hans støvler gik af, og de
der stod vagt på Hjørring station fik en
lang næse. Kr. Dammen gik hjem med
en støvlehæl i hver jakkelomme. Rygtet går at det var for at spare penge til
billetten, men det er da nok løgn.
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Jenny Sigen var født i Borup i 1905
og blev uddannet sygeplejerske og
var hjemmesygeplejerske, der cyklede
rundt i Sct. Hans-Sct. Olai Kommune.
Hun kom i 1951 til Vrejlev-Hæstrup
Kommune som hjemmesygeplejerske.
Hun blev i 1955 gift med Harald Nielsen fra ”Bundgaard” i Gunderup.
I 1964 fik Jenny Sigen ideen til omsorgsarbejdet blandt de ældre sammen med læge Kaj Nissen og Asta
Svendsen. Sognerådet, som hun var
blevet medlem af, syntes godt om ideen og vedtog, at bare der var otte, der
tog mod tilbuddet, ville man køre en ni
måneders prøveperiode – der var 50,
der meldte sig, og efter 9 mdr. var man
oppe på 70. Til at stå for det praktiske
arbejde med at besøge og beskæftige
de gamle antog kommunen d. 1. april
1964 som omsorgsleder håndarbejdslærerinde Asta Svendsen, gift med
købmand Poul Svendsen i Tollestrup.
For hende blev det en opgave, der varede til hun var højt op i alderen. Det
omsorgsarbejde, som Asta Svendsen
startede, blev i løbet af få år på den
ene eller anden måde kopieret af alle
landets kommuner, Vrejlev-Hæstrup
Kommune var på den måde blevet rollemodel for omsorgsarbejdet for landets kommuner. Asta Svendsen blev
på flere måder hædret for det arbejde
hun var med til at starte for at få ældre
borgere ud af ensomhed og få dem i
gang igen. Det var også Asta Svendsen, der i det små startede det nuværende Aktivitetscenter i kælderen til det
daværende Plejehjem.
Ved kommunesammenlægningen i

1970 blev Jenny Sigen leder af hjemmesygeplejen i Hjørring Kommune,
også som den første i landet. Hun ledede hjemmeplejen til 1974 og stoppede på grund af sygdom i hjemmet.
Jenny Sigen var en personlighed, der
havde megen lune og humoristisk
sans. Hun kunne godt virke lidt forbeholden på dem der ikke kendte hende;
men hun var et hjertevarmt menneske,
der ikke talte ondt om nogen og som
var meget trofast over for sine venner.
Sine egne problemer holdt hun for sig
selv, men var altid parat til at hjælpe
andre. Havde man brug for hjælp ved
sygdom eller fødsler, så ringede man
til fru Sigen og så ordnede hun det fornødne. Hun fordelte hjælpen efter de
resurser, hun havde til rådighed.
Fru Sigen mistede sin mand i 1974,
men blev boende på ”Bundgaard” til
sin død i 1977.
3 scrapbøger om henholdsvis Jenny
Sigens og Asta Svendsens arbejde
kan læses på Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Arkiv. De to bøger har dannet
grundlag for denne artikel.
Arkivet har
åbent hver
mandag fra
kl. 16 til 18,
vi har lokaler
i østfløjen på
skolen.

Jenny Sigen
Nielsen

Fra et af de utallige møder Jenny Sigen og Asta Svendsen havde med forskellige foreninger. Rundbordssamtale med medlemmer af Dansk Husflidselskab fra venstre, sognerådsformand Regner Nielsen, Harken, læge fru Agnes Lønning, Poulstrup Sygeplejerske
fru Jenny Sigen, fru Ungermann DH, J.E. Larsen DH, fru Asta Svendsen, Tollestrup, frk.
Jensine Gregersen DH, Jens Andersen DH, fru Krøncke DH og læge Kaj Nissen, Poulstrup

Bevægelse i børnehuset Møllehaven.
I Møllehaven har vi altid haft meget fokus på børn og
bevægelse i hverdagen.
Når vi voksne er gode rollemodeller for børnene, tænker
vi motorikken ind som en naturlig del af hverdagen. Bliver børn og voksne aktive sammen bliver børnene fortrolige med deres kroppe og får lyst til bevægelse.
Her i efteråret fik vi en kasse med tre temaer omkring bevægelseslege fra det, som kaldes Action Kids. Temaerne
var omkring bondegården - rummet og Zoo.
Det er et koncept som kan bruges både indenfor - på
legepladsen og i hallen.
Da vi præsenterede bondegårdstemaet for vores børnehavebørn var de nysgerrige på historien om alle dyrene,
som var sluppet ud af stalden og vi skulle hjælpe bondemanden med at fange dyrene og få dem hjem i stalden
igen. I samspil med de voksne hjalp vi med at sidde på
hug og malke koen - vi samlede æg - gik balance og
hjalp katten ned fra træet. Vi trak i tov og fik tyren hjem
i stalden. Vi hoppede højt op i luften og fik de små kattekillinger ned fra træet. Vi trillede i mudderet ligesom
grisene og vi striglede og børstede hesten.
Ja jeg kunne fortælle om mange flere sjove bevægelseslege om dyrene som vi skulle hjælpe hjem
i stalden.
Det her var en ny måde at bruge bevægelse på sammen med børnene, hvor de
visuelt så billeder af dyrene og hvordan vi
skulle bevæge os sammen.
Når vi som voksne lever os ind i historien
og bruger vores krop imens vi fortæller,
bliver tingene mere levende og børnene
udviser glæde og begejstring for netop at
bevæge sig i fællesskabet.
Efterfølgende ser vi også børnene selv
tage initiativ til nye bevægelseslege i samspillet med deres venner.
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Naturpleje på Møllehavens legeplads.
Et par æbletræer skulle fjernes fra vuggestuens legeplads for at give plads til andre muligheder for bevægelse. Hvem rykker ud , det gør de ældste drenge fra Sommerfuglen.
Så udrustet med save , ørnenæb og grensakse gik de i
gang.
Drengene var meget ihærdige og fandt ud af, at nogle
opgaver var det lettest at løse hvis de hjalp hinanden,
ligesom de fandt ud af at skiftes til at bruge de forskellige
værktøjer. Det var hårdt på forskellige måder og krævede
brug af forskellige muskelgrupper.
Stammerne og de største
grene blev savet i mindre
stykker og lagt i værkstedsskuret , så de kunne tørre og
blive brugt til bålbrænde senere.
Alt skulle ryddes væk og
smågrenene blev puttet i
sække og kørt væk.
Så blev der meldt færdigt arbejde og indtaget en velfortjent drink.

Møllehavens drenge arbejder
med natur og naturfænomener.
Vi holder af traditioner og en af dem er at
alle børnehavedrengene i januar måned
er sammen om et lille lyslygteforløb.
Nogle elementer er planlagt på forhånd
,bl.a. at børnene maler lyslygter, som bruges på en gåtur i nærområdet, en tidlig
morgen hvor det stadig er mørkt.
På turen inviteres forældre til at gå med
og efterfølgende er der kaffe med børnenes hjemmebagte boller.
Andre elementer kan være at der er en
lille forældre/barn opgave , hvor de i en
weekend laver en lille “vejrudsigt” ved at
klistre forskellige symboler i et skema.
Vi har smeltet is over bål og fyldt isterningeposer med vand, til ophængning i træerne på legepladsen. Så skulle vi gerne
kunne hente isterninger til at komme i vores vand til frokosten en dag.
Snakken om stjerner , måne m.m har ført
til at I-Pad er blevet brugt at finde ting omkring astronauter, ufoer, raketter m.m. og
se små film om emner, som har optaget
børnene.
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tager det kun 10 minutter, så er man fx
i Brønderslev eller i
Hjørring, så Poulstrups beliggenheden tæt ved motorvejsafkørslen, betyder, at vi bor skønt og tæt på naturen,
og samtidig kun har kort køretid til de
større byer.
En anden afgørende faktor var, at vi i
Poulstrup kunne købe en billig byggegrund, og dermed bruge flere penge på
selve huset, i stedet for at skulle bruge
mange flere penge på grunden, som
køb af en byggegrund i Hjørring eller
Brønderslev ville have betydet. Kigger
man på priser, får man jo MEGET mere
hus for pengene i Poulstrup, i forhold til
de store byer – det gælder både mht.
nybyggeri og de huse der er til salg.
Vi synes desuden børnene skal opvokse i en lille by, hvor sammenhold,
fællesskab og tryghed er en stor del af
byen.

Nybyggere på Tjørnager i Poulstrup
I 2003 udstykkede Hjørring kommune
fem parcelhusgrunde i den østlige del
af Poulstrup, hvor der blev et etableret
nyt boligområde ved navn Tjørnager. I
2017 blev den første af de skønt beliggende byggegrunde (endelig) solgt, og
grunden blev købt af Majken Karlsen
og Thomas Kortegaard, der sammen
med deres to børn Mille og Mathias,
allerede boede i hus i Hovedgaden i
Poulstrup. Med købet af den nye byggegrund, og med gang i byggeriet af
deres nye bolig, satte Majken og Thomas deres hus i Hovedgaden til salg,
og huset blev solgt i løbet af kort tid.
Det er rigtig glædeligt, at der nu er
kommet gang i nybyggeriet på Tjørnager, hvor der endda er solgt endnu en
byggegrund.
Lokalbladet har spurgt Majken og Thomas om, hvad der var afgørende for, at
de valgte at blive nybyggere i Poulstrup,
og det forklarer de således:

Vi havde allerede besluttet os for, at
bygge et helt nyt hus og vi kiggede derfor på forskellige byggegrunde i Hjørring, Brønderslev og Poulstrup.
En af de største prioriteter for, at vi valgte at bygge vores nye hus i Poulstrup,
var at Mathias skulle starte i skole efter sommerferien, og Mille skulle starte
i dagpleje i slutningen af 2017. Hvis
vi skulle flytte fra Poulstrup skulle det
derfor være inden Mathias begyndte i
skole, men han havde jo allerede fundet sine venner i Poulstrup, imens han
gik i børnehave, så Poulstrup Friskole
og Børnehus blev en af de afgørende
faktorer, der gjorde at vi ville bygge nyt
hus i Poulstrup. Beslutningen om vores
fremtidige bopæl skulle nemlig tages,
så børnene ikke skulle skifte skole/pasning efter de var startet. Vores tidligere
hus i Hovedgaden blev hurtigt solgt,
byggegrunden på Tjørnager blev købt
og da Thomas er murer, gik byggeriet
hurtigt i gang. Nu går Mathias i 0. klasse på Poulstrup Friskole og Mille bliver
passet i privat dagpleje i Poulstrup, og
det er vi rigtig glade for.

Hvordan mærker I at sammenholdet,
fællesskabet og trygheden er god i
Poulstrup?

Thomas har nu boet i Poulstrup i 3 år
og kommer oprindeligt fra Hjørring,
hvor han også gik til fodbold og sad i
floorballbestyrelsen. Efter han flyttede
til Poulstrup, var der hurtigt nogen,
som spurgte om det ikke var bedre han
spillede fodbold i Poulstrup, når han
nu boede her. Så i dag spiller Thomas
fodbold i Poulstrup, er fodboldtræner for det hold Mathias spiller på, og
derudover er han også kommet med i
Poulstrup Friskole og Børnehus støtteforenings bestyrelse - dette viser også,
at byen er meget imødekommende
overfor nye borgere.
I Poulstrup findes desuden forskellige
Facebookgrupper, hvor man lige kan
skrive om fx at låne sukker, hvis man
er midt i at bage og er løbet tør, eller
hvis man fx gerne vil låne en trailer en
dag. Det kan også være aftaler om, at

børnene kan mødes på kælkebakken
eller på Børnenes Jord, hvor de kan
lege/spille fodboldkamp, eller hvis nogen fx har en kat for meget osv. Der
findes også en ”Kør-sammen” Facebook gruppe, hvor man kan skrive,
hvis man kan have nogen med i bilen,
eller man selv mangler et lift en dag.
Det er jo fantastisk at bo i sådan en
by – lidt som om man er en stor familie,
der bare bor i hver sit hus.
Naturen, samt den dejlige fred og ro er
også en vigtig del af, hvorfor vi valgte
Poulstrup. Vi har jo natursti, skov, sø
og å i gåafstand, så det bliver ikke ret
meget bedre.
Folk i Poulstrup er også rigtig gode til,
at støtte op om de mange ting og aktiviteter, der sker i byen, og samlet set har
vi fundet langt flere fordele end ulemper ved at blive boende i Poulstrup.
Og til sidst lige en slutbemærkning
om, at vi netop har læst, at der er en
tendens til, at flere køber boliger uden
for de store byer, og det ses jo meget
tydeligt i Poulstrup, hvor flere og flere
unge børnefamilier flytter til.
Vi glæder os til, at flytte ind i vores nye
hus til sommer og glæder os desuden
over, at flere end os har valgt, at købe
byggegrund på Tjørnager og bygge nyt
hus i Poulstrup i 2018, hvor der både
er kommet godt gang i nybyggeriet,
samt i flotte renoveringer af de eksisterende huse.
Tak til Majken, Thomas, Mille og Mathias,
som har valgt at bygge nyt flot hus i
Poulstrup.
Henrik Hansen

Hvad var ellers afgørende for valget af
Poulstrup til Jeres nybyggeri?

En af de øvrige prioriteter, der var afgørende for byggeri af nyt hus i Poulstrup
var, at Poulstrup ligger tæt ved motorvejsafkørsel 5, og det tager derfor
kun 25 minutter, så holder Thomas på
sin arbejdsplads i Aalborg. Derudover

Byggeriet på Tjørnager
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Poulstrup tiltrækker nye indbyggere og nybyggeri på Tjørnager
I Poulstrup, med sin beliggenhed ca.
11 kilometer syd for Hjørring, og kun
få minutter til motorvejstilkørsel 5 med
kort køretid til Brønderslev, Aalborg,
Hjørring osv., oplever vi i disse år et
generationsskifte, hvor unge familier køber og istandsætter husene flot.
Poulstrup har ca. 500 indbyggere, og
i løbet af det seneste år er der solgt
mange huse, ligesom der i øjeblikket

slev, 5 minutters kørsel til Vrå, 10 Tryghed, fællesskab og popuminutters kørsel til Tårs, og med en lær friskole
halv times kørsel er man i Aalborg. Poulstrup er en by, hvor det er trygt
Med Poulstrups beliggenhed, har vi at bo og færdes, og et af de områder,
den skønne natur lige uden for dø- hvor byen oplever stor vækst, er blandt
ren, da byen grænser op til den mere børnefamilierne, og det skyldes i høj
end 100-årige plantage/skov
Poulstruplund, samt til marker og eng. Skoven/plantagen
Poulstruplund grænser helt
op til skolen, hvor børnehavens og skolens børn leger på
legepladsen mellem træerne.
Ved Poulstrup findes desuden
gode rekreative stier i form
af Kloster-ruten, der gennem
enge og langs åløb, er en 5
Det 3. sidst solgte hus ligger på Nedre Byvej
kilometer afmærket sti, der
går rundt om Poulstrup, samt

Det sidst solgte hus ligger på Lindager

er nybyggeri i gang i det kommunalt
udstykkede boligområde Tjørnager,
hvor der i øvrigt er solgt endnu en byggegrund. Der er dermed kun 3 ledige
byggegrunde tilbage – de attraktive
priser og beliggenheden kan ses på
www.nyudsigt.dk/udstykning/tjornager
Kort fortalt er Poulstrup blevet en attraktivt bosætningsby for børnefamilier, og som det kan læses videre i
denne artikel, er der i skrivende stund
bare et enkelt hus i Poulstrup, der står
tomt, samt kun en god håndfuld dejlige
huse til salg, til priser fra 450.000 kr. til
2.295.000 kr.

Engager 4 - til salg

to afmærkede naturstier ved Tollestrup
Mose, med formidling om naturen og
offerfund fra stenalder og jernalder.

grad den populære Poulstrup Friskole
og Børnehus, der tilbyder vuggestue,
børnehave, skole, SFO og bibliotek.

God beliggenhed - motorvejsafkørsel 5 betyder kort
køretid til de større byer
Fra Poulstrup er der kun 10 minutters kørsel til Hjørring eller Brønder-

Det næstsidst solgte hus ligger også på
Lindager
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Det 4. sidste solgte hus ligger på Hovedgaden

mere. Derudover er bygningen, der tidligere husede købmandsbutikken, netop blevet solgt og en ny spændende
butik er på vej.

Ildsjæle går forrest
En af opskrifterne på Poulstrups succes er indbyggernes vilje og evne til at

Friskole og Børnehus. Friskolen har
ifølge skolens hjemmeside, allerede
152 elever fra 0. til 10. klasse, og i Børnehuset med vuggestue og børnehave
er der 61 børn, og derudover tilbydes
der SFO. Støtteforeningen for friskolen
har desuden oprettet en ungdomsklub
for de ældste elever.

Dette flotte hus på Hovedgaden er også
løbende renoveret og har fået nye ejere i
løbet af det sidste år

Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Arkiv
har i øvrigt også lokaler på skolen.

Aktivt foreningsliv og nyt liv i
byens butik
Der er rigtig godt sammenhold og
socialt fællesskab i Poulstrup, og vi
har et meget aktivt foreningsliv med
mange muligheder, der bl.a. byder
på fællesantenne, lynhurtigt fibernet,
idrætsforening, spejderhus, aktivitetshus, borgerforening/forsamlingshus,
idrætshal med motionscenter, multibane, boldbaner, streetbasketbane og
beachvolleybane, rideklub med ridehal
og ridebaner, ”Ministrup” Børnenes

Hovedgaden 2 - til salg

løfte i flok. Det viste sig allerede i 1990,
hvor borgerne ønskede at få bygget en
idrætshal tæt ved skolen i Poulstrup.
Her gik vi sammen, og indsamlede
mere end 1 million kroner i hele lokalområdet for at få hallen op at stå, og på
samme måde er byens ridehal blevet
bygget, ligesom en større renovering
af Poulstrup forsamlingshus foregik på
Flotte renoverede huse i Hovedgaden

Flot renoveret hus i Hovedgaden, der fik en meget større have efter bortsanering af
ældre nabohus

Jord (børnenes egen legeplads siden
1971), Lokalhistorisk Arkiv, hyggelig
MC-klub, by-tandemcykler, naturstien
Klosterruten, put & take ørredfiskeri,
private dagplejere, frisør, autoværksted med bilsalg, elektriker, rengøringsfirma, nedbrydningsfirma, VVSfirma, tømrer/snedkerfirmaer, eget
vandværk, to frit tilgængelige hjertestartere, flot Lokalblad der udkommer
4 gange om året, byens egen hjemmeside www.poulstrup.net, Vrejlev kirke
og sognehus, årligt Klostermarked
på Vrejlev Kloster, den naturskønne
skov/plantage Poulstruplund og meget

I 2006 blev Poulstrup, af Nordjyllands
Radio (DR) og Nordjyllands Amt, udnævnt til Årets Børneby i hele det daværende Nordjyllands Amt. Dommerkomiteen lagde vægt på, at Poulstrup
havde formået at give tilbud til børn
i alle aldre og opbygget et bredt netværk for egnens børn, og titlen som
Årets Børneby lever byen stadig flot op
til, og midt i byen ligger ”Ministrup, Børnenes Jord”, der har været børnenes

samme måde. Poulstrups borgere har
i en årrække også ejet bygningen, der i flere år var udlejet
til forskellige købmænd, og vi
venter spændt på at den nye
spændende butik åbner op.
I 2015 stod borgerne atter
sammen og købte skolen, da
kommunen lukkede VrejlevHæstrup skole, der i 48 år
var områdets kommunale folkeskole og børnehave. Borgerne gik atter sammen og
skaffede midlerne til at købe
skolebygningerne, der nu hu- Hovedgaden 21 var tidligere bageri og bagerbutik, men
ser den populære Poulstrup er blevet flot renoveret og indrettet med lejligheder.
11
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Poulstrup Gl. skole stod faldefærdig i en årrække, men er nu flot renoveret

egen sjove legeplads siden 1971.

Områdefornyelse
I 2009 blev der bevilget penge fra
Hjørring kommune til et projekt, som
Poulstrup var en del af. Projektet ”Områdefornyelse i 4 landsbyer” havde til
formål at skabe forbedringer og forskønnelse i de udvalgte landsbyer, så
den positive udvikling kunne sikres.
Kilde: ”Områdefornyelse i fire landsbyer i Hjørring Kommune Byfornyelsesprogram 2009”

Områdefornyelsen i

Hovedgaden 58 der tidligere var slagterforretning er også flot renoveret

Poulstrup skabte følgende
forbedringer i byen:
•
Hastighedsdæmpning og synliggørelse af indkørslen til byen fra
nord, med gadelys i begge sider ved
byskiltet. Større trafiksikkerhed ved
skolen med forhøjet synlig rød asfalt,
og bredere indkørsel til Poulstrup Skolevej.
•
Hastighedsdæmpning i Hovedgaden og på Gl. Rønnebjergvej
med vejbump, indsnævringer og forskønnelse med træer, samt skiltning.
•
Bortsanering af huse i dårlig
stand.
•
Nye lygtepæle og gadelys
gennem hele Poulstrup.

Poulstrup by i dag – gade for
gade:
Huset Hovedgaden 8 er bortsaneret og
har givet mere plads mellem Hovedgaden
nr. 6 og 10

Poulstrups historiske udvikling
Poulstrup ligger i tilknytning til herregårdslandskabet omkring Vrejlev
Kloster og Vrejlev Kirke. Vest for byen
ligger en række gårde, som allerede i
middelalderen dannede en lille landsby med Vrejlev Kloster som den store
jordbesidder. Bebyggelsen har inden
for de seneste 100 år udviklet sig
fra at være enkeltliggende gårde og
landarbejderboliger med tilknytning til
Vrejlev Kloster hovedgård, til at være
den karakteristiske langstrakte bebyggelse omkring byens hovedgade, som
også karakteriserer landsbyen i dag. I
1886 etableres Vendsyssels første an-

Hovedgaden 36 - til salg
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delsmejeri i Poulstrup, og snart opstod
der et lille samfund med handel og servicevirksomheder for omegnens mange små landbrug. I 1920’erne havde
byen mejeri, skole, missionshus, købmandsgård, forsamlingshus, cementstøberi m.m. I perioden 1900 - 1920
opførtes mere end 25 huse i byen, heraf 16 tæt på mejeriet. Lokale bønder
og Hedeselskabet etablerede i 1906
Poulstruplund Plantage på de sandede jorder nord for byen. I 1933 anlagde borgerne en festplads i plantagen,
som i mange år dannede ramme om
grundlovsfester for byen og omegnen.
Byen voksede, og i 1950’erne var den
oplandscenter med mange servicevirksomheder og ca. 25 butikker med
dagligvarer og udvalgsvarer. Byens
største virksomhed var da karosserifabrikken med 30 ansatte.

Hovedgaden: Byens struktur er karakteriseret af Hovedgaden, der er
byens oprindelige centerområde, en
langstrakt gade, som den nuværende
by opstod langs med for omkring hundrede år siden. Hovedgaden indeholder en række fine huse, som er opført
i perioden 1880 - 1940. Hovedgaden
består hovedsageligt af boliger, men
også af enkelte erhvervsbygninger. En
væsentlig del af husene langs Hovedgaden og sidegaden Birkager er præget af påvirkning fra ”Bedre Byggeskik”
og disse huse er fine eksempler på
dansk håndværksmæssig byggetradition. Mange huse i Hovedgaden er i de
senere år blevet istandsat og fremstår
i dag rigtig flotte og velholdte, og der
er nu kun enkelte udlejningshuse, som
mangler vedligeholdelse og ser ret
forfaldne ud – men lad os håbe disse
huse snarligt bliver vedligeholdt og

Lindager 22 - til salg

malet, så de kan medvirke til et pænt
bybillede. I Hovedgaden er der ingen
huse som står tomme, og der er pt. kun
to huse til salg i Hovedgaden.

Øst for Hovedgaden:

det, er der allerede gang
i nybyggeri på den ene
af de skønt beliggende
grunde. Den sidste vestlige sidegade er Birkager,
med huse fra det tidlige
Poulstrup, som er bygget
efter Bedre Byggeskik.
På Birkager ligger også
byens forsamlingshus, og
på Birkager er der ingen
tomme huse eller huse til
salg.

Nedre Byvej 6 - til salg

Med næsten udsolgt af huse,
og tilflytning af unge familier, ser fremtiden lys ud for
Poulstrup

Som sidegade mod øst fra Hovedgaden ligger Poulstrup Skolevej, med
Poulstrup Friskole og Børnehus, samt
den selvejende idrætshal Poulstrup
Hallen med motionscenter. På samme
vej ligger byens boldbaner, beachvolleybane, multibane og streetvolleybane. En anden sidegade mod øst er
Byager, med de små sidegader Engager, Kærager og Markager. Dette boligområde er et parcelhusområde med
huse bygget i 1980´erne og 1990´erne,
og på Engager findes også Poulstrups
frisørsalon. Mod øst ligger desuden
sidegaden Gl. Rønnebjergvej med beboelse, Børnenes Jord, Aktivitetshuset, erhverv og mc-klub. Sidste østlige
sidegade til Hovedgaden er Engkærvej/Elmager, som blev bebygget med
parcelhuse i 1970´erne. I sidegaderne
på den østlige side af Poulstrup står ingen huse tomme, og kun et enkelt hus
på Engager er til salg.

Vest for Hovedgaden:
Den største sidegade mod vest fra
Hovedgaden er Lindager, der er et
parcelhuskvarter med huse bygget i
1970´erne. På Lindager er der netop
solgt to huse, og der er pt. to andre
huse til salg, hvor kun det ene står
tomt, da ejerne er emigreret til USA.
Lindager ender ud i Nedre Byvej, der er
en anden vestlig sidegade til Hovedgaden. Nedre Byvej byder på parcelhuse
og en række andelsboliger, hvoraf en
enkelt andelsbolig og et enkelt hus er
til salg. Som sidegade til Nedre Byvej
ligger det nye boligområde Tjørnager,
med fem byggegrunde, hvor de to er
blevet solgt i løbet af det sidste halve
år. Som omtalt andetsteds i Lokalbla-

på Tjørnager, og med stor tilslutning til
Poulstrup Friskole og Børnehus, tegner fremtiden lys for Poulstrup, hvor
man får meget mere hus for pengene,
er tæt på naturen og alligevel kun har
kort køretid til de større byer. Det er der

Nedre Byvej andelsbolig- til salg

Poulstrups gamle missionshus er blevet
totalrenoveret og ejes og beboes også af
en børnefamilie

Med kun et enkelt tomt hus, en god
håndfuld huse til salg, gang i nybyggeri

heldigvis et stigende antal borgere og
familier, som får øje på i disse år, hvor
flere tilsyneladende er blevet trætte af
de større byers trængsel, larm, trafikkøer og høje huspriser, og derfor vælger at flytte til Poulstrup, hvor man får
mere hus for pengene, og dermed får
plads i økonomien til andre ønsker,
som fx drømmebilen, to biler, rejser eller noget helt andet.
Se mere om Poulstrup og lokalområdet
på: www.poulstrup.net og kig evt. forbi
Facebookgrupperne: ”Poulstrup vores by”
samt ”Poulstrup historiske fotos”.
Af Henrik Hansen, Poulstrup

Friskolens busser
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Saksager fra 1960
af Kirsten Mouritsen

I 1960 overtager
Ingrid og Esben Saksager slægtsgården Saksager, efter at Esbens
forældre Jenny og Emil Saksager flytter til Tolne. Esben fik sin skolegang
i Poulstrup skole (den gamle skole
på Munkholmvej). Der var 100 elever
med 1 lærer og 1 lærerinde. Eleverne
skiftedes til at være i skole, da der kun
var 2 skolestuer. De små klasser gik
i skole tirsdag og fredag om vinteren
og om sommeren hver eftermiddag.
Esben var lige knap 14 år da han var
færdig med 7. klasse og herefter skiftevis karl hjemme på gården, ophold
på Halvorsminde Ungdomsskole, soldat og senere på Malling Landbrugsskole. Herefter igen hjemme på Saksager. Sidst i 1950erne møder han
Ingrid Jørgensen, der er fra gården
Ulvsig lidt øst for Hjørring. Hun havde
været ung pige i huset en del steder
samt elev på Vallekilde Højskole, da
hun fik lyst til at uddanne sig til økonoma. Først var hun 3 år i køkkenet
på Hjørring Sygehus. Hvorefter hun
som nyforlovet tog på økonomaskole i
København. Her fortæller Ingrid at Esben ikke var den helt ivrige brevskriver og som hun siger: a mat da te å
skryw te ham om haj ha glemt mæ, for
a høt owwerhode in frå ham. Glemt
var pigen ikke for de bliver gift i marts
1960 og den nyuddannede økonoma
og Esben overtager som før nævnt
Saksager samme år.
Da de overtager gården, er der som
beskrevet i sidste Lokalblad solgt jord
fra til 2 ejendomme, så der nu er 96
tdl. tilbage og derved er Saksagers
husdyrhold også reduceret til 28 malkekøer plus opdræt og 8 grisesøer,
hvor deres grise fedes op samt 5 heste. Der var ingen traktor. Esben fortæller, når baconnoteringen var god,
så kunne en slagtegris betale for en
medhjælper i 14 dage.
I 1966 bygges der ny kostald til 42
køer + ungdyr. Søerne bliver sat ud. I
stedet bliver der udvidet til slagtesvin.
I august 1975 rejses der buer til en ny
svinestald, men inden den bliver færdig brænder kostalden. Køerne er heldigvis på marken, men kalve og ungdyr måtte aflives, fordi loftet i stalden
var af flamingoplader, der under bran-
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den smeltede og faldt ned på dyrene,
så Falck folkene måtte nødvendigvis
skyde de lidende dyr – det var en chokerende oplevelse for alle på gården.
I stedet for at bygge en ny stald til køerne, blev kvægbesætningen sat ud
og den nye stald blev indrettet til svin

kost og logi og blev derved også en
del af familien - tog også del i børneopdragelsen. Dengang blev der ikke
ved ansættelse snakket ret meget om
arbejdstid, for den fulgte rytmen på
gården. I hø- og kornhøst kunne arbejdsdagen være længere og andre

Saksagers gårdsplads

i stedet, så gårdens husdyrproduktion
derefter udelukkende bestod af slagtesvin og markplanen fik tilført en ny
afgrøde - kartofler.
Da de overtog Saksager i 1960, var
der ikke alle de regler for landbrugsproduktion, som der er i dag - næsten
60 år senere. Man kunne drive en gård
efter de samme linjer, som forrige generation. Man havde de malkekøer,
der var græs til om sommeren, man fedede de grise op man havde korn til og
tilføjer Esben lunt, man skulle have de
høns, der skulle til for at jævne møddingen.
Både Ingrid og Esben pointerer, at de
har haft nogle dygtige og pålidelige
medhjælpere i deres tid på Saksager.
Dengang fik medhjælperne jo både

Terrassen på Saksager

tider kortere. Der blev dog aftalt ferie.
På Saksager er der 3 gravhøje, men
Esben har fået fortalt, at der før hans
tid, har været 2 mere, at de er forsvundet skyldes, når man i tidernes morgen
manglede noget jord, var det lettere at
køre hestespandet op på siden af højen og kaste jorden over i vognen end
at grave det op fra marken. I 1933 blev
alle gravhøje fredet og dermed slut
med at tage jord fra højene.
Ingrid og Esben har 2 børn – begge
født på Saksager Erik i 1961 og Kirsten i 1964.
Erik har altid interesseret sig for landbrug og især det tekniske, og som
12-årig byggede han sammen med
en kammerat fra Tofthusevej et ”interessant” 2 pers. køretøj, der bestod af

stellet af en barnevogn påmonteret en
motorcykelmotor. Det kunne give selv
den bedst udborede knallert baghjul –
en topfart 93 km. i timen (farten er Esben dog først nu blevet bekendt med).
Køretøjet blev flittigt brugt og ingen led
skade på søndagene fra 25 november
1973 og til den 10. februar 1974, hvor
der var indført bilfrie søndage på grund
af oliekrise.
Kirstens interesser var dyrene – især
hund og hest. Hun var meget ked af,
at køerne skulle forlade Saksager – en
formildende omstændighed var, at hun
fik en ny hestestald. Kirsten er i dag
sygeplejerske og arbejder på intensiv
afd. på Rigshospitalet, gift, bor i Birkerød og har 3 børn. Fritidsinteressen er
stadig heste, men der er også hund i
huset.
Ingrid har ved siden af at være landhusmor med folk på kost og stor flot
have også brugt sin uddannelse. Hun
underviste i mange år på Vrejlev-Hæstrup Skole og på aftenskole flere forskellige steder. Hun var i flere år afsted
mange af ugens aftener.
Esben havde ved siden af landbruget
bestyrelsesposter i bl.a. i Slægtsgårdsforeningen, ligningskommissionen, formand for menighedsrådet, i bestyrelsen for landboforeningens Vrå Kreds.
Da Ingrid og Esben overtog Saksager
var jordtilligende som ovennævnt på
96 tdr. land, men da de afhændede
gården til Erik var arealet forøget til
160 tdr. land. De havde bl.a. købt
det jord tilbage, som der var stykket fra i 1939 og 1949, for op i
1950erne blev det slut med at
udstykke – herefter tilkøbte man
jord.
Ingrid og Esben flyttede til
Poulstrup i 1994, da Erik og Ingelis flyttede ind på Saksager.
Esben fortsatte med at arbejde
nogle dage om ugen på gården.
Senere tog han stort kørekort og
kom til at køre bl.a. skolebus.
I 1994 er der nye beboere på Saksager. Inge Lis og Erik boede først
i Poulstrup, men flyttede i 1987 ud
på en tilkøbt ejendom på Underårevej og herfra arbejdede Erik
hjemme på Saksager, som han
var blevet medejer af et par år før.
Inge Lis er fra Skibsby, har gået i
skole i Astrup og er kontoruddannet. Erik har fra barn altid været

med i, hvad der skete på gården og
senere tog han som led i landmandsuddannelsen arbejde på bl.a. Vrejlev
Kloster og Vrå Maskinstation, indimellem han arbejdede hjemme og var på
landbrugsskole - senere soldat.
Inge Lis havde udearbejde indtil 1991,
hvor hun stoppede. Hun havde fået
interesse for fjerkræ og kunne godt
tænke sig at arbejde med i virksomheden. Der blev holdt familieråd, hvorefter det i 1992 blev besluttet at bygge
et kyllingehus på 1818 m2. Det blev
lagt på den anden side af gården op
ad Tofthusevej. Inge Lis kom herefter
på fuldtidsarbejde hjemme med ansvar for kyllingerne, kontorarbejde,
kørsel af korn i høst samt kartofler og
alt hvad der ellers følger med i et landbrug. Derforuden var familien også
blevet forøget med 2 drenge – Emil i
1987 og Jens i 1990. Erik pointerer, at
det har været og er en stor værdi for
ham, at Inge Lis gik med i bedriften og
det fællesskab det giver. Heldigvis er
Inge Lis ligeså interesseret i arbejdet
på gården.
I 1989 blev grisesøerne sat ud og 2 af
staldene blev indrettet til slagtesvin.
Den 3. blev lavet om til værksted og
kartoffellager. I 1994 blev staldene
renoveret og de fortsatte selv med
slagtesvineproduktion indtil 2006, hvor
staldene blev lejet ud til en lokal svineproducent, hvad de stadig er.
Da motorvejen kom i 1998, blev der til-

købt 100 ha, men i 2006 blev de solgt
fra igen – måske lidt fordi der var tvivl
om nogen af børnene havde lyst til at
overtage gården. I dag er der 90 ha til
Saksager, derforuden er der lejet 170
ha, så der drives 260 ha i alt, heraf 60
ha med kartofler. Der har været leveret
kartofler til kartoffelmelsfabrikken AKV
i 41 år, men fra dette år er produktionen ændret til læggekartofler i stedet
for til mel. Det kræver mere oplagringsplads, så der skal bygges et nyt hus til
foråret på 1500m2 til kartoffellager.
Som det er sket i tidligere generationer har det gamle stuehus også under
Inge Lis og Eriks ejerskab gennemgået en renovering. Det har også skiftet
farve, hvor det i mere end hundred år
har været rødt er det nu malet hvidt.
Stuehuset er i 1793 beskrevet med
bindingsværk og lerklinede vægge
men i 1850 med 1 stens mur. I nævnte
periode laves der også en forlængelse
af huset på 10 alen, så det nuværende stuehus skønnes at være bygget i
1840erne. Inge Lis og Erik havde også
på et tidspunkt et nyt stuehus på tegnebrættet, men bestemte sig alligevel
for at renovere det gamle hus og bevare ”ånden” og hyggen, men alligevel
indrette det til nutidens krav. Inge Lis
siger dog, at det ikke altid er lige let,
at tapetsere for væggene er lidt skæve
og loftshøjden kan variere en del, men
det har også sin charme.
Offentlige hverv, som har været en

3 generationer: Jens og Katrine - Inge Lis og Erik - Ingrid og Esben
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stor del af Eriks forfædres liv, har ikke
interesseret ham. Derimod har Inge
Lis taget det på sig. Hun har siddet i
repræsentantskabet for Sparekassen
Vendsyssel og sidste efterår blev hun
valgt ind i producentforeningen for fjerkræslagteriet. Hun startede for en halv
snes år siden en ”bibeskæftigelse”
– blev honningproducent – med indtil
nu 8 familier – i den forbindelse sidder
hun også i biavlerforeningen.
Den aften jeg får informationer til LokalBladet om livet på Saksager i fortid og nutid er Inge Lis og Erik samt
yngste søn Jens og hans kæreste
Kathrine samlet omkring køkkenbordet, for Jens arbejder nu hjemme som
driftsleder på gården. Omkring Jens`s
syn på bestyrelsesarbejde, så vil han
ikke være afvisende overfor det, hvis
han på den måde kan være med til at
præge en udvikling, der kan påvirke
hans erhverv.
Omkring regler for landbruget, hvor
Eriks far Esben i 1960 kunne drive gården som forrige generation gjorde, er
der sket store ændringer siden. Erik
fortæller, at da han gik på grundskole
på Lundbæk i 1977 blev der for eks.
ikke set så meget på hvor meget gødning, der blev brugt bare det gav mere
korn. Op igennem Eriks tid er regler og
påbud steget støt og det føles snærende, hvorimod Jens er vokset op
med reglerne, som ikke føles slet så
belastende, hvis bare, som han siger,
de ikke hele tiden bliver lavet om. Til
spørgsmålet med gødningen tilføjer
Jens, at nu handler det jo i stedet om
hvad planten har brug for til at udvikle
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sig optimalt. Det er både skade for miljøet og uøkonomisk at gøde/sprøjte
mere end der er brug for.
Storebror Emil og Jens har ikke været lige interesserede i landbrug. Emil
er mest til det boglige og læser i dag
på AAU, hvor han skriver en PH. D,
men Jens har lige siden han var barn
været med og hjulpet til, hvor det var
muligt. Dog mente han en overgang
som barn, at han ville være styrmand
på Frederikshavn – Gøteborgfærgen
- ændrede dog mening og gik i gang
med landmandsuddannelsen, hvor
kyllingeproduktion har en stor interesse. På Erhvervsakademi Aarhus skrev
han en opgave, der handlede om en
udvidelse med kyllinger netop på Saksager – med henblik på sin egen fremtid. Med disse fremtidstanker blev Inge
Lis, Erik og Jens enige om det fornuftige i at investere i fremtiden, hvorefter
der i 2016 blev bygget 2 nye kyllingehuse på tilsammen godt 5000m2. Der
produceres nu årligt 1 mio. kyllinger.
Jens blev i sommeren 2016 færdig
som jordbrugsteknolog med speciale i
Agro Business Management – eller ledelse og økonomi. Jens vandt DLBRprisen for sin afsluttende opgave over
emnet: Økologistrategi og analyse af
markedet af økokyllinger. I rosen af
ham lyder det: En hamrende, god gennemarbejdet opgave, der både teoretisk og praktisk er på et højt niveau, og
fortsætter, Jens er en del af en ny generation af højtuddannede landmænd,
der tænker markeder og forbrugere
sammen med deres faglighed og det
bliver en afgørende faktor i fremtidens

fødevareproduktion. Det er med den
ballast, Jens i dag stiler mod en fremtid
på Saksager.
Jens bor sammen med Kathrine på
Krogholmvej 60 – nær Saksager. Kathrine arbejder stadig på en gård med
700 malkekøer ved Skive 4 dage om
ugen, som beskrevet i lokalblad nr. 1
2017, hvor man kan læse mere om
Kathrine og hendes interesser for bl.a.
heste. Da hun flyttede ind på ejendommen på Krogholmvej, var Jens ikke
meget for, at de skulle have katte eller
i hvert fald ikke mere end 1 og max 3
heste. I skrivende stund bor der 4 heste, 7 katte og en hund – Jens`s svar
på den udvikling, ja, vi fik én kat og resten kom af sig selv og det griner de
meget af begge to og siger samstemmende, at det er en skøn velkomst, de
får hver morgen, når de åbner døren
til stalden, hvor der nu er godt med liv.
Kathrine deltager også i arbejdet på
Saksager, når tiden tillader. Hun går
ikke af vejen for at give en hånd med
i kartoffelhøsten, hvor hun kører kartofler fra. Kathrine er ikke afvisende
overfor at arbejde med kyllinger, men
foreløbig fortsætter hun med at arbejde med køer i Skive og ser hvad fremtiden viser.
Historien om Saksager fra 1552 og til
i dag er samtidig en rejse gennem udviklingen i landbruget fra fæstebonde til selvejer – fra selvejer til selvejer med
indskrænket selvbestemmelse ved nye
regler og påbud. Fra nødvendige husdyr til eget forbrug plus ride- og trækheste - til produktion af husdyr til salg
og videreforarbejdning. Fra markbrug
med høhøst og kornavl til eget forbrug
– til opdyrkning af jorden og dyrkning
ved hjælp af maskiner og ny teknologi. Fra mindre folkehold, hvor der var
mest brug for hjælp til det huslige, da
alt forbrug var dyrket/avlet og forarbejdet på gården – til i 1870erne et stort
antal medhjælpere til den voksende
husdyrproduktion og igen ændring til
nutiden, hvor arbejdsstaben på Saksagers store produktion indtil videre kun
tæller Inge Lis, Erik og Jens.

Fornem pris til Kristian Holst Laursen
Adjunkt Kristian Holst Laursen modtager Nils Foss Talent Prisen 2017
for at udvikle nye metoder til at sikre
optimal ernæring til planter, sådan
at vi får bedre fødevarer og en mere
bæredygtig planteproduktion. Kristian
er adjunkt ved Institut for Plante- og
Miljøvidenskab på Københavns Universitet, han er ph.d. i planteernæring
og analytisk kemi og har en baggrund
som agronom.
Kristian Holst Laursen voksede op i
Vrejlev mellem Harken og Poulstrup
i det nordlige Jylland og har gået på
Vrejlev-Hæstrup skole. I en alder af
10 år begyndte han at bruge sin fritid
på den nærliggende gård, hvor han
hurtigt opdagede sin store interesse
for landbrug og planteproduktion.
Mangel på næringsstoffet mangan til
planter var et af de store problemer i
landbruget dengang. Kristian var via
sit speciale på Landbohøjskolen i
København med til at opfinde en ny
målemetode til at identificere manganmangel i planter. Det udmøntede
sig i et spin-out firma fra Universitetet, NutriNostica ApS, og nu er metoden brugt i mere end 10 lande og
senest også i Australien. I dag forsker
Kristian bl.a. i, hvordan forsyningen
af næringsstoffer fra forskellige gødningstyper påvirker planters kemiske
sammensætning og kvalitet.

Kristian arbejder først og fremmest
med grundforskning og metodeudvikling inden for planteernæring, men fokuserer også på at forskningen har et
praktisk perspektiv og kan anvendes i
samfundet – f.eks. til at bekræfte ægtheden af højværdi-fødevarer såsom
økologiske grønsager og dermed afsløre fødevaresvindel. Kristian Holst

Laursen har et imponerende antal
videnskabelige publikationer, forskningsprojekter, internationale samarbejder og undervisningsaktiviteter på
CV’et og anvendes ofte som ekspert af
danske nyhedsmedier.
Med Nils Foss Talent prisen modtog
Kristian Holst Laursen et engangsbeløb på 15.000 Euro.

Generalforsamling i Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Forening
Mandag d. 12. marts kl.19.00
holder Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Forening
generalforsamling i
Aktivitetshuset Gl. Rønnebjergvej 11.
Vi har endnu ikke fastlagt noget program for aftenen,
se efter i Løkken - Vrå Avisen i uge 10 hvor aftenens
program kan ses.
Vi håber at vi får en spændende aften.
Vi serverer kaffe i løbet af aftenen.
Alle er velkommen gratis adgang.
Vi mangler medarbejdere på Arkivet, så hvis du
har lyst til at arbejde med omegnens historie eller
slægtsforskning, vil vi gerne hører fra dig, enten
på Arkivet mandag mellem kl. 16 og 18 eller på tlf.
98988063.
Bestyrelsen
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Nyt fra Poulstrup rideklub
År 2017 er nu gået, og der er blevet
taget hul på 2018. I det foregående
år, har vi haft en del arrangementer
i rideklubben. Der har været aktiviteter både for små og store, træningsdage, ridelejr, fastlavnsfest,
arbejdsdage og senest juleoptog,
hvor vi red ned gennem Poulstrup
by iført kostumer.
Til hverdag har rideklubben undervisning i både dressur og spring fra
mandag til og med torsdag. Her er
der plads til alle, både dem med
egen hest, og dem som vil låne en
af vores skoleponyer, samt dem
som bare gerne vil hygge sig og
omgås dyr og lære mere om heste.
Har du en drøm om socialt samværd, heste og hygge, så kom gerne forbi rideklubben og hils på os.
Se de mange flotte billeder fra årets
gang i Poulstrup Rideklub
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Nye ansigter i spejderhuset

Tilbage i august 2017 var vi så heldige, at få to nye dygtige ledere
til huset – Maja som er ulveleder og Christina som er leder ved
bæverne sammen med May Britt. Der vil i de næste par afsnit
være en præsentation af dem, så også I kan møde de nye og engagerede kræfter, som er blevet en del af Spejderne i Poulstrup.
De er allerede ret godt integreret og er kommet med en masse
nye gode input til spejderhuset og spejderlivet.

Ulveleder Maja
Hej, jeg hedder Maja, er 28 år og bor i Poulstrup med mine to
børn. Til dagligt læser jeg til pædagog i Hjørring, men om mandagen hopper jeg i uniformen og bliver til Akela.
Jeg er nemlig Ulveleder for seks skønne ulveunger fra 2. og 3.
klasse. Det der motiverer mig mest til at være spejderleder, er
fællesskabet og sammenholdet ved at være spejder, at udvikle
og udfordre både mig selv, mine kompetencer og min faglighed
og børnene. Give mig selv og børnene udfordinger, hvor man kan
føle at man er på dybt vand, men ved hjælp af sammenhold så
kommer man alligevel i mål.
Udover at være spejderleder er jeg også grupperådsformand for
spejderhuset, og jeg arbejder på at få grupperådet ordenligt op at
køre.
De sidste par måneder har ulvene taget et par mærker, vi har været på bæver/ulve løb i Hjørring i oktober, afholdt fuldmånemøder
hvor ulveungerne fik deres mærker og ulvenavne, og så har vi
lavet lidt forskellige aktiviteter i vores ulvehule.

Bæverleder Christina
Jeg hedder Christina, og jeg er 20 år.
Jeg er i gang med en uddannelse HF i Hjørring.
Jeg bor i øjeblikket hos Henny og
Thomas Thomsen, som selv har
været en stor del af spejderne i
Poulstrup.
Dette har givet mig lysten til selv at
blive meldt på som spejderleder- for
bæverne
Vi er en familie, der sætter stor vægt
på frivilligt arbejde/initiativ, som også
var en af grundene til, at jeg valgte at
gå til spejder.
Jeg er en meget glad og positiv pige,

Kollektiv uge
Til kollektiv uge boede 10 junior/tropspejdere i spejderhuset fra mandag til lørdag. Vi lavede en masse
forskellige ting udover ”hverdagslivet”.
Tirsdag aften var vi til bålkonkurrence ved Bindslev
spejderne sammen med de andre junior og tropspejdere i Vest-Vendsyssel Distrikt. Humøret var helt i top
ved pigerne fra Poulstrup, trods vejret var lidt koldt og
fugtigt, og de ikke ligefrem hev en førsteplads med
hjem.
Fredag aften gik vi lidt uden for spejderlivet og holdt
en 80’er/90’er fest, og alle havde givet den fuld gas
med udklædningen! Menuen stod på en 3 retters
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og kan godt lide tanken om, at man
ikke holder op med at være ’barn’ og
have det sjovt - uanset hvor gammel
man bliver!
Det der yderligere motiverer mig til at
holde fast i ’spejderlivet’ er, at der er
plads til at være sig selv, udvikle sig
samt at fejle.
Derudover opdrages man i ganske almindelig pli, om hvordan man gebærder sig ude i samfundet og samtidig er
der plads til en masse socialt, hvilket
spejderne synes er sundt.
Jeg glæder mig til de kommende år og
ser frem til mange flere dage med jeres
børn!

menu, hvor alle 3 retter skulle indeholde bacon, som var den afsluttende
aktivitet til Baconmærket. Forretten
bestod af bacontapas med alverdens
sager svøbt i bacon. Hovedretten og
desserten var inspireret af tidens trend
tilbage i 90’erne og var derfor indbagt
mørbrad m. bacon og drømmekage
med bacon til dessert. Drømmekagen
smagte faktisk overraskende godt..
Om natten blev de vækket af ”De 3
brødres moster”, hvor de skulle op på
et lidt uhyggeligt natløb, hvor de skulle hjælpe 3 brødre med at finde fred.
Derfor var det nogle trætte spejdere vi
sendte hjem lørdag formiddag – ikke
desto mindre havde de en fed oplevelse med i bagagen!
Til bålkonkurrence i Bindslev

Udklædningen fejlede bestemt ikke noget til vores
90’er fest!

Øksebeviset har stået på programmet her i efteråret, og
Lisbet var lidt oppe imod et træ, som bare ikke ville fældes...

Årsmøde i Vrejlev Hæstrup Hallen
Tirsdag den 20. marts kl. 19.00 afholdes der årsmøde i

Den selvejende institution
Vrejlev-Hæstrup Hallen.
Regnskab, budget og beretning fremlægges
i h.t. vedtægterne.
Kom og hør om bestyrelsens planer
for hallen og få en snak om fremtiden for
vores lokale samlingssted.
Der serveres lidt ost og vin Alle er velkommen.
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Nyt fra Sport 81
Vinteren i PV 81 regi er så småt ovre.
Planlægningen af foråret er godt i
gang.
Det har været en fin vinter, med mange
aktiviteter i både hal og gymnastiksal
I år har der været gang i 3 gymnastik
hold – Spjæt, Kvikke Fusser og Bananbøllerne.

Spjæt er vores nye springhold, hvor
der er godt gang i vores springmadrasser og air-track. Air-tracken er et
fantastisk stykke legetøj, som på sikker vis, kan få børnene til at lave saltoer, flik flak og meget mere.
Kvikke Fusser er holdet for de lidt
yngre børn, mens Banan Bøllerne er
vores familiehold.
Badminton har også været i gang.
Desværre har det været småt med tilmeldinger både på ungdoms siden og
på seniormotion. Så har mor, far og
børn brug for lidt vintermotion næste
år, kan vi da varmt anbefale, at i lejer
en bane – så er der jo mulighed for, at
både unge og gamle får rørt sig. Og vi
er ret billige, sammenlignet med andre
klubber.
Indefodbold har der været fuld gang
i. Vores ungdomshold har fyldt hallen
hver mandag eftermiddag, og har derudover deltaget i en lang række turneringer i oplandet. De har opnået fine
resultater, og trukket en del medaljer
hjem. Senere mandag aften tager de
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lidt ældre over. Der har været godt
gang i senior/fædre/oldboys holdet, og
vores serie 5 hold har deltaget i DBUs
indeturnering med svingende held.
Cross Dance pigerne og herrerne har
svedt hele vinteren – sågar 2 gange
om ugen til tider.
Vores julelegeaften var igen i år en succes. I år havde vi lavet lidt om på konceptet, så aftenen startede med risengrød til alle.
Derefter kom
julemanden
med hjælpere, og underholdt børn og
voksne med
julesang og
dans og juletryllerier. En
vældig hyggelig aften.
Her med vinteren gående
på hæld – forhåbentlig – er
det tid til at
kigge fremad.
Det varer såmænd ikke så
længe, før de
første fodbold
spillere trækker ud – oldboys, veteraner og serie starter med fællestræning
kl. 19 den første mandag i marts, og
ikke så længe efter følger ungdomsspillerne med. Når seniorturneringerne
starter, flyttes fællestræningen til onsdag aften – og her tilbyder vi en åben
træning, så de der bare har lyst til at
komme og træne, og spille noget fodbold, kan deltage. Følg med på hjemmesiden og på Facebook vedrørende
dette angående tidspunkt og pris. De
der i forvejen betaler kontingent i PV,
træner naturligvis gratis.
Vores kvindehold – stadig et ungt hold
skal også på græs – vi håber de bliver
lidt flere i år.
Det er også snart tid til vores fastelavnslegeaften – i år var det 9 februar
– det afholdes på den gode gamle maner med bedste udklædnings konkurrence, tøndeslagning mm. Så det er
allerede tid, til at være kreativ sammen
med ungerne.
I marts, nærmere betegnet fredag
den 9, afholdes den årlige generalforsamling. Igen i år inviterer vi klubbens

medlemmer til fælles spisning og leg i
hallen. Invitation følger via vores mail
system til medlemmerne.
PV s bestyrelse har brug for nye medlemmer, som har børn i klubben, eller
som selv er aktive. . Det er nødvendigt,
at bestyrelsen består af folk, som er
lokale, og som har interesse i at videreføre klubben til gavn for alle i lokal
området. I år er sekretær og formand
på valg – sekretær Jimmy Bæk Nielsen ønsker ikke genvalg, så sidder
der en af jer derude, som har lyst til at
være medlem af bestyrelsen, og samtidig har lyst til at lave mødeindkaldelser
og skrive referat, vil vi gerne høre fra
jer. Henvend jer til Jimmy for nærmere
info.
Formand Henrik Smith er også på
valg. Han ønsker at fratræde som formand, men er villig til at tage en sidste
2 års periode. Derfor søger vi også interesserede til en formandspost. I PV
81 vælges man til formand på generalforsamlingen, så det vil sige, at man
skal stille op som formandskandidat,
hvis man kunne tænke sig tjansen.
Henvend jer til Henrik for at høre mere
om opgaven.
PV 81 er som alle klubber og foreninger afhængige af frivillige. Derfor er
det vigtigt, at man som bosiddende i et
lokalsamfund påtager sig nogle opgaver, både ift til foreninger, skole mv. så
alting drives på bedste mulige vis, og
så der altid tænkes fremad. Derfor er
det så vigtigt, at børneforældrene – det
er dem der er drivkraften i ethvert lokalsamfund, -melder sig ind i både bestyrelser, udvalg mm. Eller dør tingene
langsomt ud.
Med forventninger om endnu et spændende og aktivt forår –
på bestyrelsens vegne Henrik Smith

Generalforsamling i PV Sport 81

Åben have i Høgsted

Der afholdes generalforsamling i PV Sport 81 i
Vrejlev Hæstrup Hallens cafeteria

Lørdag den 19. maj og søndag den 20. maj begge dage fra 10 - 17,
holder Bjarne Jørgensen ”åben have” på Vestergårdsvej 23 i Høgsted. I haven findes der mange
sjældne stauder og løg, ligesom der er mange flotte
og sjældne træer og buske. En helt fantastisk have,
som er et besøg værd.
Fri entre. Plantesalg.

fredag den 9. marts kl 18.00
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
være formanden i hænde senest den 1. marts
sendes til henriksmith6@gmail.com
Efter generalforsamlingen er
foreningen vært ved spisning.
Tilmelding til spisning senest
den 1. marts til Henrik Smith
på mail til henriksmith6@gmail.com

Årsmøde i Multinetværket
Alle borgere og foreninger i Poulstrup inviteres til Årsmøde i
Multinetværket / landsbyrådet for Poulstrup
tirsdag den 13. marts 2018 kl 19.00 i Hallens Cafeteria
Landsbyrådet / multinetværket er borgernes talerør til kommunen, bl.a gennem landsbyforum, endvidere fungerer vi som
sekretariat, hjælp til nye projekter, vi kan hjælpe med råd og
vejledning, hvis du har et projekt til gavn for byen.
Efter årsmødet serveres kaffe m brød.
Mød op og kom med din ide.
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Kirkebladet
Sognepræst Kirstine R.R. Rafn
Vrejlev Præstegård
Vrejlev Kirkevej 28 9760 Vrå
Tlf. 98 98 60 43
Kan kontaktes:
Mandag - torsdag 09.00 - 17.00
Fredag er fridag Mail: krr@km.dk

I præstens fravær
Når jeres præst holder fri, kan sognepræsten i Tårs, Kirsten Munkholt
kontaktes på telefon: 98 96 10 83, mail: KIMU@KM.DK
Følgende dage holder jeres præst fri:
16. - 18. marts - 26. - 28. marts - 31. marts
3. - 6. april - 30. april
Følgende torsdage : 1. 8. 15. marts og i april 12. 19. og 26. april

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

Nyt fra Indre Mission
Fredag den 16. marts kl. 19.30:
Møde hos Dorthe og Per Møller, Smedievejen 95
Alle er velkommen
Kontaktperson:
Erik Christensen,
tlf. 23 47 86 92

Fællesskabseftermiddage

Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen
Servicemedarbejder:
Inger Hansen

Datoerne for fællesskabseftermiddagene her i foråret er:
2. marts - 6. april - 4. maj.
Vi har alle sammen brug for fællesskab på en eller anden måde, vi har brug for
at dele vores hverdag med andre.
Har nogen lyst til at være sammen med andre i et fællesskab om at være med
til at gøre noget, der kan være til gavn, for dem der trænger, så mød op på de
nævnte datoer i sognehuset hvor vi hygger os, finder ud af om der er noget man
har lyst til at strikke.
Vi synger og får også lidt til ganen. Det begynder klokken 14 og vi slutter
ca.16.30.

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

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om
lørdagen kl. 17.00 hos
Margit Christensen 30 68 25 34
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Billeder fra
uddeling af
nogle af de
mange fine
strikkede
trøjer, huer,
halstørklæder, der
er strikket
hen over
vinteren i
Sognehuset

Forårets helligdage
Vi har mange spændende og dejlige
gudstjenester i foråret med alle de herlige helligdage:
25. marts – Palmesøndag, kl. 10.30 i
Vrejlev kirke – holder konfirmanderne
deres helt egen højmesse. Anderledes
og spændende når de unge mennesker med deres egne ord fortæller bibelhistorie. Der er kaffe og kage efter
gudstjenesten og udstilling i kirkerummet af alle de ting, som konfirmanderne har fremstillet i konfirmandforløbet.
29. marts – Skærtorsdag, kl. 19.00
i Vrejlev kirke – en højmesse flyttet
til aften med kirkernes dejlige kor og
med fællesspisning i kirkerummet efter gudstjenesten. Der serveres en let
anretning og vi hygger os i måltidsfællesskabet, som Jesus gjorde det med
disciplene netop denne aften for næsten 2.000 år siden.

30. marts – Langfredag, kl. 10.30 i
Hæstrup kirke – holder vi en almindelig og lidt højtidelig højmesse, der er
ikke blomster på alteret denne dag, og
altertavlen er lukket – vi mindes Jesu
lidelse og død.
1. april – Påskedag – kl. 10.30 i
Vrejlev kirke holder vi en festlig højmesse – for at markere, at Jesus genopstod.
2. april – 2. påskedag – kl. 19.00 i
Vrejlev kirke – mødes vi med Rakkeby-Harritslev-Vejby-Sejlstrup-Jelstrup
og Vrå-Em pastorater, vi samler vores
kor og holder en herlig og festlig aftengudstjeneste med efterfølgende kaffe,
boller og lagkage i Poulstrup Forsamlingshus.
27. april – Bededag – kl. 10.30 – hol-

der vi gudstjeneste i Vrejlev Kirke
10. maj – Kristi himmelfartsdag – kl.
10.30 – holder vi højmesse i Hæstrup Kirke
20. maj – Pinsedag – kl. 10.30 holder
vi højmesse i Vrejlev Kirke
og endelig
21. maj - 2. pinsedag – kl. 10.30 –
holder vi friluftsgudstjeneste ved
Sejlstrup kirke. Igen samles vi med
Rakkeby-Harritslev-Vejby-SejlstrupJelstrup og Vrå-Em pastorater – og vores organister og kirkesangere danner
denne ene dag om året et lille kor, som
synger smukt for os. Sejlstrup menighedsråd er vært ved en lille frokost efter gudstjenesten. Husk at medbringe
en stol og måske et tæppe eller lunt
overtøj.

Skærtorsdag dækkes der flot op i Vrejlev
kirke

Sejlstrup kirke danner rammen om
gudstjenesten 2. pinsedag
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Konfirmandernes egen
højmesse
Palmesøndag – den 25. marts 2018,
kl. 10.30 – holder dette års konfirmander deres helt egen højmesse i Vrejlev
kirke.
Kom og oplev ”Bibelen på 10 minutter”, når konfirmanderne selv fortæller
bibelhistorie og viser alle deres flotte
ting frem.
Vi har gennem efteråret og foråret lavet mange forskellige ting sammen;
opslagstavler, kageopsatser, altertavler, ikoner – og meget, meget mere. Til
hver ting knytter sig en bibelfortælling,
som vi gerne vil dele med jer.
Under højmessen er der udstilling af
alle de ting, som konfirmanderne har
lavet – og da de nu alligevel har lavet
kageopsatser – sætter vi kager på dem
– så alle kan gå rundt efter gudstjenesten og se udstillingen med en god kop
kaffe og mulighed for at smage på kagerne – og ikke mindst få en snak med
de unge mennesker om det, de har lavet.
Kom og bak op omkring konfirmanderne; de fortjener vores opbakning efter
al deres flid og gode indsats.

Fra ”konfirmandernes egen højmesse”2017

Familie på farten
Menighedsrådet inviterer til et spændende
foredrag torsdag den 1. marts kl. 19.00 på
Poulstrup Friskole hvor vi skal høre om og se
billeder fra en vandring - nemlig om Helges
”Vandring for livet”
73 DAGE ....
3500 KILOMETER...
EN GÅTUR FRA NORDKAP TIL GIVE....
Det er beretningen om Helge
der lovede at
gå hjem fra
Nordkap, hvis
naboen holdt
op med at ryge... Naboen blev røgfri - og Helge på 69 år snørede vandrestøvlerne og på 73 dage gik han 3500 km fra Nordkap til Give.
Undervejs var Anne Grethe i den gamle Landcruiser hans uundværlige støtteteam.
Foredraget er ikke bare en palet af smuk natur og spændende mennesker,
men også en varm fortælling om, at når to står sammen, så bliver det umulige
muligt.
Fri entre - der kan købes kaffe og kage i pausen.
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Legekirke for børn i dagplejealderen
Tirsdag den 6. marts, kl. 10.00
Her hygger vi os med sang, musik, bevægelse og rytmik med udgangspunkt
i salmer og sange som vi synger og bevæger os til. Vi leger med rasleæg og
tørklæder, beder Fadervor. Forældre/barn, bedsteforældre/barn, dagplejere
og vuggestuer er velkomne. Legestuen ledes af organist og musikpædagog
Lene Rom Frederiksen og sognepræst Kirstine Rafn.

Vi siger tilykke til:
Villum Elmelund Lund
Døbt i Vrejlev kirke
den 29. oktober 2017
Maja Mortensen
Døbt i Vrejlev kirke
den 19. november 2017
Villads Bak Dyrby
Døbt i Hæstrup kirke
den 25. november 2017
Isabell Nygaard
Kjærgaard Petersen
Døbt i Vrejlev kirke
den 14. januar 2018
Ellen Halskov Thomsen
døbt i Vrejlev kirke
den 28. januar 2018

Vi har sagt farvel til:
Sigrid Christensen
Bisat fra Vrejlev kirke
den 13. november 2017
Ejgil Daugaard Thomsen
begravet fra Vrejlev kirke
den 1. december 2017
Rigmor Sørensen
Bisat fra Vrejlev kirke
den 21. december 2017
Arne Jensen
Begravet fra Hæstrup kirke
den 5. januar 2018

Dåbsgudstjenester i 2018
Vi holder lørdagsdåb den 26. maj, kl. 10.30 i Vrejlev kirke.
Dette er en kort gudstjeneste, der udelukkende handler om den eller de dåb, der er denne dag.
Næste dåbsgudstjenester er fastsat til henholdsvis
25. august og 24. november – begge tjenester er kl. 10.30,
men det er endnu ikke fastsat hvilken
kirke de holdes i. Det er jo som altid
de dåbsforældre, der først bestiller
dåb, der bestemmer hvilken kirke vi
holder gudstjenesten i.

27

Lokalbladet

Gud og Guf
Vores sjove børnegudstjeneste er rykket til søndag den 11. marts, kl. 10.30 i
Vrejlev kirke. Vi fik nemlig i første omgang placeret den i vinterferien – hvilket
ikke er en god idé…
Gud & Guf er i al sin enkelthed en gudstjeneste for børn, der har lyst til at lege og
løse sjove opgaver. Ved gudstjenestens
start for alle børn udleveret en tom slikpose. Efter en kort bibelfortælling går alle
børnene rundt i kirkerummet og løser forskellige opgaver, der belønnes med lidt
godt til slikposerne. Og de mindste må
gerne få hjælp af de voksne.
Når opgaverne er løst – og slikposerne
er fyldt – sætter vi os igen på bænkene
og synger en glad sang. Hvorefter vi går
hjem med en dejlig oplevelse og en fyldt
slikpose. Sådan en søndag formiddag i
Vrejlev kirke er virkelig sjov og hyggelig.

Billeder fra Gud og Guf i 2017

Alle er velkommen til at deltage –
og det er ikke et krav, at man har
børn med. Hvis I har lyst til at nyde
alle sognets glade børn, skal I endelig deltage. Vi ses.

Lidt statistik

Morgensang

2017 i tal for begge sogne;
Fødte: 24
Døbte: 21
Vielser: 5
Begravelser og bisættelser: 16
Konfirmander: 11
Antal deltagere i kirkelige handlinger og aktiviteter: 6576

Sidste morgensang i denne sæson er tirsdag den 6. marts, kl. 8.30 i
Vrejlev kirke, hvor vi synger nogle af vores dejlige kernesalmer og hører
lidt om salmerne eller deres forfattere, og lytter til månedens evangelielæsninger. Efter en halv times tid samles vi til hyggeligt samvær i Sognehuset
over en god kop kaffe og friske rundstykker.
Kom og start dagen på en god måde. Man bliver i godt humør af at synge
– det er faktisk helt umuligt at være sur og synge samtidig og det gode
samvær er en saltvandsindsprøjtning.
Vi glæder os til at se jer.
Næste sæson starter 2. oktober – men mere herom i et senere Lokalblad.
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Kunne du tænke dig at synge i kor?
Koret øver hver tirsdag aften i Sognehuset fra kl. 19.30 til 21.45 kun
afbrudt af en kaffepause, hvor menighedsrådet giver kaffe og en
ostemad.
Koret medvirker til egne koncerter, gudstjenester, kirkelige arrangementer og sangaftner, - det er så dejligt at få brugt de sange vi har
lært.
Nye medlemmer er altid velkommne og har du lyst til at være med,
er du velkomne til at kontakte mig på tlf. 98 88 78 81 eller 30 12 90
81
Venlig hilsen Organist Lene Rom Frederiksen

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

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

Du behøver ikke tilmelde dig - bare mød op.
Børn på skolen får besked, men går du ikke på friskolen og har
lyst og mulighed for at være med kan du kontakte organist og
korleder:
Lene Rom Frederiksen
Tlf. nr. 98 88 78 81/30 12 90 81 lenerom@mail.dk

Sangaften i Præstegården
Tirsdag d. 29. maj kl. 19.00
Temaet er denne aften
ÅRSTIDENS SANGE OG 100 SALMER
Vi synger sommeren ind og bliver præsenteret for et udvalg af sange fra det nye salmebogstillæg 100 salmer.
Efter kaffen er der, som sædvanligt, ønskekoncert.
Sangaften holdes i Præstegårdens konfirmandstue Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå
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Festlig aftengudstjeneste i Hæstrup kirke
Søndag den 4. marts har vi flyttet gudstjenesten fra formiddag til aften. Vi mødes derfor kl. 19.00 i Hæstrup kirke til en
herlig gudstjeneste. Niels Bjerre kommer med sin violin og
han og Lene har lovet, at der bliver spillet rigtig, vaskeægte
spillemandsmusik denne aften. Derfor er aftenens tema; ”Livsglæde”, for man bliver i så godt humør af at høre Lene og Niels
spille sammen.
Efter gudstjenesten er der et lille glas vin eller sodavand og lidt
chips – og en masse hyggeligt samvær.

Niels Bjerre medvirker ved gudstjenesten i Hæstrup kirke

Gud og aftensmad
Onsdag den 23. maj 2018, kl. 17.30 holder vi igen ”Gud og
aftensmad” i Vrejlev kirke. Vi holder ca. ½ times gudstjeneste i børnehøjde, hvor vi synger, leger, hygger og beder Fadervor. Kl. 18.00 er der aftensmad til alle og vi slutter kort før
kl. 19.00 med aftensang og aftenbøn.
Gudstjenesten har aktiviteter for de mindste og glæden ved
børnenes leg for de voksne – og så slipper man for indkøb,
bordækning, madlavning og opvask… Et par timer i den
smukke Vrejlev kirke, hvor fokus er på børnene og på afslapning for de voksne, er tiltrængt i en ellers ofte stresset
hverdag.
Hvis du ikke selv har børn, så lån nogle nabobørn eller børnebørn og kom og vær med i det hyggelige fællesskab.
Gudstjenesten er for alle – det er ikke et krav, at man har
børn med – alle er velkommen til at komme og slappe lidt af
midt i ugen og være en del af fællesskabet.
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Billeder fra Gud og
aftensmad i 2017

Konfirmanderne
Der er fortsat gang i de kreative ting i konfirmandstuen. Vi laver mange forskellige
ting, som vil blive vist frem ved konfirmandernes egen højmesse Palmesøndag – se andet steds i bladet.
Her er vi i gang med at lave kageopsatser
af nogle af de fine tallerkner og glas, som
vi har samlet ind – mange tak for jeres
bidrag.
Vi har lavet havregrynskugler – og for at
vise vort næstekærlige sind, fik konfirmanderne havregrynskugler med til hele
klassen, så alle kunne smage – både på
friskolen og på Tårs skole.
Vi har også dekoreret nogle virkelig flotte
vaser, skåle og lysestager – med mønstre, som vi ikke havde kontrol over… Vi nedsænkede
vaser m.v. i varmt vand tilsat
neglelak og fik de flotteste resultater. Vi siger tak for jeres
gamle neglelakrester, som er
blevet til smuk kunst.
På billederne ses konfirmanderne udfolde sig med kreative
aktiviteter i undervisningen

Konfirmation
Søndag den 29. april, kl. 10.30 holder vi konfirmation i Vrejlev kirke. Alle er meget velkommen denne dag til at bakke op omkring vor
unge mennesker ved at deltage i gudstjenesten. Det er en meget festlig dag, som gør os
alle i godt humør. De unge mennesker, som i
år skal konfirmeres er:

Frederik Emil Christiansen
Sarah Gorits Pedersen
Sebastian Gorits Pedersen
Simon Beith Agerlyst
Victor Hollen Fuglsang
Sebastian Pedersen
Emil Kjær Mølbjerg
Felicia Wulff (konfirmeres i Tårs)

Årets konfirmander ved skoleårets start i august 2017
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Gudstjenestelisten
Dato

Kirkeåret

Vrejlev

Hæstrup

Marts
4. marts

3.s.i fasten

11. marts

Midfaste

19.00 Kirstine Rafn
Aftengudstjeneste m/vin, chips

10.30 Kirstine Rafn
Børnegudstjeneste - Gud og Guf

18. marts

Mariæ bebudelse

10.30 Kirstine Rafn

25. marts

Palmesøndag

10.30 Kirstine Rafn og konfirmanderne
Konfi’ernes egen højmesse - kaffe

29. marts

Skærtorsdag

19.00 Kirstine Rafn
Let anretning efter gudstjenesten

30. marts

Langfredag

10.30 Kirstine Rafn

April
1. april

Påskedag

10.30 Kirstine Rafn

2. april

2. påskedag

19.00 Fælles musikgudstjenete
med efterfølgende kaffe i forsamlingshuset

8. april

1.s.e.påske

10.30 Kirstine Rafn

15. april

2.s.e.påske

10.30 Kirstine Rafn

22. april

3.s.e.påske

10.30 Kirstine Rafn
Kaffe

27. april

Bededag

10.30 Kirstine Rafn

29. april

4.s.e.påske

10.30 Kirstine Rafn
Konfirmation

Maj
6. maj

5.s.e påske

10.30 Kirstine Rafn

10. maj

Kr. Himmelfart

10.30 Kirstine Rafn

13. maj

6.s.e.påske

10.30 Kirstine Rafn

20. maj

Pinsedag

10.30 Kirstine Rafn

21. maj

2. pinsedag

10.30 Sejlstrup
med efterfølgende frokost

23. maj

17.30 Gud og aftensmad v/Kirstine Rafn
Børnegudstjeneste

26. maj

10.30 Kirstine Rafn
Dåbsgudstjeneste

27. maj

Trinitatis søndag

10.30 Kirstine Rafn

2.s.e.trinitatis

16.00 Kirstine Rafn

Juni
3. juni
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Hovedgaden 75
af Karen Margrethe Bruun

Der er en ny borger på vej til Poulstrup. Ditte
Straarup og Billy Sølver der flyttede ind i Hovedgaden 75 den 1.august sidste år, venter
en datter i april. Det er deres første barn, så
de er meget spændte på, hvordan det bliver
med et barn i huset. De har to indekatte, der
er vant til at sætte dagsordenen.
Ditte der kommer fra Randers, arbejder som
bioanalytiker på Hjørring Sygehus. Hun har
en hest der er opstaldet i nærheden. Det
er egentlig en springhest, men efter en del
skader, gik hun over til at ride horsemanship.
Det er en rideform hvor man træner hesten
med lyde.
Billys hjemegn er på Spøttrupkanten. Han
har fået arbejde som ejendomstekniker på
flyvestation Ålborg. Han er både handy og
kreativ. Foruden at ordne både hus og bil,
kan han lave alt fra smykker over panoramaer til møbler. Han har bl.a. lavet en fin kiste af
genbrugstræ.
De er glade for at være flyttet til Poulstrup,
og er meget interesseret i at blive integreret i
deres nye hjemegn.

Mynderupvej 75
af Karen Margrethe Bruun

Den 1 februar 2017 flyttede Sandra og Martin Heitmann Kristensen fra Kærager i Poulstrup til Mynderupvej i Tollestrup.
De havde længe drømt om at flytte på landet. De
er begge faglærte landmænd, og ønskede sig noget mere jord, end hvad der er i en parcelhushave.
Nu har de godt 4 hektar, endda med mulighed for
at lave en sø, hvad der allerede er indhentet tilladelse til.
Sandra stammer fra Brønderslev og Martin fra Sæsing, så de er havnet lige midt imellem.
Sandra er afdelingsleder i farestalden hos Frants
Heltoft, hvor hun har ansvaret for at 850 søers
smågrise får en god start.
Martin har før kørt for en maskinstation, men er
skiftet til at køre dagrenovation i Jammerbugt
Kommune. Det har givet nogle bedre arbejdstider,
så der nu bliver tid til at renovere huset. Det er
meningen, at det skal have den helt store tur indvendigt. Han skal også gerne have tid til at spille
badminton. Og så går han på jagt sammen med
hunden Chanel.
Sandra og Martin blev gift i efteråret, og venter
barn til sommer, de har i forvejen Emma på seks
år, og Maja på knapt 3 år, der begge går i Børnehuset. Desuden har Martin Mikkel på elleve år, der
er hos dem hver anden weekend.
Det er en travl familie som er flyttet på landet, vi
ønsker dem en god fremtid.
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Nyt fra aktivitetscenteret
Tirsdag den 17. oktober
En glad og fornøjelig eftermiddag med masser af gode sange og musik af Vollerup Girls.
Torsdag den 19. oktober
Senior Shoppen var på besøg, der var masser af flot tøj til
forskellige priser. En god dag for damerne.
Tirsdag den 7. november:
Et foredrag med tidligere tolder Egon Nielsen. Der blev fortalt
om narkohunde og en sjov hashpibe, en masse gode historier om told arbejde. En rigtig god eftermiddag.
Torsdag den 23. november:
Lya kom og viste os hvordan vi
kunne lave juledekorationer og
pynt til at stå udenfor. Nogen lavede også selv dekorationer.
Lørdag den 25. november:
Juletur til Krastrupsøgård, en
dejlig tur til et hyggeligt lille julemarked. Der var forskellige
smagsprøver og boder med juleting. De havde også deres egen
gårdbutik med mange gode varer. Vi sluttede af med et jule tag

Flotte dekorationer

Der arbejdes med nye flotte juledekorationer

Fra juleturen til Krastrupsøgaard

Fhv. tolder Egon Nielsen
Lya gav gode råd om fremstilling af dekorationer
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Vollerup Girls underholdt den 17. oktober
Torben vandt nye sokker

God stemning ved julefrokosten

Hvem vandt mon den store julekurv?

selvbord.
Tirsdag den 28. november:
Vi havde julebanko med mange fine
gevinster og en stor julekurv som ekstra gevinst. En fin eftermiddag.
Fredag den 15. december:
Den årlige julefrokost var det store tilløbsstykke med 58 tilmeldte. Der var
det traditionelle julebord med sild og
snaps, derefter grønkål med hvad der
til hører, risalamande til dessert. Så
det store pakkespil, en dejlig eftermiddag med masser af snak.
En af de mange boder på Krastrupsøgaard
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af Henny Madsen

Slægten Kærgaard
Gården Kærgaard, hvorfra slægtsnavnet stammer var oprindeligt ”Fæstegaard” til Hæstrup Kirke.

Den sidste i slægten som har ejet
”Kærgaard”, er Dorthea Kristensen gift
Strengsholt. Dorthea er barnebarn af
Dorthea Christensdatter gift Jensen, der
er søster til Niels Christensen Kærgaard

En gren af familien kom på grund af en
lille finurlighed til at hedde Kirkegård.
Ved den store navnelovsændring omkring år 1900, valgte en gren af familien navnet Kærgaard. En anden gren
fra Korsig, valgte Thomsen fra til Kjærgaard.
Der er mindst 4 måder, som navnene
bliver stavet på i kirkebøgerne – Kærgaard, Kjærgaard, Kærgård, samt Kirkegård.
Den sidste fæstebonde af Kirken var
Niels Jensen og Bodil Sørensdatter.
Ejere af Kærgaard – Chr. Nielsen,
som købte Kærgaarden fri af Hæstrup
Kirke, samt Anders Peter Jensen.
Den sidste ejer i slægten Dorthea

”Længe er det siden, gangen vorter
tung som længst er forbi. Livets afslutning, men at en person dør, betyder
også at et liv er blevet levet på godt og
ondt. Vi søger slægtens spor i kilder og

1875 – 69 år gammel. Niels blev boende på aftægt på gården mere end
20 år – hos sønnen Jens. Niels døde
13. juli 1900 i Hæstrup – 88 år gammel. Begge er begravet på Hæstrup

Kongelig bevilling

ord, hvem er de? Og hvad gav de os
med af deres livsvilkår. Det kan Theodor med sit korte liv og levne berette
om.” Bjarne Tørngren Christensen
Niels Christensen Kærgaard født 24.
januar 1812 i Kærgaard ved Hæstrup
Kirke.
Niels blev den 4. december 1835 gift
med Inger Marie Johansdatter, født 23.
juni 1805 i Sejlstrup. Ingemarie tjente
på Hæstrup Gård i 1833 – de byggede

Hæstrup kirke, hvor en meget stor del af
slægten er blevet døbt, gift og begravet i
løbet af de sidste ca. 300 år

Theodor Nielsen

Christensen, senere gift Strengholt.
Theodor bliver døbt Theodor Nielsen
1. januar 1892 i Hæstrup Kirke. I 1905
den 11. juli fås Kgl. Bevilling på navnet
Theodor Kærgaard. Da hans farfar er
født på selve Kærgaard i sognet, tager
familien dette navn som fortæller, hvor
de kommer fra. Theodor bliver syg og
dør som ugift murersvend.
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hus på Hæstrup Hede, i dag nok bedre
kendt som ”Nielsminde”. De fik 5 børn
– 3 drenge og 2 piger. 2 af drengene
blev på egnen.

Nielsminde

Niels var glad for brændevin – Ingemarie døde i Hæstrup den 15. februar

Kirkegård.
Jens blev gift 17. oktober 1873 i Vidstrup Kirke med Kirsten Marie Olesen.
De fik 6 børn – 3 piger og 3 drenge.
Den ene af pigerne blev kun 11 år. Hun
døde af difteritis og en af drengene
døde af tuberkulose 22 år.
Jens Nielsen fik Kongelig bevilling til
navnet Kærgaard. Da deres søn Niels
i 1909 bliver gift med Kirsten Sørensen
overtager de unge ”Nielsminde” og

Niels Christensen Kærgaard 1812- 1900

Jens og Kirsten køber en ejendom lidt
øst på ad Præstevej.
Da Jens og Kirsten Maries næste barn
Marie blev gift med Johan Christensen
fik de hjemmet og atter måtte Jens og
Kirsten flytte - denne gang byggede de
et lille hus, længere øst ad Præstevej
med 4 tdr. land – hvor de havde plads
til et par kør og en hest.
Kirsten Marie døde 14. november
1928 i Hæstrup 76 år. Jens døde 6.
marts 1930 i Hæstrup 85 år gammel.
Begge ligger begravet tæt ved kirken
i Hæstrup.
Sønnen Niels Olai Kærgaard og Kirsten Sørensen overtog ”Nielsminde”,
de fik 4 børn – alle drenge.
Niels var en ivrig afholdsmand. Han
spiste end ikke romkager! Han døde
11. februar 1917 i Hæstrup – 39 år

gammel.
Kirsten fik en bestyrer – hendes svoger Marinus, som var på ”Nielsminde”
i mange år.
Da Kirsten blev alene, blev hendes
svoger Marinus bestyrer af gården

Præstevej 81 Nielsminde. Efter Kirstens død overtog Thomas gården.
En af sønnerne Thomas blev gift med
Ingrid og overtog gården. Thomas’ mor
Kirsten boede på gården indtil sin død.
Det var ikke altid nemt for det unge
par, da Kirsten var en meget bestemt
dame.
Thomas døde den 17. januar 2001 og
Ingrid døde den 5. juli 2015.
Jens Børge har i dag ”Nielsminde” Kærgaarden. Han har bygget nyt stuehus og renoveret de gamle bygninger.
Det er blevet til et rigtig flot sted.
Beretningen fortsætter i næste nummer af
Lokalbladet
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Farver i Børnehuset
I januar og februar arbejder Børnehuset med læreplanstemaet: Barnets
alsidige personlige udvikling.
Her har vi fokus på at børnene udvikler deres kompetencer og modstandskraft.

Vi øver dem allerede fra vuggestuealderen i at blive så selvhjulpne som
muligt. Børnene hjælper også gerne
til med dagligdags opgaver, og de elsker at hjælpe hinanden.
Vi øver dem også i at håndtere udfordringer. De skal lære at tåle nederlag og frustrationer. Fx: At tabe i spil,
komme sidst, vente på tur osv. De følelser børnene oplever i sådanne situationer, hjælper de voksne, børnene
med at håndtere på en anerkendende
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og konstruktiv måde.
I Børnehuset har vi legetøjsdag hver
fredag. Det er en dag, som børnene

glæder sig meget til. Samtidig med får
børnene i høj grad også øvet sig i at
tackle frustrationer, måske må de ikke
låne det andet barns legetøj, måske
bliver legetøjet væk, måske fortryder
barnet, at det har valgt lige netop det
stykke legetøj, måske vil de ikke selv
låne deres legetøj ud osv. Her øves
der handlestrategier på højt plan. Netop fordi de så gerne vil låne det andet
barns legetøj, bliver de meget bedre i
stand til at udholde deres egne frustrationer. Og nogle gange oplever de så, ,
at de selv har fået noget godt ud af situationen. Sådanne oplevelser udvikles over tid, til en erfaring som barnet
kan tage med sig fremover.
I Børnehuset har vi en hyggelig krog,
med et tegnebord, blyanter, farver mm.

Dette bliver flittigt brugt af børnene.
Her bliver der snakket om farverne,
øvet i at tegne indenfor stregerne,
spidset blyanter osv. Her får børnene
også mange gode snakke og de større
børn inspirerer de yngre børn til at udvikle deres kunnen.
Vi har også meget glæde af vores
Lego bord, her kommer kreativiteten i
spil, samtidig med at børnene øver finmotorikken. Nogle gange er det rigtig
svært at finde den klods barnet skal
bruge, her inspirerer vi dem til at bede
deres kammerater om hjælp til at finde
den.
Ansigtsmaling er også et hit, og her
øver børnene virkelig deres tålmodighed, for de skal stå i kø og vente på
tur. Når børnene er blevet malet, får de
ofte gang i lege der er inspireret af, det
de har fået malet.
Vandfarver og farvelære har været på
programmet her i januar mdr. Børnene lærer grundfarverne: Rød, Gul og
blå og hvilke farver de bliver til, når de
blandes.
De mindre børn øver sig i, at
nævne farverne.

Generationsskifte på Hæstrup VVS
af Grethe Kristensen

I anledning af det gennemførte generationsskifte på
Hæstrup VVS blev der afholdt reception på virksomheden den 12. januar 2018
Henrik Højmark Hansen har overtaget Hæstrup VVS
efter Frede Jensen, som nu går på velfortjent pension.
Rigtig mange tog imod invitationen, og nød et par afslappede timer i godt selskab på selskabets værksted.
En del af de mange medarbejdere

2 generationer som nu kan forvente mere opmærksomhed
Laura med Valdemar, Thomas med Esther og Mathias med Elin

Søren Svendsen - længst ansatte medarbejder i Hæstrup VVS

Frede Jensen holder tale - forrest familie og naboer

Naboer

Mathias og Thomas Saksager

Henrik Højmark Hansen
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Hedebovej 30

den og de kender rigtig mange hesteejere fra både ind- og udland.
Eva arbejdede på Sygehus Vendsyssel
i 25 år – så der var ofte lange arbejdsdage, når hobbyen ventede hjemme.
Leif var på H.M.K. i 42 år. Han var udlært klejnsmed, senere kom han til at
arbejde med store projekter/problemløser. Han har bl.a. arbejdet på Storebæltsbroen, TV2, Hærens Materiel
Kommando.
Leif har stået for byggeriet og renovering de steder de har boet – også hans
arbejdsdage har ofte været lange.
Senest er det datterens hus i Harken,
som er blevet beboeligt. Men nu er det
slut – Leif siger at nu er det hjemme
det gælder.
I familien er der to børn;
Brian, der bor med sin familie i Århus,
med børnebørn, der er piger.
Charlotte bor i Hjørring – tidligere Harken, med familie – der er børnebørnene drenge, som begge er ansat hos
HYDRA TEC i Vrå.

af Henny Madsen

Stutteri Odbjerg ligger på Hedebovej
30, Harken og ejes af Eva og Leif Sø-

Hedebovej 30

rensen.
I familien har man altid haft interesse
for heste, og da datteren Charlotte fik
sin første hest – blev det opstarten
på stutteri Odbjerg på Bagterpvej ved
Hjørring.
I 1986 købte Eva og Leif, Odbjerg,

Er du glad for heste og går tur på Hedebovej – er det dejligt at se hestene i folden.
Hedebovej 30 inden ombygning

hvor beboelsen blev renoveret, og der
blev bygget nyt til hestene. Der var nu
plads til 30 heste, samt 6 føl.
I 2003 skrev de slutseddel på Hede-

udstillinger mm. med deres fine hingste. De har også haft besøg af hopper
fra det meste af Europa, til deres hingste – Den største samarbejdspartner
har været Holland.
Hver gang der kommer hopper og ejere på besøg – åbnes der for gæstfrihe-

Hedebovej 30

bovej, hvor intet var bevaringsværdigt.
Beboelsen var det første der blev renoveret/bygget og familien flyttede ind
på Hedebovej.
I dag er der en stor hal med hestebokse, samt en stor ridehal, hvor der bliver
trænet hver dag. I dag er der 22 heste.
Nogle af dem er opstaldet, bla. Er der
en ejer, der kommer og ser til sin hest
hver dag. Hun har været med fra Bagterpvej og til Harken. Hestenes ejere
er fra 24 – 63 år.
I mange år har der været fine heste
på Odbjerg af egen avl. Racen hedder
New-Forest – der er en stor pony.
Familien har deltaget i mange salgs-
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Eva og Leif Sørensen

Liv i den gamle købmandsbutik i Poulstrup
af Karen Margrethe Bruun

Mange vil have opdaget, at der sker noget i den gamle købmandsbutik. Der er
blevet repareret tag, sat pillefyr ind, der
bliver malet og lagt nyt gulv. Facaden skal
der også fikses op på. Ja fint bliver det,
men hvad skal der ske? Det er såmænd
Jette Jensen fra Gammel Rønnebjerg,
der har fået sig en hobby. Hun vil sælge
brudekjoler.
Meningen var, at det skulle være hjemme
fra gården, men det krævede en ombygning af stalden, og da hun allerede havde
købt en hel masse kjoler på en auktion,
kunne hun ikke vente på at Per fik tid til
det.
Hvad så? Ja så køber man da bare den
der butik, som alligevel står tom, der skal

Hovedgaden 32, hvor der tidligere var købmandsbutik

Jette Jensen glæder sig til at
blive færdig med ombygningen,
så alle kjoler kan udstilles

Den gamle kaffemølle står stadig
i butikken

ikke laves så meget, og så er vi i gang.
Foruden brudekjoler med tilbehør, har Jette
hentet både fest/gallakjoler, sko og tørklæder
samt en del inventar på Sjælland. Det var en
butik der lukkede, der realiserede hele varelageret. Så der er kjoler i alle størrelser. Der
bliver også et samarbejde med en syerske, så
kjolerne kan blive rettet til.
Butikken åbner til foråret, og da Jette har fuldtidsarbejde, forventer hun kun at have åbent
om lørdagen, samt efter aftale. Der vil blive lavet en side på facebook, der hedder JM festtøj,
hvor Jette vil holde os orienteret om nyheder.
Ps. Den gamle kaffemølle står stadig i butikken, så mon ikke der er friskmalet kaffe på
kanden til åbningen.

41

Lokalbladet

Poulstrup Friskole og Børnehus’ skolepatrulje på skitur
Som en stor tak til den seje skolepatrulje på Poulstrup Friskole og Børnehus inviterede skolen patruljen til
Geilo i Norge. Turen startede lørdag
d. 13/1 fra Poulstrup, i vores egen bus
“Lille Claus” som kørte os til Aarhus,
og hvor vi efterfølgende skulle over
i en større bus, som kørte ned over
Fyn, til Sjælland, videre til Sverige for
så at stoppe i Norge, nærmere betegnet Geilo, som var vores endestation.
Vi blev indlogeret i en super fin 12
personers hytte, som var tæt på både
lifter og pister, så efter morgenmaden
og madpakkesmøring stod den på ski
det meste af dagen. På turen var der
både nybegyndere og lettere øvede
med, og alle fik lært at stå på ski eller
blev endda endnu bedre til det. Vejret var overskyet med en del nedbør
i form af sne, og temperaturen svingede fra -4 til -14 grader, men alle var
i godt humør, selvom der blæste en
kold vind på toppen.
Efter en dejlig dag på ski, ude på fjeldet, bestod resten af dagen på hygge
tilbage i hytten, hvor der blev spillet
spil, grinet, rullet i sneen, med efterfølgende en tur i saunaen, og hvad
mad angår, så havde forældrene sørget for meget lækkert mad - og tak
for det :-)
Så blev det fredag d. 19/1 og turen
gik derfor hjem mod det nordjyske
igen, dog landede vi først i Poulstrup
lørdag d. 20/1, efter en bustur på 21
timer, turen var lang men gik super
godt :-)
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Indskrivningsfest
på Poulstrup Friskole og Børnehus

Fredag den 19. januar 2018 slog
Poulstrup Friskole endnu engang dørene op for den årlige indskrivningsfest for kommende 0. klasser.
Der var fest og glade dage, da børnene
en efter en indtog den røde løber op

Der var pizza og saftevand
i lange baner og efter maden kunne børnene gå på
diskotek og i legerum sammen med deres nye kommende klassekammerater.

til bordet med den store indskrivningsbog. Oppe ved bordet sad skoleleder
og de to børnehaveklasseledere klar
til at byde børnene velkommen, når de
havde sat deres underskrift i indskrivningsbogen. Efter den store ceremoni
gik festen for alvor i gang for børnene.
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Nyt staldbyggeri på Præstevej
af Hanne Saksager og Grethe Kristensen

Jens Kristian Risager, der driver ”Lundergaard” der ligger lige ved Hæstrup
station bygger ny stor kostald på Præstevej, og rykker således indenfor sognegrænsen. Vi har siden midt i november kunnet følge med i byggeriet, og
vi bringer her lidt billeder fra starten af
byggeriet. Flere billeder i næste nummer af Lokalbladet
De første udgravninger

Malkekarussellen bliver støbt som noget af det første

Den store malkekarussel

Der er brug for meget lys i de tidlige morgentimer

Udgravning og rigtig meget vand

De første stålbuer er rejst
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Stålbuerne er rejst og byggeriet tager form

Kirsten Holst ny formand for Ældrerådet

En af vore lokale kvinder fra sognet
er valgt ind i ældrerådet. I forbindelse med kommunalvalget i november
2017 var der også valg til Ældrerådet.
Kirsten Holst, som har 36 år som leder af Centralkøkkenet i Hjørring kommune, valgte at stille op. Kirsten gik på
pension i foråret 2017.
Ældrerådet er valgt for en 4 årig periode og følger kommunalvalget.
Det består af 9 medlemmer, hvor Kirsten Holst ved konstituering blev valgt
til ældrerådsformand.
I Hjørring var der en høj stemmeprocent på 63, 9 %.
Kirsten blev valgt med 2684 stemmer,
hvilket var 23,3% af alle godkendte
stemmer. Kirsten er utrolig glad for den
store tillid der blev vist hende, og hun

Ældrerådets vilkår
er blandt andet:
Personer over 60 år med bopæl I
kommunen har valgret og er valgbare til ældrerådet.
Byråd og ældreråd udarbejder vedtægter for ældrerådet.
Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.
Ældrerådets møder er lukkede møder.
Ældrerådet kan lave arrangementer
ud over de ordinære møder.

takker alle for den store opbakning.
Kirsten vil sammen med de øvrige
valgte ældrerådsmedlemmer, politikere og embedsmænd arbejde for de
bedste forhold for de + 60 årige. Ældrerådets opgaver er at være de +60
åriges forlængede arm til det politiske
system. Alle sager som har relation til
ældre skal i høring hos ældrerådet og
indgives til byrådet. Ældrerådet deltager i relevante møder i regionen, f.eks.
angående sygehusbyggeri.
Ældrerådet har også et medlem i tilgængelighedsudvalget, som eksempelvis arbejder med indretning af handicapboliger og affaldshåndtering.
Ældrerådet skal høres angående budgetlægning på ældreområdet.
Dansk ældreråd udstikker hvert år
nogle mærkesager, som de foreslår
ældrerådene kan arbejde med. Der er
fra efteråret 2017 til foråret 2018 sat
fokus på ernæring til ældre.
Ældrerådet afholder mindst en gang
om året et stort arrangement for alle +
60 årige. Arrangementet annonceres
i dagbladene og deltagelsen er gratis
for alle +60 årige. Vi vil forsøge at synliggøre ældrerådets arbejde gennem
PR.
Ældrerådets mødereferater er at finde
på Hjørring Kommunes hjemmeside.
Der vil blive udarbejdet en informationsfolder, som vil blive offentliggjort og
omdelt på relevante steder.
Kirsten fortæller om baggrunden for
opstillingen til Ældrerådet:
”Jeg har mange års erfaring og samarbejdsrelationer i Hjørring Kommune,
hvor jeg har haft et godt samarbejde
med embedsmændene i socialforvaltningen, med SÆH udvalget ( socialældre-handicapudvalg) og Ældrerådet.
Desuden har jeg samarbejde med alle
ældrecentre, sundhedsområdet og aktivitetscentre, hvorved jeg har et godt
kendskab til procedurer indenfor ældreområdet og fritvalgsområdet. Specifikt har mit fokus været på ernæring,
bespisning til ældrecentrene og madudbringning. Økonomi har været et af
mine store interesseområder, da det
er vigtigt, at alle de der har behov for
kommunal bespisning får en sund og
nærende kost med lavest mulige omkostninger.”
Efter et spændende arbejdsliv, som jeg

Ældrerådets opgaver:
Rådgiver byrådet og udvalg i ældrepolitiske spørgsmål.
Formidler synspunkter mellem borgere og politikere om spørgsmål, der
vedrører ældre.
Skal være bindeled mellem kommunens ældre og byråd, og skal derfor
have en god forbindelse til borgerne.
Ældrerådet beskæftiger sig med emner for alle ældre over 60 år – Ikke
kun borgere med nedsat funktionsevne.
Ældrerådet kan IKKE beskæftige sig
med personsager eller personalespørgsmål.

Kirsten Holst’s mærkesager:
At sikre de svage og ensomme ældres rettigheder.
At tilgodese ældres individuelle behov og ønsker for ernæring og pleje.
At sikre værdighed og kvalitet i ældres liv.
At tilgodese ældres behov også i
kommunens yderområder
valgte at forlade 1.3 2017, blev der
mange ledige timer, og da jeg stadig har et højt energiniveau , har jeg
ud over ældrerådet engageret mig i
Landbo Nords madbazar på Hjørring
dyrskue. Jeg er desuden i i bestyrelsen for en pigekreds i Svanelunden.
Der er blevet langt flere timer til andre
interesser. Poul og jeg kan tage en ferie når vi har lyst. Vi vil også i større
udstrækning benytte vores sommerhus i Sæby.
Vi kan nu også forlænge besøgene til
børnene. I Allerød har vi Kristian og
Stine, Mathilde på 7 år og Emil på 11
år. I Århus bor Lone og Thomas og
Frederik på 3 år
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Nyt fra Gunderuplund
af Henny Madsen

29.10.2017 – Fødselsdagsfest i Harken Hallen

01.12.2017 Julefest i Harken Hallen for beboere og
frivillige på Gunderuplund.

12.12.2017 Blev juletræet på Gunderuplund pyntet.
20.12.2017 Afholdtes der pakkespil på Gunderuplund
Rummene i kælderen er blevet renoveret og indrettet til
Cafe -lektiecafe – TV-stue – Billiardstue – frisørsalon.
På kontoret er der blevet lavet en køre-rampe, samt nyt
indgangsparti
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Tolstrupvej 100, 9700 Brønderslev
Tlf. 42 90 19 00 - 41 11 42 12
www.decohaven.dk

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

HARKEN PRIVATE DAGPLEJE
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/harkenprivatedagpleje

Vrejlev-Hæstrup Hallens motionscenter
Træning når du har tid og lyst fra 06.00 til 23.00 alle ugens dage.
Se mere på www.vrejlev-haestrup-hallen.dk
Kontakt Grethe Thomsen 98 98 82 87
for udlevering af nøglechip

DET LOKALE ARKITEKTFIRMA - UDFØRER ALT ARKITEKTRÅDGIVNING INDENFOR BYGGERI
ARKITEKTFIRMAET HOVALDT - BASTHOLM MØLLEVEJ 115 - 9760 VRÅ - T: 98 92 50 10 - W: WWW.HOVALDT.COM - M: HOVALDT@HOVALDT.COM
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Vi udfører både store og små
opgaver for private og erhverv.
Vi står til rådighed for vore kunder
med rådgivning og gode ideer.

Hedevej 30 · Hjørring · Tlf. 98 92 15 04

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

Poulstrup
Forsamlingshus
Kontakt 2311 6549

Harken Hallen
stedet for en god fest
Hallen har plads til ca. 200 pers.
Cafeteriaet har plads til ca. 50 pers.
Henvendelse til Annika
Tlf. 29 64 89 52
Mail: annikahugf@yahoo.dk

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

•
•
•
•
•

NATURGASANLÆG
STOKERANLÆG
SOLVARME
BLIKARBEJDE
VARMEPUMPER

•

ENERGIOPTIMERING

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

tlf. 60 77 86 14
Mette Mikkelsen
Se mere på
www.lynet.nu

•
•
•
•
•
•
Oliefyr - kedler - olietanke
varmekanoner - varmeanlæg
fastbrændsel - reparation
Harken Varmeservice ApS er din
lokale oliefyrsmontør til bolig og erhverv

Landbrugsbyggeri
Reparationer
Nybyggeri
Ombygning
Tilbygning
Glarmesterarbejde
Uforbindende tilbud
gives gerne

Glas-Smykker-Galleri-Blomster

Ny Rønnebjergvej 72
9760 Vrå
Tlf. 28 45 66 98

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

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

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

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

Mangler du hjælp til bogføringen?

•
•
•
•
•
•

Reparationer
Nybygninger
Landbrug
Industri
EDB
PLC

Edithsvej 7
9800 Hjørring
Tlf. 23 35 82 60

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

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

Bispensgade 115 - 9800 Hjørring
Telefon 98 92 48 66
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TILLID
GENNEM
30 ÅR

John K

Esben

Kirsten

Helle

Søren

John

Vi tager hånd om
dig og dine kære

Frederikshavnsvej 58 · 9800 Hjørring

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

Gammel Rønnebjergvej 8
Poulstrup
9760 Vrå

Nyere brugte biler
Se bilerne på
www.poulstrupauto.dk

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

Træpiller til stokerfyr leveres billigt
Tlf. 28 18 13 33
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v/Sonja Larsen
Engager 1 - Poulstrup
Tlf. 98 98 85 22
Aalborgvej 602, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 62 15
www.verasvine.dk

Onsdag lukket

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

Tlf. 28 30 80 72
Tilbygning - Nybygning - Ombygning
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Voerhøj
Maskinstation
A/S
Terpetvej 490 - 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99
Tlf. 98 98 85 99
Autoriseret kloakmester

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

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

Lokalbladet
Lokalbladet er et upolitisk sogneblad, der udgives af en kreds af
foreninger og institutioner i
Vrejlev-Hæstrup området.
Bladets formål er at formidle
nyhedsstof fra området, at støtte
og synliggøre foreningslivet og
lokalsamfundet udadtil og
anskueliggøre lokalhistorien.
Bladets økonomi bygger på
brugerbidrag fra læserne,
foreningsstøtte, sponsorer og
annoncører.
STOF TIL LOKALBALDET
Alle er velkomne til at indlevere,
hvad man har, stort eller småt, til
meddelerne eller redaktionen.

Sidste frist for indlevering
er:
15. januar
15. april
15. juli
15. oktober

Bladet udkommer 4 gange
årligt ca.:
1. marts
1. juni
1. september
1. december

Redaktion
Ansvarshavende
Foreningsstof
Redigering
Annoncer
Korrektur

Inger Hansen, Karen Margrethe Bruun ................................98 98 83 60
lokalbladet9760@gmail.com eller Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå
Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå.................. 61 28 97 00
Per Hansen, Engkærvej 8, 9760 Vrå................................ .....26 56 83 25
Kirsten Blichert

Tollestrup
Guldager
Gunderup
Harken
Hæstrup
Hæstrup
Høgsted
Hæstrup Mølleby
Rønnebjerg
Poulstrup

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

Lokalstof

Foreningsstof
Aktivitetshuset
IngeLise Andersen, Gl. Rønnebjergvej 9 .................................98 98 80 11
Børnenes jord
Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 9760 Vrå .......................40 86 88 78
HUGF
Flemming Jensen fje@eucnord.dk...........................................52 99 84 34
KFUM-Spejderne
Mette Karlsen, Hellumvej 87, 9740Jerslev................................26 71 55 99
Kloster MC
Finn Pedersen - v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk .....................61 36 34 90
Møllehaven
Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring ..........72 33 45 31
Poulstrup Borgerforening Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå...98 98 86 88
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
Tryk:
Vestergaards Bogtrykkeri, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

Poulstrup.net
www.poulstrup.net
er en internetportal for VrejlevHæstrupområdet.
Portalen drives med frivillig
arbejdskraft ligesom Lokalbladet under Multinetværket
med en selvstændig redaktion.
Portalen støttes af en række
lokale virksomheder og med
Sparekassen Vendsyssel som
hovedsponsor.
Stof til nyhedsdelen og
aktivitetskalenderen kan
løbende indsendes til
poulstrup.net@gmail.com
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- 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 myndeighederne og andre råd og organisationer

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

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

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

Hæstrup Vandværk A.m.b.A:

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

Poulstrup Vandværk A.m.b.A:

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

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

Poulstrup Skolevej 3, 97 ......................................71 99 71 03
Skoleleder Kristian Bertelsen.................................71 99 71 03
Afdelingsleder Børnehuset Karen Risborg.............71 99 71 03
Formand Lasse Ø. Nielsen....................................21 15 07 65
Trine B. Mortensen, Tommy H. Rømer, Per Birkbak,
Thomas Andersen, Helene Rømer, Mette Rishøj Jensen
Formand Jimmy B. Nielsen....................................42 77 14 36
Vrejlev Klostervej 8, 9830 Tårs..............................72 33 39 60

Vuggestuer og Børnehaver
Møllehaven i Harken
Poulstrup Friskole og Børnehus

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

Skovgården

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

Plejehjem

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

Vrejlev kirkevænge 1, 9760 Vrå
Rakkebyvej 21, 9800 Hjørring
Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå ....................98 98 60 43
Rune Møller Nielsen, Bispensgade, 9800 Hjørring
Lene Rom Frederiksen, Vingevej 17, 9480 Løkken .........30 12 90 81
Margit Christensen........................................................... 30 68 25 34
Kirkegårdskontoret .......................................................... 98 98 83 60
Jan Bjergene Christensen, Lavendelvej 7, 9700 Brsl........23 83 14 50
Inger Hansen, Gl. Rønnebjergvej 185, 9760 Vrå..............61 28 97 00
Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring...............20 80 49 28

Foreninger - Formænd
Børnenes Jord
Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 14, 9760 Vrå .............40 86 88 78
Støttefor. for skolen
Jimmy Bæk Nielsen, Hovedgaden 94, 9760 Vrå ................42 77 14 36
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, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå ............98 98 68 24
Poulstrup Rideklub
Laura L. Geil.........................................................................60 64 68 13
KFUM Spejderne
May Britt Vinther, Hovedgaden 12, 9760 Vrå ......................28 70 87 17
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
Henrik Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå .........................71 75 56 99
Støttef. for Aktivitetshuset Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå ........................... 98 98 82 71
Vrejlev-Hæstrup JagtforeningLeo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå......40 11 22 31
Vrejlev Hæstrup Hallen: Keld Jensen, Bodilvej 1, 9740 Jerslev J...............................40 18 25 89
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
Sognehuset ved Vrejlev kirke Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå.....................................98 98 83 60

Tid og sted:
Lokalhistorisk arkiv:
Poulstrup Skolevej 3- Østfløjen
Åbent: Mandag 16.00-18.00
Tlf. til leder 98 98 80 63
mail: lokalarkivet@poulstrup.net
Aktivitetshuset:
Åbent:Tirsdage11.30-16.00
Torsdage 8.30-16.00
Fredage 8.30-13.00
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:
www.ministrup.dk
Kirkerne:
www.vh-kirker.dk
Poulstrup.net
www.poulstrup.net
Poulstrup Friskole
og Børnehus:
www.poulstrupfri.net
Tårs skole::
www.taarsskolecenter.dk

Mail-adresser
Sognepræsten:
krr@km.dk
Vrejlev og Hæstrup kirker:
vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
Menighedsrådet:
ge@bbnpost.dk
Lokalbladet:
lokalbladet9760@gmail.com
Poulstrup.net:
poulstrup.net@gmail.com
Ugeaviserne:
poulstrup@live.dk
Skolen:
info@poulstrupfri.net
Poulstrup hallen:
vrejlev.haestrup.hallen@gmail.com
Sparekassen Vendsyssel:
vraa@sparv.dk.
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