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Fra redaktionen
Blad nr. 2 for 2022 er nu aﬂeveret i postkasserne, og der var
stof nok til 48 sider.
Der er denne gang mange gode indlæg fra gemmerne. Efterhånden som der nu åbnes for aktiviterne, håber vi på
mange ﬂere aktuelle indlæg i de kommende måneder.
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.

Tidspunkter for udgivelse af
Lokalbladet i 2022
Lokalbladet vil blive
omdelt i følgende uger:
Blad nr. 3 uge 35 (ca. 1 september)
Blad nr. 4 uge 48 (ca. 1. december)

Lokalbladet
for Vrejlev-Hæstrup Sogne

Bidrag til Lokalbladet
I årets første nummer af Lokalbladet - havde vi vedlagt et
girokort - men det kan bruges hele året.... Alle bidrag modtages med stor tak. Du er altid velkommen til at lave en
overførsel til vores bankkonto i Sparekassen Danmark
Vi håber at modtage mindst 150,- pr. husstand som et årligt
bidrag til de 4 numre der udkommer, men man må meget
gerne betale mere.
Støt op om Lokalbladet og giv
dit bidrag - kan overføres til
Sparekassen Danmark

konto 9070 - 4340 15 2889
Vi arbejder på at ﬁnde en
løsning, hvor der kan indbetales med Mobile Pay, hvilket ﬂere har efterspurgt.
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Mangler Lokalbladet i din postkasse?
Vi får ind imellem beskeder fra beboere i sognene, om
at Lokalbladet ikke leveres som forventet.
Vi har været i kontakt med Nordjyske Distribution, som
står for langt hovedparten af omdelingen.
Her har vi fået oplyst at såfremt man (kun) har fravalgt reklamer (reklamer nej tak) skal man have Lokalbladet leveret i postkassen. Kontakt os hvis bladet
mangler.
Har man derimod fravalgt både reklamer og ugeaviser, så bliver Lokalbladet desværre ikke leveret med
Nordjyske Distribution.
Da vi jo efterhånden lever i en digital verden, vil der
formodentlig fremover være ﬂere der fravælger reklamer og ugeaviser.
Hvis du har fravalgt ugeaviser, så kan vi kun opfordre
til selv at hente et eksemplar i våbenhuset ved Vrejlev
Kirke.
Bladet vil desuden være tilgængeligt i en digital udgave på www.poulstrup.net
Redaktionen

Lokalbladet 3

Hæstrupvej 70
Nicolaj Thomsen overtog den 1. oktober 2021
Teglgården. Han er 23 år, kommer fra Hæstrup
Mølleby, og har gået i skole i Poulstrup og Tårs.
Nicolaj blev i december 2020 udlært autosadelmager hos FL Buur i Smidstrup.
Der bliver ikke uddannet mere end 1-2 autosadelmagere om året. Uddannelsen tager 4 1/2 år,
og skoleopholdet er på Skive College 6 gange
af 5 uger.
Arbejdet består hovedsagelig i at beklæde førerhuse på lastbiler med lys og glitter.
Nicolaj er den eneste autosadelmager i Smidstrup, de andre ansatte er møbelpolstrere.
FL Buur deltager 1 gang årligt i en konkurrence i
Sverige sammen med de øvrige nordiske lande,
hvor der bliver uddelt priser i bl.a bedst interiør
og bedst lak og holdet/ teamet har vundet ﬂere
gang.
Teglgården i Hæstrup faldt Nicolaj for, da den
ligger tæt på Hjørring, og der er god plads ude
og inde. Biler er den store hobby, og sammen
med kammerater, nyder de pladsen i den nyrenoverede garage.
Han tænker der på sigt ﬂytter en hund ind. Han
overtog gårdens kat ved handlen, og ind imellem kigger Bendt Aaris forbi for at se hvad
der sker på gården, til stor glæde for begge parter.
Lokalbladet ønsker Nicolaj velkommen.

Årsmøde i Multinetværket
Den 16. marts blev der afholdt årsmøde i Multinetværket. Regnskaber for grupperne blev
fremlagt og godkendt. Det blev drøftet om de nuværende vedtægter for Multinetværket er
tidssvarende. Der blev herefter fremsat forslag til, at vedtægterne for Multinetværket tilpasses de nuværende forhold, og det arbejdes der videre på.
Følgende blev valgt til bestyrelsen for Multinetværket
Inger Hansen blev valgt til formand
Betty Bjerre blev valgt som næstformand
Jens Ole Frederiksen blev valgt til sekretær
Trine Mortensen blev valgt som kasserer
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Svenstrupvej 150
Den 1. november 2021 ﬂyttede Jobelle
og Thomas Vesterskov ind i huset på
Svenstrupvej 150 i Ny Rønnebjerg.
De boede før på Fjerritslevegnen, men
Jobelle, som er kommet til Danmark fra
Filippinerne, ville gerne bo tæt på Brønderslev, da hun er kasserer i en dansk/
ﬁlippinsk forening, der har hovedsæde
i Brønderslev. Det er en netværksforening som hjælper nye tilﬂyttere med
diverse papirarbejde, og alle de problemer der kan opstå, når man ﬂytter til et
nyt land, og ikke kan sproget endnu.
Jobelle kom til Danmark i 2014, og i
2019 ﬁk hun sin søn Isaiah herop. Isaiah er nu 10 år og går i 4. klasse i Tårs
skole. I 2020 ﬁk han en lillesøster, Isabella, som nu er halvandet år. Isabella
er i dagpleje medens Jobelle er på job.
Hun er for tiden i praktik på Bålhøjcenteret som SSH-elev.
Thomas arbejder hos Skat i Ålborg.
Lokalbladet ønsker jer velkommen til egnen og håber I falder godt til her.

Poulstrup Borgerforening
Først og fremmest skal der lyde en
STOR TAK TIL LOKALBLADET for
det gode initiativ med, at uddele bladets overskud til de lokale foreninger.
Vi søgte og ﬁk tildelt 20.000 kr., hvilket vi siger mange tak for.
Beløbet blev anvendt til en ny gulvvasker. Den gamle var udtjent, og efter
at der igen er kommet gang i udlejning af forsamlingshuset efter coronakrisen, kommer en ny gulvvasker
rigtig til sin ret.
Vi søgte også midler fra Nyfors-fonden og ﬁk der tildelt 30.000 kr. Det
beløb er anvendt til nye skabe med
skuﬀer til porcelæn og nye skabe i
køkkenet.
Præmiewhist og bankospil er kommet
godt i gang og vi er efterhånden oppe
på samme tilslutning som før coronakrisen. Den nye spillelov siger, at alle
der deltager i bankospillene skal være
medlem, hvilket gør at medlemskontingent giver er væsentlig indtægt til
foreningen. Efter de høje priser på el

og gas kan det også gøres nødvendigt.
Huset har allerede i 2022 været udlejet ﬂere gange og der er bestillinger resten af året, og der er allerede lagt beslag på huset ﬂere gang i 2023
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Husene i Harken
Vendsyssel Grønlangkål, Harken
I 1984 lejede Bjarne Sørensen Børglum
mejeri. Tidligere ejere var G.M Food
Det første år blev det til 40 tons grønkålsboller, året efter 1985 var det 79 tons
Bjarne ville gerne have købt Børglum
mejeri, men det kom ikke på tale, og i
1986 købte han Harken mejeri.
De første år lavede han aftaler med nogle landmænd fra egnen, samt Ole Færch
fra Overklit, fra starten havde Bjarne selv
to traktorer.
Man forsøgte sig også med kål fra Tyskland, men det duede ikke. Kålen blev
dårlig af den lange transport.
Før var det jo en lang proces med vask
sortering og lave (kryste) bollerne
Nu er der kun 5 ansatte. Resten er maskiner. I 2016 blev det hele økologisk.
I Harken samarbejder de med Tinggården, nordøst for Randers, de leverer kål
med lastbil og containere 3 dage om
ugen, 4. dag er 13.5 tons pakket og i fryseren.
I mange år kunne vi sagtens lugte, når
det var grønlangkålstid.
I dag starter produktionen i juli måned
uge 28/29.
Da Gerdas grønlangkål i Sdr. Harritslev
ophørte, kom det ind under Vendsyssel
Grønlangkål.
Som noget nyt er de begyndt at lave
plantefrikadeller.
Det er hvidkål, selleri, pastinak, champignon, løg og rødbeder.
ÄNGLAMARK ØKOLOGISKE PLANTEFRIKADELLER. (VEGAN). For som vi
ved, spiser ikke så mange unge grønkål,
men måske det kommer igen.

Vendsyssel Grønlangkål er
familieejet
Bjarne Sørensen og Lilly Elisabeth (kendes kun ved navnet = Sulle) og børnene
Ulrika og Ronnie.
Bjarne og Ronnie er på hver sin side af
skrivebordet i Harken.
Sulle har kontoret hjemme og Ulrika er
ansat i Elite sport, Vendsyssel i Vrå
Bjarne også kendt som Bamme, har
brugt det meste af sin fritid på fodbold,
Han har været spillende træner eller træner i ﬂere klubber Frem, Højene, Bagterp, 5 år i Tolstrup Stenum
Begge børn er også sportsfolk inden for
fodbold
Henny Madsen
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Det er også byfornyelse at der er
sat beklædning på fabrikken

Bjarne og Ronnie Sørensen

Fra vuggestuen
I vuggestuen har vi fokus på måltidet. Børnene hjælper med at dække
rullebord og ﬁnde madpakker. De deler madpakkerne ud, og de skal ikke
være særlig gamle før de ved hvilket
barn der har hvilken madkasse. Ved
bordet øver de i at hælde vand op, og
ﬁnde mad frem.
Vi er rigtig glade for vores nye inventar
og legetøj, her er plads til både bevægelse, fordybelse og “rollelege”. Vi har
også mulighed for at dele børnene i
mindre grupper, så vi kan tilgodese de
forskellige aldre og interesser.
Vi bruger desuden også vores skønne
lukkede legeplads rigtig meget, og går
på ture både i skoven og til børnenes
jord.
Lone Szats
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Nyt inventar i huset
For nogle måneder siden bestilte
Børnehuset nye møbler, i første omgang, nye borde og stole til alle i huset. Borde med hjul så de let kan ﬂyttes rundt og stole tilpasset de enkelte
aldersgrupper. Stolene er valgt med
fokus på en bred fodstøtte, der kan
indstilles efter det enkelte barns højde. De nye borde og stole har vi nu
brugt i længere tid, og vi er så glade
og tilfredse med dem.
I vuggestuen har vi valgt ”Nomi” stolen til alle børnene. Den er indstillet
til det enkelte barn, der kan tilføjes
bøjle og sele alt efter barnets alder
og behov. Den er let at rengøre og
er med hjul, så vi let kan ﬂytte rundt
med den. Vi nyder de nye stole hver
eneste dag i vuggestuen.
Samtidig med vi bestilte nye møbler til hele huset, blev der også valgt
nye møbler til vuggestuens legerum.
Dem har vi ventet i spænding på, for
der har været lang leveringstid, grundet Coronasituationen. Men nu er de
ﬂeste møbler ankommet, pakket ud
og sat op.
Selvom der stadig mangler ﬂere ting, er
det en sand fornøjelse at se, hvordan børnene bare tager alle tingene i
brug. Alle opbevaringskasser er med plexiglas, så børnene selv kan se,
hvad der er deri, og de er på hjul, så de også er lette at trække ud.
Vi har fået:
• Køkkenområde
• Dukkeområde med træbarnevogn
• Bilområde med parkeringshus i 2 etager, 2 legetæpper med veje på
• Legebord med lyddæmpende legetæpper til
• Hyggehuler formet som huse, nogle med madras indeni, hvor børnene
kan sidde og kigge i en bog
• En boghylde
Karen Risborg
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Ny forældrebestyrelse for Børnehuset
Onsdag den 6. april afholdt Børnehuset generalforsamling, den nye bestyrelse består nu af:
Formand: Lene Elbæk (Mor til Erica i mellemgruppen)
Næstformand: Morten Søborg Pedersen (Far til Johannes i yngste gruppen)
Sekretær: Rikke Vittrup Larsen (Mor til Nora i yngste gruppen og Villy i mellemgruppen
Suppleant: Nanna Kronborg (Mor til Johanne i yngste gruppen og Alfred i mellemgruppen
Suppleant: Louise Bundgaard Holst (Mor til Willads i yngste gruppen)
Medarbejder repræsentant: Lone Szast (Pædagog i vuggestuen)
Lederrepræsentant: Karen Risborg (Afdelingsleder i Børnehuset)
Har I emner, I ønsker taget op, send gerne en mail til formand Lene Elbæk på mailadresse lee@poulstrupfri.net
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Traktorrum
I Møllehaven var børnehaven så
heldig at få lidt midler fra Lokalbladet. Børnene er meget optaget af
store maskiner, traktorer, mejetærskere osv. Da vi har marker rundt
omkring os følger vi også høsten
meget nøje. Det var derfor oplagt at
børnene skulle have et rum hvor de
kunne lege med de store maskiner
og høste. Vi er meget taknemmelige
for de seje maskiner vi har fået. Børnene har ud af mælkekartoner været ved at lave siloer og foderkasser
til dyrene.

Der er også blevet malet små kyllinger på glas,
hvor der er blevet sået karse i bagefter. Vi har fulgt
spiringen tæt.
Så har vi klippet en masse påskeæg og påskekyllinger, som der blandt andet var med til at pynte
ﬂot ovre i Harken Hallen, da forældrerådet havde
arrangeret forårsmarked. Der var både hoppeborg,
som børnene kunne hoppe i, slush ice maskine og
popcorn maskine. Der var rigtig ﬂot fremmøde til
det store forårs marked.

Påskeaktiviteter
Her i starten af april har vi lavet en del påske aktiviteter. Der er
blandt andet blevet pustet æg, hvor vi malede æggene bagefter
med vandfarver. Det krævede meget luft at puste æggeblommer
og æggehviderne ud, men børnene var rigtig gode til det. Vi har
haft snakke om hvor æggene kommer fra, og at de kan spises
men også blive til kyllinger.
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Forårsoprydning
Vi har har forårsoprydning på legepladsen. Børnene havde hjemmefra haft river, koste og havehandsker med, så de var klar til at arbejde
i Møllehaven.
Der blev virkelig samarbejdet om at klippe grene - save juletræer i
stykker - samle brænde - samle træ til bålstedet - sortere legetøj - rive
grene og blade sammen og samle skrald rundt i hjørnerne. Sikke en
fantastisk dag, hvor børn og voksne i fællesskab hjalp hinanden med
at gøre legepladsen ﬁn igen. Det gav også anledning til en god snak
om vores natur. Hvordan vi passer på naturen og hvilke ting som ikke
hører til i naturen.
Camilla Philipsen
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Julestævne
Fredag den 18. marts lykkedes det
endelig, at holde vores udskudte julestævne. Her kunne klubbens egne
ryttere øve sig på, at starte stævne.
Der var 31 ryttere til start og alle
gjorde det rigtig godt. Der var stor
opbakning på tilskuerpladserne fra
forældre, bedsteforældre og søskende. Bestyrelsen stod for aftensmad,
ﬂæskesteg med det hele. Også her
var opbakningen stor, det blev til 73
spisende i løbet af aftenen.
Vi vil gerne sige tak til alle for en rigtig hyggelig stævnedag. Vi glæder
os til den 4.-5. september, hvor vi
afholder D stævne i klubben.
Stine Thomsen
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Hovedgaden 61
Først og fremmest vil vi gerne takke
Karen Margrethe og lokalbladets
team for at give os muligheden for at
præsentere os for beboerne i vores
lille og smukke by Poulstrup.
Vi ﬂyttede til vores bolig i Hovedgaden 61 primo 2021
Vi tilhører cirkassisk oprindelse fra
Kaukasus-regionen, som har den
højeste bjergtop i Europa ( Albroz ),
og vi kalder det på cirkasisk sprog

standig inden for import, eksport
og salg af fødevarer Han har læst
en kandidatgrad i juridisk regnskab
Han har også læst højuddannelse
på Aalborg Universitet inden for innovation og entreprenørskab .
Lilas kommet til Danmark i 2020 og
har tidligere arbejdet i en design- og
medievirksomhed og læst en bachelorgrad inden for sprog, og hun
vil nu færdiggøre sine studier på la-

boratorieområdet
Baibars er et år og han vil snart i vuggestue i Poulstrup
Vi er meget venlige og omgængelige og byder alle fra vores smukke
by velkommen til at besøge os for at
spise med os eller få en kop kaﬀe og
få en hyggelig snak
Skriv gerne til os på Facebook
Lokalbladet ønsker familien velkommen

(Osh7a maf), som
betyder godhed og
stolthed bjerg
Vores lille befolkning er meget ancint folk og har en
meget vidunderlig
kultur og folklore.
Bare søg efter det
på YouTube eller
Google, men en
stor del af det blev
udsat for tvangsfordrivelse på grund
af de gamle krige
med det zaristiske
Rusland og Sovjetunionen
Vi er en lille familie
på tre, Eiad Shareef, 37 år, Lilas
Jarkas 29 år, og Bibars, 1 år gammel
Eiad
har været
i Danmark siden
2014, og han arbejder som selv-
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Lokalhistorie
Martin ”Himmerig” – datidens lokale bygherre.
af Kirsten Mouritsen

Den lille klynge huse der består af
Guldagervej 88, 90, 92 samt Vestermarksvej 77 har haft det uoﬃcielle
navn Himmerig i nok mere end 100
år. Det er lidt uvist, hvordan navnet er
opstået, men i mange år boede Martin Hansen på Guldagervej 88. Han
blev kaldt Martin Himmerig. Det menes, at husene måske ﬁk navnet efter
ham. Han byggede meget og opførte
mange skorstene og en gang han var
i færd med at bygge en skorsten og
sad helt oppe ved toppen, kom et par
mænd forbi og så ham sidde der og
mure, hvorpå den ene sagde: ja, nu
er Martin da på vej til himmerig, men
om der skulle være en anden eller
ﬂere versioner, så hører bladet gerne
fra læserne. Tilnavnet skulle dog ikke
være et navn, han selv var stolt af.
Martin var født i 1882 på det der i dag
er Vestermarksvej 45. Hans forældre var Nikoline Kristine Poulsen og
Karl Jørgen Hansen. Martin var ud en
børneﬂok på 7, hvis hænder var ”godt
skruet på”. Hans 8 år ældre bror Niels
Møller udvandrede til Amerika i 1894
og etablerede sig som blikkenslager (selvlært). Da han ikke lod høre
fra sig rejste lillesøsteren Thea som
20-årig i 1911 derover for at se, hvordan det gik ham. Thea var Henning
Risum Christensens bedstemor. Hun
havde mange forskellige slags arbejde, mens hun var derovre, var aldrig
bange for at give sig i kast med noget
nyt. Hun syede bl.a. en overgang ﬁne
dyre kjoler, før hun efter 2 år rejste
hjem igen og kunne berette for forældrene, at broderen havde det godt og
havde en god forretning.
Martin ernærede sig hele sit liv som
murer. Han havde håndelag for murerfaget og noget tyder på, at også
han var selvlært, for han sagde altid:
hvis der skal bruges snor og lodstok,
så er de in mæ, I ska ha fat i. Martin var ungkarl - blev aldrig gift. Han
boede hjemme, ifølge folketælling, til
han var over 24 år. Han byggede sit
første hus i Harken, mens han boede
hjemme. Det blev solgt og herefter
købte han Bette Brønsager, Guldagervej 125, men om han bare købte
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grunden og selv byggede beboelsen
er lidt uvist, men udhusene byggede
han selv. Da hans far dør i 1922, ﬂytter hans mor Nikoline ind til ham på
Brønsager og sørger for husholdningen. Hun bor hos ham indtil sin død
i 1934.
Martin var med på noderne. Han
havde tidligt radio, så da Vilhelm Andreasen som ungkarl i 1928 købte
Nørgård, Guldagervej 110, ﬁk Martin
tit besøg af Vilhelm om aftenen. En
gang imellem havde Vilhelm også
sine karle med. Når Martin syntes,
det var nok med det radio lytteri eller
måske mere for at spare på energien,
pustede han bare lyset i petroleumslampen ud og så kunnr de godt gå
hjem. Martin og Vilhelm havde mange
diskussioner og bølgerne kunne godt
gå temmelig højt, for de var langt fra
enige i deres synspunkter, men det
var altid glemt næste gang de mødtes og på trods af deres forskelligheder, havde de et godt naboskab,
hvilket blev bevist en gang Martin
beklagede sig over, at der var rotter
på Bette Brønsager. Hans korn forsvandt. Vilhelm mente, han kendte til
rotternes natur og færden, så han tilbød at komme om aftenen og hjælpe
med at få dem udryddet. Da de havde
drukket deres aftenkaﬀe, gik de ud i
laden bevæbnet med skovle, stillede
sig ved stigen, rotternes færdselsåre,
og i løbet af kort tid havde de dræbt et
halvt hundrede rotter.
Vilhelm blev i 1938 gift med Anna
Amagda (Magda) Pedersen fra Stenum, sammen ﬁk de 2 børn, Ole født i
1938 og Else født i 1942. Else og Ole
kom også til at kende naboen Martin,
som i 1947 var ﬂyttet til Guldagervej
88. Else er gift med Asger Svennum
og bor ved Bislev udenfor Nibe og
Ole bor på Bålhøjcentret i Tårs. Else
ﬁk arrangeret et møde hos Ole, hvor
også Henning Risum Christensen
var med, da Martin var bror til hans
bedstemor. Mødet hos Ole er årsag
til, at historien om Martin er blevet til,
for alle havde noget at bidrage med.
Dog er det Else, der har kendt Martin
bedst. Hun havde skrevet en del af

historierne ned og kunne også huske meget fra sin barndom, hvor hun
tit kom og besøgte Martin og blandt
andet som stor skolepige hjalp ham
med at udfylde hans tipskupon. Han
havde lidt svært med at se at skrive
i de små ”rum” på tipskuponen. De
ﬂeste kuponer begyndte med 1x2,
2x1 og sommetider ﬁk Else selv lov til
at bestemme en række. Hun husker
ikke om de nogensinde vandt. Hun
løb også tit til Martin med telefonbesked, da han ikke havde telefon, men
Vilhelms havde. Martin fandt ud af, at
Else kunne strikke, så hun ﬁk til opgave, mens hun gik i Guldager Skole,
at strikke et par ”muﬀedisser”, der vel
nærmest kan oversættes som håndleds varmere – godt for en murer på
kolde dage. Hun syntes altid, det var
spændende og måske også lidt anderledes end hjemme at besøge Martin, for han gad godt snakke og lytte.
En gang mens Martin boede på Bette
Brønsager havde han 2 mænd til at
hjælpe sig med at køre møddingen
ud. Hen mod middag begyndte de at
blive sultne, men i stedet for, at Martin gav sig til at sørge for, at der var
mad, skulle han lige en tur til Harken.
Det blev lidt for meget for hjælperne,
der også var et par spasmagere. Hvis
Martin kunne efterlade dem helt alene lige til frokost, så måtte han bøde
for det. De udså sig Martins ﬂotteste
høne, daj gue røe høøn, og huggede hovedet af den og da Martin kom
hjem, var de i gang med at plukke
den. Undskyldningen havde de parat.
Joo - den var blevet kørt over af rutebilen - den løb lige ud foran, men
de havde heldigvis set det og skyndte
sig at hugge hovedet af den. Martin
var ked af det og hjælperne viste med
deres ansigtsudtryk, at det var de bestemt også, men de syntes nu, at det
var et held, at de så det ske. Martin
blev dog ved at gentage – min gue
røe høøn. Dog hjalp det, da hønen
kom i gryden og kogt og tabet næsten
glemt, da de senere spiste den gode
suppe.
Martin havde motorcykel og da han
både var nysgerrig, eventyrlysten og

Lokalhistorie
interesseret i hvad, der skete omkring ham, ville han selvfølgelig se
med egne øjne, da den gamle Lillebæltsbro den 14. maj 1935 skulle
indvies. Han tog resolut ”mukkebikken” som han kaldte sin motorcykel
og drog den lange vej til Fredericia for
at overvære broens åbning sammen
med 50.000 andre fremmødte. Det
var Kong Christian den 10. i selskab
med bl.a. statsminister Thorvald Stauning, der åbnede broen. Det foregik
på den måde, at kongen med følge
steg op i lyntoget, hvorpå toget på
broen sprængte en rød silkesnor.
Mens Martin boede på Bette Brønsager startede han med at bygge huse
i Harken. På Ålborgvej 581 er grunden lidt skæv. Da Martin syntes, det
så pænest ud, at huset ﬂugtede med
vejen (Blomstermarken), byggede
han huset efter grunden – altså lid
skævt.
Martin nøjedes ikke med at bygge
i Harken. Han købte ”en strimmel”
jord af Øster Harken, lavede det til
4 byggegrunde og byggede derefter
Guldagervej 88, 90, 92 samt Vestermarksvej 77. Han byggede i 1947
Guldagervej 88, ﬂyttede derefter ind i
det og solgte Bette Brønsager til Henning Risums bedsteforældre. På det
tidspunkt han startede med at bygge
de ﬁre huse, lå der kun en ejendom
der, nu Guldagervej 89, og det var
Harken Mølle, der fungerede fra 1880
og til 1919.
Materialerne Martin benyttede til sine
huse og også reparationer var altid
genbrug. Måske kan man sige, at
han var forud for sin tid med genbrug.
Det kan også være, at det var den
bedste måde, for ham at tjene penge
på. Da han byggede en mur op til laden i Bette Brønsager, havde han for
lidt mursten, men til gengæld havde
han fået nogle tegl, så i stedet for at
bruge mursten, lavede han er støbekasse slog teglene i stykker, kom
dem i kassen sammen med mørtel og
så var den mur lavet. I et af husene
(Guldagervej 90) kom der mange vinduer i, for han havde mange vinduer
i forhold til mursten. Han købte altid

brugte sten eller endda murbrokker til
at mure med, for han var eminent til
at pudse en mur op, der kunne skjule
ujævnhederne. Der var rigtig mange,
der havde bud efter Martin til at genopbygge mure, reparere eller kalke.
Arbejder, der ikke måtte koste ret
meget. Kurt Welander fra Guldager
har skrevet i Lokalbladet nr. 2 i 2005,
om hvordan Martin og en anden murer i 1947 murede hans fars kostald
op af gamle sten, der stammede fra
naboen Mads Christensens gamle
lerklinede ejendom, der lå lige syd
for Guldagervej 236. Den ejendom
havde Kurts far Karl købt i 1941. Kurt
skriver, at hans far satte ham og hans
søster Hanne til at banke det gule ler
mørtel af murstenene, men da det
var efterår og det gule ler mørtel klistrede, blev det kendt at murstenene
ikke var blevet alt for rene, hvilken
følgende udtryk fra Martin kunne tyde
på, da Karl efter nogle dage spurgte,

hvordan arbejdet skred frem. Efter
at have vendt skråen et par gange,
svarede Martin med et resigneret udtryk: Jo, de goer da fremå, siel om
det somtier ka vær svært å sitj om
de er murstien eller om de er ræjskij
mæ stoer å murer mæ. Kurt skriver,
at Martin var en farverig personlighed, der med sit karakteristiske lidt
drævende tonefald kunne klemme
mange rammende bemærkninger ud
under sit overdimensionerende overskæg.
Martins humør kunne godt svinge lidt.
Der skulle kalkes i Vilhelms bryggers
og det lykkedes Magda, Vilhelms
kone, efter mange overtalelser at få
Martin til det. Han ville komme næste
morgen klokken 8 på en betingelse,
der skulle være helt ryddet op, så det
var lige til at gå til, men om morgenen
før Martin kom, var Magdas rengøringshjælp kommet og hun havde lagt
sin frakke på gruekedlen i bryggerset.

Husene med de røde markeringer er de huse som Martin har bygget:
Ålborgvej 599. Mehlsens Bageri, opført 1908
Ålborgvej 583. Skrædderens hus, opført 1926
Ålborgvej 581. Poul Hansens hus, opført 1900
Ålborgvej 577. Jens Jørgens hus, opført 1920
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Martin kom klokken 8 som aftalt og
fuldførte arbejdet, men da der skulle
gøres rent efter ham, opdagede de,
at Martin havde kalket udenom frakken, ”så ku de lære det ku de”, for
han havde jo sagt, at der skulle være
ryddet op. En aftale var en aftale. Han
kom dog senere og kalkede færdigt.
Til en rund fødselsdag havde Martin
inviteret de unge mennesker i familien. Der blev hygget og skålet i snaps
til ﬂaskerne var tomme og så spurgte gæsterne, om han da ikke havde
mere. Joo – de ka da hæj. A ka da si
etter. Han kom tilbage med en ﬂaske,
som han sagde: De er vis no forfærdli
dyer noe. A ka in si prisen. Det kunne
gæsterne – 18 kroner. Det betalte de
gladeligt for en ekstra tår. Han fortalte
ikke, at han undervejs lige havde sat
en lille streg foran 8 tallet – så tjente
han 10 kroner.
En gang var Martin cyklet til Vrå og
været hos en af bagerne, hvor han
forlangte 8 jødekager. Da han kom
hjem, opdagede han, at der kun var 7.
Han cyklede ﬂuks til Vrå igen og forlangte det, han havde betalt for. Han
gjorde meget ud af senere, at det ikke
var den ene jødekage han var blevet
snydt for – nej det var måden på det,
man skal kunne stole på folk.
Else fortæller, at hun aldrig havde set
ham i andet tøj end arbejdstøj før han
var med til hendes bror Oles konﬁrmation og var blevet vasket, barberet
og i ”stadstøjet”. Det var en fremmed
mand. Han var en meget rank mand

til trods for mange års hårdt slid. Han
var en pæn mand, når han sådan var
klædt om.
Martin kunne andet end at mure.
Else fortæller, at han bagte småkager, som han gjorde meget ud af at
fortælle var urørt af menneskehånd.
Det var puj te puj kager. Det blev
vejet af hos købmanden og når han
kom hjem, kom det i en gryde og rørt
sammen med en ske. Når dejen var
sammenhængende tog han den op
på et bræt, lagde margarinepapir omkring og så holdt han omkring ”pølsen” mens han skar skiver af, lagde
dem over på bagepladen og derefter
bagt i komfuret – helt uberørt af menneskehånd. Han havde næsten altid
småkager på dåse. Efter moderens
død lavede han mad til sig selv, de få
gange han ikke spiste de steder, hvor
han murede. Han holdt også selv huset.
Noget af det sidste Martin byggede
var laden på Dykjær (Vrejlev Kirkevej
95) i 1954 og maskinhuset på Guldagervej 110 i 1955.
Med sit aktive liv som bygherre, var
Martin tit indkaldt til ”torskegilde” på
skattekontoret, der dengang var på
Kommunegården. Han havde en fornemmelse af, at han ikke skulle møde
op i sit pæneste tøj, så han havde
altid lige været ude og rage en skorsten ned og mødte op uden at have
skiftet tøj og håret måtte også gerne
bære præg af det beskidte arbejde.
En gang følte Martin sig lidt trængt,

da damen på skattekontoret proklamerede, at de var nødt til at forhøje
hans skat. Herpå svarede Martin, at
så havde han ikke engang 25 øre til
”lusesalve” – damen gentog ”lusesalve”, trak sig tilbage og skyndte sig at
få samtalen afsluttet. Resultatet blev
som Martin havde ønsket.
En af de sidste gange han var kaldt
ind til ”torskegilde” efter han først i
1950erne havde bygget de sidste to
huse, var de meget mistænksomme
overfor Martins regnskaber, som de
ikke rigtigt troede på. Martin havde ingen forbrug, hvad han nok heller ikke
havde, men det gjorde ikke Martins
sag bedre. Der endte det noget anderledes, end han havde regnet med,
for da ville skattevæsenet tage af
pensionen, de mente han havde tjent
for meget. Det ﬁk ham til at indrykke
en annonce i Vendsyssel Tidende
med ordlyden: Da skattevæsenet har
taget af min pension og dermed også
min energi og sparelyst sætter jeg
mine 2 nye huse til salg til materialeprisen. Om han slap for skat vides
ikke.
Sidst i måneden kom posten med
pensionen, så sagde Martin til posten, at han mente, han havde lidt tilbage fra sidste måned og nu kom der
ny forsyning og hermed kom dramﬂasken frem og posten og Martin blev
enige om, at kartoﬂer er nu bedst når
de er kommet på ﬂaske.
Martin døde i december 1955

Et kig ind i ”Himmerig ”. Disse huse er alle opført fra 1947 og op til 1952.
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Årets HUGF´er.
På årets generalforsamling, blev
Peter Hebo, valgt til Årets HUGF´er,
for sin indsats i fodboldbestyrelsen.

Vinterafslutning
Billederne er fra vinterafslutning i Harken hallen med dans, spisning
og spil
Henny Madsen
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DGI Børneopvisning 2022
”Jeg ved en lærkerede, jeg siger ikke mer´…” – hvor var det skønt at vi igen
kunne synge denne vise og ikke mindst igen være vært for DGI børneopvisning i Vrå, som fandt sted søndag den 6. marts 2022.
At vi igen kunne nyde den ﬂotte indmarch med fanen højt og en masse skønne og spændte børn i alderen 6 – 10 år, der nu endelig kunne komme ud at
opvise igen, var noget vi alle havde set frem til.
Efter 2 års coronanedlukning, havde vi nu fornøjelsen at opleve hold fra Bagterp, Tårs, Vrå Astrup-Sønderskov, Vrensted, Skibsby-Højene, Brønderslev
og ikke mindst Vendsyssels Minijuniorhold. Det var helt fantastisk at opleve de mange forskellige og ﬂotte præstationer fra MGP dans, Springlopper,
Krudtugler, Powerpiger, Tarzan Drenge, Tøse Tons og mange ﬂere.
Dagen bød på humørfyldte og veloplagte gymnaster og stemningen blev bakket godt op af de mange tilskuere, der var mødt op i Idrætscenter Vendsyssel.
Endnu engang ﬁk vi stor hjælp fra vores eget Herretons hold, som stod for at
ﬂytte redskaber frem og tilbage mellem opvisningsholdene og i år kunne de
endda hjælpe os med at synge for til ”Jeg ved en lærkerede”.
Tusind tak til alle, som har givet en hånd med til at få dagen til at blive en
succes.
Vi ser frem til næste års børneopvisning og til endnu en dag med spændende
oplevelser, højt humør og fantastisk gymnastikstemning.
Flemming Jensen
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Borgermøde i Harken

i området. Der vil også blive
mulighed for, at der kan bestilles og hentes mad af privatpersoner. Der tænkes også at der
vil være mulighed for at købe
friskbagt morgenbrød, samt at
der vil åbnes en cafe. På sigt vil
der udvides med noget Bed and
Breakfast, samt nogle kreative
værksteder, der også kan benyttes af de lokale. Der er ikke
tale om en døgninstitution men
en arbejdsplads, som slutter når
sådan en type virksomhed slutter.
Det er faktisk det, der er hele
ideen bag projektet, som kaldes ”Projekt fællesskab”, og så
håber vi på at de lykkes med at
komme i gang. Det ville også
kunne give lidt liv til området.

Torsdag den 17. april var der indkaldt til borgermøde for lokalområdet
Harken-Hæstrup. Mødet blev afholdt
i Harken hallens cafeteria.
Formålet med mødet var at undersøge, om der var nogle emner, som
beboerne i området kunne tænke
sig at få op at køre. Der mødte ca.
25 personer op fra lokalområdet for
at deltage i at komme med input til
fremtidige planer og aktiviteter. Helle
Glyø ,fra Glyø coaching, var hidkaldt
for at styre slagets gang. Hun lavede
hurtigt 3 grupper, ved den gamle 1-23 opdeling. Der var en livlig debat om
hvilke værdier vi allerede havde i vores lokalområde, og ikke mindst hvad
der kunne være dejligt at der kunne
komme til. Det hele endte ud i, at der
skulle ﬁndes de tre bedste ideer, som
der så skal arbejdes videre med.

De tre ideer var:
1. At lave hallen til et Medborgerhus
der kan rumme ﬂere forskellige aktiviteter som ikke nødvendigvis behøver
at have noget med idræt at gøre.
2. Forskellige månedlige aktiviteter.
3. ønske om at der kan komme fjernvarme til Harken som aﬂøser for gas-

sen.
Der blev nedsat en lille gruppe, til at
skyde det første tiltag i gang, men det
videre arbejde vil kræve at der melder sig nogen på banen, til at skabe
grobund for de nye tiltag.
Det håber vi på at der ﬁndes.
Som nogen måske ved, så er der
en gruppe af driftige mennesker,
der arbejder på et projekt, hvor
Gunderuplund indgår. De var
indbudt for at fortælle om, hvad
dette projekt går ud på. Kort fortalt så drejer det sig om, et socialt
økonomisk projekt, hvor der skal
skabes rammer for, at en gruppe
i samfundet, som har svært ved
at ﬁnde en vej ud på arbejdsmarkedet, vil kunne få en tilværelse,
hvor de også kan udfylde en plads
der giver mening, og som måske
kan medføre at de kan passe et
job et sted ude i den vide verden.
Gruppen der tænkes på, er personer med fysiske og psykiske udfordringer. Der vil i første omgang
blive tale om at åbne et storkøkken, med salg af madordninger
til virksomheder og institutioner

Efterfølgende er der kommet
en meddelelse fra gruppen bag
”Projekt Fællesskab” at projektet ikke bliver til noget. Der er
ﬂere ting der spiller ind at det
ikke er muligt at stable projektet
på benene. Det er utroligt ærgerligt.
Flemming Jensen
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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 kontaktes.
I kommer i kontakt med Kirsten Munkholt enten på telefon 98 96 10 83 eller via
mail KIMU@KM.dk.
Følgende dage holder præsten fri (begge dage inkl.):
17/6 – 19/6
11/7 – 31/7

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

Vi holder sommerferie indtil efteråret, hvor vi mødes 2. september, 7. oktober, 4.
november og 2. december, kl 14-16.30
Der bliver strikket så meget, at vores garn er ved at være opbrugt. Skulle I ligge
inde med garnrester er vi dybt taknemmelige for at få det. Garnet kan aﬂeveres
i Sognehuset. Har I ikke mulighed for at komme med det, er I velkomne til at
kontakte Grethe Tlf 26901577, og så vil det blive afhentet.
Der er plads til ﬂere hos fredagsdamerne, vi strikker, hygger, drikker kaﬀe og
synger et par sange. Vel mødt til alle

Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen
Servicemedarbejder:
Inger Hansen

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

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om
lørdagen kl. 17.00 hos
Henny Thomsen Tlf 24 65 98 33
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Kun for mænd
holder sommerferie indtil september, hvor vi igen mødes den
første tirsdag i måneden.
Start efter ferien bliver således tirsdag den 6. september
Vi mødes kl. 14.00 til kl. 16.00 og der vil være kaﬀe (eller
te) på kanden, samt franskbrød eller boller med ost og
rullepølse – og ikke mindst det gode samvær og
den hyggelige snak med venner, naboer og bekendte.
Måske har du en ide til en aktivitet, som mændene
kan deltage i, så kontakt evt. Kirkegårdskontoret,
så formidler vi ideen videre til ”bagmændene”

Pilgrimsvandring

Dåbsgudstjenester
Vi holder lørdagsdåb igen den 27. august
og den 26. november.
Det dåbspar, der først melder sig, bestemmer om det skal være i Vrejlev eller i
Hæstrup kirke.
Dåbsgudstjenesterne er korte gudstjenester på ca. ½ time – uden prædiken. Der
holdes en kort dåbstale og vi synger tre
salmer, som dåbsparrene er med til at
bestemme. Vi gør opmærksom på, at der
kan være ﬂere dåb samme dag.
Pilgrimsvandring onsdag d. 15. juni,
kl. 19.00 fra Hæstrup Kirke.
Og vi har i år inviteret menighederne
– og præsten – fra Vejby-SejlstrupJelstrup-Harritslev-Rakkeby pastorat
med. Det bliver rigtig godt.
Vi går – traditionen tro – en gudstjeneste i det fri. Under Guds himmel og
i godt selskab vil vi få lidt frisk luft og
lidt motion samtidig med gudstjenesten.
Der er noget ved at gå sammen…
Man går i samme retning; fremad
og sammen. Man sludrer så godt,
når man går. Eller man kan gå i sine
egne tanker og reﬂektere over dette
eller hint. Ja, man behøver faktisk
hverken følges eller tale eller tænke
– man kan også vælge bare at være
og bare at nyde omgivelserne. Det

er frit slag, når man ”går en
gudstjeneste”.
Vi mødes ved Hæstrup kirke
kl. 19.00 og starter turen derfra. Den varer en god times
tid, med ﬂere stop undervejs,
vi synger nogle dejlige sange
eller salmer, holder altergang
og slutter i Hæstrup kirke med
velsignelse og en aftensang.
Derefter samles vi om et glas
vin, cider eller sodavand og
lidt chips – og en masse hyggeligt samvær.
Vi glæder os til at gå en tur
med jer, tag endelig naboen
og familien med.
Med venlig hilsen Lea og Kirstine
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Vi siger tilykke til:

Friluftsgudstjeneste
Gudstjeneste i Vrejlev præstegårdshave
Søndag d. 21. august holder vi jf. gammel tradition gudstjeneste i præstegårdshaven kl. 14.00.
Vi er selvfølgelig i Vrejlev-Hæstrup pastorat, men i år med deltagelse af VejbySejlstrup-Jelstrup-Harritslev-Rakkeby pastorat – og ikke mindst deres præst
Lea.
Vi slår de hvide telte op – hvis nu solen skinner for kraftigt! – og tager de
gamle bænke fra konﬁrmandstuen frem. Og vi lover, at det bliver særligt at
holde gudstjeneste mens blikket hviler på en sommerfugl, fuglene ﬂøjter og
kaﬀeduften breder sig.
Efter gudstjenesten er der kaﬀebord med lækker kage.

Luca Salvesen
Døbt i Vrejlev kirke
den 26. februar 2022
Frej Salvesen
Døbt i Vrejlev kirke
den 26. februar 2022
Marius Undall-Behrend
Daugaard
Døbt i Vrejlev kirke
den 26. februar 2022
Freja Elmelund Lund
Døbt i Vrejlev kirke
den 13. marts 2022
Martha Bangshøj Saksager
Døbt i Hæstrup kirke
den 3. april 2022
Maja Nørgaard Jensen
Døbt i Hæstrup kirke
den 3. april 2022
Ellen Nedergaard Christensen
Døbt i Vrejlev kirke
den 10. april 2022

Vi har taget afsked med:
Else Jensen
Begravet fra Vrejlev kirke
den 3. februar 2022

Konﬁrmand 2022/2023
Præsten besøger 6.kl. inden sommerferie og give dem en invitation med
hjem.
Kommende konﬁrmander og -forældre inviteres til indskrivningsgudstjeneste i Vrejlev kirke onsdag d. 31.
august 2022, kl. 19.00.
Sammen med invitationen er indskrivningsskemaet, der bedes udfyldt og sammen med kopi af konﬁrmandens
dåbsattest - givet til præsten ved indskrivningen. Det er vigtigt at deltage
i denne indskrivning, for alle vigtige
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informationer gives denne aften, ligesom der er mulighed for at få afklaret
evt. spørgsmål til konﬁrmation og undervisning.
Tilmeldingsfristen er 31. august, men
I er meget velkomne til at kontakte
mig forinden, hvis I har spørgsmål eller er i tvivl om noget. Og I er naturligvis meget velkomne til at aﬂevere
indskrivningsskemaet forinden, enten
i kirken om søndagen eller på præstegården.
Jeg glæder mig til at møde jer alle
sammen – på gensyn

Peter Sigvald Svennum
Begravet fra Vrejlev kirke
den 7. april 2022
Edith Jess
Begravet fra Vrejlev kirke
den 16. april 2022

Skt. Hans i præstegårdshaven
Nu kan vi – endelig – igen holde Skt. Hans i præstegårdshaven.
Og det gør vi med stor glæde torsdag d. 23 juni – og grillen er
klar fra kl. 18.00. Bålet tændes ca. kl. 19.00, hvorefter vi synger nogle af de
bedste midsommersange.
Der er kaﬀe på
kanden,
godt
samvær og hyggelig stemning.
Vi håber I har
lyst til at være
med.

Pilgrimsvandring
Torsdag den 18. august afholdes der
pilgrimsvandring fra Vejby kirke kl.
19.00.
Pilgrimsvandringen arrangeres i et
samarbejde mellem Vrejlev-Hæstrup
sogne og Vejby-Sejlstrup-JelstrupHarritslev-Rakkeby sogne. Begge
pastoraters sognepræster vil medvirke.
Vandringen bliver 4-5 km. med ﬂere
ophold undervejs.
Aftenen sluttes af ved Vejby kirke,
hvor der efter en kort afslutning vil
blive serveret snacks og lidt at drikke.
Vi håber på godt vejr og at mange
har lyst til at deltage.
Venlig hilsen Lea og Kirstine
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Prædikenværksted
Vi holder igen prædikenværksted søndag
den 28. august, lige efter gudstjenesten i
Vrejlev kirke.
Vi samles i sognehuset til en snak om den
efterfølgende søndags prædiken og teksterne til denne søndag over en kop kaﬀe
eller en sodavand. Præsten læser teksterne
højt og derefter er ordet frit, og det er ikke
til at sige, hvor vi ender… Vi kommer vidt
omkring.
Vi taler om salmer og ønsker modtages meget gerne. Vi taler om det, der rører sig i os
eller i omverdenen, og det der optager os.
Det kræver absolut ingen specielle kundskaber, blot en interesse for Guds ord og Biblens budskab.

Spaghettigudstjeneste
Onsdag den 24. august, kl. 17.30 mødes vi i
Vrejlev kirke til en kort gudstjeneste i børnehøjde og et godt måltid mad.
Vi skal lege og synge, bede Fadervor og
velsignes – og så skal vi selvfølgelig høre
en god historie fra Biblen.
De voksne kan glæde sig til – foruden gudstjenesten - at slippe for indkøb, madlavning,
borddækning, oprydning og underholdning,
for det sørger vi for!
Hvis du ikke selv har børn, så skulle du tage
og låne nogle, for det er en af de allerhyg-

geligste gudstjenester, det er
dejligt at se børnene lege og
høre dem synge. Det er meget
afslappende og afstressende; i
det hele taget en god oplevelse.
Kom og vær med – og tag nogle venner eller familiemedlemmer med.
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Lidt om Juniorkor
Juniorkor er for alle sangglade drenge
og piger fra 3. klasse

Vi lærer
•
•
•

at bruge og udvikle sangstemmen
noder og musikkens fantastiske
sprog.
at
blive fortrolige med kirkerummet og årets gang i kirken.

I Juniorkoret synger vi sange, salmer
og korsatser, der skal bruges til de
gudstjenester og koncerter børnene
skal medvirke til. Vi synger både enog ﬂerstemmigt, danske, nordiske og
engelske korsatser – både klassiske og rytmiske – en skøn blanding
af alt det, der giver sangglæde i et rum, hvor vi arbejder koncentreret,
men også med plads til grin og hygge.
Der er ingen optagelsesprøve og det er GRATIS at synge i koret.
Vi øver om fredagen i musiklokalet på Poulstrup Friskole. Første
gang fredag d. 26. august

For dig, der kan lide at synge
Vrejlev-Hæstrup kirkers kor:

•

•
•

•
•

er et 4-stemmigt blandet kor, hvor repertoiret består
af kirkemusik, nye og gamle salmer, danske og nordiske sange, viser, spirituals samt rytmiske korsatser.
er en del af Vrejlev-Hæstrup Kirkers musikaktiviteter
synger ved gudstjenester og koncerter i forbindelse
med højtider og ved koncerter og andre arrangementer.
Dertil kommer at koret gerne synger i andre sammenhænge og samarbejder med andre kor.
Vi øver hver tirsdag fra 19.30 - 21.45 i Sognehuset,
så der også er plads til en hyggelig kaﬀepause

Nye kormedlemmer
•

•
•
•

Hvis du har lyst til at synge i kor, har en god sangstemme og måske har sunget i kor før, så mød op i
sognehuset en tirsdag aften og se, om det er noget
for dig. Du er også velkommen, hvis du ”bare” har
lyst til at synge og lære noget mere. Der kræves
ingen forkundskaber. Vi lærer sammen undervejs.
Det er gratis at synge i koret
Især herrer søges, men alle er meget velkomne
Som i de ﬂeste andre blandede kor er herrerne hos
os i undertal, så med eller uden regerings- eller EUdekreter om ligelig m/k repræsentation:

Kontakt
Har du spørgsmål til korarbejdet så kontakt endelig:
Korleder og organist Lene Rom Frederiksen
Mobil: 30129081
E-mail: lenerom@mail.dk

Legekirke
Så er vi igen klar til at byde voksne og børn i dagplejealderen velkommen til en rigtig hyggelig stund
i Vrejlev kirke.
Legekirke vil være fyldt med salmer, sange, dans
og leg. Alt sammen tilrettelagt efter børnenes præmisser.
Vi vil møde Snapper. Vi vil blæse sæbebobler, lege
med faldskærm, tørklæder, rasleæg osv.
Vi vil bede fadervor og måske bliver der fortalt en
lille historie fra Biblen. Vi vil møde børnene med
glæde og humor og bestræbe os på, at børnene får
en god og sjov stund i kirkens rum.
Legestuen vil vare ca. 40 min., foregår i Vrejlev
kirke og ledes af sognepræst Kirstine Rafn og organist og musikpædagog Lene Rom Frederiksen. I er
velkomne til at kontakte Lene for yderligere oplysninger. Tlf.nr. 30129081 – mail: lenerom@mail.dk
Forældre /barn, bedsteforældre/bar, dagplejere og
vuggestuer er alle meget velkomne.
Vi mødes den 7. juni og den 2. august begge dage
kl. 10.00 i Vrejlev kirke.Vi glæder os til at se jer.

KOM OG VÆR MED.
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Konﬁrmeret i Hæstrup kirke den 23. april 2022: Jacob Rosenkilde Ulbæk. Foto: EC Foto
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Konﬁrmeret i Vrejlev kirke den 24. april 2022. Albert Melgaard Nielsen, Amalie Lyngsie Sørensen, Angelo Førslev Hansen, Anna Soﬁe Brændgaard Rømer, Dana Svensson,
Frej Nymann Bukholt, Freja Vestergaard Grøn, Frida Haugaard Rømer, Jakob Boelskifte Rømer, Marcus Borup Andersen, Marie Hollen Fuglesang, Nicole Riis Sloth, Rasmus Krogh Andersen, Sabina Hansen, Sheila Høj Blum, Signe Benner Simonsen, Silas Rytter Sørensen, Silje Melchiorsen, Sille Hansen, Simon Justesen, Zelina Varlund
Kristensen Foto: EC Foto

Kirkegårdene netop nu
Nu er sommeren så småt over os og
vi er i fuld gang på kirkegårdene med
sæsonens opgaver. Per Dahl Sørensen der har været på kirkegården
i ﬂere år, har fået nyt job så der er
kommet en ny pige, Anette. Denne
sæson er holdet: Anette Bang Olsen,
Ann Bech Larsen, Bruno Jensen og
Carsten Krøgholt på Vrejlev kirkegård. Hanne Weirum Andersen gør
stadig rent og er kirketjener. Inger
Hansen holder styr på regnskabet,
vores kalendere og laver dette blad.
Jeg er med lidt over det hele og er jo
en del på kontoret, men jeg kommer
dog også på Hæstrup kirkegård. De
ﬂeste af os er jo også kirketjenere og
er på skift at ﬁnde til gudstjenester,
handlinger og arrangementer.
I Hæstrup er der 2 gravsteder der
skal slettes, men der er også kommet
et par nye til i plænen. Det overordnede billede er dog der kommer mere
græs. Sådan nogle omlægninger
skal jo godkendes i Hjørring Søndre
Provsti og i den forbindelse har Aalborg Stifts kirkegårdskonsulent været
og vurdere menighedsrådets ønsker.
Det der somme tider måske for nogle
kan syne lidt tilfældige ændringer er
altså helt med vilje, og godkendt i det
folkekirkelige system.
Der blev samtidig arbejdet med og
godkendt en ny kirkegårdsvedtægt
for begge kirkegårdene. Ønsket fra
Provstiet er at disse ensrettes lø-

Annette er i fuld gang med at passe gravsteder

bende på de forskellige kirkegårde
for at lave dem mere forståelige og
enklere i reglerne for de forskellige
områder på kirkegårdene. Den største forandring på vores kirkegårde er
at kravene til gravstenene på plænen
i Hæstrup og birkelunden i Vrejlev er
lempet. Ordensbestemmelserne er
også opdateret. Alt dette er jo noget
jeg har styr på, så det er bare at kontakte kirkegårdskontoret hvis der ønskes yderligere oplysning.
I Vrejlev er det mangeårige arbejde
med at skifte hække stadig i gang og
der omlægges stadig områder så de
bliver mindre plejekrævende. Det har
længe været planlagt at de traditionelle gravsteder helt mod vest skulle

have takshække når de stod for udskiftning. Der er plantet i området
mod vest, og der fortsættes med området omkring de små urnegravsteder til efteråret. Det er jo altid et sats
at plante i forhold til hvor meget regn
der kommer. Det vi har lagt mærke til
i år, er at perioderne er mere delt op i
enten tørt eller vådt vejr.
I år er der 25 gravsteder der skal
slettes i Vrejlev. Der er blandt dem
gamle gravsteder der har stået en
del år uden vi har fået kontakt med
gravstedsejerne. Der har jo stået skilt
på gravstedet med man skal henvende sig til graveren og kirkegårdsvedtægten giver os nu hjemmel til at
nedlægge dem når skiltet har stået
i 3 måneder og ingen har henvendt
sig. Når vi sletter gravstederne, bliver
gravstenene jo gemt i et år inden de
bliver knust. Så der er mulighed for at
få genetableret et gravsted hvis der
skulle dukke nogen op. Det er dog
for egen regning. Så der er vigtigt at
reagere, hvis der er et skilt på et gravsted man kender til.
Er der nogen der har spørgsmål omkring gravstederne eller andet er I jo
altid velkomne til at komme til en af
os. Husk at selv om vi passer gravstedet er det jo stadig de pårørende
der bestemmer.
Med ønsket om en god sommer,
Jan Bjergene Christensen,
kirkegårdsleder.

Det har været tørt i foråret, så det er nødvendigt at vande forårsblomsterne
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Gudstjenestelisten

Dato

Kirkeåret

Vrejlev

Hæstrup

Bemærkninger

Juni
5. juni

Pinsedag

6. juni

2. pinsedag

12. juni

Trinitatis

10.30
10.30 i Sejlstrup m/frokost
10.30

15. juni

19.00

19. juni

1. s. e. trinitatis

10.30

26. juni

2. s. e. trinitatis

10.30

Pilgrimsvandring

Juli
3. juli

3. s. e. trinitatis

10.30

10. juli

4. s. e. trinitatis

9.00

17. juli

5. s. e. trinitatis

10.30

Kirsten Munkholt

24. juli

6. s. e. trinitatis

09.00

Kirsten Munkholt

31. juli

7. s. e. trinitatis

10.30

Kirten Munkholt

7. august

8. s. e. trinitatis

9.00

14. august

9. s. e. trinitatis

10.30

August

18. august
21. august

19.00 Vejby Pilgrimsvandring
10. s. e. trinitatis

24. august

14.00

Præstegårdshaven m/kaﬀe

17.30

27. august

Lørdagsdåb

28. august

11. s. e. trinitatis

31. august

Spagettigudstjeneste
10.30

Dåb enten Vrejlev eller Hæstrup

10.30
Konﬁrmandindskrivning

19.00

September
4. september

12. s. e. trinitatis

10.30

Hvor intet andet er nævnt, er det Kirstine Rafn, der holder gudstjenesten
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Motorik og leg
I vuggestuen har vi i længere tid ønsket os nogle bløde skumlegeting, så
børnene kan udfordre og udvikle deres
motorik når de er inde. Vi var heldige
at få del i de midler som Lokalbladet
udlovede i 2021. Vi har indkøbt en rutsjebane med tilhørende trappe lavet
i skum, som vores børnegruppe allerede har stor fornøjelse af. Vi oplever
at hele vores børnegruppe som er i alderen 10 mdr.- 2 år og 9 måneder, har
stor fornøjelse af, at de nu kan lege
og udfordre deres motoriske udvik-

ling hele dagen. Vi oplever grin i fællesskab blandt børnene, vi ser dem
kigge på hinanden for derefter i fællesskab gå eller kravle op ad trappen
og rutsje ned. Vores yngste børn var
hurtige til at opdage, at de nu kunne
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komme højere op,
og derved få bedre
udsyn til nogle af
de ting vi har på
vores tavler. Vi er
superglade for at
vi har fået denne
mulighed.
Vi har også lavet
lidt kreative aktiviteter i vuggestuen
her op til påske.
Vi har bl.a. farvet
ﬂamingoæg som
børnene efterfølgende satte på
piberensere, sammen med rørperler. En aktivitet hvor
ﬁnmotorikken og sanseoplevelser var
i fokus. Vi farvede æggene i poser
ude på legepladsen, det var en oplevelse der skabte stor undren hos
børnene… De malede, men ﬁk intet

på hænderne. Poserne som børnene
havde malet æggene i, har vi udstillet
i vuggestuen, for at give børnene mulighed for at fortælle deres forældre
om oplevelsen.
Heidi Homann

Fra aktivitetscenteret
Tirsdag den 15. februar havde vi
spissammen. Den første i lang tid på
grund af corona. Det var rigtig hyggeligt, 24 mødte op. Menuen var
”skinkeschnitzel m/små kartoﬂer, bernaisesovs og salat fra ”Bondestuen”,
til dessert jordbærgrød. Vi sluttede af
med kaﬀe, the og småkager.
Sangbogen blev ﬂittigt brugt. En rigtig
hyggelig aften, hvor snakken gik.

Tirsdag den 1. marts havde vi bankospil. Der mødte desværre ikke så
mange op, 17 fremmødte, et hyggeligt lille spil.
Tirsdag den 15. marts var der generalforsamling. Vi startede med gule
ærter fra Bondestuen. Derefter var
der generalforsamling. Sonny udgik
af bestyrelsen efter eget ønske, ind
kom i stedet for Preben Thomsen. Vi
sluttede af med kaﬀe og småkager.
Mandag den 4. april var der hyggeaften med smørrebrød og underholdning af Kaj Berthelsen. Han fortalte
lune og sjove historier om vendelboer og vi sang vendsysselske sange.
Så læste han digte på vendelbomål
af Johannes Hading. En rigtig hyggelig og fornøjelig aften.
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Morten og Mads i Tanzania
Morten Hansen, som er mælkeproducent på Højgaard var i januar 2022
på en spændende rejse til Tanzania.
Morten havde sønnen Mads med på
turen, som var arrangeret af Landbrugsmagasinet Eﬀektiv Landbrug og
rejsebureauet Rejsogoplev.
Vi har modtaget disse billeder, som
vidner om en helt unik oplevelse i den
fantastiske afrikanske natur.
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Hæstrupvej 92

7. December 2021 kom storken fordi på Hæstrupvej 92 - Randi og Carsten blev forældre til en pige. Hun blev døbt i Hæstrup Kirke den 3. April
og kom til at hedde Maja Nørgaard Jensen.

GRATIS omtale af lokale arrangementer
Er du opmærksom på hvis der i lokalområdet er
et arrangement fra en forening, eks. loppemarked
eller lignende, så er det GRATIS at få det på infoskærmene i SuperBrugsen i Vrå + Vrå Bryghus
og pizzariet i Østergade. Det kunne jo tænkes at
arrangementet i vores lokalområde også har interesse for borgerne i vores naboby Vrå.
Færdigt opslag sendes til info@vraanet.dk
Gerne som jpg ﬁl eller som pdf ﬁl. Der er to jpg formater: 618 x 311 pixel eller 609 x 628 pixel.
Henrik Hansen
Billedet er et eksempel fra infoskærmene i Vrå.
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Sommercamp 2022
Efter at have ligget i dvale siden sommeren 2019, ser det nu ud til at vi igen
kan gennemføre en Sommercamp i
Poulstrup.
Sommercamp er et event for FLP forhandlere - det er 20 år siden i år at forhandlerne havde deres første Camp, heraf er de sidste 17 år foregået i Poulstrup
og vi tror det bliver en kæmpe oplevelse
for de mange deltagere.
Vi kommer igen til at bede om hjælp til
servering, oprydning, anretning af morgenmad og meget mere, så vi håber at
mange er friske på at give en hånd med.
Det hele foregår i uge 26 - fra torsdag
den 30. juni til søndag den 3. juli.

Vi håber på mange tilsagn om hjælp - du
kan allerede nu melde dig - send gerne
en mail til info@pv81-sommercamp.dk.

Lokalhistorie
Poulstrup som jeg husker det
Mange af Poulstrups indbyggere er kommet til, siden vi i 2005 første gang bragte
Egon Juel Jensens historie om ”Poulstrup som jeg husker den”.
Derfor har vi valgt at bringe den igen, for at nye indbyggere kan få en fornemmelse af hvilke historier byen gemmer på. Her bringes det sidste afsnit af artikelserien ”Poulstrup som jeg husker den”, af lærer Egon Juel Jensen, der gennem
mange numre af Lokalbladet har berettet om sin barndomsby Poulstrup.

Poulstrup set fra nord i 1906, Til venstre ”Nørregaard”, den store bygning midt i billedet er den gamle skole, Hovedgaden 56

Her bringes det sidste afsnit af artikelserien ”Poulstrup som jeg husker den”,
af lærer Egon Juel Jensen, der gennem
mange numre af Lokalbladet har berettet
om sin barndomsby Poulstrup.

Der kommer et par huse, som jeg
ikke ved særligt meget om, udover at
nr. 72 var sadelmagerværksted, og
ejedes af Peter Hust Petersen, som
undertiden hjalp Jens Møller Christensen på værkstedet med møbelpolstring, og nr. 74 ejedes af Peter
Iversen.
I nr. 76 boede Albert Pedersen og hustru i overlejligheden. Albert Pedersen var far til bl.a. ducolakerer Åge

Det ældste Jordmoderhus i Poulstrup - Hovedgaden 96
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Pedersen. Der var ﬂere børn. Edith,
som var gift med Julius Pedersen,
boede i stueetagen. Julius Pedersen
var en overgang kasserer for sygekassen. Der var en søn, som blev
kaldt ”Kylle”, og som døde af tuberkulose i en ung alder, og muligvis en
eller to døtre mere.
Herefter kommer der en række, som
jeg ikke kender så meget til. Nr. 78
eksisterede ikke, i nr. 80 boede
Fisker-Aksel, jeg kender ikke efternavnet. Han cyklede rundt med sin
longjohn og solgte ﬁsk. I nr. 82 boede
Traktor-Hans, som var fast tromlefører på kommunens vejtromle. I nr. 84
boede Peter Brødholt, som jeg tidligere har omtalt som brødkusk ved
bager Johansen. I nr. 86 boede Laurits Madsen og i nr. 88 cementstøber
Laurits Larsen, som solgte huset til
lærer Lassen.
Jeg er kommet til Rønnebjergvej nu.
Der lå dengang tømrerværkstedet,
hvis ejer var Albert Andreasen, og
derefter cementstøberiet.
Jeg fortsætter på Hovedgaden med
nr. 90. Her boede byens anden smed,
Johannes Pedersen. Johannes Pedersen var nok mere VVS-mand, end
han var grovsmed. Johannes Pedersen havde to børn, Ellen og Poul. En
overgang var hjørnet af Rønnebjergvej et meget besøgt opholdssted
for byens ungdom, idet Johannes
Pedersen og hans kone ﬁk et ishus.
Johannes Pedersen kørte også lidt
taxakørsel.
I nr. 94 boede to om ikke tre ældre
søstre, hvoraf jeg kun husker navnet
på den ene, som hed Katrine. Huset blev aldrig omtalt som andet end
”Hunhuset”.
Nr. 96 er et af byens allerældste huse
og var den første jordemoderbolig,
som jeg tidligere har omtalt i forbindelse med slagtermester Oskar Nielsen, men jeg har ellers ingen erindring om, hvem der har boet der.
I nr. 98 boede kirkegårdsgraver Christiansen, og da han døde købte Soﬁe
og Niels Larsen (Sovbak) huset. 98A
var, dengang jeg var barn, en gård,
Nørgård, som ejedes af Johanne og
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Tømrerværksted og savværk Gammel Rønnebjergvej 4

Interiør fra Rigmor Greens damefris

Hovedgaden 90 her boede smed og opﬁnder Johannes Pedersen

Niels Hansen. De havde, så vidt jeg
husker, to piger, hvoraf den ældste
hed Karna. Johanne og Niels Hansen
afhændede på et tidspunkt ejendommen og blev lejere i missionshuset i
en kort periode for senere at købe nr.
62 af Bertil Mouritsen, da han startede tobaksforretning. De nye ejere
kender jeg ikke noget til.

De sidste ﬁre huse fra den tid, som
jeg vil omtale, er nr. 106, 108, 110
og 112. Hvem, der boede i nr. 106,
husker jeg ikke, men i nr. 108 boede Ferdinand Christiansen og hans
kone, som for øvrigt var forældre til
malermester Albert Jensens kone,
Astrid. Nr. 110 ejedes af Hans Hansen og hans kone, Ida. De havde

Lokalhistorie

døtrene, Ruth og Martha. nr. 112 blev
bygget og ejedes af Lucia og Anton
Christensen. Normalt kaldte man familien Anton ”Mangebørn”, fordi familien bestod af forældre plus 12 børn.
Det sidste hus, som lå helt oppe ved
skoven, og som nu ligger ved skolen, ejedes af familien Thiedeman
Rasmussen. Thiedeman Rasmussen
var, så vidt jeg husker, ikke rask. Et
af hans børn er vogmand Thiedeman
i Ilbro. Der er vistnok også en søn i
Vrå. Den sidste ejer af huset var Poul
Erik Sørensen, søn af Holger Sørensen.
Her slutter jeg min beretning om
Poulstrup, som jeg husker den. Jeg
kunne ønske, at jeg kunne skrue tiden tilbage, så byens borgere kunne
opleve Poulstrup som en by med
mange virksomheder og forretninger.
Det var en levende by, der var altid
liv i gaden af børn og unge, og oppe i
Poulstruplund, hvor skolen nu ligger,
blev der spillet fodbold og leget. Der
kunne fortælles mange ﬂere ting og
sør salon
skrøner om byen og dens borgere, og
der kunne også fortælles om de mennesker, der boede på landet omkring
byen, men det vil jeg forskåne jer for i
denne omgang.
Til slut vil jeg gerne give udtryk for min
glæde ved at se og høre, hvordan byens borgere i dag samarbejder om at
gøre Poulstrup til et godt værested.

Hovedgaden 76, her var der bl.a. sygekassekontor

Hovedgaden 96A ”Nørregaard” som den så ud omkring 1950, i lidt ridset udgave

Hovedgaden 118, til venstre i billedet ligger i dag Poulstrup Børnehus og Friskole

Hovedgaden 72, her var systue og sadelmager
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ENTREPRENØRARBEJDE

FOR BÅDE PRIVATE OG ERHVERV
Ring og få en uforpligtende snak om din næste entreprenøropgave
• Etablering og oprensning af
søer

• Anlæg af ridebaner

• Oprensning med lang arm

• Regnvandsbassin

• Mobil knusning

• Anlægsarbejde

• Sortering

• Indkørsler og have

• Nedbrydning

• Arbejde med

• Entreprenørarbejde
• Kystsikring
• Maskinudlejning med fører
-RUGÁ\WQLQJ
• Håndtering af forurenet jord

• Sandpuder

minigraver mm.
• ...og meget mere!
Salg af sand, sten,
grus, jord samt
knust beton

INGEN OPGAVER ER FOR STORE OG INGEN ER FOR SMÅ
Entreprenør P. Johansen har mange års erfaring
indenfor entreprenørbranchen. Vores opgaver
strækker sig lige fra entreprenørarbejde og nedbrydning til knusning og sortering af materialer.
Hos os er en aftale en aftale. Vores kunder er altid
i fokus, og vi bestræber os på at holde vores høje
kvalitetsniveau igennem alle opgaver. Gennem
årene har vi løst mange opgaver, store som små, for
såvel kommuner som private.
Vi har mange forskellige entreprenørmaskiner, og
udstyret til at løse alle slags opgaver. En af vores
primære opgaver er nedbrydningsarbejde, hvor vi
vælter huse, sommerhuse og fabrikker.

Alt dette sker naturligvis med dette rette udstyr og
efter alle de korrekte miljømæssige reglementer.
Vi laver blandt andet sandpuder til nybyggeri og
udfører også anlægsarbejde i form af f.eks. etablering af byggegrunde, parkeringspladser, veje,
terrasser, indkørsler osv.
Vi har også maskiner og kompetencerne til
oprensning af søer og vandhuller, så du er sikret en
god vandkvalitet samt vandcirkulation.

RING 2334 9755
- OG FÅ ET TILBUD PÅ
DIN NÆSTE OPGAVE

GRÆSHEDEVEJ 180, 9800 HJØRRING
MAIL: PETERBJOHANSEN@HOTMAIL.COM

WWW.ENTREPRENOR-JOHANSEN.DK
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Ledig annonce plads - kontakt Lokalbladet og den
kan blive din

AARUP AUTO
Hella Service Partner
Johnni Knudsen
Årupvej 122, 9760 Vrå
Tlf. 23 66 06 06

HARKEN PRIVATE PASNINGSORDNING
V/JETTE STEFFENSEN, GULDAGERVEJ 89

Tilbyder en tryg hverdag med omsorg, kærlighed,
ro og hygge. Dejlige omgivelser inde og ude.
Glæder mig til at høre fra jer.
TLF 27 59 64 91
Følg os på www.facebook.com/
Harken Private Pasningsordning

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

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

Anholtvej 1- · Hjørring · Tlf. 98 92 15 04

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

Poulstrup
Forsamlingshus
Kontakt 2311 6549

Kommunegården
Henning Risom Christensen
Vrejlev Kirkevej 60, Vrå
Tlf. 40 63 60 63
Græsslåning – Hækklipning –
Greb – Skovl
Pallegaﬀel - Minigraver - Traktor

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

VVS OG BAD
NATURGASANLÆG

•
•
•
•
•

STOKERANLÆG
SOLVARME
BLIKARBEJDE
VARMEPUMPER
ENERGIOPTIMERING

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

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

UØNSKEDE GÆSTER
Kontakt
Hjørring Skadedyrservice
på 21 15 52 40

Oliefyr - kedler - olietanke
varmekanoner - varmeanlæg
fastbrændsel - reparation

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Myrer
Sølvﬁsk
Gnavere
Muldvarpe
Husmår
Væggelus
Kakerlakker
Desinﬁcering efter skadedyr
og lignende

Harken Varmeservice ApS er din
lokale oliefyrsmontør til bolig og erhverv

•
•
•
•
•
•

Landbrugsbyggeri
Reparationer
Nybyggeri
Ombygning
Tilbygning
Glarmesterarbejde
Uforbindende tilbud
gives gerne
Tlf. 98 98 84 91
Mobil 20 43 84 91/
24 24 98 70
mail: pst@pst-poulstrup.dk
www.pst-poulstrup.dk

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

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

•
•
•
•
•
•

Reparationer
Nybygninger
Landbrug
Industri
EDB
PLC

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

Edithsvej 7
9800 Hjørring
Tlf. 23 35 82 60

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

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

Louise

Klaus

Kirsten

Søren

Helle

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

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 I/S
Vrejlev Klostervej 310
9830 Tårs
Tlf 98 98 82 32

v/Peter & Luise Baltzer Andersen
Syrenvej 15, Serritslev
9700 Brønderslev
Telefon 98 83 70 60

på

Landbrugsmaskiner
din forespørgsel er vores udfordring

på

book

book

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

MAIL.COM

ENTREPRENØR & NEDBRYDNINGSOPGAVER

SMEDEOPGAVER & MONTAGEOPGAVER

Rulning af duge
REPARATION / VEDLIGEHOLD AF
- LANDBRUGSMASKINER
- ENTREPRENØRMASKINER
- HAVE / PARK MASKINER
- TRÆFÆLDNING
- KLIPNING & BESKÆRING AF HÆK
- VEDLIGEHOLD AF GRÆSPLÆNE
- VERTIKALSKÆRING AF GRÆSPLÆNRE

-SALG AF RESERVEDELE, FORBRUGSVARE, VEDLIGEHOLDSPRODUKTER,
VÆRKTØJ, MM. TIL BLA. LANDBRUG, ENTREPRENØR, HAVE / PARK
- SALG TIL BÅDE PRIVAT OG ERHVERV
- LEVERING FRA DAG TIL DAG

Vi ruller duge og servietter til det perfekt
dækkede festbord, ligesom vi også gerne
ordner lagner, dyne- og pudebetræk samt
viskestykker. Strygning af skjorter.
Pris pr. m. kr. 20,00
Viskestykker, servietter kr. 7.00 pr. stk.
Åbningstider: Hver onsdag 13 - 17

Anne Marie Dybro
Rakkebyholmvej 260
9800 Hjørring
tlf. 26 80 31 89
En ﬂot borddækning starter med en
ﬂot rullet dug
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Ledig annonce plads kontakt Lokalbladet og den kan blive din

Svenstrupvej 131 9760 Vrå

Tlf. 28 30 80 72
Tilbygning - Nybygning - Ombygning
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Vores portefølje er:
150 boliger i Hjørring
5 butikker i Hjørring
Følg os på facebook
www.hpbolig.dk
Kontakt Jytte på tlf. nr. 24896464
Email: jp@hpg.dk
Følg os på facebook og Instagram

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

Butiksindretning
Vinduesdekoration
Boligindretning
Skilte
Kontorindretning
Messestand
Sussi Stokbro
Gl. Rønnebjergvej 13, 9760 Vrå
29 62 07 14 - sussi@deko-sign.dk
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Lokalbladets vejviser

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

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

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

Redaktion
Ansvarshavende
Foreningsstof
Redigering
Annoncer
Korrektur

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

Tollestrup
Guldager
Gunderup
Harken
Hæstrup
Hæstrup
Høgsted
Hæstrup Mølleby
Rønnebjerg
Poulstrup

Ingen meddeler
Kirsten Mouritsen, Guldagervej 200, 9760 Vrå ........................98 98 61 66
Ingelise Villumsen, Bjerregårdsvej 60, 9760 Vrå .....................98 98 64 95
Henny Madsen,, 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, 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 Inge Christensen, Gønderupvej, 9760 Vrå........................ 21 47 14 84
Poulstrup Rideklub Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå................................23 92 94 37
Poulstrup Friskole Tommy Rømer, Hovedgaden 125, 9760 Vrå..............................20 80 53 87
Sport 81
Daniel Odgaard Petersen dnlpet@gmail.com...........................
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå40 11 22 31
Menighedsråd
Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå.................................................98 98 83 60
Vraa MC
Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19.................................22 55 07 46
Lokalhistorisk Arkiv Erik Jess, Hovedgaden 78, 9760 Vrå.........................................98 98 80 63

Multinetværket / Landsbyråd
- formålet er en projektorienteret organisation for initiativer, der har en kulturel eller

Poulstrup.net
www.poulstrup.net
er en internetportal for VrejlevHæstrupområdet.
Portalen drives med frivillig
arbejdskraft ligesom Lokalbladet under Multinetværket
med en selvstændig redaktion.
Portalen støttes af en række
lokale virksomheder og med
Sparekassen Vendsyssel som
hovedsponsor.
Stof til nyhedsdelen og
aktivitetskalenderen kan
løbende indsendes til
poulstrup.net@gmail.com
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social målsætning
- et netværk for kommunikation og samarbejde,
- støtter foreninger med almennyttige formål,
- udvikler by og land som et dynamisk og godt bosted,
- varetager kontakten med myndighederne og andre råd og organisationer

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

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

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

Hæstrup Vandværk A.m.b.A:

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

Poulstrup Vandværk A.m.b.A:

Skovager 3, Poulstrup, 9760 Vrå
Tom Bak - tlf 23 30 85 55
kontakt@poulstrupvand.dk

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

Poulstrup Skolevej 3, ..........................................71 99 71 03
Skoleleder Kristian Bertelsen.................................71 99 71 03
Afdelingsleder Børnehuset Karen Risborg.............71 99 71 03
Formand Tommy H. Rømer....................................20 80 53 87
Jesper Thomsen, Per Birkbak, Christian Krøgholt,
Thomas Kristensen, Bo J. Pedersen, Lene Elbæk
Formand Lene Elbæk............................................23 32 48 29
Formand Thomas Kortegaard................................22 97 48 25
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, Vingemarken 3, 9800 Hjørring
Lene Rom Frederiksen, Vingevej 17, 9480 Løkken .........30 12 90 81
Henny Thomsen................................................................ 24 65 98 33
Kirkegårdskontoret .......................................................... 98 98 83 60
Jan Bjergene Christensen,Tårsvej 23, Lendum,9870 Sin. 23 83 14 50
Inger Hansen, Byager 17, 9760 Vrå.................................61 28 97 00
Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring...............20 80 49 28

Foreninger - Formænd
Børnenes Jord
Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 14, 9760 Vrå .............40 86 88 78
Støttefor. for skolen
Thomas Kortegaard.........................................................
HarkenUGF
Flemming Jensen - fje@eucnord.dk ..................................52 99 84 34
Lokalhistorisk Forening
Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå.98 98 60 63
Poulstrup Borgerforening Annemette Kjær Pedersen, 9760 Vrå ..................................23 11 65 49
Poulstrup Rideklub
Martin Jensen.......................................................................20 45 47 02
KFUM Spejderne
Mette Karlsen, Sønderskovvej 220, 9800 Hjørring..............26 71 55 99
Kloster MC
Finn Pedersen v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk ..............20 31 18 53
Sport 81
Henrik Smith ......................................................................71 75 56 99
PV Sommercamp
Karina Mølgaard Frost, Tollestrupvej 195, 9760 Vrå ........40 43 84 88
Støttef. for Aktivitetshuset Mona Pedersen, Hovedgaden 37, 9760 Vrå .......................27 46 80 20
Vrejlev-Hæstrup JagtforeningLeo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå......40 11 22 31
Vrejlev Hæstrup Hallen: Karina Mølgaard Frost, Tollestrupvej 195, 9760 Vrå.............40 43 84 88
Vrå MC
Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19, 9760 Vrå............22 55 07 46

Haller og mødelokaler
Harken-hallen
Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring....................................98 98 63 90
Harken Idrætsforening
Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring....................................98 98 62 44
Lokalhistorisk Arkiv Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå, v/ Erik Jess..................................98 98 80 63
Aktivitetshuset i Poulstrup
Gl. Rønnebjergvej 9, 9760 Vrå.......................................98 98 80 11
Poulstrup Forsamlingshus
Birkager 6, 9760 Vrå.......................................................23 11 65 49
Poulstrup Ridehal
Munkholmvej, 9760 Vrå..................................................98 98 84 91
Vrejlev-Hæstrup Hallen
Poulstrup Skolevej 5, 9760 Vrå.......................................98 98 80 88
Cafeteriaudlejning hallen
Hovedgaden 70, 9760 Vrå..............................................98 98 81 07
Poulstrup motionscenter
Nøgleudlevering, Hovedgaden 42, 9760 Vrå..................24 42 22 87
Sognehuset ved Vrejlev kirke Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå.....................................98 98 83 60

Tid og sted:
Lokalhistorisk arkiv:
Poulstrup Skolevej 3- Østﬂøjen
Åbent: Mandag 16.00-18.00
Tlf. til leder 98 98 80 63
mail: lokalarkivet@poulstrup.net
Aktivitetshuset:
Åbent:Mandage 13.00-16.00
Onsdage 10.00-12.00
Torsdage 9.00-16.00
Fredage13.00 -16.00
Se aktivitetskalender på
www.poulstrup.net
Fodterapeut:
Bestil tid på
tlf. 98988011
Sparekassen Danmark:
Østergade 15, 9760 Vrå
Tlf. 82229000
Mandag - fredag 10.00-16.00
Torsdag 10.00-17.30

Web-guide:
Sport81:
www.pv81.dk
Børnenes Jord:
Facebook:
Børnenes Jord - Ministrup
Kirkerne:
www.vh-kirker.dk
Poulstrup.net
www.poulstrup.net
Poulstrup Friskole
og Børnehus:
www.poulstrupfri.net
Tårs skole::
www.taarsskolecenter.dk
Mail-adresser
Sognepræsten:
krr@km.dk
Vrejlev og Hæstrup kirker:
vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
Menighedsrådet:
ge@bbnpost.dk
Lokalbladet:
lokalbladet9760@gmail.com
Poulstrup.net:
poulstrup.net@gmail.com
Ugeaviserne:
poulstrup@live.dk
Skolen:
info@poulstrupfri.net
Poulstrup hallen:
vrejlev.haestrup.hallen@gmail.com
Sparekassen Vendsyssel:
vraa@sparv.dk.
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Nyt navn,
nyt udseende,
samme værdier
Selvom vi har fået nyt navn og nye farver,
har vi stadig samme fokus som før.
At hjælpe dig med at få dine planer til at lykkes.
Og at være til rådighed, når du har brug for det.
Vi har tid, når du har tid.
spard.dk

