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Ambulance i gamle dage

Opslagstavlen
Mange aﬂyste arrangementer
Bladet redigeres ultimo januar, og mange arrangementer er lukket ned p.g.a. corona.
Vi lader dog nogle af de faste arrangementer
stå på Opslagstavlen
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Opfordring til vore annoncører: Sker
der noget nyt i dit ﬁrma, eller måske
har du en begivenhed der er værd at
omtale, så send dit indlæg til
lokalbladet9760@gmail.com
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Udebliver Lokalbladet:
Ring tlf. 61 28 97 00

Fra redaktionen
Så er vi startet på en ny årgang - 1. nummer af 33. årgang
Igen præget af at meget er lukket ned.
Heldigvis har vi fået meget andet materiale, som ikke er
præget af corona, så vi håber du vil nyde de mange sider.
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 2021
Lokalbladet vil i 2021 blive
omdelt i følgende uger:
Blad nr. 1 uge 9 (ca. 2. marts)
Blad nr. 2 uge 22 (ca. 1. juni)
Blad nr. 3 uge 35 (ca. 1. september)
Blad nr. 4 uge 48 (ca. 1. december)
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Forsidebilledet: Der arbejdes hårdt med hulebygning i
skoven omkring Poulstrup Friskole og Børnehus

for Vrejlev-Hæstrup Sogne

Bidrag til Lokalbladet
I dette - årets første nummer af Lokalbladet - har vi vedlagt
et girokort, som vi håber rigtig mange vil benytte sig af. Alle
bidrag modtages med stor tak. Også en kæmpestor tak til
alle vore annoncører for tilsagn om annoncer
Du er også velkommen til
at lave en overførsel til vores bankkonto i Sparekassen
Vendsyssel
Vi håber at modtage mindst
150,- pr. husstand som et årligt
bidrag til de 4 numre der udkommer, men man må meget
gerne betale mere.
Støt op om Lokalbladet og giv
dit bidrag - kan overføres til
Sparekassen Vendsyssel

konto 9070 - 4340 15 2889

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
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Nyt fra Børnehuset i
Poulstrup.
I det sene efterår så har de ældste
børn i huset brugt meget af deres tid
ude i naturen.
Børnene har lært sig hvordan man
bygger huler og pindsvinshuse i skoven. Børnene har lært at bruge hammer, sav, søm og cement.
Der blev samlet grene, kviste og mos
fra skoven. De tykke stammer som
vi fandt, blev gravet ned i jorden, og
de andre blev ﬂettet sammen med de
mindre grene til vægge. Alt mos som
børnene havde fundet, blev brugt til
isolering af vægge. Og taget lavet ud
af presenning. Da vi var helt færdige
med hulen, havde vi et lille rejsegilde
med hotdogs lavet på bål. Børnene

ﬁk øvet sig i at samarbejde, at
holde koncentrationen og være
kreative.
Børnene blev glade og stolte
over projektet, og de videreudviklede ideen. Kort tid efter
rejsegildet spurgte en gruppe
børn, om det var muligt at lave
bål inde i hulen. Den ide ville
pædagogerne gerne bakke op
om, så de kørte til byggemarkedet og købte cement. Børnene
lærte sig at blande sand, vand
og cement efter en opskrift. Vi
fandt nogle gamle ﬂiser, og så
blev der bygget en lille pejs i ﬂiser og godt med mørtel, så nu
er alle børn extra glade for at
komme ud i skoven, selv om det

kan være lidt koldt en gang imellem.
Skovens pindsvin skulle også få et
lille vinterhi. Der blev snedkereret 3
små huse med lille indgang til husene. Børnene malede pindsvineboet i naturen farver. Vi har placeret
dem rundt omkring i skoven, og der
blev strøet sand ved indgangen så
børnene kan se efter pindsvinenes
fodspor. I løbet af efterår/vinteren har
vi været på besøg hos de forskellige
pindsvinebo, for at se om de er blevet
beboet. De er desværre ikke blevet
beboet endnu.
Vi går jævnligt en tur i skoven, hvor vi
taler om de forskellige dyr og planter
der er i skoven. Børnene har været
meget interesserede i, hvad de forskellige dyr spiser. Vi har sat en fodertønde op, og håber stadig på, at vi
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kan ﬁnde spor fra rådyr og krondyr.
Børnene lærer omkring årstidernes
gang, dyrene i de danske skove, og
de regelmæssige gåture bidrager til
en god gang grovmotorisk træning.
Karen Risborg
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Poulstrup - som jeg husker den
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. Beretningen der strækker sig over
ﬂere blade, blev første gang bragt i Lokalbladet 2005 nr. 3.
Efter nr. 39 lå der et cementstøberi,
hvis ejer hed Jens Jensen (Murerjens). Hans kone hed Anine. Beboelseshuset eksisterer endnu, men
selve støberiet blev fjernet, da Christian Nørkjær købte ejendommen efter Jens og Anines død for at kunne
anlægge et større benzinanlæg og
få mere værkstedsplads.
Støberiet lå helt tilbage på grunden,
og foran ud mod gaden var der stenplads. Cementstøberiet var selvfølgelig en af de virksomheder, som
hørte til byen. Murerjens var både
cementstøber og murer. Han lavede
håndlavede cementmursten og cementteglsten. Det var altid spændende at komme hen til Jens og se,
hvordan han formede stenene i små
kasser for senere at sætte dem ud
på stenpladsen til afhærdning. Det
var ikke hver dag, man var velkommen hos Jens, men hos Anine var
der altid en varm modtagelse.
I det næste hus, nr. 43, boede Karen og Christian Olsen med datteren Grethe, som er nogenlunde
jævnaldrende med mig. Grethe var
en af dem, som jeg legede meget
med. Christian Olsen var barber, og
jeg har tidligere nævnt ham i forbindelse med mejeribestyrer Jensen,
som hver formiddag skulle barberes. Olsen havde under krigen den
vane, altid at aﬂytte den engelske
radio BBC, når den sendte nyheder
til Danmark. Her fulgte han krigens
gang i Europa og Nordafrika, og hver
dag blev de forskellige fronter med
nipsenåle plottet ind på et kort, som
hang i butikken. Her kunne kunderne så studere krigens gang, mens
de ventede i salonen. Jeg mener, at
Christian Olsen havde forretningen til
sin død, hvorefter den blev overtaget
af Asger Andersen. Christian Olsen
var også forsikringsmand for Baltica,
og efter fyraften cyklede han land og
rige rundt for at tegne forsikringer.
Det var ikke altid lige nemt at tegne
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forsikringer dengang, og skal vi føje
en af de små anekdoter, man fortalte
om ham, til for at vise hans nidkærhed som forsikringsmand, så lyder
den sådan: Han var en dag kommet
ned til en husmand i den østlige del af
Vrejlev Sogn for at prøve at tegne en
forsikring. Han havde tidligere uden

de Christian Olsen til sin store ærgrelse, at underskriften på papirerne
lød: Nej tak, ikke i aften, Olsen.
Barber Olsen ﬁk i 1944 under krigen

Den gamle købmandsgård Hovedgaden 43-45, foran butikken står købmand Martin Mortensen og hans kone Anna og et af børnene

pludselig en barbersvend, nærmere
held forsøgt sig med husmanden, og
betegnet i september 1944, hvor
nu skulle det prøves igen. Husman5000 mand fra det danske politi blev
den var ikke særlig interesseret, og
taget af tyskerne og sendt til Buckda det led hen mod husmandens senenwald. Kun meget få anede, hvem
getid, skete der pludselig det, at han
tilsyneladende
accepterede Olsens tilbud. Olsen
skød
papirerne
over til husmanden til underskrift.
Glædestrålende
modtog Olsen papirerne uden at
læse underskriften
og stoppede dem
ned i sin mappe,
og så gik det ellers
hjemad på cyklen.
Næste morgen Travlhed en vinterdag i købmandsgården, forrest til højre bygningen
skulle papirerne med lade og stald, ovenpå var der trælager og plads til foder. Til
sendes videre, venstre i billedet den gamle Poulstrup skole, i dag Hovedgaden 56.
men nu opdage- Billedet er fra omkring år 1900, bemærk hestekøretøjerne
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denne barbersvend var, men Olsen
havde åbenbart fået så travlt, at han
var nødt til at få hjælp. Enkelte vidste
dog, at barbersvenden var en politibetjent, for hvem det var lykkedes at
undslippe tyskerne. Han arbejdede
ved Olsen, indtil krigen sluttede i maj
1945.
Efter barber Olsens forretning lå købmand Martin Mortensens forretning.
Her må vi betragte to ejendomme som
hørende under et, nemlig nr. 43 og nr.
45, og hele systemet må bygges en
del om. Det hele har oprindeligt nok
været en købmandsgård. I den sydlige ende af ejendommen lå der et
lager- og pakhus med gavlen mod
vejen. Her var der en perron, som
blev brugt til vareaf og pålæsning,
f.eks. foderstoﬀer, og hvad der ellers
blev forhandlet dengang. Det, der i
dag er nr. 45 (bygningen i gule sten),
var dengang landbrugsbygning med
hestestald, kostald og allernordligst
lade. Købmand Mortensen havde en
2-3 køer, 1 islænderhest og sikkert et
par grise eller 3, men denne bygning
er senere blevet lavet om til beboelses- og værkstedsejendom. Imellem
lagerbygning og staldbygning lå det,
der var forretning og beboelseshus.
Ca. midt for huset var en dobbeltﬂøjet
dør, som ledte ind til en forgang. Gik
man til højre i forgangen, kom man
ind i købmandens private bolig, og
til venstre lå butikken. Man må forestille sig en lang butik, hvor bagsiden
var grønmalede hylder og skuﬀer. På
hylderne stod varer af forskellig art,
Richs, Blå Bånd, skurepulver, vaskepulver, Ota Solgryn, tobaksvarer
o.s.v. I skuﬀerne var der mel, melis,
rosiner, svesker, alt, hvad man i dag
får som færdigpakkede varer. Ned
igennem butikken var der en grønmalet disk, som var vinkelbøjet ud

Den i teksten omtalte glasopsats

Købmandsparret Anna og Martin Mortensen

mod lagerbygningen. På disken stod
vægten, en balancevægt af messing,
og ved den vægtlodderne. Desuden
stod der en kaﬀekværn, blank med to
beholdere og et stort rundt hjul. Under
disken var skuﬀen med kaﬀebønner,
som blev malet, medens man ventede i butikken. Der var pengeskuﬀen,
plus andre ting, såsom poser til kaﬀe,
mel og gryn. Ydermere stod der et
stativ med tre ruller indpakningspapir
i forskellige bredder. I sydenden af
butikken var der hylder med forskellige porcelæn- og glasting, køkkengrej
o.s.v. Uden for disken nærmest vinduet stod der tønder med spegesild
og ansjoser, der lå ruller med reb, der
stod koste, skovle, høstkratter og river. Ned fra loftet hang kogrimer, kurve og forskellige former for børster.
Når man så kombinerer dette indtryk
med lugten af kaﬀe, spegesild, tjæret
reb, plus den duft, der kom fra lagerrummet af f.eks. petroleum, så vil
man have et rimeligt billede af Martin
Mortensens butik.
Hvornår Anna og Martin Mortensen
har overtaget butikken og efter hvem,
ved jeg ikke, men jeg ved, at de havde tre børn, sønnen Henry og de to
døtre Tulle og Nusse. Deres rigtige
navne var vist nok Valborg og Erna.
Tulle blev gift med mejerist Osvald
Jensen, og Nusse blev gift med installatør Anton Sørensen. Henry blev
gift med slagtermester Jørgensens
datter, Ruth. Efter krigen startede
Henry lillebilforretning, men som helt
ung var det ham, der drev det lille

landbrug, og jeg har fordrevet mange
timer med at ”hjælpe” ham med at
trække køerne ud eller med at pløje
de små agre med den lille islænderhest. Jordtilliggendet blev senere til
gartneri. Det var Viktor Jensen, som
startede gartneriet. Oprindelig boede
Viktor Jensen ovenpå i nr. 39 ved
mekaniker Nørkjær. Hans kone hed
Grethe, hun var datter af Fisker Aksel
og hans kone Hedvig. Viktors kone
døde i en meget ung alder fra deres
lille datter. Nå, men det var et lille sidespring.
Jeg har den dag i dag en ting fra købmand Mortensens forretning. Det er
en lille glasopsats til bl.a. småkager.
Den købte jeg af købmand Mortensen til min mor, da hun havde fødselsdag. Hvad den egentlig burde have
kostet, ved jeg ikke, men jeg havde
min rørlige formue på 1 kr. med for
at købe for den. Det var penge, som
jeg havde sparet op af det, jeg ﬁk for
at feje gade og løbe byærinder for
ældre damer. Mine øjne faldt straks
på den lille opsats, og jeg spurgte,
hvad den kostede. Anna Mortensen,
som for øvrigt var en myndig dame,
var også i forretningen, og på mit
spørgsmål forhørte hun sig om, hvor
mange penge jeg havde med, og jeg
måtte svare: ”Jeg har kun en krone”.
Prompte kom det fra den venlige
Martin Mortensen: ”Så er prisen nok
en krone”. Jeg ﬁk gaven pakket ind
og gik hjem med min gave. Jeg tror
ikke, at jeg på noget tidspunkt har givet en gave med så megen stolthed,
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for jeg havde selv betalt den, og den
blev modtaget med megen glæde af
min mor. (se billede)
Hvor længe Anna og Martin Mortensen havde købmandsforretningen,
husker jeg ikke, men jeg mener, de
solgte den til mejerist Jens Aage
Christensen, som blev gift med Kirsten Nørgaard fra ”Store Plet”. Kirsten døde for øvrigt i en meget ung
alder.
Jeg havde egentlig lovet at beskrive
de huse, som lå inden for Chaussebelægningen, men der var dog også
adskillige huse nord for denne, selv
om der var længere imellem husene.
Det første hus, der lå nord for købmandsforretningen, var lægeboligen

hun døde i barselsseng først i februar, da hun fødte tvillingerne, Søren og Peter. I forvejen havde de en
dreng, som hed Jess. Nu stod læge
Nissen tilbage med tre børn. Man kan
den stadigvæk se en mindesten over
hans kone på Vrejlev Kirkegård. Fru
Nissens død tog meget hårdt på Kaj
Nissen, og der er ingen tvivl om, at
han forsøgte at arbejde sig ud af sorgen. Kaj Nissen vil jeg nok betegne
som en legende, ikke blot i Poulstrup,
men også i omliggende byer, Tårs,
Sterup, Jerslev og Vrå. Selv har jeg
benyttet ham som læge, medens jeg
som voksen boede i Østervrå. Han
var huslæge i den forstand, at han
tog sig hundrede procent af sine pa-

Hovedgaden 41 ”Murejens`” hus med hans kone Anine og 3 af børnene

i nr. 55, hvor læge Simon Svendsen
boede. Om han har været gift, husker
jeg ikke. Jeg mindes ham kun som
ungkarl. Simon Svendsen var sognets
huslæge indtil 1946 eller 1947. Han
kom jævnligt hen på centralen, og jeg
har tidligere nævnt, at en centraldame
skulle kunne huske abonnenternes
numre, men hun var samtidig også
en slags telefondame for lægen. Var
han ude på lægebesøg, vidste centraldamen det altid og kunne svare:
”Svendsen er ikke hjemme nu, men
jeg skal give ham besked, når han
kommer”. Svendsen var en meget
dygtig og afholdt læge, som overlod
sin praksis til Nissen, som sammen
med sin kone ﬂyttede til Poulstrup
omkring 1. januar. Hans kone nåede
ikke at blive gammel i Poulstrup, idet
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tienter, men han havde travlt, når han
kørte fra den ene patient til den næste, for så ﬁk hans Citroën lov til at
løbe meget hurtigt, men han havde
altid tid til at sidde ved en sygeseng
og høre på patienten eller tid til at
tale med den gamle kone, som var
bedrøvet eller mistrøstig. Der var ikke
noget stort over Nissen, han var sine
patienters læge helt igennem. Nissen ﬂyttede senere til København og
tilbragte sine sidste år i en kørestol,
vistnok efter et biluheld.
Lige nord for læge Nissen lå der et lille hus med paptag. Her boede Signe
(Malksigne), et navn, hun sikkert har
fået, fordi hun har været malkepige
på en gård i omegnen. Jeg husker
hende kun som en lille venlig dame.
Nissen købte huset, da hun døde, og
han indrettede det som en gæstebolig.
I det næste hus i rækken (nr. 59) boede Rigmor Green og Aage Kokholm.
Rigmor var damefrisør, og Aage var
hjemmeslagter. Han tog rundt på gårdene og slagtede. Det, jeg husker
bedst om dem, var deres smukke
have.
Ved siden af Aage Kokholm byggede
Christian Jensen (BetteKesse) et hus
(nr.61) til ham og Oda. Jeg vil tro, det
har været umiddelbart efter krigen.
Næste hus blev dyrlægeboligen, nr.
69. Den første dyrlæge, jeg husker
her, var dyrlæge Lindberg, som solgte til dyrlæge Løn, fader til forfatter
Anne Marie Løn, men ellers var det

tienter, uanset rang og stand. Jeg
kan kun sige
positive
ting
om ham, og
hvis jeg skal
sige noget betegnende om
ham, så har
han nok snakket ﬂere mennesker raske,
end han har
kureret
med
medicin.
Kaj
Nissen var en
stor psykolog,
og han havde
aldrig
travlt,
når han kom
Hovedgaden 59, her boede Rigmor Green der var damefrisør
ud til sine paog Aage Kokholm der var hjemmeslagter
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mennesker, som jeg ikke husker meget om.
Nord for dyrlægeboligen, lige over for Rønnebjergvej ligger et langt lavt hus
(nr. 71). Jeg mener, at der oprindelig boede to
familier i huset. I den ene ende boede en kone,
som man kaldte MoniMarie. Hun boede sammen
med sin søn Peter, som selvfølgelig blev kaldt
MoniPeter. Hvem, der boede i den anden lejlighed, husker jeg ikke, men på et tidspunkt ﬂyttede
Thea og ”FarLas” ind i huset.
Mig bekendt boede disse ude ved Saksager og
arbejdede muligvis der. Egentlig skulle jeg nok
skrive FarverLars, for jeg mener at huske, at navnet stammer fra hans fars erhverv. Faderen til
Lars var vist nok farver på Bechs Klædefabrik i
Hjørring. Der er fortalt meget ondsindet sladder
om Thea og Lars og deres børn, men det skal
jeg undlade at referere her, men en af de ting,
jeg kan nævne, er, at byens unge mennesker, jeg
selv inklusive, var rigtig modbydelige mod disse
to gamle mennesker, især Steﬀens aften (2. jule-

Hovedgaden 63 blev bygget i 1953 af Niels og Christense Christensen

Hovedgaden 71, som huset så ud omkring 1920, uden for huset
Ane Marie Jensen med plejesønnen Vilhelm Peter Nielsen

med at sætte navn på ham, slog et væddemål af
med en kunde i købmand Mortensens forretning om,
at han nok skulle få navnet brugt uden at Pedersen
kunne gøre ham noget for det. En dag, hvor de begge
var i forretningen, henvender den vittige sjæl sig særdeles venligt til Pedersen med ordene:” Hvordan går
det med dine jordbær, Pedersen? Væddemålet var
vundet, og Pedersen var vred.
I nr. 77 boede et par ældre mennesker. Jeg mener,
han hed Thomas Christensen og blev kaldt Tammes.
De havde to sønner, hvoraf den ene, Bertel Christensen er med på billedet af gruppe D1 Poulstrup i Lokalbladet nr. 2 2005 under ”Tema: Besættelsen”. Her
er også dyrlæge Lindberg og tidligere omtalte smedemester William Christiansen med på billedet.
Ned ad vejen, der nu hedder Lindager, boede Holger
Vangsted og Johanne.
Holger Vangsteds ejendom, med et godt indtryk af det nordlige Poulstrup. Her ligger bebyggelsen på Lindager i dag.

dag), nytårsaften og Hellig tre Kongers
aften. Så måtte de holde for til drillerier
og grovkornede løjer.
Der var ikke ﬂere huse før jordemoderboligen (nr.75), det røde hus, der ligger
på hjørnet af Lindager. Her boede jordemoderen fru Pedersen og hendes mand.
Han gik under navnet Jordbær Pedersen, men det brød han sig ikke om, og
derfor indrykkede han en annonce i avisen, hvor han frabad sig, at folk brugte
dette navn. Et sådant ønske havde man
pligt til at efterkomme, men når man er
født og opvokset i Poulstrup på den tid,
så ved man, at sådan et ønske kunne få
den stik modsatte virkning. En af byens
vittige personer, jeg skal nok lade være
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Min første fodboldkamp
Den første kamp, de første fodboldstøvler.
Som dreng skar jeg skibe
og skød med bue.
Jeg lærte mig selv at svømme
og var langvejsløber.
Jeg har løbet på skøjter,
og stået på ski.
Som skytte holdt jeg mig til midten af skiven.
Det er vores store forfatter himmerlændingen fra Farsø, Johannes V. Jensen, der i 1944 ﬁk nobelprisen i litteratur, der
har skrevet disse linjer. Han skrev bl.a. ”Himmerlandshistorier”, ”Kongens Fald ” (om Kr. d. 2.), regnet for det bedste
stykke litteratur i 1900 tallet, og ”Den lange rejse”, menneskets vandring fra istid og frem.
Historien jeg vil fortælle her foregår i
1959, da er jeg 12 år gammel. Dette
år er fodbolden i den grad i fremgang
i Vendsyssel. Frederikshavn med
17årige Harald Nielsen i spidsen
er på vej i 1. division sammen med
1913 fra Odense. Interessen er stor i
landsdelen og Harald scorer mål efter
mål. Det går sådan, at han får debut
på det danske landshold 13/9 59 mod
Norge og scorer 1 mål. Han er stadig
den yngste danske spiller nogensinde på det danske landshold. Husker
endnu Gunnar Nu Hansens brøl da
han scorede. Havde hovedet dybt begravet i radioen, for bagefter at gå ud
i haven og forsøge at gøre scoringen
om igen, kort sagt, fodbolden fyldte
en meget stor del af fritiden, og ikke
så meget alle de andre ting Johannes
V. mente, han havde oplevet som
dreng. Efter olympiaden i Rom, hvor
Danmark ﬁk sølv, og Harald var topscorer, blev han solgt til Bologna , og
med ham på holdet blev klubben italiensk mester. Til gengæld gik det anderledes for Frederikshavn, der lå på
førstepladsen i 1. division, nutidens
superliga, da han forlod Nordjylland.
Det varede kun 11/2 år, så røg klubben ned i 2. division, man manglede
Haralds mål. Fra 1965- 1982 havde
han æren af have rekorden i transfersum, oplyste han selv, da han holdt
foredrag i Tversted for nogle år siden.
Per, Karl Anton fra V. Harken og undertegnede kørte da mod nord for at
møde stjernen. Det var der også andre, der havde lyst til. 155 mennesker,
alt hvad der kunne rummes mødte
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op, og tænk sig, Harald gik rundt og
gav hver enkelt hånd. Min blev ikke
vasket hele ugen efter, ikke engang
duppet med klud. ”Jeg er godt nervøs”, indledte Harald ”, for for første
gang nogensinde havde han ekstra
publikum med. Det viste sig at være
konen Mie, der aldrig før havde
overværet hans optræden på denne
måde. Harald døde 11/8 2015, 74 år
gammel.
Nu var det jo sådan, at jeg havde
hjemme på en gård, og her pjattedes ikke med fritiden. Vi drenge, 6
stk. i alt, havde vores daglige pligter, og så måtte leg og boldspil komme i anden række på Møgelhøj. Vi
kom til gården i 1956, overtog den
efter vore bedsteforældre, der selv
havde bygget gården op i 1911/12.
Farmor Agnes var glad for have og
blomster, og må have fået lidt af et
tilbagefald, da hun opdagede, at vi
drenge ret hurtigt omlagde den ene
del til fodboldbane. Blomsterne blev
gravet op, og et mål med stolper
kom i stedet. Her spillede vi hele
sommeren, ofte barfodet. Møgelhøj
stadion var en realitet. Ofte måtte
en ﬂis eller splint trækkes ud, eller
et sår renses, men pyt med det, lidt
sæbe og vand og et plaster og vi
var som nye igen. Nu var det bare
sådan, at i 1957 var jeg kommet i
4. klasse på Lund skole i Harken,
og her var der en fodboldbane og
en lærer der hed Ansø. Han kom fra
Aarhus og havde vist spillet i Agf,
og mente vi så, havde nok spillet

sammen med de store kanoner her,
Henry From bl.a., for Agf var mestendels danske mestre i den periode.
Han satte gang i boldspillet i Harken,
såvel håndbold som fodbold, i en klub
der kun havde haft gymnastik på programmet. Farmor Agnes var med i
foreningens start i 1913, da man hoppede og sprang i Brugsens baglokale, og far Karl og hans 7 søskende
lavede kraftspring i det senere byggede forsamlingshus. Men nu var der
boldspil på programmet også. Husker
ikke helt hvornår jeg ﬁk lov at gå til
træning første gang, men muligvis
i 1958 som 11årig. Det betød 9 km.
mere på cykel frem og tilbage, vi lå
yderst i distriktet, men pyt med det,
bare man kunne få lov at spille med.
Harken stadion lå som sagt ved skolen dengang. Banen var dårlig, man
havde ikke fået pløjet dybt nok, alen
var ikke brudt, så den var hård og
ujævn, og med mange pletter uden
græs og uden net i målet. Ikke noget
man ville byde de unge i dag, men vi
kendte ikke andet, så vi spillede bare.
Træningen foregik ved at vi lavede to
hold og spillede fra mål til mål. Bjarne
Melsen fra bageriet var træner, og
han gik nu med sin ﬂøjte og delte sol
og vind lige. Mere forlangte vi ikke.
Han var en udmærket træner. Så en
dag i sommeren 1959 blev det alvor.
Harken skulle stille et puslingehold til
idrætsugen i Poulstrup, og jeg blev
udtaget. Det var et stort øjeblik, men
ikke uden bekymringer, for jeg havde
ikke fodboldstøvler, kun et par brune
lærredssko. Det skal lige tilføjes at
jeg ikke var alene i den situation, fodboldstøvler var i kategorien at regne
for lidt overﬂod. En forespørgsel der-
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hjemme om sådan et par, førte ikke
til meget, og lommepengene, det var
vist en krone om ugen, strakte ikke,
så det måtte blive en kamp i brune
lærredssko. I virkeligheden var dette
måske også det mindste problem.
Poulstrup stadion lå dengang syd
for byen ved den gamle skole, og
for at nå dertil, skulle man igennem
byen, og det var ikke så lige til, for
her huserede nogle slemme drenge,
der før havde givet forskrækkelse og
kuldegysninger, således engang på
vej hjem fra biografen i Vrå. Vi havde
set ”Paw i Urskoven”, og herom gik
snakken, da bror Per, nabosøn Henning og jeg blev passet op mellem
Vrå og hovedvejen af tre gruelige og
krigslystne Poulstrupdrenge, de 2 var
sønner af vognmændene i byen, og
kendt for at kunne give en ”kæberasler”. Den dag slap vi godt fra det,
men jeg rystede stadig ved mindet
om episoden, for knytnæverne var
sjældent i brug, der hvor jeg kom fra,
og ville det komme til slagsmål, ville
jeg blive den lille, ræsonerede jeg.
Det var derfor med bæven, jeg satte
mig på jernhesten hin aften, kursen
sat mod syd mod Poulstrup stadion.
Sparede på kræfterne indtil jeg nåede bygrænsen, men så blev farten
til gengæld sat så højt jeg kunne,
pedalerne kørte som aldrig før, og
byens huse stod som silhuetter for
mine øjne. Ved sydenden af byen
hørte jeg højttalerne på stadion spille
”Tapre ørn”, jeg var tæt på målet, jeg
var reddet. Jo hvem der bare havde
været ligeså tapper, tænkte jeg, men
nu var stadion i syne, og det værste
var overstået, troede jeg. Kammeraterne fra Harken kom drypvis, og
på et tidspunkt blev der ﬂøjtet op til
kamp, til min debut, som jeg godt nok
var spændt på. Spændende hvem
modstanderdrengene mon var. Knap
var jeg kommet på banen, inden den
skindbarlige sandhed gik op for mig.
De tre gutter som jeg frygtede mest af
alt, stod smågrinende på den anden
side, klar til lidt af hvert. Mærkede
den kolde sved ned ad ryggen, og
tænkte mere på at undgå ”kløerne”,
end på at spille bold, og rørte den
ikke ret tit, for tankerne kredsede om,
”hvordan mon jeg nu kom hjem”, nu

de havde set deres ”oﬀer”. Ingen tvivl om at jeg skulle ”skalperes”. Lige så snart kampen
var forbi, sprang jeg på cyklen, kiggede bagud, og spurtede gennem Poulstrup hjem
alt hvad remmer og tøj kunne
holde. ”Hvordan gik kampen”,
spurgte far?” Det kan jeg ikke
huske”, sagde jeg, ”men de
spillede Tapre Ørn i højttaleren, da jeg kom”. Da jeg i det
samme tog i lommen, ﬁk jeg
fat i den 25 øre, mor havde givet mig til en is. ”Du plejer da
gerne at ville ha en is, sagde
hun undrende”. ”Åh, a vil til at
spare op, svarede jeg”. Kort
efter var jeg sat på holdet til
kamp mod Vrå. Hvordan jeg
kom derop, husker jeg ikke.
Derimod at backen jeg spillede over for, grinende kiggede
på mine brune lærredssko.
Han og hele Vråholdet havde
gode fodboldstøvler på. Hans
grinen ﬁk ﬂere af de ungdommelige tilskuere til at pege på
mine sko. Heller ikke i denne kamp
slog jeg afgørende igennem. ”Se
ham bonderøven der”, tror jeg de
sagde halvhøjt, og ﬂov var jeg. Jeg
måtte spille sæsonen igennem med
lærredssko. Først året efter ﬁk jeg et
par fodboldstøvler, nemlig Oves fra
Kommunegården, nabogården. Han
var imidlertid tre år ældre end jeg og
støvlerne også tre numre for store, og
de var med træpropper, der var banket i med søm, og sømmene gik gennem bunden af støvlen, så jeg måtte
have såler i, for ikke at blive helt ødelagt. Det hjalp ikke meget, fødderne
forblev halvblodige og først da jeg
fyldte år og ﬁk fødselsdagspengene
talt sammen, + plus lidt ekstra fra far,
kunne jeg tage op til skomageren i
Harken og købe for 30 kr. støvler, der
så nogenlunde passede mig. Det var
en stor dag. Sjældent er et par som
disse blevet pudset og plejet. Derfra
startede jagten på de 1128 fodboldkampe, det senere er blevet til. Det
skulle bedstefar/farfar Niels Peter
lige have vidst, den dag han passede
mig op på gårdspladsen. Det var i høstens tid. Jeg havde fået fri ved mors

Harald Nielsen, det store fodboldidol

mellemkomst, fri til at tage til træning
en times tid, med lovning på at komme
hurtigt hjem og hjælpe til igen, da jeg
uheldigvis stødte på farfar, der klippede
hæk.” Hvor skal du hen i arbejdstiden”,
spurgte han, der selv var kommen ud
at tjene som 8årig. Jeg ﬁk vel lavmælt
mumlet mit ærinde, der ﬁk ham til at
sige ord jeg aldrig glemmer. ”Hvis du
tror du kan spille bold i arbejdstiden, så
bliver du aldrig til noget. ”
Det havde han måske nok ret i.
Men jeg blev nu ikke helt færdig med
de tre Poulstruppartisaner. Dagen
kom, hvor jeg skulle til konﬁrmationsforberedelse, og tænk sig hvem der
kom pølende på cykel til præstegården. Det gjorde denne trio. Nu var
jeg blevet lidt ældre og mellem klassekammerater, så forskrækkelsen var
lidt mindre, også ihukommende at det
jo var på ”Vorherres egen lille ager”,
vi gik, og at pastor Dissing jo var en
mand der stod respekt om. Dissing var
noget ”nysgerrig”, syntes vi vist: Ville
både have at vide hvor vi kom fra, og
hvornår og hvor vi var født og døbt og
den slags, lidt pinligt, alt imens han

Lokalbladet 11

Lokalhistorie
noterede ned i en stor protokol. Jeg ﬁk fortalt, at jeg
var født på Hjermitslevgårds mark og døbt i Tolstrup
kirke, lidt rødmende og småstammende, men ak,
det var ingenting, for da Dissing nåede til anfører for
Poulstruptrekløveret, gik det for alvor op for os hvor

stor verden i grunden var, og at vores fødsel og dåb hørte til i
kategorien småting, for på Dissing forespørgsel om hvor han var
født, lød svaret.
”I nogle grønkål i Nordsverige”. Det måtte Dissing godt nok erkende, at sådan en elev var sjælden i Vrejlev præstegård. Selv
gik jeg hjem og kiggede i atlas. Der var sørme godt nok langt til
Kiruna, og så gennem alle de svenske skove, inden man kom til
Vrejlev præstegård. Hvordan mon han var nået helt her ned? Det
var virkelig noget af en præstation.
Senere hen har jeg ofte mødte nummer tre fra ”the gang”. Han
var nemlig venstre bak på Bagterps oldboyshold, og den ﬂinkeste og fredeligste fyr man kan tænke sig, når man altså ser bort
fra de uﬁne tricks og frispark han gik og lavede. Om jeg konfronterede ham med fortiden? Overhovedet ikke.
Ole Jensen, Rakkeby
Pensioneret lærer fra bl.a. Vrejlev Hæstrup skole.

Harken drengehold ca. 1960:
Bagerste rk: Knud B. Nielsen, Bruno Schneider, Jørgen Lie, Ole Jensen, Kaj H. Thomsen, Tage Schneider
Midterste rk: Bjarne Thomsen, Bjarne Jensen, Poul Erik Dam
Forreste rk: Jens J. Pedersen, Jørgen Eskild Sørensen, Poul Henning
Thomsen

Årsopgørelsen SKAT
2020.
DEN NY BUTIK APS er Skifteretsbehandlet den 14.07.20 og er af Erhvervsstyrelsen meddelt tvangsopløst den 14.07.2020.
Eftersom DEN NY BUTIK APS havde
tabt hele sin egenkapital er selskabet
tvangsopløst.
Hvad betyder det for de borgere,
som tilbage i 2004 indskød penge i
selskabet?
Jo - det betyder at pengene er tabt,
men der er lovhjemmel til at få skattemæssigt fradrag for tabet, idet indskuddene i skattemæssig henseende
er at betragte som tab på aktier, der
ikke er optaget til handel på et reguleret marked (altså ikke børsnoteret).

Hvordan får du som borger fradrag
for tabet?
Når SKAT åbner op for, at vi som borgere kan rette vores årsopgørelse
for 2020, kan du gå ind i din skattemappe ved at gå ind på SKAT.dk og
logge ind på Borger – enten med din
Nem-ID eller tast selv kode. Når du
kommer ind i skattemappen, skal du
klikke på Ret årsopgørelsen og ﬁnde

Rubrik 67 (måske du skal klikke
for muligheden for at åbne ﬂere
rubrikker). I rubrik 67 Gevinst eller tab på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret
marked samt udbytte, der ikke er
indeholdt udbytteskat i, skal du
indtaste det beløb som du i 2004
har indbetalt til DEN NY BUTIK
APS, HUSK at sætte minus foran beløbet. Det skal bemærkes
at SKAT ikke automatisk, som
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for børsnoterede aktier, får oplyst fortjeneste og tab på unoterede aktier/
anparter. Det er derfor du selv skal
indtaste tabet.
Hvis ikke du har andre rettelser til
årsopgørelsen, skal du klikke videre
således, at du til sidst får mulighed for
at klikke på GODKEND. SKAT vil herefter tage højde for eventuelle andre
aktieindkomster/tab, således at din
skat beregnes korrekt.
Såfremt du ikke kan huske, hvor meget du i sin tid indskød i selskabet,
kan jeg være behjælpelig med beløbet, idet jeg har adgang til listen over
borgerne som i 2004 indskød penge i
DEN NY BUTIK APS.
Birgith Pedersen
Tlf.nr. 50996899
Birgithpedersen87@gmail.com
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Ambulancekørsel i 1902
Før 1886 var der ingen organiseret
transport af syge og tilskadekomne til
sygehusene, men hjælpen i byerne
kunne komme fra barberstuerne, der
var forpligtet til at yde hjælp og formidle transport, men i 1889 kom de
første ambulancer i København. De
var hestetrukket.
Op igennem 1890erne ﬁk ﬂere af
landets sygehuse hestetrukne ambulancer. Det gjaldt også Brønderslev
Sygehus, der blev bygget i 1894.
Ambulancen eller ”sygehusvognen”,
som den blev kaldt var placeret i
en vognport ved sygehuset. Det var
en stor, lukket og meget bredsporet
vogn. Den havde bløde fjedre, så
man mærkede så lidt som muligt til
vejenes ujævnheder. Vognen åbnedes bagtil med en dobbeltdør og inde
i vognen var der plads til en liggende
person, samt evt. en, der kunne sidde
ved siden af på et polstret klapsæde.
Patienten blev lagt på en båre med
træuldsmadras i bunden. Der var
tremmer hele vejen omkring båren.
I forbindelse med indlæggelse af en

ung meget syg pige fra Poulstrup i
1902 har Emil Saksager (født i 1880
og ejer af Saksager 1906 – 1960) i
sine erindringer beskrevet en akut
ambulancekørsel, som LokalBladet
har fået lov til at referere.
Emil fortæller, at dengang kunne
sognerådet pålægge en gårdmand
kørsel med ”Sygehusvognen” for alle
de hjem i kommunen, der ikke havde
råd til at betale eller ikke havde heste
til rådighed. Da de i Saksager havde
unge og gode heste, blev det hverv
pålagt dem.
Emil havde ﬂere gange kørt med ”sygehusvognen”, men der var specielt
en kørsel i 1902, han særligt husker.
Det var en ung pige i Poulstrup, der
var meget syg og skulle køres til
sygehuset i Brønderslev med ”udrykning”, hvis man kunne kalde det
dengang med hestetrukne ambulancer. Det skulle i hvert fald gå meget
hurtigt. Emil ﬁk besked af sin far, at
han skulle skynde sig at spænde for
og køre hestene godt svedige inden
han kørte til pigens hjem i Poulstrup.
Der var også sendt besked til Vrejlev

Kloster, at de skulle hente sygehusvognen i Brønderslev. Fra Klostret
blev der med det samme sendt 2
spand heste afsted, det ene spand i
roligt tempo og det andet skulle køre,
alt det hestene kunne løbe til Brønderslev. Få spændt for ”Sygehusvognen” og på tilbagevejen møde det
andet spand, der så overtog vognen
og med fuld fart kørte til Poulstrup.
Da pigen var kommet i ambulancen,
blev hestene fra Saksager spændt for
og Emil kørte alt det hestene kunne
løbe. Den ene hest kunne dog ikke
klare sig med den anden i trav, så
den galoperede og sådan kom han
ind igennem Brønderslev by. Her var
folk hurtige til at komme ud til siden
af vejen.
Da han ankom til sygehuset, stod
overlægen og ﬂere sygeplejerske og
tog imod og overlægen sagde: er det
for sent, så er det ikke hverken din eller hestenes skyld. Overlægen sagde
også til Emil, at han skulle køre med
det samme, for hestene måtte ikke
stå stille, så var der risiko, for at den
ene kunne falde (besvime). Emil kørte så lige så stille rundt om sygehuset
en halv times tid, inden han kørte ind på
Købmandsgården og
ﬁk dem på stald. Han
turde dog ikke give
dem noget drikke eller æde inden de var
faldet helt til ro og det
varede over en time,
før de i små portioner blev fodret med
hø og valset havre
og ligeså med vand.
Hjemturen gik i roligt
tempo.
Der er ikke nævnt noget om, hvordan det
gik med patienten.
Da det ikke er nævnt,
var det forhåbentlig
fordi, at indlæggelsen ikke var forgæves.
Kirsten Mouritsen

Sygehusvogn fra Hjørring Sygehus omkring 1900. ( fra Historisk Arkiv Hjørring)
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Minder fra Hæstrup Hede
af Henny Madsen

forfaldt den 1. juni 1939.
Når man skulle hjem efter sådanne
tørvedage kunne man bare slappe af
og tage en lille lur, hesten kunne selv
ﬁnde hjem.
I 1956 blev der bygget ny kostald
med hestestald og lade, også et toilet i stalden blev det til og beboelsen
kom til at ligge mere frit. Bedstefar
havde tidligere nogle job ude, han
havde noget male/kalke job. Han var
i bestyrelsen for mejeri og menigshedsrådet han var med til at ansætte
provst Dissing .
Bedstemor havde også nok i hjemmet, der var en stor frugt- og urtehave, men der skulle også meget til når
man var selvforsynende.
Selv om tiderne var med trange kår
DET SIGES OM 100 ÅR ER ALTING
GLEMT.

Her er lidt minder fra Hæstrup Hede
fra mine bedsteforældre.
Den 30. november 1920 blev dette
unge par Jens Laurits (kaldt Laurits)
og Johanne gift og de købte ejendommen som var fra 1907, adressen hedder nu Præstevej 36.
Laurits hed Nielsen og var fra Gunderup. Johanne hed Andersen og
var fra Guldager Hede, de var fætter og kusine.
Laurits var lige kommet hjem. Han
var først soldat på ”Prøvestenen”,
derefter rejste han til Grønland hvor
man gravede kryolit, der var han i
5 år
Han var der så længe, fordi han ikke
ville være soldat i første Verdenskrig fra 1914-1918.
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Johanne gik hjemme
og ventede på sin
fætter og var på Vallekilde Højskole imens.
Der blev hurtigt en
stor familie, der blev
født 11 børn den sidste mistede de desværre som spæd.
Der var meget at bestille for bedstemor,
så der blev ansat en
barnepige. Hun ﬁk
kost og logi og gik i
skole derfra. Kristine Larsen som vi
tidligere har skrevet om hjalp også
bedstemor meget.
På et tidspunkt blev der bygget maskinhus med et hønsehus i den ene
ende.
25. april 1949 blev der købt ekstra
jord til, 6 tdr. land, købesummen var
12.420 kr. så nu havde de 16 tdr. land til
ejendommen.
I 1939 lavede Hans
Thomsen
Åbenterp et ”Betinget
Skøde”så bedstefar
måtte grave tørv i
Guldager. Hvert år
den 11. juni skulle
der betales 100 kr
og det gav retten til
at grave 30.000 stk.
tørv. Første betaling

–er det morsomt at se de gamle bøger fra Harken Brugs, hvor der blev
handlet pr. bog.
Her er lidt fra ”kontrabogen”
Barberblade 0,50 kr.
1 pak tændstikker 0,98 kr.
Tvebakker 1 kr.
1 spejl 3,50 kr.
Reb 1,45 kr.
2 lagener 2,50 kr.
3 m. elastik 0,70 kr.
1 æske lys skosværte 0,80 kr.
3 kg. Melis 3,00 kr.
¼ kg. Kaﬀe 4,38 kr.
2 pk. Richs 0,72 kr.
I/2 kg. ﬁnt salt 0,14kr.
100 gr. bolsjer 0,76 kr.
½ kg. minut ris 1,30 kr.
pælebor 15,75 kr.
1 stk. danablue1,80 kr.

Lokalhistorie
De årgange var der også ﬂere epidemier bl.a. polio som min ene onkel
blev ramt af.
Mine forældre og søskende vi boede
i Hjørring, men når bedstefar havde
brug for hjælp, ﬁk vi fri fra skole, og
løb til Hæstrup Hede, der var ikke
cykler til alle. To af mine brødre hjalp
bedstefar med at køre neg hjem og
stakke det så kom bedstemors bror
med tærskeværk, og tærskede det
senere.
Jeg skulle hjælpe bedstemor i huset.
I 1957 besluttede bedstefar og bedstemor at sælge Nygård til en af
sønnerne, Svend, og de byggede
selv hus på Bispevænget i Hjørring.
Al transport foregik på cykel både til
Sparekassen i Vrå og et besøg hos
Svend.
Bedstemor og bedstefar ﬁk mange
gode år i Hjørring og de holdt meget
af at samle familie og venner, så kom
højskole sangbogen frem.
Svend havde ud over at passe Nygård også en mælketur, i starten var
det med hest til Harken mejeri, senere var det med traktor og så var ruten
større.
I 1967 kom Birthe til Nygård, hun
arbejdede først på lampefabrikken i
Vrå, dernæst ved Jyllingeﬁsk i Hæstrup gl. mejeri og til sidst på Nestle
til den lukkede.
Birthe har mange hobbyer, hun elsker
blomster og har mange i den store
have, tager gerne en tur på markeder
og sælger Hun broderer mange kort

som sælges til festlige lejligheder, og
hjælper gerne dem der mangler en
hjælpende hånd.
Svend og Birthe ﬁk tre børn. Torben
er elektriker og bor i Hjørring, han har
to børn Ann Charlotte og Oliver som
bor i København.
Margit er gift med Bjarne de bor i
Hjørring, de har 2 drenge Kenneth
som bor med familie i Holbæk, her er
2 børn Oscar og Lucas. Kasper bor
med familie i Ålborg de har drengen
Karl.
Hanne bor i
Stae med Peter.
I 1970 købte
de mere jord til

ejendommen af Carl Johan Andersen. I 1977 byggede de en stor lade,
lidt luksus blev det også til, da familien ﬁk et rigtig badeværelse.
1.maj 1983 solgte Svend og Birthe til
Poul Mikkelsen og de byggede hus
på Idrætsmarken 6.
I januar 2002 døde Svend efter længere tids sygdom.
I dag bor Louise Engbo Christiansen
og René Bach Kristensen med deres
to døtre, Silke og Lærke, på ejendommen.
I dag ser stuehuset sådan her ud, om
to år forventes det at der står et helt
nyt stuehus.
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Nyt liv i købmandsbutikken i Hæstrup Mølleby.
Hæstrup Specialøl – Lyd & Lysshoppen

I vist nok 1956 byggede Christian
Langthjem en helt ny købmandsbu-

bare bag sine produkter, men også
sin slægt. På væggen i butikken,
hænger der foto af både hans hjem

Anker foran en del af specialøl-, whisky- og romsamlingen. På væggen bag ses på det
lille billede hans fars hjem Kjærsgård i Rønnebjerg og det store hans eget hjem Øster
Storgård i Rakkeby.

tik på hjørnet, hvor Rønnovsholmvej
munder ud i Aalborgvej – nuværende
Aalborgvej 475. Christian Langthjem
havde før en lille og gammel købmandsbutik i et nu nedrevet hus på
den anden side af vejen, der hvor
Nordisk Lift nu er. Langthjem drev den
nye butik indtil midt i 1970erne. Da de
lukkede butikken, blev Christian og
hans kone Karen boende i en del år,
hvorefter ejendommen blev solgt og
der var garn og stofbutik i nogle år,
inden det blev købt af PMU, der drev
det som værksted/butik i 22 år.
I starten af 2020 skiftede ejendommen igen ejer til Anker Jørgensen,
der har indrettet butikken med sin
glødende interesse: lys, lyd, musik og
specialøl, whisky, rom og gin.
Anker går meget op i historien ikke
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Øster
Storgård i Rakkeby og hans
fars
hjem
Kjærsgård
i
Rønnebjerg.
Da jeg påpeger, at hans
navn jo er et
navn,
man
bider mærke
i, ”joker” han
spøgefuldt, at
han er sikker
på, at hans far
ikke havde villet have givet
ham navnet
Anker,
hvis
han
havde
vidst,
hvem

folk senere ville tænke på, når de
hørte hans navn, for faderen var udpræget venstremand.
Selvom Anker voksede op på
gården i Rakkeby, var det ikke
landbrug, der havde hans interesse, derimod musik og
som bare 16årig startede han
som disc jockey og med det
også interessen for lys og lyd.
Det har så udviklet sig til, at
han i dag sælger og udlejer
alt vedrørende lys og lyd samt
han også stiller lydanlæg op.
Blandt andet var han lige
hjemkommet fra en opgave
på Læsø, da dette ”skriv” blev
til. For 3½ år siden satte han
lydanlæg op i Østerby Kirke.
Det må de have været tilfreds
med, mener han, for før jul ﬁk
han opgaven med at sætte
lydanlæg op i Vesterø Kirke.
Forberedelsen blev lavet virtuelt p.g.a Corona og her 12.
januar tog han derover og ﬁk
det installeret – tilfredsstillende, sagde de derovre. Nu er
det ikke bare Læsø`s kirker,
han har sat lydanlæg op. Det
har han også i Vrejlev Kirke.
Anker har ikke kun beskæftiget sig med lys og lyd i sin ungdom.
Han tog også en uddannelse som

Den store rare, gule retriever holder øje med vejen og med hvem
han logrende skal byde velkommen.

få historien bag hver etiket, for Anker
brænder for sine produkter. Det er tydeligt med den iver, han udviser, når
han starter med at fortælle.
Indtil butiksejendommen blev købt,
var alt lys og lydudstyret oplagret i
Hæstrup og med bopæl i Hjørring,
tog det meget tid med at køre frem og
tilbage mellem Hæstrup og Hjørring,
når der skulle udleveres ting derfra.
Det var årsagen til at der blev søgt efter et sted, hvor han og Mette kunne
bo og samtidig have plads til lyd og
lys samt øl og spiritus. Her var Langthjems gamle købmandsbutik ideel
med plads til det hele og så passer
det også ﬁnt ind i Ankers historie, at
hans mor er af Langthjem familien.
Butikken ligger ﬁnt placeret ud til Aalborgvej, hvor mange kommer forbi
hver dag – også en fordel, for forretningen sælger ikke online.
Kirsten Mouritsen

Musikhjørnet

maskinarbejder på Nordjyske Parkområde i Hjørring. Uddannelsen blev
i mange år brugt sideløbende med
musikken – passer ﬁnt, da det mest
er weekender, der er fester og brug
for musik. I forbindelse med, at der
bliver spillet musik, nydes der også øl
og spiritus og det gav ham interesse
for især specialøl senere også whisky
og rom og han begyndte at bygge et
lager op, samtidig med at han gik
over i restaurationsbranchen. Han
har drevet Den Blå Cafe i Lønstrup
samt det vist nok mindste værtshus
i Danmark ”Cafe Bagbutikken” i Løkken på kun 20 m2, og Cafe Chic
Oldschoole i Hjørring. Pt. har han og
kæresten Mette Hagbarth forpagtet
restauranten på feriecentret på Grønhøj Strand, men som han siger, så er
vi jo ramt som alle andre i den branche og vi får nok desværre heller ikke
lov til at få lukket op til vinterferien
2021.
De sidste mange år er lageret med
forskellige slags specialøl samt whisky og rom udbygget og der er ble-

vet lavet mange ølsmagninger i vores
cafeer, siger han.
Der har kunderne
heldigvis lært os
at kende. På købmandsbutikkens
lager er der nu 100
forskellige
specialøl, 50 forskellige
slags whisky samt
30 forskellige slags
rom. Nu venter vi
bare med længsel
på, at vi kan lave
smagninger af vores produkter. Her
er butikken ideel,
for vi har lavet det
sådan, at reoler og
møbler står på hjul,
så de kan skubbes
til side og så er der
plads til omkring 15
siddende gæster.
Der er ingen tvivl
om, at gæsterne vil

Det gamle skilt - et nyt på vej, som skal sættes op ud
mod Aalborgvej.
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Lokalhistorie
Uddrag fra en landposts erindringer.
Jens C. Nielsen, Vrå, begyndte sin
tid i Postvæsenet i 1945. Han var
da 23 år gammel og nygift med Ellen. Jens havde efter skoletiden
arbejdet i landbruget i otte år, så
alt var fremmed den første morgen
han mødte op på posthuset i Vrå
og skulle på sin første tur - Vejbyruten. Han ﬁk dog hjælp af sin kollega
Møller Jensen (Møller Hjørnet) til at
pakke tasken og ﬁk forklaret, hvad
de enkelte blanketter skulle bruges
til og så var det bare at køre efter rutebogen, hvor det var noteret hvem,
der skulle have aviser og blade. Han
skriver dog, at det var en begrænset
undervisning, det blev til før han blev
sluppet løs og det resulterede også
i følgende hændelse, da han en dag
kom hen til sognefogeden og han
med alvorlig mine sagde: Hør post,
jeg var ude hos NN i går og pante
for amtsstueskatter, men han sagde,
at du havde fået pengene. Det passer, sagde jeg, det var 143,70 kr. og
pengene har vi på kontoret. Det var
godt, sagde sognefogeden, jeg var
bange for, at der var noget galt.
Jens skriver, at han ikke var blevet
informeret om, at pengene skulle føres i kontrabogen ved modtagelsen,
men så lærte han det.
Efter kort tid på Vejby- og senere
Smidstrup ruten kom han til at køre
(cykle) Poulstrup-Rønnebjerg turen,

Jens sammen med sønnen Børge.
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Posthuset i Østergade 3, Vrå. Fra 16/8 1871 var postekspeditionen på stationen. Det
blev i 1916 ﬂyttet til Østergade 3

som han bestred indtil 1948. På denne rute var der hver dag middagsmad
på Høgstedgården. Jeg ﬁk den serveret i forgangen, hvor der var bord
og stol. Jeg skulle bare råbe ”posten”
ned ad trappen til køkkenet i kælderen, så kom maden, der bestod af
kartoﬂer med tilbehør og et glas kærnemælk.
Efterhånden som jeg blev godt kendt
med folkene på gården, kunne jeg
sommetider også få en tallerken
eftermad ved dem i folkestuen. Om
vinteren var ejeren ﬂink til at lade
en karl køre med slæde den sidste
del af ruten. Han gik ud på trappen
og slog nogle slag på gårdklokken, så kom forvalteren og han ﬁk
besked på at sende en karl ud at
spænde en hest for og så kørte vi
afsted.
Der var mange steder, han blev
budt ind på kaﬀe eller frokost, især
op til jul og helligdagene omkring
jul og nytår, så var han aldrig sulten, når han vendte hjem. Der blev
også budt på et glas hist og her og
det var tit forskellig slags. Det kunne godt blive til en farlig blanding
inden turen var færdig.
På ”St. Pleth” måtte jeg tage en

hest, hvis jeg havde lyst, når der ikke
var ”cykelvej”. Folk var altid meget
ﬂinke, men det var noget akavet, når
man selv skulle være kusk.
Et af de steder jeg kom, havde manden med ﬂere ting at gøre og det var
altid i hans middagssøvn, jeg kom
og da han tit skulle sende penge, var
det meget ubelejligt. En dag foreslog
han, at han kunne underskrive en
check, så kunne jeg selv skrive beløbet på, når jeg havde talt girokortene
sammen og så var han fri for at blive
vækket.
Engang var jeg i en alvorlig diskussion med en mand, der påstod, at jeg
havde formøblet et af deres blade.
Det endte med, at konen spurgte, om
han ikke skulle ud og bestille noget.
Da manden var gået ud, blev jeg budt
på kaﬀe - så var den sag overstået.
Jeg havde tit bud med i banken for
en handelsmand. Jeg kikkede noget
de første gange, når han lagde en
halv snes tusind på bordet og bad
mig sætte dem ind på hans konto.
Min løn dengang var 356 kr. om måneden. Når der kom en veksel, der
ikke var betalt, var handelsmandens
valgsprog altid: Nå, post skal vi trække skindet af ham nu eller vente en
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måned.
Jeg kom ind samme sted en nytårsmorgen. Det var før den dag blev helligdag i postvæsenet. Da sad han for
enden af bordet, som man kunne se
havde været veldækket. Nu alle andre var gået hen at sove, syntes han,
vi skulle have en skål. Han var en bulderbasse, men en meget ﬂink mand.

Jens sammen med konen Ellen

At tage bud med kunne godt give 6-8
kr. om ugen. Det bedste var apoteket.
Apotekeren gav procenter af beløbet
og så ﬁk man 1 kr. af modtageren.
Det var taksten. Der var jo ikke benzin dengang, så folk var glade for at
få bud med. Jeg har endda købt et
sæt undertøj til en frue og var heldig
at få den rigtige størrelse.
Om vinteren kunne det være
hårdt at komme til Poulstrup. For
det første kom der altid meget
sne dengang og det varede også
lang tid inden vejen var ryddet.
En aﬂøser på Bastholmruten og
jeg gik engang ruten i luftlinje. Vi
gjorde det, fordi det var den 1. i
måneden og vi havde penge til de
ældre. Det var i kontanter og det
var et større arbejde, for det var
altid ulige beløb samt ørebeløb.
Jeg havde en aftale med bageren
i Poulstrup om, at jeg kunne få
et hundrede kroner i småpenge
den første, så kunne jeg give lige
penge, ellers gik der alt for meget
tid med at veksle.
På ruten boede der en pensionist, som vi i dag vil kalde en eneboer. Han havde et lille hus med
indgang og køkken og resten i et
rum, som han delte med nogle
høns. Der var kampestens gulv
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over det hele og der var også noget
støvet. Brugstingene stod rundt om.
Blandt andet stod der et par vinglas
i vindueskarmen. De blev brugt, når
han ﬁk sin pension. Han drejede
lige en tommelﬁnger rundt i dem og
så var de klar. Man skulle ikke være
kraphalset, for det ville være synd at
sige nej tak.
På en gård var datteren gode venner
med naboens søn, men det var ikke
helt til måde. Da han kom ind til militæret, aftalte hun med mig, at hun lod
sit vindue stå på klem, så jeg kunne
stikke brevene fra kæresten ind til
hende. Skulle hun have brev med,
var vinduet lukket lidt mere op, så jeg
kunne få fat i det. Det gik dog som det
skulle. De ﬁk hendes forældres gård
og har den stadig.
Overpostbud Jens C. Nielsen afsluttede sin post karriere i 1988. De sidste 32 år med rute i vrå By.
Erindringer samt billeder er venligst
udlånt af Lokalhistorisk Arkiv Vrå.
Kirsten Mouritsen

Indtægter

Vi bringer hermed Lokalbladets regnskab for 2020.
Det er stadig uvist om der kan afholdes årsmøde i Multinetværket i år. Hvis mødet kan gemmemføres vil regnskabet blive fremlagt for godkendelse
Vi havde også et pænt overskud i 2020 takket være vore
støtter, frivillige bidrag og ikke mindst vore annoncører og
foreningsbidrag, men også via besparelser på udgifterne
til trykning af bladet.
Vi håber dog stadig at alle husstande vil indbetale et frivilligt bidrag til bladets konto i Sparekassen Vendssyssel.
Redaktionen overvejer hvordan overskuddet kan komme
lokale foreninger til gode, dog må vi afvente at der kan
holdes årsmøde i Multinetværket, hvor spørgsmålet kan
tages op.
Med venlig hilsen
Redaktionen bag

Annoncører

59.900

Private frivillige indbetalinger

19.600

Lokalbladet

for Vrejlev og Hæstrup Sogne

Abonnenter

11.350

Foreninger

10.420

Menighedsrådet/kirkeblad

30.000

Renteindtægt

0

Indtægter ialt

131.270

Udgifter
Trykning af blade

63.839

Distribution, omdeling og porto

18.369

Kontorudgifter

3.788

Diverse

2.050

Tilskud til Klosterruten

1.782

Renteudgifter

503

Udgifter ialt

90.331

Resultat

40.939
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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 sognepræsterne i
Vrå/Em og Tårs/Morild kontaktes:
Vrå/Em: Henrik Bang-Møller (HEBM), tlf. 98 98 10 40, mail HEBM@KM.DK
Tårs/Morild: Kirsten Munkholt (KIMU), tlf. 98 96 10 83, mail KIMU@KM.DK
Følgende dage holder præsten fri:
12. – 14. marts (HEBM)
16. – 18. april (HEBM)
3. - 9. maj (HEBM)

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

Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen
Servicemedarbejder:
Inger Hansen

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

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om
lørdagen kl. 17.00 hos
Henny Thomsen Tlf 24 65 98 33
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Dåbsgudstjenester 2021
Der er planlagt yderligere 3 dåbsgudstjenester i år. Og det er jo som bekendt
det dåbspar, der først melder sig, der bestemmer i hvilken kirke dåben skal
være.
Følgende lørdage holder vi dåbsgudstjeneste:
29. maj kl. 10.30 i Vrejlev kirke
28. august kl. 10.30 i enten Vrejlev eller Hæstrup kirke
27. november kl. 10.30 i enten Vrejlev eller Hæstrup kirke

Hvis vi må og kan
Det er svært at spå – især om fremtiden. Det gamle Storm P. udsagn er
mere aktuelt end nogensinde.
Vi planlægger alle vores traditionelle
arrangementer og gudstjenester i
håbet om, at de kan afvikles – men
vi ved det ret beset ikke. Det går så
hurtigt med genåbninger og nedlukninger, at dét der gælder lige nu i
skrivende stund kan se helt anderledes ud, når du sidder med det friske
Lokalblad i hænderne.
Præsten skriver sine indlæg op til 4
måneder før den aktuelle begivenhed, derfor kan vi ikke vide, om det
går ”som præsten prædiker” – hvilket
det jo i øvrigt ofte ikke gør
I opfordres derfor til at følge med
Fra før verden gik i stå og samlingsforbud blev en del af hverdagen

Minikonﬁrmander
Vi håber meget, at vi har mulighed
for at samle minikonﬁrmanderne
fredag den 28. maj fra kl. 12.00 til
kl. 19.00 og igen søndag den 30.
maj til gudstjenesten kl. 10.30 – frokost i sognehuset og mere kreativ
leg indtil kl. 16.00, hvor alle ”mini’erne” afhentes.
Poulstrup Friskoles 3.kl. får en
invitation til deltagelse i minikonﬁrmandundervisningen i løbet af
foråret, og vi glæder os til nogle
hyggelige og lærerige timer i godt
selskab.
Fredagen består af sang, leg, kreative aktiviteter og indøvning af gode
indslag til søndagens gudstjeneste.
Søndagen består af deltagelse i
gudstjenesten med forældre m.v.
og en rigtig hyggelig eftermiddag.

på kirkernes hjemmeside og Facebook, hvor vi løbende vil orientere
jer om den aktuelle situation. I følger formentlig med i dagspressen og
nyhedsudsendelserne i TV, hvorfor
I derigennem også er orienteret om
evt. nedlukninger/genåbninger. Og
skulle I blive i tvivl om hvorvidt kirken
er åben eller et arrangement bliver
til noget – er I meget velkomne til at
kontakte mig enten via mail (krr@

km.dk) eller på telefon 98 98 60 43.
Vi må fortsat mødes, hvis vi har brug
for det. Derfor kan jeg også altid træffes for en samtale. Det kan enten
være via telefon – eller et besøg,
hvor vi selvfølgelig spritter af, holder
afstand og i øvrigt opfører os ansvarligt. Så tøv ikke med at kontakte mig.

Såfremt der fortsat er restriktioner i
slutningen af maj måned forsøges
minikonﬁrmandundervisningen ryk-

ket til forsommeren – alternativt afvikles minikonﬁrmandundervisningen
efter sommerferien.

Mange varme hilsner
Kirstine

Minikonﬁrmander 2020
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Vi siger tilykke til:

Konﬁrmation lørdag den 11. og
søndag den 12. september 2021

Der har ikke været barnedåb siden sidst.

Det er vores store håb, at vi igen kan samles til en festlig konﬁrmation i Hæstrup og Vrejlev kirker. Og hvis alt er ”normalt” holder
vi konﬁrmation begge dage kl. 10.30.
Danmark er forhåbentlig kommet så langt i håndteringen af corona, at vi igen kan nærme os normale tilstande. Men vi er også
forberedt på, at konﬁrmationerne måske skal opdeles i ﬂere. I så
fald bliver der konﬁrmation kl. 9.00 og kl. 11.00 begge dage. Med
en opdeling får vi mulighed for at konﬁrmanderne får så mange
gæster med, som det er fysisk muligt.

Vi har taget afsked med:
Kaj Mølgaard Sørensen
Bisat fra Hæstrup kirke den 5. november 2020
Thomas Munk
Bisat fra Vrejlev kirke den 12. december 2020

Konﬁrmationshjælp
Vi kan tilbyde en lille økonomisk håndsrækning til konﬁrmation.
Hjælpen kan kun søges af sognebørn i Vrejlev og Hæstrup sogne og søges ved henvendelse til præsten med
relevante oplysninger. Ansøgningerne behandles naturligvis fortroligt.
Midlerne stammer fra evt. overskud fra indsamlingen til
julehjælp. Midlerne deles mellem godkendte ansøgere
– dog maksimalt 1.500 kr. pr. konﬁrmand.
Ansøgningsfristen er 9. august 2021 – ansøgere får besked snarest herefter.
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Koret holder corona pause
Når coronarestriktionerne er afblæst øver og synger koret igen.
MEN vi vil da lige vise jer hvor hyggeligt det er at synge
i kor i Vrejlev, trods den meget trange plads i Sognehuset. Pladsen er trang, men humøret er højt og sammenholdet fantastisk.
Kontakt organist Lene Rom Frederiksen for mere info.
Lene kan kontaktes på Tlf. nr. 98 88 78 81 eller 30 12
90 81

De første der møder
ind til koraften, sørger
for at alle borde og
stole stables i den
ene ende af lokalet,
så der kan blive plads
til at at øve.
Når koret er færdig
med at øve, skal alle
borde og stole stilles
på på plads - og der
gøres klar til fælles
kaﬀebord.

Skolekor holder pause
Nedlukningen i forbindelse med Covid-19 gør desværre,
at korene i Vrejlev og Hæstrup Sogne fortsat må holde
pause.
Det gælder også Junior- og spirekor på Poulstrup Børnehus og Friskole
Vi håber det snart bliver muligt at genoptage øveaftener
og øvetimer på skolen, indtil da, pas godt på hinanden!
Når der igen bliver grønt lys for at genåbne koraktiviteterne, vil det fremgå på både kirkens facebook- og hjemmeside.
Lene Rom Frederiksen
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Konﬁrmanderne

Der er virkelig noget at se til i konﬁrmandstuen… De unge mennesker
knokler med kristendommen, det kristne budskab og bibelhistorierne. Vi
lærer gennem kreative opgaver og vi glæder os til at vise, hvad vi kan
og hvad vi har lært.
Om alt går vel holder konﬁrmanderne deres helt egen højmesse i Vrejlev
kirke søndag d. 21. marts
kl. 10.30, hvor vi skal høre
bibelhistorier fortalt på
nudansk, bønner og kollekter skrevet af konﬁrmanderne i et meget tidssvarende sprog – og så
skal konﬁ’ernes helt egen
salme uropføres.
Det er vores store håb,
at vi kan slå dørene op
og invitere alle indenfor
denne særlige dag, men
vi ved det først, når tiden
sig nærmer.
Men vi glæder os under
alle omstændigheder –
også selv om vi måske
bliver nødt til at rykke konﬁrmandernes helt egen
højmesse til en lidt senere
dato.

Fra konﬁrmandernes egenhøjmesse i 2019

Kirstine overraskede konﬁrmanderne
Konﬁrmanderne ﬁk en
lørdag i starten af februar besøg af præsten, der medbragte de
næste par ugers konﬁrmandopgaver. De smilede pænt, men mon
ikke smilene blev større,
da de ﬁk lukket æsken
op og opdagede, at det
i virkeligheden mere var
en velfærdspakke. Der
var nemlig kiks, slik og
juicebrikker i pakkerne.
Det bliver godt, når vi
igen kan samles i konﬁrmandstuen.

Konﬁrmanderne blev glade
for Kirstines besøg
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Påskens gudstjenester
Det er jo med nogle forbehold vi i øjeblikket planlægger, derfor er alternativet anført med kursiv (skråskrift) på
både skærtorsdag, langfredag og 2.
påskedag.

Såfremt der fortsat er restriktioner
ved påsketid, bliver gudstjenesten
holdt som almindelig højmesse kl.
10.30 i Vrejlev kirke, idet der er ﬂere
pladser i Vrejlev end i Hæstrup, når
der er restriktioner mht. afstand og
antal personer i kirkerummet.

ved påsketid, bliver gudstjenesten
holdt som almindelig højmesse kl.
10.30 i Vrejlev kirke.

Påskedag den 4. april, kl. 10.30, holder vi en festlig højmesse i Vrejlev kirke for at fejre den opstandne Kristus.
Vi har tradition for korets medvirken
og ekstra musikinstrumenter, der
spiller smuk sammen med orglet. Det
er – modsat langfredag – virkelig en
glædens dag, som vi ser frem til at
markere.
Skærtorsdag den 1. april, kl. 19.00,
mødes vi i Vrejlev kirke til en hyggelig aftengudstjeneste med altergang.
For det var jo netop skærtorsdag, Jesus indførte altergangen – eller nadveren, som den også kaldes. Nadver
er et lidt gammelt ord, der betyder aftensmad. Vi har tradition for at samles ved et langbord i kirkeskibet efter
gudstjenesten og nyde en let anretning.
Såfremt der fortsat er restriktioner
ved påsketid, bliver gudstjenesten
holdt som almindelig
højmesse kl. 10.30 i
Vrejlev kirke uden måltidsfællesskab (fællesspisning).
Langfredag den 2.
april, kl. 10.30, holder vi højmesse i Hæstrup kirke. Vi bruger
traditionelt
Hæstrup
kirke langfredag, fordi
altertavlen i Hæstrup
kan lukkes – modsat
Vrejlev kirkes altertavle. Det er en alvorlig dag, hvor altertavlen dels er lukket og
der dels heller ikke er
hverken lys eller blomster på alteret – for at
markere alvoren i Jesu
korsdød.

2. påskedag den 5. april, kl. 19.00,
holder vi fælles musikgudstjeneste
i Vrå kirke med Vrå/Em pastorat og
Rakkeby/Sejlstrup/Vejby/Harritslev/
Jelstrup pastorat. Alle kormedlemmer
fra alle kirker og alle organister lægger sig i selen for at give os en fantastisk oplevelse. De tre præster læser
og vi nyder den stemningsfulde kirke
og det gode samvær – der i øvrigt traditionen tro fortsætter i Vrå sognehus
efter gudstjenesten med kaﬀe m.v.
Såfremt der fortsat er restriktioner

Det er uvist om det bliver tilladt at holde fællesspisning Skærtorsdag
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Gudstjenestelisten
Dato

Kirkeåret

Vrejlev

Hæstrup

Marts
7. marts

3. s. i fasten

10.30 Kirstine Rafn

14. marts

Midfaste

09.00 Kirstine Rafn

21. marts

Maria Bebudelse

10.30 Kirstine Rafn

28. marts

Palmesøndag

10.30 Kirstine Rafn

1. april

Skærtorsdag

10.30 Kirstine Rafn

2. april

Langfredag

4. april

Påskedag

10.30 Kirstine Rafn

5. april

2. påskedag

10.30 Kirstine Rafn

11. april

1. s. e. påske

10.30 Kirstine Rafn

18. april

2. s. e påske

09.00 Henrik Bang-Møller

25. april

3. s. e. påske

10.30 Kirstine Rafn

30. april

St. Bededag

April
10.30 Kirstine Rafn

10.30 Kirstine Rafn

Maj
2. maj

4. s. e. påske

10.30 Kirstine Rafn

9. maj

5.s. e. påske

09.00 Henrik Bang-Møller

13. maj

Kr. Himmelfart

10.30 Kirstine Rafn

16. maj

6.s. e. påske

23. maj

Pinsedag

10.30 Kirstine Rafn

24. maj

2. pinsedag

10.30 Fælles gudstjeneste ved Sejlstrup kirke

29. maj

Dåbsgudstjeneste

10.30 Kirstine Rafn - Vrejlev eller Hæstrup kirke

30. maj

Trinitatis

10.30 Kirstine Rafn

10.30 Kirstine Rafn

Minikonﬁrmander medvirker

Juni
6. juni
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1. s. e. Trinitatis

10.30 Kirstine Rafn

Nyt fra sognene
Nyt fra Borgerforeningen
Som det eneste nye fra Borgerforeningen er, at vi vil ønske alle et rigtig godt nytår 2021.
INTET NYT ER GODT NYT, som man siger, og der er
ikke sket noget siden sidst pga. af den forfærdelige corona.
Vi startede så småt op med præmiewhist, men
kun to gange. Der var meget lav deltagelse og
den sidste tirsdag vi afholdt præmiewhist, var
der en af deltagerne, der dagen efter meddelte, at han skulle testes for corona, så vi valgte
at lukke ned igen.
Huset har været udlejet 10-12 gange i løbet af
hele året. Der har været rigtig mange bestillinger, som hen ad vejen er blevet aﬂyst igen.
Generalforsamlingen må vi selvfølgelig også
udsætte. Den skulle, efter vedtægterne, afholdes den sidste mandag i februar måned, men
når der igen bliver givet tilladelse til forsamlinger på over 50, vil der i Vendelboposten blive
indkaldt til generalforsamling.
Vi har sendt en meddelelse rundt herom og
samtidig anmodet om indbetaling af kontingent
for året 2021 , og vi håber borgerne fremover
vil støtte foreningen.

Kontingent er uændret 50 kr. for enlige og 100 kr. for husstand og kan indbetales til Sparekassen Vendsyssel eller
over netbank til

konto 9070 - 1635600299
eller til en fra bestyrelsen.
På forhånd TAK.

Find luftfotos fra 1954 på krak.dk
Billederne stammer oprindelig fra Royal Air Force,
og de er lagt på Krak med en nem og hurtig brugerﬂade, hvor du i detaljer kan se, hvad der er sket
på 60 år.

Du kan også ﬁnde nutidige luftfotos ved at vælge ”Luftfoto” i
dropdown-menuen.

Gå ind på
map.krak.dk
Søg på en adresse eller en by i
søgefeltet øverst
til venstre.
Tryk på pilen
ved ”Hybrid etc”
øverst til højre
og vælg ”Luftfoto 1954” i drop
down-menuen.
Nu kan du zoome
ind og ud på kortet og bruge slideren i midten til
at se forskellen
på dengang og
nu.
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Lokalhistorisk forening / Vrejlev Hæstrup Lokalhistoriske Arkiv.
Vi er her stadig, når coronarestriktionerne lettes lidt.
Når skolen åbner igen, er vi at ﬁnde i vore lokaler på
Poulstrup Friskole. ( til venstre ad første gang, hvis
du går ind af døren, der vender mod hallen).
Vi holder åbent hver mandag fra kl. 16-18. (der er
lukket i skolens ferier).
Vi registrerer og gemmer arkivalier, der har historisk
betydning for efterkommere fra lokalområdet.
Hvis du har forfædre fra lokalområdet, du kunne
tænke dig at lære bedre at kende, kan vi måske
hjælpe dig, hvis du kommer forbi. Det kan også
være en bygning, en forening eller et ﬁrma du gerne
vi vide mere om, så hjælper vi også gerne, hvis vi
kan.
For at vi fortsat kan fortælle historien, er det vigtigt
at du har os i tankerne, inden du evt.smider gamle

Lokalarkivet rummer mange ﬁne billeder fra egnen

Der ruskes hør på Vrejlev Kloster ca. 1939
Kilometerstenen nord for Vrejlev Præstegård

billeder, bøger, protokoller eller andre skrivelser ud. Hvis det er eller kan
blive lokalhistorie, vil vi gerne passe på det.
Husk det er i dag historien skal
gemmes til fremtiden.
Hvis du kunne tænke dig at skrive en lille historie
om hvordan coronasituationen har påvirket dig og
dit, vil vi meget gerne høre fra dig, så kan eftertiden
fornemme hvordan livet blev påvirket af coronapandemien i 2020 - 2021 Sendt din historie til lokalarkivet@poulstrup.net
Generalforsamlingen marts 2020 blev aﬂyst pga.
coronarestriktioner og situationen er jo lige nu den
samme.
Vi vender tilbage med invitation til generalforsamling og foredrag så snart det er muligt.
Bestyrelsen
Avisudklip fra 1969 om Vrejlev Brugs i Rønnebjerg
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Ålborgvej 584, Harken
Her bor Anders og Helle Damsgaard, de købte huset i 1994.
Familien består yderligere af tre børn.
Rasmus er 25 år, han er ved at uddanne sig
som møbelsnedker.
Rebecca er 23 år, hun bor i Aalborg sammen
med kæresten. Hun er graﬁsk designteknolog, men er p.t. ved at uddanne sig yderligere
i Århus.
Camille er 20 år, hun blev student for to år siden og har lige nu sabbatår hvor hun arbejder
hos Kirppu, det store loppemarked på Frederikshavnsvej.
Alle tre børn har gået på Vrejlev Hæstrup
skole.
Anders er pædagogisk assistent.

Stof og garn
Helle Damsgaard er uddannet håndarbejdslærer fra skolen for håndværk, håndarbejde
og design i Nørresundby, hvor hendes hovedfag var garnarbejde og beklædningsformgivning.

Helle Damsgaard i den nye butik i Nørregade

Senest har Helle været ansat ved ”Stoffer” i Skolegade i 17 år. Midt i november i år, gik en stor drøm i opfyldelse da
hun åbnede sin egen stof- og garnbutik
i Nørregade 14.
En ﬂot butik med god beliggenhed lige
overfor det gamle rådhus i Hjørring.
I forretningen sælges der stof, mønstre, broderi, sytilbehør, beklædning og
boligtekstiler, som noget nyt for Helle
sælger hun nu også garn.
Henny Madsen
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Hvor blev de af
Morten Langthjem
...fortsat fra forrige nummer

Nå, men Rikke og jeg drog så på
en enkeltbillet til Athen i november
2002, på en 2 årig kontrakt. Der var
sommerfugle i maven, og vore familier havde nok tænkt deres, men vi
var relativt ubekymrede, og fulde af
forventninger til de mange oplevelser
som lå foran os.
Hverken byen, arbejdspladsen, eller
mine nye kolleger var helt fremmede
for mig, idet jeg ved et par foregående lejligheder havde besøgt og arbejdet på kontoret i kortere perioder.
Alligevel var det en kæmpe omvæltning at stå et komplet nyt sted, i en
storby med 3.5 mio. indbyggerere,
og dårligt kunne læse et vejskilt. Det
var et kulturchok, og vi blev nok en
del overraskede over hvor forskellige
vi mennesker tænker.
For at få fodfæste og gehør, måtte vi
tilpasse os de lokale skikke og normer, og ikke mindst sproget. Selvom
de ﬂeste grækere taler udmærket
engelsk, så erkendte jeg at det var
nødvendigt – og forventet - at lære
græsk, hvis vi ville mere og andet
end bare ridse overﬂaden i landet.
Sagt lidt på en anden måde; vi måtte
gøre os fortjent til at blive integreret.
Og det starter alt sammen med at
gøre sig klog på sproget og landets
historie.
Således gik vi begge med krum
hals til opgaven med at lære et helt
nyt sprog og alfabet. Rikke og jeg
gennemførte 3 semestre med 3 ti-

Pasalimani, Pireaus hvor vi boede det første år.

mers undervisning ugentlig, som
gjorde at vi kunne begå os på gader
og stræder. Ikke mindst på de mange skønne tavernaer (restauranter),
blev kemien med personalet hurtigt
afstemt, hvis man var istand til at bestille udfra menukortet – på græsk
vel at mærke. Desuden ﬁk vi måske
et lidt bedre bord, en lidt bedre ﬂaske
vin, og endda vin til desserten på husets regning, hvis vi havde gjort os
positivt bemærket.
På sproginstituttet modtog vi foruden
sproget, også en grundig introduktion i græsk historie og kultur, som
jo er enorm rig, og vi ﬁk en fornemmelse for hvor stolt et folkefærd de
er. Ofte kunne vi nikke genkendende
til klicheerne: at de elsker at tale i timevis, at de er meget påståelige, og
kalder en spade for en spade. Ofte
har folk udefra den opfattelse at de

Athens Centre, hvor vi ﬁk sprogundervisning.
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skændes, men der tager man fejl, det
er i virkeligheden bare deres diskussionsform, hvorved de hæver tonen –
måske for at bedre blive hørt?
Fakta er, at alfabetet indeholder ﬂere
ord end de ﬂeste andre sprog, som i
århundreder har medvirket til at sikre
et meget højt intellektuelt niveau inden for litteratur, ﬁlosoﬁ og medicin
og videnskab.
På instituttet, og generelt var vi heldige at få ﬂere værdifulde bekendtskaber fra hele verden, der alle havde
en spændende historie at fortaelle.
Generelt er der at sige om venskaber, at mange venner vi var heldige
at få i disse år, er forblevet tætte, og
jeg taler med ﬂere af dem den dag i
dag. Lidt lommeﬁlosoﬁsk tror jeg at
de har udgjort en erstatning for familien hjemme i Danmark, og derved har
man knyttet sig tættere, og har kun-

Hvor blev de af
net trække på hinanden efter behov.
Ikke langt fra lejligheden i Piraeus
(havnebyen til Athen) lå Den Skandinaviske Sømandskirke, som var et
samlingspunkt, primært for enlige,
som måske havde brug for lidt åndelig
støtte og næring, men vi andre havde
også vores gang der. Den Svenske
Sømandspræst var rigtig god til at holde højtiderne i hævd, og var ikke sen til
at invitere til fællesspisning efter søndagsgudstjenesterne. De udenlandske
sømandskirker, herunder den danske,
er delvist ﬁnansierede med oﬀentlige
tilskud fra de respektive hjemlande,
men er også afhængige af fondsmidler. Budgetterne var lidt stramme, så vi

august 2004. Men så var malingen
kun også lige blevet tør på de mange imponerende sportstadions, alle
uden undtagelse opført til formålet.
Det var en fantastisk periode, hvor
byen stod på den anden ende. Grækerne var overmåde stolte over – og
med god grund - at vise Verden – at
ikke bare fandt de første Olympiske
Lege sted, helt tilbage i det 8. århundrede før Kristus, nu var begivenheden kommet ”hjem” for første gang
siden de første oﬃcielle lege i 1896,
så der var ikke sparet på noget. Budgettet for arrangementet var da også
omkring 9 milliarder Euro, og det diskuteres til dato, om hvor mange af de

Påfyldning af brændstof paa Piraeus red.

gav ofte en hånd med ved diverse arrangementer for at få kassebogen til at
stemme. I en periode gik Rikke iøvrigt
til korsang. Én af de store indtægtskilder, og i grunden lidt spøjs set i kontekst, var salg af gløgg, som præsten
selv lavede og solgte til Julebazaren.
Han var selv habil nyder af drikken, og
han sørgede for der var rigeligt at forsyninger langt ind i det nye år. Det gik
ikke stille af, når der blev sat traditionel
mad fra de nordiske lande på bordet i
kirken, og drukket godt med snaps til.
Det var i denne periode man lavede de
sidste forberedelser til De Olympiske
Lege i 2004. Man gjorde sig umage
med at bygge stadions, akkommodation og øvrig infrastruktur til tiden. Nu er
det velkendt at grækerne ikke er ”slaver af tiden”. Med andre ord; hastværk
er lastværk. Men til alles overraskelse,
og hvad selv de mest inkarnede pessimister måtte sande; så meldte komiteen klar til indvielsesceremoni 13.

penge der blev holdt hjemme. Lidt
bedrøvende står langt størstedelen
af de ﬁne bygninger i dag og falder
hen, mens andre er revet ned igen.

Men fakta var, at grækerne viste verden hvad de kunne, og vi befandt os i
en smeltedigel, hvor de bedste atleter
- op mod 11.000 fra samtlige nationer
(omtrent 200) konkurrerede i alverdens discipliner henover 16 dage.
Og på trods af nogle vigende tilskuertal, nogle uregelmæssigheder omkring økonomien osv, endte man da
med at få stor ros og anerkendelse
for arrangementet fra både deltagere,
tilskuere og TV seere fra hele verden.
Danmark kunne bryste sig med guldmedaljer til roning (den berømte
Guldﬁrer), samt damehåndbold, hvor
vi overværede samtlige kampe. Finalen mod Sydkorea blev afholdt i en
afsindig spændende atmosfære hvor
afgørelsen faldt til vores fordel efter
både forlænget spilletid, og straﬀekast.
Nogle måneder senere var der Paralympiske Lege, for handicappede
idrætsudøvere. Danmark stillede
med ﬂere landshold, da budgetterne
var en kende lavere, opfordrede ambassaden de herboende danskere til
at melde sig som frivillige hjælpere.
Jeg hjalp det danske landshold i
Rugby – for kørestolsbrugere - med
alverdens praktiske ting under deres
ophold. Det var en ﬁn oplevelse.
Rikke og jeg fandt stor glæde ved
at rejse rundt i landet, som byder på
masser af alsidighed. De ﬂeste har
sikkert hørt om de græske øer, som
hver især er unikke og skønne med
lækre strande og azurblåt vand, men

En typisk taverna, der bød på alt godt fra havet, og en udsigt det er svært at blive træt af.
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Hvor blev de af

Meteora, hvor man i det 11. århundrede byggede en række munkeklostre afsondret og
på sandsøjler op til 300 meter over havet.

vi foretrak at pakke den lille weekendtaske, og efterforske hovedlandet. Så
hver fredag efter arbejde, holdt Rikke
i bilen og ventede udenfor kontoret,
med en ny rute tegnet ind paa landkortet, og så begav vi os afsted. Reglen var enkel: vi kørte indtil vi fandt en
hyggelig bugt, med mulighed for at
hoppe i vandet, et hyggeligt sted at
sove (pensionat/hotel) men vigtigst:
en ordentlig taverna med frisk ﬁsk.
At sidde der i vandkanten i t-shirt og
shorts, spise et godt måltid mad lavet
at lokale råvarer, og drikke et par glas
vin til med sin elskede, mens solen
sænker sig, lige præcis der føler man
sig højt privilegeret.
Der kan grækerne noget, vi har glemt
i Nordeuropa. Slå ned i tempo, nyde
livet og se stort på hvad vi ikke nåede
i dag, for der kommer jo en ny dag
i morgen. Det er faktisk noget af en
kunst, og kræver mental styrke, ikke
at lade sig frustrere af, hvor lang tid

tingene tager, når vi nordboere i produktivitetens og eﬀektivitetens navn
nærmest står med stopuret i hånden,
og laver protokoller for alt muligt for
at spare nogle få minutter i vore arbejdsprocesser. Grækerne havde
deres work/life balance regnet ud,
længe før det blev et buzz word i vores del af verden. Dvs. en sund evne
til at balancere arbejde og privatliv.
Af samme grund, lægger de sig ikke
syge af stress over altid at være bagud. Men det er en anden historie.
Apropos arbejdet; så kom tiden, da
min kontrakt udløb, og jeg ﬁk i udsigt
at få job på kontoret i Hamborg, men
måtte erkende at det havde hverken Rikke eller jeg lyst til. Vi havde
skabt en spændende tilværelse i
Athen, med både job og nære venner. I mellemtiden, var vi blevet gift – i
Danmark – og Rikke ventede Soﬁa,
så vi var egentlig klar på en periode
mere i Grækenland, og kunne ikke se

Parnassos, (4 timers kørsel fra Athen, hvor vi stod på ski i sæsonen)
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os selv i Tyskland efter blot 2 år i det
sydlige.
I mellemtiden, havde et selskab i Gibraltar henvendt sig til mig, idet de
manglede en mand, med mine kvaliﬁkationer. Det lød jo interessant,
så vi drog på en besigtigelsesrejse
til Gibraltar og det tog da heller ikke
lang tid, før vi blev enige om betingelserne for et skifte, så jeg indgav min
afskedsbegæring, sagde farvel og
mange tak, og i december 2004 rykkede vi teltpælene, med Soﬁa (som
blot var 3 mdr gammel) under armen.
Vi havde haft nogle fantastiske oplevelser, og nu var vi klar til nye eventyr.
(fortsættelse følger)

Santorini i det græske øhav. Efter sigende et
af de mest romantiske steder i Verden

Gl. Rønnebjerg.
På Gammel Rønnebjergvej er Finn
Ivan efter 35 år ﬂyttet ud, for at gøre
plads til sin datter, og Christine er dermed rykket ind i sit barndomshjem
igen. Finn Ivan og Dorthe mente, at der
var for megen plads, og er i stedet ﬂyttet til Vrå, hvor Dorthe i forvejen havde
et hus.
Christine medbringer til gengæld en
hel familie til at fylde huset op. Der er
en nybagt ægtemand, Søren Walter,
som hun blev gift med i efteråret, samt
deres lille søn Marius på 6 måneder.
Derud over er der Clara på 5 år, der
går i børnehave i Tårs, og Venessa på
snart 10 der går i 4. klasse, også i Tårs.
Hun har sin egen hest, og går til ridning
i Brønderslev.
Christine har indtil barselsorloven arbejdet på en gård, hvor hun malkede
100 køer hver dag.
Søren, der stammer fra Mosbjerg, er
uddannet landmand på Baggesvogn,
hvor der var ren planteavl, med har siden også arbejdet med kvæg. Nu kører
han lastbil for Toftegårds Transport ved
Hjørring.
Vi håber ikke Finn kommer til at savne
sit værksted, vi kommer i alt fald til at
savne ham, når vi lige skulle have skiftet hjul, eller lignende. Men håber at
Søren ved hvad han går ind til, når man
råder over et så vel udstyret værksted.
Velkommen hjem.
Karen Margrethe Bruun

Fra Lokalarkivet
Der ﬁndes utrolig mange ﬁne billeder på Lokalhistorisk Arkiv, vi har
fået lov at bringe et enkelt her:
Billedet viser malkepigerne fra Aarupgård.
Du kan ﬁnde ﬂere historiske fotos
og informationer ved at klikke ind på
Facebook-gruppen:

Poulstrup og omegns
historiske fotos (VrejlevHæstrup)
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Ny Rønnebjerg
Svenstrupvej 145 er blevet solgt til
et ungt par med to børn. Det er Gry
og Peter Sveningsen Kolbach, med
Louie på 7 og Victoria på 4 år.
Peter kommer oprindelig fra Kolding, og Gry fra Kirkholt, men de har
boet i Brønderslev de senere år.
De er begge udlært både tjenere
og kokke, men er p.g.a. coronaen
hjemsendte. Den ekstra tid har de
også brug for, da de har væltet alt
indvendigt i huset, og er i gang med
at bygge op igen. Det er en meget
gammel ejendom, et af de steder
det stadig kan ses, er at der i stuen er muret et par vægge op af de
gamle afrensede sten. I en væg har
Gry fræset de gamle fuger ud og fuget på ny, det er blevet rigtigt ﬂot.
Familien består også af to boxere,
Bella på 8 år og Gaia, som er en
hvalp på kun 4 måneder. Det er et
ønske, at der med tiden, skal komme et par heste også, der hører
godt et par hektar til ejendommen,
så det er gode muligheder for dette.
Gry spiller sækkepibe, og har gjort
det i mange år, nu er det mest til noget optræden rundt omkring, men
de skal nok lige fortælle naboerne,
hvad de mærkelige lyde kommer
fra, når hun går i gang med at øve.
Velkommen til egnen.
Karen Margrethe Bruun

Fra Lokalarkivet
Der ﬁndes utrolig mange ﬁne billeder på Lokalhistorisk Arkiv, vi har
fået lov at bringe et enkelt her:
Billedet viser skomager Hans Hansen, som havde værksted i Hovedgaden nr. 10.
Du kan ﬁnde ﬂere historiske fotos
og informationer ved at klikke ind på
Facebook-gruppen:

Poulstrup og omegns
historiske fotos (VrejlevHæstrup)
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Vingemarken 3
Adspurgt har jeg gladeligt takket ja til at fortælle Lokalbladets læsere om områdets nye beboere, som
er ﬂyttet fra en lejlighed i Hjørring og har bosat sig i
huset på Vingemarken 3 i Hæstrup.
Vi er et friskt par i 40’erne, som er faldet for Henny
og Elmers velholdte bjælkehus. Vi føler os allerede
godt taget imod af naboer og ser frem til at hygge
i de skønne omgivelser, og i weekender og ferier
nyde den fælles børneﬂok der tæller 5 sammenbragte børn i alderen 9-21 år.
Sang og musik fylder en stor del af vores arbejdsog privatliv idet vi begge er kirkesangere, Jeanet
Lykke Been i Tversted/Uggerby og Rune Møller
Nielsen, som er mit navn, her i Vrejlev/Hæstrup.
Derudover er jeg ansat på Hjørring Musiske Skole
som servicemedarbejder.
Som en nebengeschæft synger og optræder vi
både sammen og hver for sig til alle tænkelige arrangementer mellem himmel og jord.
I fritiden synger jeg i et rockband og Jeanet skulle
måske genoptage sin hestesport, nu hvor foldene
er lige om hjørnet.
Vi ser frem til møde jer, hvad enten det bliver på en
af vores gåture, i kirken eller til et slag badminton.
Rune Møller Nielsen
Fra Ole Jensen har vi modtaget denne
fortælling:

Trolden Find
Der var en bødker, der skulle bygge
Vrejlev kirke, det havde han taget akkord på. Men det, han byggede om
dagen, faldt ned om natten. Han var
nu så fortrødt over det og nedslået
og vidste ikke hvordan han skulle
over det, for han havde jo lovet at
opføre bygningen og kunne ikke.
En dag, han gik og klagede sig og
vidste ikke hvordan han skulle stille
sig an, da kom der en trold til ham og
sagde: ”A kan nok bygge kirken for
dig, men så skal du love mig enten
sol eller måne, eller også dit hjerte
for det”.
Bødkeren gik ind på det. Men som
det lakker mod enden med bygningen, var bødkeren lige godt fortrødt,
for han vidste nok, det var sit hjerte
han måtte give, for sol og måne kunne han jo ikke skaﬀe trolden.
Så kommer trolden til ham en dag og
siger: ”Kan du gætte hvad a hedder,
så skal du være i fred med det”. Det
kunne bødkeren ikke, og han måtte
bestemme sig på, at han ville rømme
sin vej.

En dag rejser han så, og han gik, og
han gik. Han havde taget et par meldmader med sig, og omsider blev han
træt og ville sætte sig ved siden af en
lille høj og æde en meldmad.
Så hørte han nogle børn der skræbte
inde i højen, og et kvindemenneske sagde: ”Tys, tys, lille børn, i
aften kommer jeres far Find hjem,
enten med sol eller måne eller
også med bødkerens hjerte”
Så havde han hørt nok, og han
går da tilbage.
Da han kommer til trolden, siger
han: ”Så skulle a jo give dig mit
hjerte, men hvad skal du med
det?”
”Ja, du kan jo også slippe med at
gætte, hvad a hedder”
Bødkeren skulle have lov til at
gætte tre gange og altså nævne
tre navne. Han nævnede nu først
et par andre, men til sidst siger
han: ”Hedder du ikke Find?”. Da
blev trolden så gal, at han sprang
hen i østerenden af kirken og rev
en sten ud af den, og det siges

rigtig nok, at de siden har sat stenen
ind igen, men den kan aldrig blive siddende. Trolden ville jo, kirken skulle
falde, men det kunne han ikke nå.
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Nye infoskilte på Klosterruten
Klosterruten blev indviet tilbage i
2006, og derfor trængte infoskiltenes
stolper og indhold efterhånden til ud-

De gamle stolper er blevet ”trætte”.

skiftning. Flere af skiltene var falmet,
og skiltene var aldrig blevet opdateret,
selvom der stod skrevet på skiltene,
at der ville komme udførlig information
senere. Inger Hansen og undertegnede tog derfor opgaven på os, da rigtig
mange lokale og besøgende udefra
benytter Klosterruten året rundt. Inger fandt spændende informationer
ved at læse i Poul Hviids bøger om
lokalområdets historie, og jeg gik på
opdagelse hos Lokalhistorisk Arkiv i

Poulstrup. Inger forfattede helt nye
tekster til Klosterrutens infoskilte, og
fandt billeder og tegninger, der passede til teksterne, hvorefter de nye
laminerede plakater blev bestilt ved
trykkeriet. De nye ﬂotte plakater kom
tilbage fra trykkeriet først i oktober, og
de er blevet rigtig ﬂotte og med masser af spændende oplysninger. Inger
har lavet et rigtig stort stykke arbejde
med at lave plakaterne, og dem skal
I glæde jer til at
se og læse. Efter
plakaterne var bestilt, lavede jeg en
ansøgning til Hjørring
kommunes
´Sti Task Force´ om
økonomisk støtte
til materialer til udskiftning af stolper
og andet træværk
på skilteholderne.
´Sti Task Force´
betalte materialerne og i oktober og
november udskiftede jeg alle skilte,
samt udskiftede de
dårligste
stolper,
ligesom et par af
skiltene ﬁk nye
og bedre placeringer.

samt om bynavnet Poulstrup. Dette
nye skilt er opsat, hvor Nedre Byvej
deler sig med Spangvej.
Vrejlev Kirke har selv stået for opdateringen af det nye skilt foran kirken,
og har også selv udskiftet stolper og
træværk på dette skilt – mange tak
for det.
Infoskiltet ved skoven Poulstruplund
er ﬂyttet fra sin gemte placering i sko-

To helt nye
skilte

Stryget, hvor der førhen blev pumpet vand op
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Opdateringen af
alle infoskiltene
har også bragt
Nye skilte og stolper ved Spangvej
to helt nye skilte
ven, til en mere synlig placering ved
med sig. Det ene er opsat mellem
pladsen med bord/bænkene ud mod
Vrejlev Kirke og Vrejlev Kloster
Hovedgaden.
(lige overfor kirkegårdslågen). Til
De nye skilte med lokalhistoriske indette skilt, der fortæller om Vrejlev
formationer og med farvebilleder, er
Kloster, ﬁk vi stor hjælp fra Malthe
trykt og lamineret på trykkeri, så de
Holst, som bidrog med ”Breaking
forhåbentlig holder i mange år.
News” om Vrejlev Kloster, der måske slet ikke startede som et nonArbejdet fortsætter
nekloster – men læs selv mere på
Jeg har foreløbig udskiftet stolperne
det nye skilt ved Vrejlev Kloster.
ved de infoskilte, hvor det var mest
Det andet nye skilt fortæller om
tiltrængt, og vil løbende udskifte stolPoulstrup Hospital og om det
perne ved de øvrige skilte. De små
gamle Poulstrup ved Nederbyen,
vejviserpæle med pileskilte er jeg

også i gang med at forny, og det vil også foregå
efter behov og tid.
Tak for hjælpen med de nye infoskilte og materialerne til:
Inger Hansen, Vrejlev Kirke, Vrejlev Kloster v/
Malthe Holst, Lokalhistorisk Arkiv i Poulstrup,
Materielgården v/Jens Baggesen, samt ´Sti Task
Force´ v/Bente Mouritzen fra Hjørring kommune.

Om klosterruten
Klosterruten er en 5 km lang trampesti i vores
ﬂotte alsidige natur, og turen går gennem spændende lokalhistoriske områder med bl.a. Vrejlev
Møllegård, der har historie tilbage fra 1400-tallet, Vrejlev Kloster og Vrejlev Kirke med historie
fra ca. 1200-tallet, de tidligere møllesøer og middelalderveje, det ældste Poulstrup ”Nederbyen”,
asylet Poulstrup Hospital, skoven Poulstruplund
og turen går også langs ”Stryget”, hvor der førhen blev pumpet vand op til Vrejlev Klosters kreaturer. Klosterruten holdes gangbar og klippet af
Per Hansen og Peter Pedersen, som på frivillig
basis, passer og plejer ruten året rundt, og når

Nye skilte ved Poulstrup Plantage

der skal større maskiner til hjælper Henning Risom og Thomas
Thomsen med dette.
OBS! Klosterruten er en gratis attraktion og
den har åbent hele året. Om vinteren er ruten
dog mest farbar efter perioder med tørvejr eller
frostvejr.
Henrik Hansen, Poulstrup.

Vi glæder os til sommer, når Klosterruten, som her, fremstår nyklippet

De nye skiltetekster studeres, her ved Vrejlev Møllegård
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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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AARUP AUTO
Hella Service Partner
Johnni Knudsen
Årupvej 122, 9760 Vrå
Tlf. 23 66 06 06

MP Vagtcenter
v/Martin Povlsen

HARKEN PRIVATE PASNINGSORDNING
V/JETTE STEFFENSEN, GULDAGERVEJ 89

Hovedgaden 51, 9760 Vrå
tlf. 98 92 22 12
mp@vagtcenter.dk

www.vagtcenter.dk
Vi udfører alle vagtopgaver i nordjylland.
Ingen opgave er for små eller store.
Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud

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

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

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

Poulstrup
Forsamlingshus
Kontakt 2311 6549

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

VVS OG BAD
NATURGASANLÆG
STOKERANLÆG
SOLVARME
BLIKARBEJDE

•
•

VARMEPUMPER
ENERGIOPTIMERING

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

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

UØNSKEDE GÆSTER
Kontakt
Hjørring Skadedyrservice
på 21 15 52 40

Oliefyr - kedler - olietanke
varmekanoner - varmeanlæg
fastbrændsel - reparation

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Harken Varmeservice ApS er din
lokale oliefyrsmontør til bolig og erhverv

•
•
•
•
•
•

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

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

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

•
•
•
•
•
•

Reparationer
Nybygninger
Landbrug
Industri
EDB
PLC

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

Edithsvej 7
9800 Hjørring
Tlf. 23 35 82 60

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

Bispensgade 115 - 9800 Hjørring
Telefon 98 92 48 66
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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
Aalborgvej 602, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 62 15
www.verasvine.dk

Engager 1 - Poulstrup
Tlf. 98 98 85 22
Onsdag lukket

ØRUM SMEDEN I/S

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

Vrejlev Klostervej 310
9830 Tårs
Tlf 98 98 82 32
Landbrugsmaskiner
din forespørgsel er vores udfordring

Strygning af skjorter.
Priser:
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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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, 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 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
Carsten Krøgholt tlf. 40 59 37 31
kontakt@poulstrupvand.dk

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

Poulstrup Skolevej 3, ..........................................71 99 71 03
Skoleleder Kristian Bertelsen.................................71 99 71 03
Afdelingsleder Børnehuset Karen Risborg.............71 99 71 03
Formand Lasse Ø. Nielsen....................................21 15 07 65
Tommy Rømer, Per Birkbak, Thomas Andersen,
Jesper Thomsen, Pernille Mølbjerg, Kristian Krøgholt
Formand Thomas Kortegaard................................
Vrejlev Klostervej 8, 9830 Tårs..............................72 33 39 60

Vuggestuer og Børnehaver
Møllehaven i Harken
Poulstrup Friskole og Børnehus

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

Skovgården

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

Plejehjem

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

Vrejlev kirkevænge 1, 9760 Vrå
Rakkebyvej 21, 9800 Hjørring
Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå ....................98 98 60 43
Rune Møller Nielsen, 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 Allan Pedersen, Hovedgaden, 9760 Vrå ..............................52 90 28 75
Poulstrup Rideklub
Martin Jensen.......................................................................20 45 47 02
KFUM Spejderne
Mette Karlsen, Sønderskovvej 220, 9800 Hjørring..............26 71 55 99
Kloster MC
Finn Pedersen v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk ..............20 31 18 53
Sport 81
Daniel Odgaard Pedersen ...............................................
PV Sommercamp
Karina Mølgaard Frost, Tollestrupvej 195, 9760 Vrå ........40 43 84 88
Støttef. for Aktivitetshuset Mona Pedersen, Hovedgaden 37, 9760 Vrå .......................27 46 80 20
Vrejlev-Hæstrup JagtforeningLeo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå......40 11 22 31
Vrejlev Hæstrup Hallen: Karina Mølgaard Frost, Tollestrupvej 195, 9760 Vrå.............40 43 84 88
Vrå MC
Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19, 9760 Vrå............22 55 07 46

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

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

Web-guide:
Sport81:
www.pv81.dk
Børnenes Jord:
Facebook:
Børnenes Jord - Ministrup
Kirkerne:
www.vh-kirker.dk
Poulstrup.net
www.poulstrup.net
Poulstrup Friskole
og Børnehus:
www.poulstrupfri.net
Tårs skole::
www.taarsskolecenter.dk

Mail-adresser
Sognepræsten:
krr@km.dk
Vrejlev og Hæstrup kirker:
vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
Menighedsrådet:
ge@bbnpost.dk
Lokalbladet:
lokalbladet9760@gmail.com
Poulstrup.net:
poulstrup.net@gmail.com
Ugeaviserne:
poulstrup@live.dk
Skolen:
info@poulstrupfri.net
Poulstrup hallen:
vrejlev.haestrup.hallen@gmail.com
Sparekassen Vendsyssel:
vraa@sparv.dk.
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Hvilken
fleksibilitet
passer til jeres liv?
Få et FASTRENTE+ lån hos Totalkredit og en masse ﬂeksibilitet
oven i handlen.
Har I friværdi i jeres bolig, vil FASTRENTE+ give jer mulighed for at blive boende
afdragsfrit i jeres hus mange år fremover og leve livet, som det passer jer.
Ønsker I at afdrage på huset, kan I skrue op eller ned for afdragenes størrelse
– præcis som det passer jer.
Lyder FASTRENTE+ som noget for jer, så kontakt jeres
rådgiver eller book et møde på www.sparv.dk
– og få mere at vide om lånet.

Hovedkontoret
Østergade 16
9760 Vrå
82 22 90 00

Sund fornuft
www.sparv.dk

Du kan
booke møde her

