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Støt op om Lokalbladet - giv dit bidrag
Vi håber at modtage mindt 150,- pr. husstand, men man må 
meget gerne betale mere.

Sparekassen Vendsyssel  konto 9070 - 4340 15 2889

På forhånd tusind tak 

Fra redaktionen

Forsidebilledet: 
Lærke Larsen fra Poulstrup Rideklub på Castro

Fra redaktionen:
Det er tid til lidt nyt - derfor er der i dette nummer sat logo - bo-
mærker m.m ind på nogle af siderne. Der kommer måske fl ere 
ændringer i det nye år, så vi helt undgår de gamle bjælker....
Men ellers kan du glæde dig til lidt nyt fra foreninger, skole, 
børnehaver m.fl . og ikke at forglemme historierne fra arkiver-
ne, så god fornøjelse.

Husk  - vi samler alt materiale, både tekst og fotos, via vores 
mailadresse, og det fungerer fi nt, så tak for det.
Håndskrevet materiale kan altid afl everes i postkassen  eller 
på kontoret ved Sognehuset, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå. 
Husk at sætte navn og telefonnummer på, så vi kan kontakte 
dig hvis vi har spørgsmål.
Alle indlæg til Lokalbladet sendes til denne mailadresse:

lokalbladet9760@gmail.com

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

Lille Klaus  (Poulstrup Friskole og Børnehus’ bus) 
har fået selskab af Store Klaus - (som er en endnu 
større bus) 
Det gør skolens morgen- og eftermiddagstransport 
af elever en del mere smidig, og det betyder også, 
at skolen blir’ mere fl eksible på ture ud af huset, og 
det glæder alle sig rigtig meget til!
Anders Thomsen er netop ansat som pedel og han 
er ved at tage det store kørekort, så begge busser 
kan køre samtidig.

Kai er chauff ør på Poulstrp Friskole, derudover er Kai også pedel på skolen. 

Kai er altid smilende og imødekommende, og han er altid klar til en snak 

med både børn og voksne 

Alle på PFB er meget glade for Kai!!!! Glade børn i bussen

Skolens nye bus
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Tur til Børnenes Jord i Vrå 
I september måned har vi arbejdet med 
læreplanstemaet ”krop & bevægelse” og 
vi har som afslutning på dette, været en 
tur på Børnenes Jord i Vrå, for at udfordre 
og bruge vores kroppe på ukendt terræn. 
Naturen er en enestående legeplads for 
både sind og krop. Når børn leger i na-
turen, får fantasien og samværet med de 
andre børn spillerum, og børnene udfor-
dres på mange planer både kropsligt og 
mentalt. 
Vi har fået en del nye børn i gruppen, 
hvoraf nogle har et andet modersmål end 
dansk, og her bruger vi legen og de fæl-
les oplevelser, vi får på legepladsen til at 
skabe relationer børnene og børn-voksne 
imellem. 
Nogle børn sprang afsted og rutsjede ned 
af den stejleste rutchebane, mens andre 
gik mere forsigtig frem inden de var klar 
til at tage turen. Nogle af børnene var helt 
vilde med at få balancesansen pirret på 
gyngerne, andre nød at have hænderne i 
den kolde og fugtige sandkasse og andre 
igen kæmpede sig op af stejle små trin til 
svævebane afsatsen, hvor de fi k en lang 

og hurtig tur, hvilket vakte stor begejstring  

og stolthed! 

Kunstugen i Børnehuset

Alle hyggede sig på Børnenes Jord 

i Vrå
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Høstuge i Børnehuset
Vi har været ude i naturen og fi nde 

hyldeblomster i vores dejlige skov-

område. Børnene har hjulpet med at 

skylle dem og har sikret sig at saften 

blev helt perfekt, ved at smage den til.

Personaler og forældre donerede 

Der blev malet selvpor-

trætter med vandfarver. 

Her sad børnene foran et 

spejl og tegnede deres 

eget spejlbillede.

Der blev også malet på 

store hvide kalksten, 

nogle Signe havde med-

bragt fra Thy, en af de 

gange hun besøgte sine 

forældre.

Børnene lavede deres 

egen animationsfi lm, de 

digtede selv historien, de 

klippede fi gurerne og de 

fi lmede.

Det blev en fantastisk 

uge i kunstens tegn.

også en masse lækre grøntsager og 

frugter til os, hvoraf vi blandt andet 

har lavet æblegrød og syltet rødbeder. 

Børnene elsker at få rødbeder på de-

res leverpostejmadder til middag 

Vi sluttede ugen med en skøn fest-

middag, hvor der blev lavet græskar 

pommes fritter og en pølsemix med 

grøntsager. Det hele blev tilberedt over 

bålet.

Kunstuge i Børnehuset
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Frihusets yndlingssted.
Vi har spurgt vores børn, hvor de me-

ner det bedste sted i Frihuset er, og 

gentagende gange bliver vores bål-

sted nævnt, skarpt efterfuldt af vores 

nærliggende skovområde, hvor det bli-

ver til en hel del hulebyggeri. 

I hverdagen bruger vi ofte blåstedet til 

bl.a. friluftliv, madlavning og som et so-

cialt samlingssted. Her er der plads til 

alle, højt til himlen og ikke mindst mas-

ser af frisk luft omkring os. Her fi nder vi 

ofte tiden til en god snak eller historie-

fortælling, imens bålet knitrer og fæl-

lesskabet trives.  Børnene i Frihuset er 

også meget optaget af at snitte med 

dolke i forskelligt træ. Denne kreative 

udfoldelse er der kommet mange gode 

træknive, kastespyd, pile og træfi gurer 

ud af. 

Vi vægter derfor vores bålsted højt i 

Frihuset, her er mange gode aspekter 

i forbindelse med  inklusion og fæl-

lesskab. Desuden bidrager bålstedet 

også til den almene dannelse og gode 

relation mellem børn og voksne. 

Men ingen bål uden brænde, derfor ta-

ger vi imod brænde med kyshånd, hvis 

nogen har noget tilovers. Så vi forsat 

kan holde gang i gløderne i Frihuset. 
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Forældrekaff e i Frihuset.
Onsdag d. 27 september havde Frihuset inviteret til skoleårets før-

ste forældrekaff e, hvilket viste sig at blive en kæmpe succes. 

Børnene havde glædet sig til at vise deres Frihus  frem for 

forældrene samt servere dem hjemmebagt kage, som bør-

nene selv havde bagt. Derudover blev der langet en masse 

kaff e over disken,  og der blev lavet popcorn over bålet, som 

dannede samlingssted for socialt samvær. Det blev en efter-

middag med masser af snak på kryds og tværs af børn, for-

ældre og personale. Alt i alt, en super hyggelig eftermiddag 

for alle der deltog, vi glæder os til at gentage succesen.  
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Børneyoga i Møllehaven. 

I Møllehaven har vi fået et børneyoga-

hold. Det er noget helt nyt, men børne-

ne er allerede rigtig gode til det. To af 

pædagogerne har være på kursus på 

UCN og har fået en masse spændende 

børneyogaøvelser med hjem, samt en 

viden omkring hvorfor børneyoga også 

er en god aktivitet for børnene, da bør-

neyoga understøtter barnets udvikling, 

glæde ved bevægelse, kropsbevidst-

hed, og naturlige talent for stilhed og 

koncentration. I første omgang er det 

de ældste børnehavebørn som er med 

i projektet, men senere vil det brede sig 

mere ud i husets, så også vuggestue-

børnene kan lege yoga. 

Yogaprogrammet
Gruppen af yogier består af 10 børn og 

2 voksne. Det er et fast program som 

kører to gange om ugen så børnene 

oplever en genkendelighed og tryghed 

i det. Vi starter ud med en vejrtræk-

ningsøvelse der hedder “lys i lagka-

gen” her er der fokus på at få luft helt 

ned i maven så vi kan puste “lys” på 

de 5 fi ngre vi har på hånden. De dybe 

vejrtrækningen er med til at skabe ro 

og opmærksomhed hos børnene samt 

give hjernen frisk ilt. 

Lysremse
Herefter er det fødderne som skal 

have lidt opmærksomhed. Vi hilser på 

alle fødder ved at vippe dem ned skif-

tevis i rundkredsen, samtidig  siger vi 

goddag-goddag. Denne øvelse er en 

samarbejdsøvelse, hvor det for bør-

nene handler om at lytte til hinanden 

og vente på tur. Når alle har fået vippet 

nogle gange med fødderne kommer vi 

til en yogaøvelse der hedder lyset. Her 

har vi en remse som vi siger i kor og  

vi slutter af med at ligge med benene 

i vejret.

Når benene er oppe skal vi selv-

følgelig arbejde lidt 

med børnenes styrke 

så derfor skal den 

voksne puste lys ud 

på alle børnenes fød-

der. 

Så er det blevet tid til 

at komme op og stå og 

så børnene får brugt 

hele kroppen. Det gør 

vi ved at lave solhilsen 

3 gange. Til denne øvelse hører der 

også en remse som børnene alle-

rede efter 3 yogatimer har helt styr 

på. Igen er der nogle styrkeøvelser 

med som udfordrer børnene. De er 

meget opmærksomme på, at de bli-

ver stærkere fra gang til gang.

Tåga
Efter solhilsen skal vi igang med en 

øvelse der hedder tåga. Det er en 

leg for tæerne som også har brug 

for at blive udfordret når det handler 

om kropsbevidsthed. Børnene star-

ter med at ligge på deres måtte med 

lukkede øjne og lytte til hvilke lyde 

der kommer fra de ting som pæda-

gogen ligger rundt omkring i lokalet. 

Det bliver lyttet med stor opmærk-

somhed fra alle børn. Når tingene er 

fordelt skal børnene samarbejde om at 

få samlet tingene op med tæerne og 

lægge dem på et fad i midten af loka-

let. Det er lidt svært, når man kun må 

bruge tæerne, men en sjov leg som 
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sagtens kan leges hjemme i familien 

også.

Malesage
Vi slutter yoga af med at give “Ma-

lesage”. Børnene er sammen 2 og 2 

og de skiftes til at “male” hinanden 

på bagsiden af kroppen, i den farve 

Ejendommen Gammel Rønnebjergvej 

331, hvor Anna Marie og Svend Søren-

sen tidligere boede, er blevet købt af 

Nanna Grøndahl og Kim Christensen. 

Jeg kom og forstyrrede dem i arbejdet 

med at gennemrestaurere huset. De 

har væltet alt indeni, og har travlt med 

at bygge det om til et moderne hjem, 

men så man stadig fornemmer, at det 

er en gammel gård. De håber på at fl yt-
te ind til jul, juletræet er vist bestilt, det 
skal være så højt, at det når til loftet i 
stuen, som går op til kip!

Nanna der læser ernæring og sundhed 

kommer fra Hadsundegnen, hun er i 

øjeblikket i praktik i køkkenet på Hjør-

ring Sygehus. Kim stammer fra Len-

dum. Han arbejder hos en entreprenør. 

De føler sig allerede godt hjemme her 

på egnen, og glæder sig til at lære om-

rådet at kende. De er blevet godkendt 

af en tilløbende kat, de har døbt Linux.

Vi ønsker dem velkommen til vores egn.

Gadespejlet

som barnet forestiller sig at være. Når 

vi maler hinanden lytter vi samtidig til 

noget roligt musik. Børn og voksne ny-

der at få Malesage med bløde pensler. 

Vi oplever at børnene er meget interes-

serede i yoga, og de glæder sig til at 

være med. Det er opmærksomme på 

hvad der skal ske i yogatimerne, og vi 

voksne bliver gjort opmærksomme på, 

hvis der er noget der bliver gjort ander-

ledes, så ingen øvelser kan springes 

over. Hvis der er nogle som er nysger-

rige på at høre mere om vores bør-

neyoga så kommer I bare og spørger. 
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Nyt fra Aktivitetscenteret
Tirsdag den 22. august 
skulle vores heldagstur foregå, den 

gik til Fur. Vi startede fra Poulstrup 

kl. 8.30 og skulle køre over Skive. Vi 

fi k rundstykker og kaff e på rasteplads 
Himmerland. Dernæst med færgen 
Mjølner til Fur, hvor vi skulle starte 
med at spise på Færgekroen. Vi fi k 
lækker mad, og godt mætte skulle vi 
rundt på øen, hvor guiden fortalte os 
om øens historie, før og nu. 
Efter ca. 2 timer var vi tilbage ved 
kroen til eftermiddagskaff e. Så skulle 
vi så småt til at tænke på hjemturen, 
hvor vi kørte over Thisted, med et lille 
ophold ved Vejlerne. Vi var hjemme 
ca. 18.45 efter en pragtfuld dag med 
højt solskin og en super god chauff ør.

Billeder fra en dejlig tur til øen Fur
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Lørdag den 26. august 
var der morgenkaff e på Aktivitetscenteret, 

som afslutning på Poulstrup festuge.

Onsdag den 6. september 
holdt vi banko, det var som sædvanligt 

godt besøgt.

Onsdag den 20. september 
havde vi foredrag ved tidligere politibe-

tjent Hans Svoldgaard. Han startede med 

at præsentere sig selv, og fortalte han var 

gift og havde 3 børn. Han startede i 1987 

på Politiskolen, og blev senere tilknyttet 

Station 4, som i dag er Station Amager. 

Hans fortalte bl.a om hvordan narkoma-

ner reagerer, når de mangler næste fi x, og 

hvordan det foregik når de skulle på Chri-

stiania. Hans havde også været i uropa-

truljen og også været hundefører. I 1999 

var Thisted politikreds hans arbejdsplads, 

hvor den 22. oktober blev hans sidste ar-

bejdsdag, for efter 7 operationer i løbet af 

1 år, måtte han erkende at være færdig ef-

ter 37 år på arbejdsmarkedet. I dag lever 

han med konstante smerter og stærk me-

dicin. Et fantastisk spændende foredrag, 

super sej mand.

Tirsdag den 3. oktober
havde vi spis sammen med god mad fra 

Bondestuen i Brønderslev. Da vi havde 

spist hovedretten, kom der en sygeple-

jerske fra Sundhedshuset og fortalte lidt 

om hvilke muligheder vi har for hjælp som 

ældre. Bagefter spiste vi dessert, siden fi k 

vi brugt stemmerne til snak og sang. Afte-

nen sluttede vi af med kaff e og småkager. 

Dejligt med rigtig stort fremmøde.

To fl ittige damer knipler i Aktivitetscenteret

Spis sammen arrangementerne er polulære
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Fælles spisning i 
Harken Hallen.
Her henover vinterhalvåret, vil vi i 
Harken UGF, prøve at genoplive en 
gammel tradition med fælles spisning. 
Der vil i første omgang blive tale om 
4 fredage, hvor man kan mødes over 
noget lækkert mad, 
med efterfølgende 
kage med kaff e/

the. Bagefter er der 

mulighed for fri leg 

for børn og barnlige 

sjæle i hallen. An-

dre kan hygge vi-

dere i cafeteriet. Vi 

håber meget at den 

gamle tradition kan 

genoplives, da det 

efter sigende var 

noget mange syn-

tes var hyggeligt.

Dilettant i Harken Hallen.
En anden gammel tradition der for længe 

siden var et tilløbsstykke i Harken, var 

det årlige dilettantskuespil af lokale folk. 

Da der ikke i mange år har været opført 

dilettant i Harken, har foreningen lavet en 

aftale med Øster Hjermitslev Borgerfor-

ening. De turnerer en lille smule med 

deres stykke og vil gerne komme forbi 

os. Der er endnu ikke bestemt en dato, 

ligesom at der heller ikke endnu vides 

hvilket stykke der vil blive opført. Her 

håber vi også at der vil være en god 

opbakning. 
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Gadespejlet

Salon Else
Den 23. december 2017 takker Salon 
Else af efter mange år i Tårs, og ven-
der hjem til den nyrenoverede salon på 
Idrætsmarken i Hæstrup Mølleby, hvor 
hun kan træff es på tlf. 98 98 60 56 eller 

61 76 59 45.

Salonen i Bredgade 43 i Tårs overdra-

ger hun Dorte, som har arbejdet på Sa-

lon Else i 28 år.

Salonen i Tårs kommer derefter til at 

hedde Salon Klippestolen og har tlf. 98 

96 19 09. Else takker alle kunder og per-

sonale for de mange år i Tårs.

I dag bor Else og Kristian Ledet Larsen 

på Idrætsmarken 4. Else startede som 

frisør på Præstevej 3 i Hæstrup Mølleby 

i 1969 på meget lidt plads, indtil deres 

nye hus på Præstevej blev bygget.

I 1973 købte de den gamle ejendom på 

Idrætsmarken 4. Her blev bygget ny be-

boelse, og Else fi k en ny frisørsalon. For ca. 40 år siden købte 

de ejendommen Bredgade 43 i Tårs, og her startede Salon 

Else. 

Else vil gerne i haven og elsker frisk luft. De har også camping-

vogn på Svalereden Camping ved Sæby. Begge har interes-

ser i ”Odd Fellow Logen”. En ny tid starter for Kristian - fruen i 

huset er hjemme hver dag.

Kristian er smed og startede hjemme med produktion af stal-

dinventar, senere var han på Nestle. Hans hobby er gamle bi-

ler, samt en gammel traktor.

Det er dejligt igen at få en frisør i området, tidligere var der 3 

frisører.

Lokalbladet ønsker Salon Else velkomen hjem. 

Idrætsmarken 4  - billedefra 1973 

Motion i Poulstrup hallen for seniorer
Igennem fl ere år har en fl ok seniorer 

troligt været samlet i Vrejlev Hæstrup 

hallens (Poulstruphallen) motions-

center hver tirsdag kl. 10.00, for at 

benytte de mange maskiner. Det har 

været under ledelse af Edith Jess, 

som også har arrangeret besøg af en 

fysioterapeut fra Hjørring Kommune. 

Mange har haft glæde af denne ord-

ning, men nu takker Edith Jess af, og 

håber,  at der er andre der vil overtage 

ledelsen af dette. 

Har du lyst til at være ”nøgleholder” er 

du velkommen til at sende en mail til 

vrejlev.haestrup.hallen@gmail.com, 

så fi nder vi en løsning, så det fortsat 

kan være muligt at dyrke motion i fæl-

leskab med andre. 

Det kræver ingen specielle forkund-

skaber, for at være leder. 

Else er klar i salonen i Harken 

Kristian roder gerne med gamle biler 
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I 1957 købte Poul Pe-
dersen og Betty Ba-
kurowitz det lille hus på 
50 kvm. Tidligere havde 
de boet på Ålborgvej 
466 – nabo til Pouls for-
ældre, som boede i nr. 
464. Deres søn Thorkild 
kan huske, at de også 
har boet i Mejeribyen. 
Efter at familien blev  
udvidet med 3 drenge, 
blev der bygget en vin-
kel på huset. Der var 
ikke meget plads! De 2 
ældste drenge sov i en 
vinkel i stuen, der var 
et lille soveværelse og 
et endnu mindre køk-
ken – og toilet i gården. 
Om vinteren var der al-
tid frosne ruder, så Poul 
måtte starte dagen med 
at få tændt oliekaminen.
Almindelig vask til hver-
dag var fra vasken i 
køkkenet og bad fi k de når Betty havde 
vasket storvask, og der var tændt op 
under gruekedlen. Så kom zinkbaljen 
frem og alle kom i bad. 
I 1973 byggede familien et nyt hus på 
adressen med varme, toilet og bad – 
det var luksus!
Huset blev bygget af Koldbro Yder fra 
Rakkeby og snedker/tømrer var Svend 
Åge Larsen fra Hæstrup Maskinsned-
keri. El blev installeret af Ejgil fra 
Poulstrup. 
Poul arbejdede på Hæstrup Teglværk 
– også den dag, hvor hans far omkom 
ved en arbejdsulykke. Senere kom 
han til ”Stenberg” i Hjørring, herefter 
kom han til Hjørring kommune som 
fl iselægger og sidst hos Koldbro Yder.

Betty arbejdede som ”rejekælling” i Fi-
sken. Mogens fortalte, at når hun kom 
hjem, så lugtede hun rigtigt slemt (men 
pengene lugtede ikke ) 
Senere arbejdede hun på Gunderup-
lund i nogle år, da forsorgen havde den. 
Poul døde først,  og Betty døde senere 
– kun 63 år gammel.  
Poul og Betty havde 3 drenge – Thor-
kild som bor på Kløvermarken, sam-
men med Annelise. De har 3 piger – 
Lotte, Line og Stine og 7 børnebørn. 
Mogens bor i Vrå og har en søn, Claus, 
som har lovet Mogens, at han bliver far-
far inden jul. 
Jens og Gitte bor i Hjørring og har 2 
børn, hvor sønnen er kok på ”Lillehe-
den”. 

Mette og Jan Thomsen
I 1992 Købte Mette og Jan Thomsen 
Rønnovsholmsvej 7 – Hæstrup Møl-
leby. I 1997 byggede de ”høv-over” 
(en etage mere) på huset. Den gamle 
beboelse, fra de tidligere ejere, blev til 
garage og der blev lagt lidt mere jord 
til grunden, som de købte af Gunnar 
Helledie og senest har de købt jord af 
PMU.  
Jan er møbelpolstrer hos Karsten Lar-
sen i Vrå. Jan er udlært hos Karstens 
far Frode Larsen. Mette er ansat i Hjør-
ring kommune i omstillingen. Mette har 
tidligere været dagplejer, men fi k en 
arbejdsskade, hvor hun ødelagde skul-
deren. Mette er meget kreativ – maler 
billeder og støber i cement. Når hun 
skal slappe af, så passer hun haven. 
I familien er der 2 børn – Pernille, der 
læser i Aalborg. Hun har planer om 
at blive revisor. I sin fritid har hun sin 
egen hest. Nicolaj er i lære som auto-
polster hos Karsten Larsen. Når han 
skal på skole foregår det i Skive. 
Fritiden går med sysler på biler. De har 
begge gået i Vrejlev-Hæstrup - og Tårs 
skole. 
I familien har de også Bølle, en godt 
forkælet labrador retriever, som sover 
lige så længe som fruen i huset.

Rønnovsholmsvej 7 – Hæstrup Mølleby

Husene i Harken
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Husene i Harken

”Villa Håbet” – fra 1933
Her bor Kent og Lene Espersen, samt Lu-
kas Grum Schwensen. I familien er der 
yderligere 3 børn. 
Frederik Kjærsgaard Pedersen, der bor i 
Hirtshals
Victoria Grum Schwensen bor i Dalby på 
Sjælland og er 10 år gammel. Victoria kom-
mer på besøg i sine ferier og når hun har 
lyst. 
Patrich Winding Overgaard bor også i Dal-
by på Sjælland. Han læser til advokat og 
arbejder på kasino Copenhagen. Han har 
også været i Dubai og arbejdet på kasino i 
3 måned, hvor han tjente gode penge. 
Lukas går på Muldbjergskolen og elsker at 
lave fi lm, der lægges på YouTube. 
Kent arbejder ved fi rmaet ”Bring”, hvor han 
leverer pakker ud. Kent stammer fra Hjør-
ring og har gået på Muldbjergskolen.
Lene er født i Aalborg, men har boet det 
meste af sin barndom i Jyllinge på Sjæl-
land. I 4 år boede hun sammen med for-
ældre i Essen i Tyskland og har boet fl ere 
steder i Danmark og senest i Hirtshals. 
Hun har arbejdet 25 år i hjemmeplejen. 
Men hun er nu blevet uarbejdsdygtig pga. 
job og slidgigt. P.t. er hun i jobtræning hos 
Fynbo i Vrå, hvad hun er rigtig glad for. 
Familien har også 2 hunde. Gravhunden 
hedder Mango og en Papillong Mickey. De 
kan godt fortælle, når der kommer nogen 
gående på fortovet! 
Lene synes det er rigtig dejligt, når de unge 
kommer på besøg inde fra Gunderuplund. 
De er fl inke til, at spørge om hun har brug 

Rønnovsholmsvej 10 – Hæstrup Mølleby

for hjælp i haven. 
Lene og Kent er rigtig glade for at 
bo i Hæstrup Mølleby med fl inke 
naboer og en dejlig have. 

Lokalbladet ønsker Velkommen. 

Pv Sport 81 arrangerer juletræsfest 
i Poulstruphallen fredag den 1. de-
cember 2017 kl. 17.00 til 19.30
Årets juletræsfest byder på fl ere be-
givenheder. Fra 17.00 til 17.30 er det 

Juletræsfest med besøg af julemanden
muligt at tilmelde sig spisning. Der ser-
veres risengrød med smørklat og ka-
nelsukker, samt saftevand. Tilmelding 
skal ske gennem www.pv81.dk senest 
den 25. november.

Fra 17.30 til 19.30 er det muligt at møde julemanden, som tager 
imod ønsker og fotografering. Nisserne hjælper julemanden med 
uddeling af slikposer, og står for lidt nissesjov.
Klippeklisterbordene er veludstyrede, så der kan laves masser 
af julepynt. Der er en stor kasse med julepynt, du kan hjælpe 
med at pynte jule-
træet med. 
Indgang,  med el-
ler uden spisning, 
koster det samme, 
dog skal du huske at 
købe en billet til spis-
ning.
Det koster 25 kr. 

Lukas, Frederik, Victoria, Patrich og Lene Espersen
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Asylcenter Gunderuplund

Asylcenter Gunderuplund 
Den 1.7.2017 var det 2 år siden, at de første beboere kom 
til Gunderuplund. Det blev fejret den 20. juli med forskel-
lige indslag. 
Bl.a. var der stillet en fl ødebolle-maskine til rådighed – 
som beboerne var meget begejstret for. Og et vandbassin, 
hvor Allan (centerlederen) måtte en tur i baljen. Senere 
hygge med dejlig mad og vejret var perfekt. 
Vi har tidligere skrevet om, at Østfl øjen skulle renoveres. 
Dette arbejde er nu påbegyndt. 
Cai Erik Kjøller Andersen har mange aktiviteter i gang. 
F.eks. fotokonkurrencer for beboerne og husets venner. 
Han arrangerer også hver mandag en billardturnering i 
Cafe Hope på Gunderuplund, samt hygge og socialt sam-
vær. 
Cai Erik modtager gladeligt gamle computere, som han 
reparerer og gør klar til fl ygtningene. Der er efterhånden 
blevet en lang venteliste på computere, så afstanden til 
familierne i hjemlandet ikke er så lang – så kom gerne med 
jeres gamle  
Tirsdagspigerne har fået en ekstra hjælper – Kim-Philip 
Hejslet, Frederikshavn. Vi har hele sommeren spillet fl ere 
forskellige spil i haven om tirsdagen. Nu starter vores gå-
ture i nærområdet igen – efter gåturen hygger vi med spil 
i Cafeen. Det vigtigste er at vi er der og snakker med be-
boerne.
Beboerantallet har hidtil været på ca. 150. Men pga. omfl ytninger og lukninger 
af centre andre steder i Danmark, er vi nu oppe på ca. 190. De seneste beboere 
kommer bla. fra Sønderborg. 
Beboerne spiller fodbold og der er kommet nyt sand på vollybold-banen på Gun-
deruplund, og nogle af beboerne er med til fodbold i HUGF. 
Beboerne er meget hjælpsomme, når vi mangler en hjælpende hånd. Det er også 
godt for beboerne, at møde lokalbefolkningen i området og være ude af centeret. 
Nu er vi ved at lægge planer for juleaktiviter og måske vi kan få nogle timer i 
Harken-hallen. Ventetiden er lang 
Vi frivillige på Gunderuplund er rigtig glade for, at centeret har fået tilknyttet Line, 
der er  aktivitetsmedarbejder. Line er rigtig god til at skabe gode oplevelser for 
beboerne. Tiden kan godt blive lang – hvor tankerne og bekymringer kan fylde 
rigtig meget af dagen. 
Velkommen til Line. 

Poulstrup rideklub - Ridetur med heste - til ridelejr
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I rideklubben har vi, igennem sommeren, haft en del arran-
gementer.
Heriblandt vores ridelejr, som igen i år var et hit, både for 
store og for små.  
Desværre var vejret, i år, ikke helt med os, hvilket gjorde, 
at mange af vores planlagte aktiviteter blev afholdt mellem 
regnbygerne. 
Alle 20 børn ankom fredag formiddag, hvor programmet, fra 
start,stod på strigle-konkurrence i hold. Hestene/ponyerne 
blev gjort fi ne med både fl etninger og glimmer. Senere på 
dagen, havde vi en hyggelig stafet i ridehallen med hestene, 
og da aftensmaden var indtaget, blev den obligatoriske ring-

ridning afholdt, som er en tradition på ridelejren. 
Lørdag formiddag var der endnu en tradition på 
programmet,nemlig den årlige ridetur. Rideturen strakte sig, 
i år, over en 5 kilometers rute, hvor alle 19 heste var med på 
tur. Til eftermiddag skulle der ske noget for de ældre ryttere. 
De fi k lov til at låne travbanen ved fi skesøerne, hvor der her 
blev redet meget stærkt,hvilket var noget, som de ældre ryt-
tere virkelig syntes var en fornøjelse. Til aften, hvilket var den 
sidste aften, var ca. 50 mennesker samlet til en hyggelig fæl-
les spisning, hvilket også er en fast tradition på vores ridelejr. 
Inden der for alvor blev taget hul på vintersæsonen, havde vi 
en stor træningsdag, hvor vi havde hele 67 ryttere til start. Ar-
rangementet startede tidligt lørdag morgen og sluttede først 
til aften. Der var både dressur og spring konkurrencer, hvor 
der var præmier til de vindende ryttere. Udover dette, havde 

Nyt fra Poulstrup Rideklub

de mange fremmødte også mulighed for at vinde fl otte præ-
mier i vores store tombola. 
Denne dag var vejret heldigvis med os, hvilket var med til, 

at vi havde en rigtig hyggelig og læ-
rerig dag, hvor klubånden blev løf-
tet i fællesskab med hjælp fra både 
store og små. 
Som det sidste arrangement i år, 
har vi den 10/12-17 juleoptog, med 
ridetur igennem byen og konkurren-
ce med bedste udklædning.

- Signe Slotved Povlsen 

Bestyrelsesmedlem Poulstrup Rideklub

Sheila på Troika

Stafet uden heste - til ridelejr

Kamilla Smith - til træningsdag

Anaya på Freja til træningsdag
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I skrivende stund rusker efteråret godt i 
os, vinteren banker på døren og det er 
tid til at kigge tilbage på sommeren der 
gik.
Søndag den 18 juni holdt vi en forrygen-
de fødselsdag, ikke i super godt vejr, 
men sommeren taget i betragtning, så 
var vejret helt i top. Der var det sæd-
vanlige lykkehjul på pladsen og vores 
helt fantastiske sponsorer havde støttet 
os med et godt stort kontant beløb, så 
vi selv kunne indkøbe en masse dejlige 
gevinster, så børnene havde noget at 
spille om. Derudover var der arrangeret 
sækkeløb, æggeløb og fl ødebolle-ma-
skine-kast, så jo der var gang i den hele 
dagen. Var man ikke så interesseret i at 
deltage i diverse lege, så havde Sem-
ler Agro og vores lokale Guldagergård 
Entreprenør stillet lidt maskiner op, så 
der for alvor kunne sparkes dæk. Daniel 
som træner U5 i PV81 havde arrange-
ret fodboldturnering og spejderne bagte 
pandekager og snobrød, så dagen bød 
på lidt for enhver smag.

Festugen
Uge 34 bød på festuge hvor Børnenes 
Jord havde arrangeret sponsorcykelløb 
om torsdagen. Løbet gik over al forvent-
ning og med en deltagerliste der starte-
de fra 4 års alderen og sluttede omkring 
40 års alderen, må vi sige at det var et 
bredt felt vi havde på banen. Banen var 
omkring 1 kilometer lang og der blev 
virkeligt trådt i pedalerne for at skrabe 
penge sammen til børnenes jord, hvilket 
vi er utrolig taknemmelige for. Rasmus 
Hansen var en af de mere rutinerede 
cykelryttere som deltog og han cyklede 
uden tvivl fl est omgange på dagen, men 
vi må nok sige at mange af skolens ele-
ver virkelig holdt ham til ilden og gav 
den gas og jeg tror sjældent vi har set 
så meget sved på en dag. En stor tak 
til alle som støttede op omkring vores 
cykelløb – med den opbakning, kan vi 
helt sikkert love at vi gør det igen.

Fremtiden
Det sidste der skete før sommeren var 
slut, var at Vibs forlod Børnenes Jord. 
Hun havde tjent vores legeplads godt i 
rigtig mange år, nærmere bestemt 20 år, 
men nu var det slut. Cheftømreren på 
pladsen havde efterhånden svært ved 
at fi nde frisk træ til skruerne at bide i, så 
nu var det tid. Nu er hun væk og det har 

heldigvis været startskuddet til noget 
nyt og spændende, for nu er bestyrel-
sen for alvor gået i krig med at fi nde 
penge til en ny legeplads. I bestyrel-
sen har der længe været et ønske om 
at få skabt noget fornyelse på pladsen 
og med Vibs’ exit er det nu en tvungen 
nødvendighed. Vi har lidt forskellige 
planer vi går og arbejder med, men er 
der nogen der har lyst til at byde ind 
med ideer, skal de være meget vel-

Sommer på Børnenes Jord

komne, skriv endelige en besked på 
vores facebookside, vi er meget åbne 
for ideer. Vi vil gerne skabe en oase 
midt i byen med plads til alle genera-
tioner og alle typer lege. Her fra be-
styrelsen skal der lyde en stor tak for 
opbakningen i året der er gået, vi ser 
frem imod 2018, til nye arrangementer 
og endnu mere sjov og ballade.

Bestyrelsen 

Et udpluk af de mange fi ne gevinster i tombolaen

Cykelsponsorløb i festugen Vibs er væk fra legepladsen

Fremtidsplaner for Ministrup - Børnenes Jord
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Aldrig før har det været så vigtigt for os, der bor 
i de små landsbyer, at blive set og hørt af politi-
kerne. Efter lukning af den kommunale skole er 
friskolen heldigvis blomstret op. Den giver mas-
ser af liv i vores lille landsby, hvilket betyder, at 
vi stadig har et aktivt foreningsliv. Uden skoler 
og foreninger, ville det ende med en hel del spø-
gelsesbyer i kommunen. Hvem ville bosætte sig 
herude?
Tirsdag d. 21. november er der igen kommunal-
valg, og som optakt hertil havde en række fri-
skoler i Hjørring kommune (Poulstrup, Astrup, 
Skallerup, Hundelev og Vendsyssel) indkaldt til 
vælgermøde. Temaet var friskolernes betydning 
for de små landsbysamfund og bedre samar-
bejde mellem kommune og friskolerne/landsby-
samfundene. Temaet ramte tydeligvis plet, da 
mellem 250-300 interesserede og spørgelystne 
borgere dukkede op til vælgermødet i Astrup-
Sønderskov hallen.
På vegne af friskolerne bød Hans Peter Wolsing (tidligere 
bestyrelsesformand i Skallerup friskole) velkommen. Herefter 
overtog ordstyrer Jens Mathiasen styringen af aftenens be-
givenhed. Valgmødet blev afviklet som en paneldebat, hvor 
spidskandidaterne fra de inviterede partier på forhånd havde 
modtaget spørgsmål. Undervejs var der tid til at stille spørgs-
mål til panelet.
Spidskandidaterne var:
Arne Boelt (A), Michal Vajhøj (L), Jørgen Bing (SF), Lene B 
Sørensen (B), Per Møller (C), Dan Andersen (T), Per Hyldig 
(O), Henrik Jørgensen (V), Louise Bilde Hvelplund (Ø)
Som oftest ved valgmøder, som dette, var det begrænset 
med konkrete løfter fra politikernes side. Dog kunne man 
konstatere en bred opbakning til friskolerne og deres posi-

tive betydning for de små landsbysamfund de ligger i. 
De fl este i panelet udviste desuden velvillighed til et tæt-
tere samarbejde og blandt de konkrete forslag, som så 
dagens lys, var blandt andet muligheden for at trække på 
kommunens ekspertise i forhold til at søge fondsmidler 
hjem. Derudover også en række forslag til hvordan fol-
keskoler og friskoler kan udnytte hinandens resourcer.
Forud for vælgermødet havde Poulstrup Friskole og Bør-
nehus inviteret på fællesspisning hvor knap 50 deltagere 
dukkede op. Deltagerne bestod både af forældre og an-
satte på friskolen samt lokale borgere fra Poulstrup. Efter 
spisning kunne samtlige deltagere sætte sig ind i ”Store 
Klavs” – den nye, større, bus som friskolen netop har 
erhvervet sig. I Astrup sluttede ydeligere 10 Poulstrup-
folk sig til, så alt i alt var vi godt repræsenteret til væl-
germødet. 
Som Hans Peter Wolsing kommenterede i sin afslut-
tende bemærkning, så var det påfaldende, hvor bred 
politisk opbakning der nu er til friskolerne i Hjørring kom-
mune. Der var mange velmenende ord og intentitioner, 
men knap så mange konkrete løfter. Én garanti fi k vi dog 
med os hjem i form af Arne Boelt’s løfte om, at såfremt 
en friskole skulle bukke under i kommunen, så stiller han 
gerne op med bulldozere til at klare resten – så intet nyt 
under solen dér. 
Det store fremmøde og spørgelysten blandt tilhørerne 
har helt sikkert gjort indtryk på politikerne. Bestyrelser-
ne på friskolerne har aftalt at fortsætte samarbejdet og 
invitere politikerne til et opfølgningsmøde om et års tid 
med mulighed for at følge op på aftenens mange gode 
intentioner.  

Poulstrup Friskole og Børnehus inviterede til Fællesspisning og Vælgermøde

Der var god tilslutning af poulstrupborgere ved mødet i Astrup



Sognepræst Kirstine R.R. Rafn
Vrejlev Præstegård

Vrejlev Kirkevej 28 9760 Vrå
Tlf. 98 98 60 43
Kan kontaktes:

Mandag - torsdag  09.00 - 17.00
Fredag er fridag Mail: krr@km.dk

Kirkegårdskontoret

Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå

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

www.vh-kirker.dk 

Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen

Servicemedarbejder:
Inger Hansen

Menighedsrådet:
Formand:

Erik Kristensen
Hæstrupvej 101, 9800  Hjørring

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

Kirkegårdsleder:

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om 

lørdagen kl. 17.00 hos 
Margit Christensen 30 68 25 34
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I præstens fravær
Når jeres præst holder fri, kan sognepræsten i Tårs, Kirsten Munkholt 

kontaktes på telefon: 98 96 10 83, mail: KIMU@KM.DK
Følgende dage holder jeres præst fri:

7. - 10. december 2017
20. - 22. december 2017
26. - 29. december 2017

20. - 21. januar 2018
12. - 18. februar 2018

Fællesskabseftermiddage
Vintermånederne er over os, det er tiden hvor det er hyggeligt at sidde inden-

dørs og beskæftige sig med for eksempel håndarbejde, og mange af de ting der 
bliver fremstillet gør gavn hos folk, der lever under dårlige vilkår, så det er på 

alle måder en god gerning fredagsdamerne udfører
Mødedatoer for vores fredagseftermiddage er i denne vinter er: 

1. december.
5.januar 2018

2. februar 2018
2. marts 2018 

Alle dage klokken 14 i sognehuset og alle der har lyst er velkommen.
Da vi af naturlige årsager har mistet fl ere strikkere, kan vi godt bruge nogle 

fl ere, som har lyst til at deltage i fællesskabet. I kan bare møde op, vi har garn 
og stof på lager.  

Nyt fra Indre Mission
Fredag den 1. december kl. 19.30:

Advent møde hos Dorthe og Per Møller, Smedievejen 95
Fredag den 26. januar  kl. 19.30:

Møde hos Dorthe og Per Møller, Smedievejen 95
Fredag den 16. februar kl. 19.30:

Møde hos Dorthe og Per Møller, Smedievejen 95
Fredag den 16. marts kl. 19.30:

Møde hos Dorthe og Per Møller, Smedievejen 95

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

Konfi rmander
Så er årets konfi rmander gået i gang 
med undervisningen i præstegårdens 
konfi rmandstue. Vi har taget hul på en 
hel ny måde at lære om Gud og kristen-
dom. Vi bruger vores hænder og vores 
krop – mindst lige så meget som vi bru-
ger vores hoved.
Når I læser dette har vi været i gang i 
fl ere måneder, og i den tid har vi bla. 
arbejdet med mennesket, Gud, venner, 
familie, døden, treenigheden og meget 
mere.
Vi laver forskellige ting med vores hæn-
der mens vi undervises og drøfter de 
forskellige emner.
Mange af de ting, vi fremstiller kan ses 
ved vores helt egen højmesse til marts 
2018 – så hold øje med Lokalbladet, kir-
kens hjemmeside m.v., så I ikke går glip 
af vores fl ittige aktiviteter.

10 elever fra 3. klasse på Poulstrup Friskole har del-
taget i minikonfi rmandundervisningen i år – og ikke 
mindst i den efterfølgende gudstjeneste.
Vi mødtes i sognehuset fredag d. 22/9 kl. 12.00 og 
var samlet indtil lørdag d. 23/9 kl. 12.00. I 24 timer 
har vi forberedt os på gudstjenesten søndag d. 24/9 
og lært om Gud og kristendom. Årets tema var Mo-
ses. Og tiden er ikke bare gået med at øve skuespil 
og sange om Moses, men også med at lave T-shirt, 
som vi havde på til gudstjenesten. Vi har ”tegnet” 

frøer med fl yden-
de stearin, malet 
på krympeplast, 
lavet fi sk, malet 
malerier, været 
på natløb på kir-
kegården og ikke 
mindst overnattet 
i kirken.
24 interessante 
og spændende ti-
mer, som Vrejlev 
kirke gentager 

Minikonfi rmander 2017

med næste 3. klasse. For minikon-
fi rmandundervisning kan man jo kun 
være med til, hvis man går i 3. klasse. 
Vi glæder os allerede til at være sam-
men med næste hold minikonfi rmander, 
for vi har haft sådan en god oplevelse 
med dette års hold.

Konfi rmandholdet 2017-2018 fotograferet 
ved undervisningsstart i september 2017 



Opslagstavler
Konfi rmanderne er i gang med at lave 
opslagstavler. Vi har talt en del om 
venner og familie og de bånd, der bin-
der os sammen. Tavlerne er et sym-
bol på alt det, vi har talt om. For selv 

om man godt kan bruge knappenåle, 
har tavlerne en lang elastik viklet om, 
så man kan sætte billeder og andet 
ind under elastikken. Elastikken er 
symbolet på de bånd, der binder os 
sammen på kryds og tværs af alder 

og familierelationer og venskaber. 
Konfi rmanderne skriver et citat på de-
res egen tavle, som betyder noget for 
dem. Og det er mit håb, at de bruger 
dem og kigger på dem og tænker over 
deres relationer og bånd i tilværelsen.
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Nyt fra sognepræsten

MANGE TAK
For alle jeres venlige donationer af værktøj. Tak til alle de, 
der ringede efter mig og som selv kom forbi præstegården 
og satte noget af på trappen.
Konfi rmandstuen er nu velforsynet med værktøj – mange 
tak til jer alle.

Vi mangler…
Vi modtager fortsat følgende ting – med stor tak:
• Middagstallerkner
• Frokosttallerkner
• Underkopper
• Kopper
• Fade
• Snapseglas på fod
• Portvinsglas på fod
• Gamle grammofonplader (vinyl)
• Serveringsbakker
• Neglelak (også rester)
• Fotorammer (med træramme)
• Servietter med motiv.
Hvis I kan undvære noget af ovenstående må I meget 
gerne tage det med i kirke om søndagen – eller ringe 
til præsten 98 98 60 43, der gerne kommer og henter.

På forhånd tusind tak for 
jeres venlige hjælp.

Al værktøjet skal bruges til konfi rmandundervis-
ningen. Vi skal lave kors af gammel elektroniks-
krot. Hvis vi vil adskille mobiltelefoner, gamle 
videomaskiner og kasserede PS3, skal vi bruge 
værktøj. Og det har vi nu heldigvis til rådighed.
Andet steds kan I læse om, hvad vi stadig 
mangler i konfi rmandstuen, og hvis I kan und-
være noget – tager vi med tak imod.
Service skal limes sammen til fx ”urtehave”. 
Messingtråd skal blive til hjerter og æg, som 
skal pyntes. Grammofonplader skal blive til 
skåle og serveringsbakker skal dekoreres.
Konfi rmandundervisningen er meget præget af, 
at de unge mennesker skal bruge deres krop og 
hænder meget, meget mere. Ikke fordi de ikke 
skal tænke, men man tænker så godt, når hæn-
derne er beskæftiget med noget. Og talegaver-
ne bruges fl ittigere til drøftelser om et emne, når 
man samtidig har hænderne dybt begravet i en 

praktisk opgave.
Men uden jeres hjælp 
og venlige donationer 
går det ikke. Derfor tak-
ker vi for alt det, vi har 
fået og anmoder endnu 
en gang om, at I kigger 
i skabe og skuff er – om 
der er noget I kan und-
være.

Hvad laver konfi rmanderne egentlig med alt det, der er samlet ind?

Der arbejdes kon-
centreret i konfi r-
mandstuen
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Vi siger tilykke  til:

Viktor Rohde Rasmussen
Døbt i Vrejlev kirke 
den 26. august 2017

Johanne Lagergaard Lund
Døbt i Vrejlev kirke 
den 26. august 2017

Valdemar von Arenstorff  Rittig 

Christensen

Døbt i Vrejlev kirke 

den 27. august 2017

Lonnie June Nættermann Prause

Døbt i Vrejlev kirke den 

8. oktober 2017

Sander Oskar Engholm Skov

Døbt i Vrejlev kirke den

15. oktober 2017

Alba Marie Else Normann Jensen

Døbt i Vrejlev kirke 22. oktober 

2017

Noah Christian Normann Jensen

Døbt i Vrejlev kirke 22. oktober 

2017

Vi har sagt farvel til:

Inger Larsen

Bisat fra Ørum kirke den 29. juli 

2017

Ingrid Marie Frederiksen

Bisat fra Vrejlev kirke 

den 19. september 2017

Freddy Østergaard Peersen

Bisat fra Vrejlev kirke 

den 20. september 2017

Susanne Boelt Jørgensen

Bisat fra Hæstrup kirke 

den 28. september 2017

Dåbsgudstjenester i 2018
Så er datoerne fastsat for vores fi re årlige dåbsgudstjenester:

Lørdag den 24. februar 2018 kl. 10.30 i Hæstrup kirke
Lørdag den 26. maj 2018 kl. 10.30 (kirke endnu ikke fastsat)

Lørdag den 25. august 2018 kl. 10.30 (kirke endnu ikke bestemt)
Lørdag den 24. november 2018 kl. 10.30 (kirke endnu ikke fastsat)

I lighed med tidligere år bestemmes kirken - enten Vrejlev eller Hæstrup - 

af det dåbspar, der først bestiller dåb.

Juleafslutning for dagplejebørnene
Tirsdag den 12. december, kl. 10.00

 ”juler” vi for alle børn i dagplejealderen i Vrejlev kirke. Vi synger og danser, 

hopper og kaster med ærteposer, rasler med rasleæg – og hører æslet Nol 

fortælle om den gang Jesus blev født og meget, meget mere.

Vi hygger os rigtig meget og har det sjovt. 

Kom og vær med og giv dagplejebørnene en dejlig juleafslutning i kirken. Tag 

endelig barnebarnet eller egne børn med – de behøver ikke være dagpleje-

børn hos de lokale dagplejemødre. Vi vil gerne give alle børn i den alder en 

hyggelig og sjov oplevelse.
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Morgensang

Vi fortsætter traditionen med morgen-
sang og morgenkaff e:

Tirsdag den 5. december 2017, 

tirsdag den 9. januar 2018, 

tirsdag den 6. februar 2018 og 

sæsonafslutning tirsdag den 6. 

marts 2018.

Vi begynder i Vrejlev kirke kl. 8.30 

med læsninger fra Biblen, salmesang 

og lidt beskrivelse af salmerne eller 

salmedigterne. Og efter ca. ½ time 

samles vi i sognehuset til en god kop 

kaff e med rundstykker til – og ikke 

mindst hinandens gode og hyggelige 

selskab.

Kom og vær med – det er rigtig hyg-

geligt – og i øvrigt en dejlig måde at 

starte dagen på.

Inden skolebørnene går på juleferie ple-

jer de at slutte første halvdel af skoleåret 

af i kirken. Og i år er ingen undtagelse. 

Onsdag d. 20/12 starter eleverne fra Fri-

skolen et lille fakkeloptog fra skolen mod 

kirken. De ankommer ca. kl. 8.20 og del-

tager i dagens første fejring af juleferien.

Vi holder en kort gudstjeneste – der 

selvfølgelig handler om jul – synger de 

bedste julesange og julesalmer og lader 

op til de dejlige fridage, som ligger foran 

os.

Vi vil meget gerne invitere alle interes-

serede med denne morgen, kom og op-

lev den dejlige stemning, når mere end 

200 skoleelever, børn fra børnehuset og 

lærere glæder sig til juleferien, til at sove 

længe, til ikke at lave lektier – og måske 

også lidt til at få julegaver…

Juleafslutning for Poulstrup Friskole 
og børnehus i Vrejlev kirke

Billeder fra julegudstjenesten for skole og 
børnehave i 2016.
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Skole-kirkekor/juniorkor - spirekor

Nyt fra organisten

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

Juniorkor
Juniorkor er også et gratis tilbud til sangglade piger og 
drenge fra 3. klasse og opefter
Det skal være sjov at synge i kor, så sangglæden er i 
fokus.
Her arbejder vi med en god og sund sangteknik, vi syn-
ger fl erstemmigt, vi lærer mere om noder og rytmer.
Koret vil også medvirke ved gudstjenester og arrange-
menter i kirken og på skolen.
Du behøver ikke tilmelde dig - bare mød op.
Børn på skolen får besked, men går du ikke på friskolen 

Kunne du tænke dig at synge i kor?
Koret øver hver tirsdag aften i Sognehuset fra kl. 19.30 til 21.45 kun 
afbrudt af en kaff epause, hvor menighedsrådet giver kaff e og en oste-
mad.
Koret medvirker til egne koncerter, gudstjenester, kirkelige arrange-
menter og sangaftner, - det er så dejligt at få brugt de sange vi har lært.
Nye medlemmer er altid velkommne og har du lyst til at være med, er 
du velkomne til at kontakte mig på  tlf. 98 88 78 81 eller 30 12 90 81
Venlig hilsen Organist Lene Rom Frederiksen 

og har lyst og mulighed for at være med kan du kontakte orga-
nist og korleder: 
Lene Rom Frederiksen
Tlf. nr. 98 88 78 81/30 12 90 81  lenerom@mail.dk

Børn kan synge før de kan tale og 
”danse” før de kan gå. 
Leg og musik er en dejlig måde at være 
sammen med sit barn på, og børnene 
opfatter hurtigt lyden og stemningen i 
sangen. 
Vi synger, danser og vugger salmernes 
stemning ind i de små, som oplever 
med alle sanser. Vi lytter til musik, 
puster sæbebobler og leger med ra-
sleæg og farvestrålende tørklæder.
Vi mødes torsdage i Vrejlev kirke kl. 
10.00, hvor vi synger, leger og danser 
30-40 minutter. Herefter går vi over i 
sognehuset og drikker kaff e.
Det koster ikke noget at være med. 
Babysalmesangen ledes af organist 
og sognepræst.

Hvis du vil vide mere er du velkommen 
til at kontakte:
Organist: Lene Rom Frederik-
sen. Tlf. nr. 98887881 - 30129081
Vi mødes i kirken hver torsdag kl. 10. 
1. gang torsdag d. 18. januar 2018

Venlig hilsen Lene (organist)

Babysalmesang
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Søndag den 25. februar 2018, kl. 10.30 samles 
alle friske børn til årets sjoveste gudstjeneste…
Gud & Guf gudstjenesterne er nemlig en rigtig 
sjov gudstjeneste på en helt anderledes måde. 
Ved gudstjenestens start får alle børn udleveret 
en tom slikpose…
Vi synger og beder Fadervor og hører historie 
fra Biblen, helt som man plejer. Men til netop 
denne gudstjeneste sker der noget særligt. For 
vi kommer op af kirkebænkene og bevæger os 
rundt i hele kirken, mens vi leger og løser op-
gaver.
Og for hver eneste opgave, vi løser – får vi et 
stykke slik i slikposen. Netop til denne gudstje-
neste er der søndagsslik, som man kan tage 
med sig hjem og hygge sig videre med, efter en 
sjov times tid i kirken.
Hvis I ikke har små børn, kan I måske låne 
nogle børnebørn eller naboens. Og hvis I har 
børn, så kom endelig i kirke og oplev glæden 
ved leg og bibelhistorie – og ikke mindst den 
glæde børnene viser, når de hygger sig med 
historier fra Biblen fortalt i børnehøjde.

Juleafslutning for børnehaven i Hæstrup kirke
Onsdag den 6. december, kl. 10.00 glæder Nol sig meget til at tage imod alle børn 
og barnlige sjæle i den hyggelige Hæstrup kirke. 
Nol er en hyggelig – og lidt fræk fyr – som gerne vil fortælle om den gang han 
red med den tykke dame på ryggen en meget, meget lang tur – helt til Betlehem.
Vi hygger os med sjove julesange og med Nols fortælling – og det er ikke bare for 
børn. Alle er meget velkommen til at være med til at give børnehavebørnene en 
dejlig oplevelse – og måske selv få et lille pusterum i juletravlheden.

Gud & Guf

Billederne er fra ”Gud og Guf” i 
maj 2017 i Vrejlev kirke
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De 9 læsninger
Vi holder en særlig aftengudstjeneste 3. søndag 
i advent – ”De 9 læsninger” er altid en rigtig hyg-
gelig aften og i år er det søndag den 17. decem-
ber, kl. 19.00 i Vrejlev kirke.
Denne hyggelige aften vil 9 fra vores dygtige kor 
stå for læsningerne fra Bibelen. Koret synger for 
os – og vi skal selvfølgelig selv synge med på 
nogle af de dejlige julesalmer og –sange. 
Aftenen er meget stemningsfuld med mange le-
vende lys i det smukke kirkerum. Og der er en 
helt særlig stemning, når lokale sognebørn står 
for gudstjenesten. Efter gudstjenesten vil vi ger-
ne hygge lidt videre med en kop kaff e og en jule-

småkage – og gode venner og naboers selskab.

Midt i december måned kan der nok være brug 

for at sidde stille og lade roen falde på. Vi har 

hver især så travlt med alle mulige gøremål op 

mod jul, derfor tilbyder vi en meget afslappet, 

rolig og stemningsfuld aften, hvor sindene kan 

”falde lidt ned” og vi alle kan få en tiltrængt pause 

i juleforberedelserne.

Tirsdag d. 27. februar kl. 19.00
Vi synger lyset ind i vintermørket.

Vi møder Holger Lissners smukke tekst, synger gode 

vintersange og -salmer. Synger f.eks med på:

Gi’ os lyset tilbage.

Efter kaff en er der, som sædvanligt, ønskekoncert.

Sangaften i Præstegården

Julehjælp
Det er muligt at søge julehjælp ved Vrejlev og Hæstrup sogne. Eneste 

krav er, at man bor i et af sognene og  ikke selv har midler til at holde 

jul. Julehjælpen består af en købmandskurv, der kan lette økonomien 

lidt.

Julehjælp søges hos præsten og alle henvendelser behandles fortrol-

igt. Ansøgning om julehjælp med angivelse af husstandens størrelse 

(antal personer – om der er børn og deres alder) og hvorvidt man 

ønsker and eller fl æskesteg, skal være præsten i hænde senest den 
16. december 2016.
Alle ansøgere får svar senest den 19. december og købmandskur-
ven kan afhentes på præstegården – eller præsten kan levere den på 
adressen - den 23. december.

Sangaften holdes i Præstegårdens konfi rmandstue - Vrejlev 
Kirkevej 28, 9760 Vrå
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Syng julen ind i Hæstrup 
kirke 
Den første søndag i advent – 3. decem-
ber – synger vi julen ind i Hæstrup kirke kl. 
19.00. Det er blevet en tradition, som hvert 
år trækker mange til. Vi plejer at have næ-
sten fuldt hus denne aften, som afsluttes 
med glögg og æbleskiver.
Samtidig modtager vi lyset fra fødselskir-
ken i Betlehem, som sendes ud i verden 
til glæde for alle. Lyset ankommer til en 
næsten mørk kirke, hvor vi sidder og lytter 
til dejlig musik fra Lene og orglet. Vores 
spejdere kommer med lyset, og alle - som 
har lyst - er med til at tænde alterlysene og 
derefter lysene i bænkerækkerne hele ve-
jen ned gennem kirken, så vi til sidst sidder 
i en dejlig, varmt oplyst kirke. Lyset bræn-
der hele aftenen og alle kan medbringe lys 
eller lygte og få Betlehemsfl ammen med 
hjem. Skulle man have glemt et lys eller 
en lygte, kan man for få kroner købe et lys 
i kirken.
Når lyset er tændt vil vi synge mange af de 
kendte og dejlige julesange og julesalmer, 
høre en god historie og nyde den meget 
smukke kirke. Efter en times tid er det tid 
til glögg (eller sodavand) og lune æbleski-
ver og en god snak med venner, familie 
og naboer.
Betlehemslyset brænder i Vrejlev kirke helt 
frem til 1. juledag. Så man har mulighed 
for at få ”en afl ægger”, hvis har glemt at 
få én med eller hvis man ikke kan deltage 
den 3. december. Man skal blot henvende 
sig til kirkegårdens personale, der vil være 
behjælpelig.

Familie på farten
Menighedsrådet arrangerer et spændende foredrag torsdag den 
1. marts kl. 19.00. Det er endnu ikke endeligt vedtaget hvor fore-
draget holdes, men spændende bliver det, at høre om Helges 
lange vandring fra Nordkap.
Helge lovede at gå hjem fra Nordkap, hvis naboen holdt op med 
at ryge...Naboen blev røgfri - og Helge på 69 år snørede vandre-
støvlerne...På 73 dage gik han 3500 kilometer fra Nordkap hjem til 
Give...Undervejs var Anne Grethe i den gamle Landcruiser hans 
uundværlige støtteteam...Foredraget er ikke bare en palet af smuk 
natur og spændende 
mennesker...- men 
også en varm fortæl-
ling om, at når to står 
sammen, så bliver 
det umulige muligt...- 
også at samle over 
160.000 kroner ind 
til Kræftens Bekæm-
pelse.
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Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup

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

          Syng julen ind, Æbleskiver  
           og gløgg

  6. december 10.00 Kirstine Rafn
          Børnehavens julegudstjeneste

10. december 2 s.i.advent 09.00 Lisa Bremer

17. december 3 s. i advent 19.00 Kirstine Rafn
           De 9 læsninger - kaff e 

20. december 15.s.e.trin. 08.00 Kirstine Rafn
          Friskolens juleafslutning

24. december Juleaften 10.30 Kirstine Rafn

24. december Juleaften 14.00 Kirstine Rafn 15.30 Kirstine Rafn

25. december Juledag 10.30 Kirstine Rafn

26. december 2. juledag 09.00 Lisa Bremer

31. december Julesøndag 14.00 Lisa Bremer

Januar
 1. januar Nytårsdag 16.00 Kirstine Rafn

          Kaff e og kransekage
14.00 Kirstine Rafn
          Kaff e og kransekage

  7. januar 1.s.e.h.3.k 10.30 Kirstine Rafn

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

21. januar s.s.e.h.3.k 09.00 Lisa Bremer

28. janur Septuagesima 10.30 Kirstine Rafn

Februar

 4. februar Seksagesima 10.30 Kirstine Rafn

11. februar Fastelavn 10.30 Kirstine Rafn

18. februar 1.s.i fasten 09.00 Kirsten Munkholt

24. februar 10.30 Kirstine Rafn 
          Dåbsgudstjeneste

25. februar 2.s.i fasten 10.30 Kirstine Rafn
          Gud & Guf - børnegudstjeneste

Marts
4. marts 3.s.i fasten 19.00 Kirstine Rafn

         Aftengudstjeneste m vin og chips

Gudstjenestelisten

Vi  ønsker alle en 
rigtig glædelig jul 
og et godt nytår. 
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Spejdernes Lejr 2017
Poulstrup Gruppes 
junior og trop spej-
dere var fra den 
22/7-30/7  med på 
Danmarks største 
spejderlejr, Spejder-
nes Lejr 2017, i Søn-
derborg. Her var vi 37.000 spejdere 
samlet fra alle korps og fl ere lande 
verden over. Vi var 8 spejdere og 3 
ledere afsted fra Poulstrup. Her er en 
dagbog som beskriver nogle af de op-
levelser vi havde på SL2017.
Lørdag formiddag skulle Lisbet, Signe, 
Cecilie og Signe mødes i spejderhu-
set, hvor Bente Worm skulle køre med 
os til Spejdernes lejr 2017 – det var 
en tur fyldt med sommerfugle i maven. 
Vi skulle bo i Sandslottet i underlejren 
Slottet sammen med de andre spej-
dere fra Vest Vendsyssel Distrikt. Om 
fredagen var Mette og May Britt kørt 
med deres børn i forvejen, sammen 
med alt bagagen. Da vi kom derned 
havde de sat vores telte op og vi fi k i 
løbet af dagen gravet ud til bålplads, 
fi k bygget spisebord, vi fi k gravet fedt-
fælde, mens vi prøvede at fordøje alle 
de forskellige spændende indtryk man 
får på sådan en stor spejderlejr!
Søndag skulle fl amingoerne (den 
ældste patrulje i troppen) på Sønder-
borg slot, hvor vi skulle lave forskel-
lige poster, om Sønderborgs historie. 
På en af posterne skulle vi se om, vi 
var gode nok til at komme i militæret 
i år 1864. Det regnede voldsomt og 
der var helt vildt mudret! Vi skulle bl.a. 
ned og kravle på jorden under et net, 
lærte at marchere korrekt og kaste 
med falske granater. Ormene (den 
yngste patrulje i troppen) skulle ud til 
Dybbøl Mølle, hvor slaget ved Dybbøl 
havde fundet sted og der skulle vi ud 
på et løb med en masse poster som 
omhandlede salget ved Dybbøl. 
Da vi kom tilbage havde vi fået gravet 
”voldgrav” rundt om vores lejrplads. 
Vi havde lejr nede i en lavning, så alt 
vandet ville have oversvømmet vo-
res lejrplads, hvis ikke vi havde fået 
gravet ”voldgraven”. Heldigvis havde 
vores søde naboer været opmærk-
somme, og havde gravet det meste 
rundt om! 
Eftermiddagen brugte vi på at se Knu-

Amanda som ridder sammen med 
sit hold

Åbningslejrbålet

Flamingoerne i fuld gang med legen 
Slurp

Spejderne sammen med 2 irske 
spejdere i det internationale telt

Signe i fuld gang med irsk folkedans
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depladsen og om aftenen var vi til det sto-
re åbningslejrbål, hvor alle 37.000 spej-
dere var samlet – det var helt fantastisk! 
Mandag var ”Rejsedag” som var et fast 
element for alle spejderne på skift i hver 
underlejr. Temaet var ”KulturSpejd” denne 
dag.  Vi var delt efter alder, så Ormene 
kom på et hold mens Flamingoerne var på 
et andet. Vi lavede en masse forskellige 
ting som fx at lege med kridtsten, der var 
fragtet hele vejen fra Canada, og lavede 
en transportkasse til en meget skrøbelig 
vandballon, som skulle kastes ned fra 2 
meters højde - det var rigtig sjovt det hele, 
og vi var bl.a. på hold med tropper fra Nor-
ge og Mexico. Om aftenen havde Ormene 
endda de norske piger på besøg til lejrbål, 
imens var Flamingoerne afsted til Unge-
event sammen med alle lejrens spejdere 
på over 13 år. 
Tirsdag formiddag stod i søspejdernes 
tegn – Ormene skulle afsted for at bygge 
deres egen tømmerfl åde, hvilket de kla-
rede til UG, eftersom de også var ude at 
sejle på den, helt uden den sank.. Flamin-
goerne skulle ud at sejle i kølbåde sam-
men med 17 andre spejdere – her blev de 
oplært af en rigtig sømand og prøvede 
kræfter med at være ”matroser” på så-
dan et storskib..
Eftermiddagen og aftenen gik med at se 
lejren og nyde lejrlivet. Vi var bl.a. inde i 
det internationale spejdertelt, hvor Signe, 
Lærke og Cecilie prøvede kræfter med 
irsk folkedans. 
Onsdag var underlejrdag – dermed var 
vi alle samlet fra hele Sandslottet om ak-
tiviteter og solen skinnede! Dagen blev 
kaldt Synnerjysk Daw, og dermed 
skulle vi spejdere også prøve kræfter 
med nogle af de sønderjyske traditio-
ner – selvfølgelig på spejdermanér! Vi 
skulle have ringridningskonkurrence, 
hvor vi selv skulle bygge vores egen 
hest i rafter. Vi blev blandet på kryds 
og tværs af grupperne, så det var sjovt 
at arbejde sammen med andre, end 
dem lige fra Poulstrup Gruppe. Vi var 
mange hold, og da alle havde bygget 
deres hest, skulle vi konkurrere mod 
hinanden. 
Vi lavede Snysk til aftensmad som bestod af noget 
kartoff el i mælkesovs med ringriderpølser til. Efter af-

tensmaden var der sønderjysk kagebord i Sandslottet, 

hvor vi alle havde lavet en form for kage, vi havde bagt 

pandekager, som blev serveret på kagebordet, så alle 

kunne smage. 

Torsdag var der atter rejsedag med temaet ”Scispejd”. 

Fuld gang i ringriderkonkurrencen

Vores lille indgangsportal kunne også bruges til boldspil...

Så skal bilen løftes

Spejdernes udgave af Storebæltsbroen

Fjollede Poulstrup piger foran 
”Spejder-Limfjords-tunnelen”

Samarbejdet kom på 
prøve til ScoutPardy.
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Denne dag skulle vi sky-
de fl asker afsted mod en 
kurv med vand og hånd-
pumpe, vi lavede strøm 
ved hjælp af kun en kar-
toff el og løftede også en 
bil med rafter og talje-
træk! Rigtig spændende 
og lærerig dag.
Om aftenen var der 
ScoutPardy – som var 
en spejderudgave af 
Jeopardy. Her dystede 
vi Orme og Flamingoer 
sammen mod andre 
hold. Vi skulle vælge et 
emne, og herefter vælge 
antal point vi ville prøve. 
Vi blev udfordret med at 
skulle lave en trifl i, hvor 
Helena tabte et helt glas 
syltetøj ned i retten, så det mente dom-
meren ikke kunne godkendes. Amanda 
fi k malet det danske fl ag i hovedet med 
tomatsovs, Signe A. og Helena havde 
hænderne nede i en meget mystisk 
suppe for at fi nde fi gurer og vi lavede 
en masse andre sjove udfordringer!
På vej derover skulle vi i gennem Ål-
borgkvarteret, som havde lavet deres 
egen Limfjordstunnel i rafter (helt uden 
kø!).
Fredag havde alle vist set lidt frem til 
– her skulle vi i svømmehal = vi kunne 
blive vasket! Vi lagde ud med at tage 
bussen ind til svømmehallen, hvor vi 
havde ca. en times tid i vandet. 
Herefter tog vi bussen, men forsatte 
med ind til centrum af Sønderborg, 
hvor vi spiste middagsmad og legede 
lidt turister, og så de fl otte udstillin-
ger de havde lavet i forbindelse med 
SL2017 inde i byen. 
Om aftenen skulle Signe og Helena af-
sted på lejrens vildeste natløb, Adven-
ture X, som var for de ældste spejdere. 
Imens de knoklede på løb var Ormene 
og Lisbet afsted til Børne-event som 
var fi lmaften på storskærm ved sce-
nen, her blev der storhygget med slik 
og chips! 
Lørdag formiddag fi k de 2 natløbspi-
ger lov til at sove ud, mens Ormene 
og Lisbet byggede en NØRD kædere-
aktionsmaksine! Her skulle vi lave en 
kædereaktion med en masse forskel-
lige ting og sager, som til sidst skulle 
få en klokke til at ringe – det lykkedes 

lige med nød og næppe! Bagefter fi k vi 
middagsmad og gik så op på Knude-
pladsen en sidste gang, hvor vi gjorde 
de sidste indkøb, og var oppe i den 
store sko, som er SL2017 vartegn ud 
fra temaet ”Vi sætte spor..” 
Eftermiddagen blev brugt på at pakke 

lejren ned og om aftenen drog vi afsted 
mod det store afslutningslejrbål, hvor 
alle sammen igen var samlet til et godt 
show og lejrbål – her kom man nemt til 
at tænke på hvordan ugen var fl øjet af-
sted og fi k fordøjet lidt af de mange op-
levelser man nu havde med i bagagen!

Lejrbålshygge

Klar til fi lmaften

Fuld koncentration om kæde-

reaktionsmaskinen

Foran skoen...

Oppe i skoen
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Sov med Klumpfi sken 
Fra fredag d. 18/8 til lørdag d. 19/8 
var Poulstrup Gruppe afsted til over-
natning på Nordsøen Oceanarium! 
Endnu engang var det et kæmpe hit 
for alle spejderne, hvor vi både var 
ude på løb, fi k set fi skenes madkøk-
ken, hvor vi skar sild ud til fi skefoder, 
som vi så senere skulle fodre fi skene 
i Oceanariet med, og vi faldt i søvn få 
meter fra Ocenariet, hvor vi kunne se 
klumpfi sken svømme stille rundt! 

Bæver- og Ulveløb 
Lørdag d. 30. september var Bæverne og 
Ulvene afsted på løb i Bagterp Plantage. 
Et løb hvor alle gruppens yngste spejdere 
var super seje, og bare sprang ud i alle de 
udfordringer der blev dem stillet!

Der fi skes efter krabber

Der bliver skåret fi skemad Fælles billede med diplomer foran Oceanariet
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Høgsted Byskraa
Til at organisere det nødvendige sam-
arbejde i de lidt større landsbyer, dan-
nede gårdmændene et lav, hvis leder 
var ”oldermanden” eller ”grandefoge-
den”, som han kaldes her i Jylland, for-
di bymændene her kaldtes ”grander”. 
Hvervet som ”grandefoged” gik på om-
gang blandt byens gårdmænd, et år ad 
gangen. Var det en dygtig mand kunne 
han være ”grandefoged” i en længere 
årrække.
Sager, der berørte alle gårdmændene 
i byen, blev forhandlet på et ”gran-
destævne”, hvor alle byens gårdmænd 
havde pligt til at møde. Udeblev man 
fra et møde uden lovlig grund, blev 
man dømt til at betale en bøde. Om 
sommeren holdtes der ofte møde efter 
kirketid og de var aftalte, mødte man 
ikke op blev man noteret for en bøde, 
der ofte blev betalt på stedet med 
hjemmebryg, hvilket kunne resultere i 
skænderier eller slagsmål, selv om det 
var forbudt, men dengang var der også 
love, der hurtigt gik i glemmebogen.
Reglerne, man styrede landsbyen ef-
ter, var sommetider nedskrevet, men 
mange steder klarede man sig med 
uskrevne regler. Man var dengang 
øvet i at huske. Retssager røber ofte 
en forbavsende hukommelse hos vid-
nerne f.eks. om bortkomne husdyr og 
lignende. Det var nyttigt, fordi hoved-
reglen før landboreformen var, at alt 
skulle helst være, som det altid havde 
været. Det var et praktisk princip, så 

længe befolkningen ikke voksede og 
teknikken ændrede sig meget lang-
somt.
Alligevel var der meget at forhandle 
om, for også dengang var vejret skif-
tende, og det var ikke altid let at blive 
enige om, hvornår man skulle tage fat 
på at så eller høste og slet ikke, hvor-
når høsten skulle være endt, for så 
blev alle led lukket op, og alle byens 
husdyr havde lov til at gå rundt på hele 
byens markareal for at æde det friske 
græs i stubmarkerne. Så gav køerne 
mere og bedre mælk og det smør, der 
blev kærnet heraf, kunne, når det blev 
saltet godt, holde sig i lang tid.  
For Høgsteds vedkommende har 
man været så heldig, at den gamle 
”Byskraa” har været opbevaret på 
Vrejlev Kloster, og i dag opbevares den 
på Landsarkivet i Viborg. En ”Skraa” 
var fra gammel tid et stykke skind el-
ler et stykke pergament, en ”Byskraa” 
var en landsbys nedskrevne vedtæg-
ter, der skulle danne grundlag for ord-
nede forhold i landsbyen. De skriftlige 
vedtægter dukkede frem i slutningen 
af 1600 tallet og i løbet af 1700 tallet. 
Høgsted byskraa er fra 1685 og er der-
med en af de ældste. 
Langt den overvejende del af land-
brugsproduktionen fandt, før de store 
landbrugsreformer i slutningen af 
1700 tallet, sted i landets landsbyer, 
hvor bønderne dyrkede agerjorden i 
fællesskab og udnyttede græsnings-

mulighederne til produktion og opdræt 
af kreaturer. Alt blev organiseret in-
den for rammerne af dyrkningsfælles-
skabet. Indholdet i sådan en byskraa 
kunne være meget forskellig, i Høg-
sted Byskraa er der i punkt 1 beskrevet 
hvordan man skal forholde sig til kirke-
gangen. I de følgende punkter står der 
hvordan man skal forholde sig til anden 
mands jord og husdyr, om man skal hol-
de en fælles hyrde, at man skal holde 
sine dyr af anden mands mark, hvor-
dan man opfører sig på grandestævne 
og hvordan man som grandefoged har 
pligt til at øve ret og skel mellem byens 
mænd. Det er også bestemt at de by-
mænd der har hest og vogn skal skiftes 
til at køre de halte og krøblinger til byen 
eller hvor de måtte ønsker at komme 
hen.
Høgsted byskraa er vedtaget og sam-
tykket i ord og punkter af alle byens 
grander med deres underskrift og bo-
mærke eller signet og man har bedt fru 
Hedvig Krabbe og oberst Peder Juel Gammel matrikelkort over Høgsted
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til Vrejlev Kloster, fru Birgitte Juel og 
oberst Povl Randtzou til Havreholm og 
Peder Hanssen fra Bundgaard på veg-
ne af Bodil Ruumands i Roskilde og 
sognepræst i Vrejlev-Hæstrup sogne 
pastor Christen Rubechsøn Humble 
om at forsegle og underskrive denne 
akt. Høgsted d. 30. juni 1685.
Som man i gammel tid var fælles om 
meget af markarbejdet i Høgsted, så 
kan man i dag opleve et lignende fæl-
lesskab blandt byens gårdmænd, når 

der skal høstes græs eller køres halm 
og i tiden for majshøsten møder man 
de store og pladskrævende vogne på 
vej hjem til en af byens gårde med 
fulde læs. Det har altid været et hit for 
drengene at være med til majshøsten 
og som en engang sagde: Det har 
været den bedste efterårsferie jeg har 
haft. 
Skulle du få lyst til at læse mere om 
Høgsted Byskraa, er du velkommen på 
Lokalhistorisk Arkiv i Poulstrup, hvor 

vi vil har et kopi af Høgsted Byskraa, 
som du kan få lov til at læse i. Vi vil 
også gerne hjælpe dig med at læse det 
gamle sprog den er skrevet i. Vi har 
også et kopi af det gamle matrikelkort 
fra 1809 

Forklaring: 1 ort = ¼ rigsdaler
1 lod sølv = 14,7 g sølv
Arre eller aure = havre
Husbond = godsejer

Har i år været godt besøgt. Der er 
blevet hygget og grillet -  og holdt 
hyggelige pauser på turene.
Vi har fået en kærlig hilsen fra 
nogle cykelryttere fra Tyskland, 
der var på vej mod Nordkap, 
samt hollændere der var på tur i 
det nordjyske. 
Beboerne fra Gunderuplund bru-
ger også Fælleden rigtig fl ittigt, 
når det er godt vejr. De er også 
rigtig fl inke til at holde orden og 
hjælpe med det praktiske. 
Det er et dejligt område at gå tur i 
med de 500 m. stier. Kommunen 
slår græsset – resten bliver pas-
set af et par frivillige. 
Alle er meget velkomne til at bru-
ge og nyde Fælleden og sports-
pladsen – også hundeluftere, 
men HUSK at bruge hundepo-
serne!  

Harken fælled

Indgangen til Harken Fælled

Der hygges på Harken fælled
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Som omtalt i sidste lokalblad skif-
ter Saksager ejer i efteråret 1906, da 
Emil Rasmus Sørensen Saksager – 3. 
ældste af Johanne og Jens Sørensen 
Saksagers børn overtager gården. 
Emil var året før blevet forlovet med 
Else Nielsen fra Skarnager i Serritslev 
og 20. oktober 1906 blev de gift i Ser-
ritslev Kirke. De holdt et stille bryllup, 
hvor kun de nærmeste var med. Der 
var dog stand over kørslen både fra 
Skarnager til kirken og efter bryllups-
middagen i Skarnager til Saksager, der 
foregik i lukket vogn.
Emil voksede op i et hjem, hvor oplys-
ning og uddannelse blev vægtet højt. 
Da han var 7 år, kom der en lærerinde 
og underviste Emil og hans søster 3 
timer hver formiddag og eftermiddag. 
Derefter kom han i fi re år til at gå hos 
en lærerinde i Høngård i Poulstrup, 
men kun om vinteren. Først da han 
var 13 år, kom han i Poulstrup Skole. 
Som 12 årig blev han hyrdedreng der-
hjemme om sommeren. Første år som 
fl yttedreng, køerne skulle fl yttes 2 gan-
ge dagligt, så han var i marken hele 
dagen og havde madpakke med. Var 
der fremmede derhjemme søndag ef-
termiddag, satte han sig tit til at græde, 
når han havde spist sin madpakke, for 
han måtte ikke forlade køerne og især 
ikke hvis jorden var blød, for så skete 
det tit, at en ko rev sig løs. Når de trak 
køerne ud og hjem fra mar-
ken var de altid koblet – 16 
i hvert kobbel og de blev tøj-
ret i én lang række, som Emil 
syntes var et pragtfuldt syn – 
også hestene stod tøjret.
Da Emil var 16 år kom han 
på Vrå Højskole og derefter 
3. karl derhjemme i 1½ år 
efterfulgt af endnu et vinter-
ophold på Vrå Højskole. Igen 
var han karl derhjemme, før 
han blev indkaldt som soldat 
i 1900. Han lå i Aalborg. Der 
var på det tidspunkt ingen ka-
serne, så soldaterne var ind-
kvarteret privat. Lønnen var 2 
kr. om dagen – på egen kost. 
Det var skrumpekost, hvis 
ikke soldaterne fi k en ”pakke” 
med hjemmefra.
Det var en glad mor, der tog 
imod ham, da hans soldater-
tid var ovre, for hans far var 

næsten aldrig hjemme på grund af al 
sit organisationsarbejde og moderen 
stod derfor meget alene med gården 
og karlene og netop da Emil var væk, 
havde moderen haft svært ved at styre 
folkeholdet, der havde været fræk og 
næsvis overfor hende, men det gik 
over, da Emil blev forkarl. Han pas-
sede hestene, som han ligesom sin far 
havde stor passion for. Han købte sin 
første hest, da han var 15 år. 
Else havde 2 eller 3 tjenestepiger på 
Saksager til at hjælpe sig med haven 
og den store husholdning. Som ny på 
gården blev der lavet om i det store 
stuehus, malet og tapetseret, som hun 
selv stod for sammen med en af pi-
gerne. Senere blev der bygget kvist ud 
mod haven og etableret kælder samt 
lavet nyt køkken.

Emil passede grisene og malede kor-
net. Det var dog i 1904 blevet noget 
nemmere, for da var der blevet opsat 
en vindmølle, der trak kværnen, før var 
det en hestegang til 2 heste. Han var i 
starten også lidt med i kostalden til at 
se efter de 60 kreaturer, der var altid 
32 malkekøer.
Folkeholdet bestod foruden tjeneste-
pigerne af 3 karle (eller 2 karle og en 
fodermester) og 1 daglejer og ekstra-
hjælp i for eks. høst. For det meste var 
det unge fra egnen man fæstede, men 

i Ålborg var der indtil 1910 et folkemar-
ked hvert år til ”store skiftedag” 1. no-
vember. Her tog Emil i 1908 ud og fæ-
stede en voksen karl for en årsløn på 
250,- kr. Karlene og pigerne som søgte 
plads stod i én lang række, som gård-
ejerne så gik forbi, hvis der var en karl 
eller pige, man mente passede til sin 
gård, blev der spurgt: hwa møj kåster 
do? og hvis det var en karl, blev han 
tiest også spurgt: ka do bruug i hylli? 
Blev de enige om arbejde og løn, der 
som regel var for et helt år, tog gård-
manden dem med ind på en bevært-
ning, hvor de fi k noget at spise.
Alle bygningerne på Saksager havde i 
1906 stråtag. Det blev i løbet af nogle 
år udskiftet med pandeplader og tag-
pap, men først i 1935 kom turen til 
stuehuset, hvor stråtaget blev udskiftet 
med grønne cementsten, der var pro-
duceret på Poulstrup Cementstøberi. 
Svinestalden blev udvidet fra at have 
plads til 24 grise til at der kunne leve-
res 300 årligt. Den sortbrogede jyske 
besætning blev erstattet med en rød 
fynsk besætning på 25 køer plus op-
dræt. Emil handlede ligesom faderen 
også med heste, købte plage væn-
nede dem til og solgte dem på Hjal-
lerup marked. Fortjenesten klarede 
juni terminen. Han havde en interesse 
i smukke heste og havde derfor altid 
et spand fl otte store køreheste af ol-
denborgertypen, der dog også kunne 

1926 – 1927 mergelsjakket ved damplokomotiv og tipvogne fra Serritslev Mergelselskab (Søn-
derhaven) i Serritslev 1926-1927. 

Livet på og omkring Saksager fra 1906 - 1960.
Af Kirsten Mouritsen

Saksager
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bruges til arbejdsheste. Det siges at 
Emil var en god kusk og at det var et 
fl ot syn, når han kom kørende i sin 
charabanc og lod hestene trave med 
fornemt afmålte skridt, mens seletøjets 
sølvbeslag glimtede i solen.
Den første tid på Saksager blev der 
drænet – først 6 tdr. land, som Emil 
syntes, der var råd til, men da faderen 
Jens, så at det kun blev til de 6 tdr. 
land ville han betale halvdelen af re-
sten. Derved blev alle de 18 tdr. land, 
der trængte til det, drænet. Bagefter 
var det et hårdt arbejde med at pløje 
de 15 drængrøfter sammen. Det var 
både hårdt for hestene og den der sty-
rede ploven.
 I starten blev der også hvert år købt 
en vognladning (togvogn) kalkmergel, 
men fra 1926 blev der købt mergel fra 
Serritslev Mergelselskab, der havde 
en kalk % på omkring 28. Mergelspo-
ret med tipvogne gik fra Sønderhaven 
i Serritslev, hvor mergelgraven lå, og 
vest om Saksager, hvor de hentede 
det og kørte det ud på marken og læs-
sede det af i små bunker. Herefter lå 
det vinteren over, for så havde frosten 
lavet det så porøst, at det om foråret 
var til at sprede ud på marken.
 Merglen kostede 20 kr. pr favn (6,6 
m3) og der skulle bruges 3 favne (6,6 
m3) mergel til en tdr. land, så det blev 
til 60 kr. pr tdr. land, men da man kun-
ne få mergellån på 10 år, blev det kun 
en udgift på 6-7 kr. pr tdr. land pr. år. 
Det var intet imod, at der blev høstet 
næsten det dobbelte hø, græs og byg. 
Emil merglede i alt 120 tdr. land ager- 
og kærjord.
 I 1892 blev der købt en såmaskine, 
der kunne så korn, så var det kun 
græsfrøene, man stadig skulle så med 
hånden, før den tid blev det hele sået 
med håndkraft. I 1897 kom slåmaski-
nen til gården, så var det slut med at 
slå alt kornet med le. Der plejede at 
komme 4 husmænd med deres koner 
og hjælpe med at høste de dengang 
knap 60 tdr. land med byg. Mænde-
ne slog kornet med leen og konerne 
bandt op. Sådan gik det de næste 7 år 
indtil 1904, hvor Emil hentede 3 store 
tunge kasser på stationen i Vrå, der 
kom fra Amerika. Indholdet i kasserne 
blev samlet og blev til en selvbinder- 
en Mccormic, men så kom problemet. 
Hestene skulle vænnes til at trække 
den nymodens maskine. Desværre 
havde de ikke 3 gamle rolige heste, så 

Emil satte sig op på selvbinderen og 
3 mænd fi k et reb på hver af de for-
spændte heste og så kørte de rundt på 
græsmarken i 2 timer med maskinen i 
gang, før hestene havde vænnet sig til 
den uvante støj. Bagefter var Emil og 
de andre mænd glade for, at de havde 
været så mange om det, for ellers var 
hestene løbet løbsk.
Der var næsten altid mange om hø-
starbejdet, især før høstmaskinerne 
holdt sit indtog. Alle blev inviteret med 
til høstgilde, som startede kl.18.00, så 
fi k de steg og kartofl er, bagefter kaff e 

og kringelkage. Derefter  blev der dan-
set til Kresten Spillemand på violin. 
Når dansen var forbi fi k de smørrebrød 
og alle de snapse de kunne tåle.
Else og Emil fi k 10 børn 5 drenge og 
5 piger. Den ene af pigerne, Elna, mi-
stede de dog i 1916, da hun kun var 
2 år gammel. I januar 1927 fødte Else 
en lille pige, men desværre fi k Else ef-
ter fødslen problemer med nyrerne og 
blev indlagt på sygehuset. Her stødte 
en lungebetændelse til og det klarede 
hun ikke. Else døde 21. april - kun 46 
år gammel. Samme dag som der var 
begravelse blev den lille pige døbt. 
Hun blev opkaldt efter moderen. Det 
blev en svær tid for Emil, der nu stod 
alene med 9 børn i alderen 0 – 19 år. 
Han syntes ikke længere han kunne 
overskue arbejdet med gården og livet 
på Saksager uden Else. Han sagde 
derfor til sin far, at han ville sælge går-

den. Han orkede det ikke mere. Fade-
rens svar var: Det er ikke gården, der 
er den største udfordring, det er pas-
ningen af dine børn og dem skal du jo 
have med dig. Emil tog kampen op og 
blev på Saksager.
 Den første tid trådte de 2 ældste pi-
ger til og passede den lille Else og de 
mange huslige gøremål, men allerede 
9 måneder senere ramte endnu en tra-
gedie Emil og børnene, da den 9 årige 
Karen lige efter nytår 1928 blev syg 
og kom på sygehuset, hvor hun blev 
opereret for tarmslyng, men desværre 

døde hun dagen efter -  endnu et hårdt 
slag.
 Emil syntes hans store piger skulle 
ud og lære noget andet end det der-
hjemme, så derfor ansatte han - med 
skiftende held husbestyrerinder -  ind-
til Jenny Zakarias, der havde en hat-
teforretning i Bredgade i Brønderslev 
overtog pladsen. Hun havde overblik 
og kunne styre den store husholdning 
samtidig med, at hun også var god til 
at tage sig af børnene. Det resulterede 
sig i, at Emil giftede sig med Jenny i 
1929. Året efter fi k de sønnen Esben.
Der er ikke skrevet så meget om hus-
mødrenes gøren og laden i fortiden, 
grunden kan være, at deres dagligdag 
var ret ens og mere eller mindre uinte-
ressant. Det var manden, der var den 
udadvendte og kvinden var hjemme, 
for der skulle tilberedes og serveres 
mad fl ere gange dagligt til dem selv 

Folkene i gang med at stakke hø.

Saksager
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Saksager

plus en stor børnefl ok og 6-7 tje-
nestefolk – fl ere i høst, bagning af 
brød, tøj der skulle vaskes og repa-
reres, aske tages ud fra kakkelovne 
og komfurer, tænde op og brænde 
slæbes ind, slagte, salte, henkoge 
og sylte, passe have og fjerkræ. Alt 
blev lavet helt fra bunden. Det var 
også langt op i tiden pigearbejde at 
malke køerne og indimellem alt det 
ovennævnte også føde og opdrage 
børn.
Da Emil overtog gården efter sin far 
sagde faderen til ham: Hold dig fra 
off entlige bestillinger, for de giver 
med sikkerhed en stor begravelse 
og en forsømt gård. Emil må ikke 
have lyttet, for han havde rigtig man-
ge organisations- og bestyrelsespo-
ster, bl.a.:  
Valgt ind i Hjælpekassen for ældre 
mennesker, der ikke kunne klare 
sig selv, hvor møderne altid blev 
holdt på kommunegården, der i 
1879 gik fra at være fattiggård til at 
være alderdomshjem. 1921 valgt ind 
i sognerådet og sad der i knap 18 år. 
Herigennem også medlem af skole-
kommisionen. 1923 valgt til formand 
for børneværnet, hvad Emil ikke syn-
tes var rart – især når der skulle tages 
stilling til om børnene skulle fjernes 
fra forældrene. 1927 formand for Vrå 
Kredsens Venstre. 1928 valgt som 
vurderingsmand til ejendomsskyld, 
hvor der det år skulle regnes om fra 
hartkorn til grundskyld. 1902 også 
gymnastik lærer i Poulstrup. Nogle 
af posterne var ulønnet, men fi k så 
kørselsgodtgørelse (med heste) – 2 
kroner pr mil (7km). 1932 valgt som 
formand for vurderingsmændene til 
lån i Kreditforeningen i Viborg.

 1932 indførte England en begræns-
ning af svinekødsimport fra Danmark. 
Hvilket gjorde at der herhjemme blev 
indført begrænsning af, hvor mange 
svin hver landmand måtte levere til 
sit slagteri, de såkaldte svinekort blev 
indført. Det blev udregnet efter areal, 
leveret mælk og grise. Emil blev for-
mand for den gruppe, der stod for den 
beregning. Svinekortsordningen stod 
på i 3 år.

Else, den yngste af børnene blev kon-
fi rmeret den 20. april 1941. En konfi r-
mationsdag er som regel en dag man 
hejser fl aget, men det var der ingen i 
alle konfi rmandhjemmene på hele eg-
nen, der gjorde, for det var under 2. 
verdenskrig og 20. april var Hitlers fød-
selsdag – en lille tavs protest. Der var 

heller ingen 
biler på ve-
jene, de var 
alle klodset 
op.

Da børnene 
blev voksne 
og skulle i 
gang blev 
der til to af 
s ø n n e r n e 
u d s t y k k e t 
jord fra Sak-
sager - i 
1939 blev 
der udstyk-
ket 26 tdr. 

land til en ejendom til Thomas og i 
1949 16 tdr. land til Søren, hvor der 
blev bygget en helt ny gård. Esben 
overtog hjemmet Saksager, der deref-
ter var på 96 tdr. land.

Da Esben og svigerdatteren Ingrid I 
1960 overtog Saksager købte Jenny 
og Emil hus i Tolne.  Grunden til at de 
fl yttede til Tolne var at Emil var i be-
styrelsen for Tolne Skov. En post han 
overtog efter sin far og havde haft i 30 
år. Det var hans far og godsejer Jørgen 
Larsen, Gårdbogård, der i 1906 tog ini-
tiativet til at oprette Plantningsselska-
bet Tolne Skov A/S og knap 2 år efter 
Tolne Skovpavillon. Selvom Emil holdt 
utrolig meget af Tolne Skov, så var det 
var dog en sorgens dag og særdeles 
hårdt for især ham at køre ud af por-
ten den 2. november 1960, hvor Jenny 
og ham forlod Saksager for at køre til 
Tolne og bosætte sig. Han havde stået 
for ledelsen af gården siden sit 15. år 
– den første tid dog sammen med mo-
deren. Han blev nu med tiden tilfreds 
med at bo i Tolne, fordi han holdt så 
meget af skoven med alle de gamle 
bøgetræer og de skiftende årstider der.

Emil interesserede sig meget for sin 
samtid og skrev meget ned.  Ovenstå-
ende er pluk derfra samt fra hvad Es-
ben Saksager erindrer. 

Kirsten Mouritsen

Alle børnene fra Saksager i 1926

Mathilda (fodermesterens kone) og Nanna ( fodermesterens tjene-
stepige) skrubber mælkespande.
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AARUP AUTO
Hella Service Partner

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

Tolstrupvej 100, 9700 Brønderslev

Tlf. 42 90 19 00 - 41 11 42 12

www.decohaven.dk

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

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

Kontakt Grethe Thomsen 98 98 82 87 
for udlevering af nøglechip

HARKEN PRIVATE DAGPLEJE
V/JETTE STEFFENSEN, GULDAGERVEJ 89

Tilbyder en tryg hverdag med omsorg, kærlighed, ro 
og hygge. Dejlige omgivelser inde og ude. 

Glæder mig til at høre fra jer.
TLF 27 59 64 91 

Følg os på www.facebook.com/harkenprivatedagpleje
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Lynet tilbyder alle former for rengøring,blandt andet 
sommerhusrengøring, hovedrengøring, samt 

almindelige rengøringsopgaver.
Uforpligtende tilbud gives gerne på

tlf. 60 77 86 14
Mette Mikkelsen 

Se mere på 
www.lynet.nu

Nedre Byvej 19 - Poulstrup - 9760 Vrå
Tlf. 98 98 80 09  

thomas@poulstrup-vvs.dk
www.poulstrup-vvs.dk

• VVS OG BAD

• NATURGASANLÆG

• STOKERANLÆG

• SOLVARME

• BLIKARBEJDE

• VARMEPUMPER

• ENERGIOPTIMERING

Vi udfører både store og små  

opgaver for private og erhverv.

Vi står til rådighed for vore kunder 

med rådgivning og gode ideer.

Hedevej 30 · Hjørring · Tlf. 98 92 15 04

Harken Hallen
stedet for en god fest

Hallen har plads til ca. 200 pers.
Cafeteriaet har plads til ca. 50 pers.

Henvendelse til Annika
Tlf. 29 64 89 52

Mail: annikahugf@yahoo.dk

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

Hold festen i

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

fødselsdag - børnefødselsdag

Kontakt 
Marianne Stokbro for aftale 

om leje tlf 98 98 81 07

Oliefyr - kedler - olietanke  
varmekanoner - varmeanlæg  

fastbrændsel - reparation

Harken Varmeservice ApS er din 

lokale oliefyrsmontør til bolig og erhverv

Hovedgaden 75
Poulstrup  9760 Vrå

Tlf. 23 35 82 60

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

Uforbindende tilbud 
gives gerne

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

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

www.pst-poulstrup.dk

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

mail: info@euro-plast.dk

Mangler du hjælp til bogføringen?

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

• Nybygninger
• Landbrug
• Industri
• EDB
• PLC

Glas-Smykker-Galleri-Blomster

Ny Rønnebjergvej 72
9760 Vrå 

Tlf. 28 45 66 98

KØB OG SALG

AF FAST EJENDOM

Bispensgade 115 - 9800 Hjørring
Telefon 98 92 48 66
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Pandrup  98 24 64 66 Brønderslev 98 82 57 11 

Hjørring  98 90 15 11 Tårs  98 95 83 11

Sindal  98 93 51 57 Hirtshals  98 94 43 66

www.baggesen.dk

 Vi tager hånd om dig og dine kære

og står til rådighed døgnet rundt.

Tillid gennem 
28 år

Professionelle og eksaminerede bedemænd

John K Esben Kirsten Helle Søren John

Nyere brugte biler
Se bilerne på

www.poulstrupauto.dk

Gammel Rønnebjergvej 8
Poulstrup
9760 Vrå

Import
Plastvinduer og døre

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

Kvalitet til lavpris med garanti

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

www.verasvine.dk

ØRUM SMEDEN

Vrejlev Klostervej 310
9830 Tårs

Tlf 98 98 82 32

Landbrugsmaskiner
din forespørgsel er vores udfordring

v/Sonja Larsen

Engager 1 - Poulstrup

Tlf. 98 98 85 22

Onsdag lukket
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Svenstrupvej 131 9760 Vrå

Tlf. 28 30 80 72
Tilbygning - Nybygning - Ombygning
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Voerhøj
Maskinstation 

A/S
Terpetvej 490 - 9830 Tårs

Tlf. 40 19 55 99

Tlf. 98 98 85 99
Autoriseret kloakmester

Vrå Optik Aps
v/Nina Malkin

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

mail@vraaoptik.dk
www.vraaoptik.dk

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

www.vraa-maskinstation.dk

Et godt sted til land og by

Alt i forsikringer
 Din lokale kontakt Peter Hansen

Tlf. 23 71 13 76   -  peh@certus-forsikring.dk
www.certus-forsikring.dk
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Lokalbladets vejviser

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

  

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

Foreningsstof

Aktivitetshuset           IngeLise Andersen, Gl. Rønnebjergvej 9 .................................98 98 80 11
Børnenes jord            Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej  9760 Vrå .......................40 86 88 78
HUGF                        Flemming Jensen fje@eucnord.dk...........................................52 99 84 34  
KFUM-Spejderne       Mette Karlsen, Hellumvej 87, 9740Jerslev................................26 71 55 99
Kloster MC                Finn Pedersen - v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk .....................61 36 34 90
Møllehaven               Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring ..........72 33 45 31
Poulstrup Borgerforening Jens-Ole Frederiksen, Gl. Rønnebjergvej 155, 9760 Vrå...98 98 86 88
Poulstrup Rideklub    Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå................................23 92 94 37
Poulstrup Friskole     Tommy Rømer, Hovedgaden 125, 9760 Vrå..............................20 80 53 87
Sport 81                     Henrik Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå..................................71 75 56 99
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening  Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå40 11 22 31
Menighedsråd          Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå..................................................98 98 83 60
Vraa MC                   Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19..................................22 55 07 46
Lokalhistorisk Arkiv   Erik Jess, Hovedgaden 78, 9760 Vrå.........................................98 98 80 63

Multinetværket / Landsbyråd
 - formålet er en projektorienteret organisation for initiativer, der har en kulturel eller
                   social målsætning
 - et netværk for kommunikation og samarbejde,
 - støtter foreninger med almennyttige formål,
 - udvikler by og land som et dynamisk og godt bosted,
 - varetager kontakten med myndeighederne og andre råd og organisationer

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

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

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

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

Tryk: 
Vestergaards Bogtrykkeri, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

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

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

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

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

Lokale vandværker
Harken Vandværk A.m.b.A:  Aalborgvej 579, Harken, 9760 Vrå
    Emil Christensen - tlf. 60 15 23 62
    emil1.ecc54@gmail.com

Hæstrup Vandværk A.m.b.A: Munkedalsvej 110, 9800 Hjørring
    Erik Jensen - tlf. 40 93 82 25
    post@hastrup-vandvaerk.dk

Poulstrup Vandværk A.m.b.A: Skovager 3, Poulstrup, 9760 Vrå
    Carsten Krøgholt tlf. 40 59 37 31
    kontakt@poulstrupvand.dk
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Forenings vejviser

Skole og daginstitutioner:
Poulstrup Friskole og Børnehus Poulstrup Skolevej 3, 97  ......................................71 99 71 03
Skoleledelse: Skoleleder Kristian Bertelsen.................................71 99 71 03
  Afdelingsleder Børnehuset Karen Risborg.............71 99 71 03
Bestyrelsen: Formand Lasse Ø. Nielsen....................................21 15 07 65
Medlemmer: Trine B. Mortensen, Tommy H. Rømer, Per Birkbak,
  Thomas Andersen, Helene Rømer, Mette Rishøj Jensen
Støtteforeningen f. Friskolen: Formand Jimmy B. Nielsen....................................42 77 14 36

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

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

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

Kirkerne

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

Foreninger - Formænd

Børnenes Jord                    Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 14, 9760 Vrå  .............40 86 88 78
Støttefor. for skolen            Jimmy Bæk Nielsen, Hovedgaden 94, 9760 Vrå  ................42 77 14 36
HarkenUGF                        Flemming Jensen -  fje@eucnord.dk  ..................................52 99 84 34
Lokalhistorisk Forening      Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå.98 98 60 63
Poulstrup Borgerforening   Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå ............98 98 68 24
Poulstrup Rideklub             Laura L. Geil.........................................................................60 64 68 13
KFUM Spejderne                May Britt Vinther, Hovedgaden 12, 9760 Vrå ......................28 70 87 17
Kloster MC                          Finn Pedersen v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk    ..............20 31 18 53
Sport 81                              Henrik Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå   .......................  71 75 56 99
PV Sommercamp               Henrik Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå    .........................71 75 56 99
Støttef. for Aktivitetshuset  Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå  ...........................  98 98 82 71
Vrejlev-Hæstrup JagtforeningLeo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå......40 11 22 31
Vrejlev Hæstrup Hallen:     Keld Jensen, Bodilvej 1, 9740 Jerslev J...............................40 18 25 89
Vrå MC                               Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19, 9760 Vrå............22 55 07 46

Haller og mødelokaler

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

Tid og sted:
Lokalhistorisk arkiv:

Poulstrup Skolevej 3- Østfl øjen
    Åbent: Mandag 16.00-18.00

Tlf. til leder 98 98 80 63
mail: lokalarkivet@poulstrup.net

Aktivitetshuset:
   Åbent:Tirsdage11.30-16.00   

 Torsdage 8.30-16.00
 Fredage 8.30-13.00  

Se aktivitetskalender på
www.poulstrup.net

Fodterapeut:
Bestil tid på      tlf. 98988011

Sparekassen Vendsyssel:
Østergade 15, 9760 Vrå

Tlf. 82229000
Mandag  - fredag 10.00-16.00

 Torsdag 10.00-17.30

Web-guide:
Sport81:

www.pv81.dk
Børnenes Jord:
www.ministrup.dk

Kirkerne:
www.vh-kirker.dk
Poulstrup.net

www.poulstrup.net
Poulstrup Friskole 

og Børnehus:
www.poulstrupfri.net

Tårs skole::
www.taarsskolecenter.dk

Mail-adresser
Sognepræsten:

krr@km.dk
Vrejlev og Hæstrup kirker:
vrejlev.kirke@vh-kirker.dk

Menighedsrådet:
ge@bbnpost.dk

Lokalbladet:
lokalbladet9760@gmail.com

Poulstrup.net:
poulstrup.net@gmail.com

Ugeaviserne: 
poulstrup@live.dk

Skolen:
info@poulstrupfri.net

Poulstrup hallen:
vrejlev.haestrup.hallen@gmail.com

Sparekassen Vendsyssel:
vraa@sparv.dk.



www.sparv.dk

Sund fornuft

Hvorfor ikke kigge forbi lokal afdeling og lad os se på din økonomi.

Vi bakker op om dig, og vi bakker op om det lokalsamfund, som vi sammen er en 

stor del af. Du kan forvente, at vi står bag dig og er din lokale økonomiske base.

Kom ind og hør, hvad vi kan gøre for dig som ny kunde...

Vi giver 2 flasker rødvin eller 2 biografbilletter for et 

kundemøde, som er helt uforpligtende og gratis for dig.

Er du allerede kunde...
- og er du godt tilfreds med os, så bliv vores nye ambassadør og 

anbefal os til din familie eller omgangskreds. Vi præmierer alle dine 

henvisninger med en valgfri gave.

Kontakt os på 82 22 90 00 eller find vej til en afdeling på www.sparv.dk 

Du bliver mødt af nærværende medarbejdere, som arbejder for dig.

- og vi er klar til et møde med dig

Efteråret
    er over os

Hovedkontoret

Østergade 15

9760 Vrå


