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Rundvisning
Grøn Gas
Lørdag den 6. oktober kl. 13.30

Tak for de mange indlæg - denne gang har vi samlet det hele
på 48 sider, som vi håber I vil nyde at læse.
Husk - vi samler alt materiale, både tekst og fotos, via vores
mailadresse, og det fungerer ﬁnt, så tak for det.
Håndskrevet materiale kan altid aﬂeveres i postkassen eller
på kontoret ved Sognehuset, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå.
Husk at sætte navn og telefonnummer på, så vi kan kontakte
dig hvis vi har spørgsmål.
Alle indlæg til Lokalbladet sendes til denne mailadresse:

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

Du kan stadig nå det.....
I årets første nummer af Lokalbladet havde vi vedlagt et
girokort, som rigtig mange har benyttet sig af

TUSIND TAK FOR DIT BIDRAG
Skulle du have overset girokortet, er du velkommen til at
lave en overførsel til vores bankkonto
Uden frivillige betalinger kan vi ikke få det hele til at løbe
rundt, så vi håber at alle vil give et bidrag.
Vi håber at modtage mindst 150,- pr. husstand som et
årligt bidrag til de 4 numre der udkommer, men man må
meget gerne betale mere.
Støt op om Lokalbladet og giv dit bidrag - kan overføres til
Sparekassen Vendsyssel
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Forsidebilledet: Glade SFO børn fra Poulstrup Friskole og Børnehus på cykeltur til Jerslev

Rundvisning på Grøn Gas, Vrå
Lokalhistorisk Forening og Indre Mission holder i fællesskab endnu en spændende tur.

Lørdag den 6. oktober 2018, kl. 13.30
mødes vi på GrønGas P-plads (Grøngasvej 13, Vrå), Nordjyllands største biogasanlæg. Vi går i samlet folk på opdagelse
i en meget spændende verden af gylle og metan. Og vi skal påregne ca. 1 – 1½ times spændende fortælling om hvordan
gylle og majs kan blive til energi.
Efter turen er der kaﬀe og lagkage i frokoststuen, hvor vi også får mulighed for at stille spørgsmål.
Vi skal påregne en mindre betaling for kaﬀe og kage.
Arrangementet er for alle, der har lyst – tilmelding til Henning Risom Kristensen (98 98 60 63) eller til Erik Christensen
(23 47 86 92)

Lokalbladet 3

Forår og Sommer på Mariehønen
I vuggestuen har vi haft fokus på bevægelse og natur. Det er blevet til mange
ture til hallen og rundt omkring i nærområdet, hvor der bl.a er blevet løbet,
spillet fodbold, fundet snegle, sommerfugle, edderkopper og andre insekter.
Børnene har været nysgerrige efter at
ﬁnde dyrene og næsen har været helt
nede i jorden og inde i buskene for at
se efter dyr. De har været top motiverede for at komme ned fra vores bus og
få brugt kroppen på mange forskellige
måder. Der har været utilfredse miner
når de igen skulle i vognen når turen
sluttede. Et tegn som vi er glade for, da
det fortæller os at vi har fået en gruppe
børn som i løbet af foråret og starten af
sommeren er blevet glade for at bruge
deres krop og deres udholdenhed og
indre motivation er blevet større end da
vi startede vores forløb omkring bevægelse.
Varmen har inviteret til leg med vand,
og i vuggestuen har vi bestemt nydt
godt af det. Vi har i vuggestuen fundet
små kasser frem som børnene kunne
få fodbad i til stor fornøjelse for børnene. De har grinet og plasket så meget
at det har krævet ny påklædning ﬂere
dage i træk. Ikke nok med at det er en
sjov oplevelse at lege med vand, så har
vandlegen også bidraget til den sociale
udvikling i forhold til børnenes følelse
af at være en del af fællesskabet. På
samme tid bliver børnenes følesans
også stimuleret, når de sætter fødder
eller hænder i vandet, og snakken om
det kolde vand og hvor det bliver af når
kasserne tømmes, er med til at skabe
en læring ved børnene.
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Mødet med kunsten og sanserne.

Børn har gang i ﬂere af deres sanser når
de arbejder med forskellige materialer.
Processen er for dem lige så vigtig som
produktet.
Børnene var med i hele forløbet fra klargøring til slut. Så der var mange snakke
undervejs om, hvad der var gang i.
Målet var at møde et anderledes materiale end der lige altid er tilgængeligt for
dem i vores værksted og også at kunne
arbejde i andre rammer end de vanlige.
Sæbespåner blev pisket op med vand og
blev det lækreste grundmateriale, der var

bl.a. duft og konsistens, som appellerede til sanserne. Kommentarer undervejs: det lugter som
når jeg er i bad, det ligner ﬂødeskum, det mærker blødt og lidt klistret, mine fødder bliver helt
bløde og lækre......
Børnene deltog i at blande farverne og fandt ud
af nogle spændende farvekombinationer. Der
var forskellige lærreder og tykke papstykker at
male på og så var det ellers med at få gang i
hænder og fødder. Nogle gik mere forsigtigt tilværks end andre, nogle ﬁk mere mod længere
henne i processen og blev inspireret af de andre
børn.
Vi arbejdede indenfor med noget og ude på legepladsen med andet, her endte vi bl.a. Med at
lave sæbeskums-fodspor rundt på ﬂiserne og til
slut var der rengøring af alles fødder med et lille
fodbad
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Madkamp 2018 - Danmarksmestrene i Madkundskab
Konserver din køkkenhave!
Madkampen arbejder for at styrke madkundskabsfagets position i skolen. Det
gør man bl.a. ved at afholde DM i madkundskab. Det er et partnerskab mellem
landets professionshøjskoler, Madkulturen og Nordea-fonden.
Projektet lægger stor vægt på elevdeltagelse og eksperimenterende undervisning. Det styrker elevernes fællesskab
og det udvikler deres faglighed. Det
bringer eleverne indsigt i forhold vedrørende mad og måltider og gør dem i
stand til at træﬀe begrundede valg i deBillede 1
res fremtidige liv.
I årets tema som omhandlede konservering, skulle eleverne lære noget om
frugt og grønt, samt kunne anvende forskellige konserveringsmetoder og eksperimentere med det. De tørrede fx porrer, de lavede eddikesyltet gulerødder,
kartoﬂer og meget andet. De lavede
råsyltet hindbærsyltetøj og alverdens
forskellige marmelader. De ﬁk lavet et
hav af spændende konserveringer. På
Hjørring Dyrskue havde de taget forskellige marmelader med. Heri blandt
var der fx en bananmarmelade og en
agurkmarmelade. De besøgende gæster var positiv overrasket! De smagte
virkelig dejligt!
Billede 2
Dog blev det ikke til en podieplads i år,
men vi håber på at blive blandt de udvalgte igen til næste år.
Billede Nr. 1
Torsdag eftermiddag skulle vi gøre standen klar på
dyrskuet. Anton fra 6. klasse, ville meget gerne hjælpe
mig efter skole. Så vi kørte gladeligt på dyrskue. Det
gik bare så ﬁnt! Det var enormt skønt, at han ville bruge sin fritid sammen med sin lærer. Det er nok en del af
det der kommer ud af at gå på en Friskole. Her hjælper
man gladeligt hinanden. Det var faktisk også en elev
fra 6.klasse, Diana, som leverede de ﬂotte blomster og
mælkejunger til vores stand. Man bliver bare så rørt,

når nogen frivilligt hjælper til. Så var
der forøvrigt 4 forældre som stod for
boden hele lørdagen. Flot opbakning
af alle!
Billede Nr. 2
Det er nok et større arbejde at pynte
en stand op end de ﬂeste tror – især
når den blev så ﬂot.
Al
Alle elever fra 6.-7.klasse deltog i at stå
ve
ved den ﬂotte bod. Der kom mange
go
gode snakke henover de ﬁne blomster
og de gode marmelader;-)
Billede Nr. 3
Her langer Milo smagsprøver ud til de
besøgende på standen. Der var også
en lille konkurrence, hvor man skulle
gæ
gætte hvilke 5 smage eleverne havde
titilsat deres vindruemarmelade. Det var
meget svært at gætte!

Billede 3

Det blev ikke til præmie i denne omgang

Billede Nr. 4
To lange dage er snart slut og mange dyrskuegæster har deltaget
i konkurrencen. Der er delt mange smagsprøver ud og her på billedet er det Emil og Noah der er i gang.
Vi takker alle for to skønne og hyggelige dage på Hjørring Dyrskue.
Billede 4
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6.-7. klasse og Susanne Skovbo

Farvel til Gunderuplund
Mandag den 25. juni forlod de sidste
beboere Gunderuplund og der er nu
lukket og slukket.
Vi frivillige, som gennem tre år har haft
vores gang på asylcentret, har været så

ture var det fast tradition at vi hyggede med terningespil, ordbøger, kaﬀe
og kage. Vi har også arrangeret ture
til bl.a. Tversted, Rubjerg Knude Fyr,
Yxenborg, holdt julefest i hallen med
julemand, pakkespil, folkedans og æbleskiver.
Vi har grinet højlydt, og glædet os
på deres vegne når der var gode
nyheder - og vi har grædt mange tårer når der var dårligt nyt hjemmefra

eller der var afslag på ophold.
Vi kan kun sige, at vi har fået mange
gode oplevelser, mange gode venner
og vi skabt en hel masse vidunderlige
minder.
Vi har nu sagt på farvel og tak, og ønsket beboerne alt det bedste for fremtiden uanset hvor de ender og hvordan
deres liv former sig.

heldige at få en masse nye venner og
mange gode oplevelser.
Da det blev meldt ud, at vi i Harken
skulle have et asylcenter var det med
meget blandet modtagelse, og på informationsmøderne i Harken-hallen var
der fra ﬂere lokale stærk modvilje mod
at få fremmede hertil.
Det er dog heldigvis vores opfattelse, at
det på trods af modstand, alligevel for
langt de ﬂestes vedkomne blev en god
oplevelse da mangfoldigheden indtog
Harken og omegn.
Der er også ﬂere lokale foreninger og
borgere der har haft stor glæde af de
hjælpsomme beboere. Der er blandt
andet blevet malet på fælleden og ved
hallen, hjulpet i ﬂere haver og ellers
gået til hånde hvor der nu kunne bruges
en ekstra hånd.
I har sikkert set os i bybilledet, når vi
tirsdag efter tirsdag gik vores gåture
iført vores gule reﬂeksveste. Vi har
øvet mange danske ord, snakket om
hvordan det danske samfund er bygget op og svaret på mange spørgsmål
om de danske skikke. Efter vores gå-
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Rønnovsholm skole
Rønnovsholm Skole var den yngste af
de syv landsbyskoler, der i 1967 kom
til at danne grundlaget for VrejlevHæstrup Centralskole, der senere ﬁk
navnet Vrejlev-Hæstrup Skole.
I dag kan man undre sig over at man i
1907 byggede en skole vest for Rønnovsholm og nord for Harken, men
der var en tæt bebyggelse både nord
og syd for skolen og ved starten d. 1.
januar 1908, var der 60 elever i skolen, så elevgrundlaget var i orden.
Skolen kom til at dække tomrummet
mellem Guldager, Gunderup og Hæstrup skoler.
Den første, der blev kaldet som lærer
ved skolen, var Peder Sørensen, han
havde været lærer på Herning kanten
og var født i Bjerring ved Bjerringbro i
1872 som søn af en teglværksarbejder. Han var lærer ved Rønnovsholm
Skole til 1. november 1934, hvor han
gik af med pension.
Peder Sørensen var en dygtig lærer
og var afholdt af alle, han kom i god
kontakt med. børnene, og deres undervisning var hans et og alt, og bijob og tillidshverv interesserede ham
ikke. Han døde i 1936 ved et ulykkes-

tilfælde.
Peder Sørensen havde de sidste par
år en hjælpelærer, det var hans egen
søn Karl Anders Sørensen, der ved
faderens pensionering blev ansat som
lærer ved Rønnovsholm skole. I 1939
ﬂyttede han tilbage til Thisted amt,

Skolefoto fra Rønnovsholm Skole, ældste klasse på tur til København, fotograferet foran
elefanthuset i Zoologisk Have 1936.

Skolebillede, Rønnovsholm Skole. Lærer Margrethe Kjærulf med elever ca. 1950
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hvor han før havde været lærervikar.
Karl havde en søster Emma, der i 1927
blev lærer ved Aaby Nordre skole ved
Åbybro.
Rønnovsholm Skole var bygget på en
ﬂad mark, så for at anlægge en have
omkring skolen krævedes, efter tidens

Poulstrup Skole.
Han efterfulgtes i Rønnovsholm Skole
af A. Bak Rasmussen, der i 1955 blev
førstelærer ved den nye Lund Skole.
Ved denne skoles start blev Rønnovsholm Skole omdannet til forskole med
frk. Margrethe Johanne Kjærulﬀ som
leder. Ved starten af den nye VrejlevHæstrup Centralskole i 1967 fulgte
frk. Kjærulﬀ med og var ansat der til
sin pension d. 1. august 1971. Frk.
Kjærulﬀ var en facinerende fortæller af
bibelhistorien.

Skolebillede fra Rønnovsholm skole 1924 med lærer Peder sørensen yderst til højre

målestok, en større sum penge. For en lærer var det dengang nødvendigt at have en
have, hvor man kunne dyrke
diverse afgrøder til husholdningen, for på den måde at
få den dengang ringe løn til
at slå til. Lærer Peder Sørensen ﬁk et lån, til at anlægge
haven for, hos Amtsskolerådet på 120 kr., dette skulle
afdrages over 10 år med en
årlig rente på 4 procent, første gang til juni termin 1908.
I 1939 blev Ankjær Marinus
Pedersen antaget som ene
lærer ved Rønnovsholm
Skole.
D.1. juni 1946 ﬁk han stillingen som førstelærer ved

Skolebillede, Rønnovsholm Skole.
Lærer Margrethe Kjærulf med elever
ca. 1950.tif

Lærer frk. Kjærulﬀ med forskoleelever på udﬂugt til Mårup Kirke omkring 1955

Rønnovsholm skole Smedievejen 2, fotograferet i 1915
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Nyt fra aktivitetscenteret

Foredrag om demens
24. april kom Mette Flensted og Inger Holm og fortalte om statistikker vedrørende demens i fremtiden. De fortalte om hvordan man
opdager sygdommen, og forskellen med at huske og glemme. Man
kan ikke bare kontakte lægen, uden den demente er med i det. Der
er mulighed for medicin, men det kan ikke helbrede det der er sket,
men kan sætte ro på demensen hos den enkelte.

Arbejdslørdag
Den 2. maj var der arbejdsdag i Aktivitetscenteret , der blev plantet
blomster og fejet stenmel på P-pladsen

Spis-sammen
Den 16. maj var der Spis-sammen
i Aktivitetscenteret. Menuen bestod
af karbonader med kartoﬂer og
grønærter, Desserten var is med
frugter.
Senere blev der serveret kaﬀe med
svesketriﬂi.
God aften med hygesnak og sang.
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Udﬂugt
Den 29. maj var vi på ”kør-selv”-tur hvor 26 personer deltog. Turen gik først til Tolne skov med medbragt kaﬀe og hjemmebag,
derefter til Sørig gl. skole, hvor der blev set på keramik og diverse ting. Derefter til Tversted til det Blå ishus. Herefter kørte vi
til Slotved skov ved Sindal for at se rådyrene, og derefter gik det
hjemad til Poulstrup.

Grillfest
Den 29. juni holdt vi grill og sommerfest til middag,
hvor Marianne og Kaj Weinkoﬀ lavede grillmad med
salat, pulled pork og grillpølser og brød. Til sidst kaﬀe
med småkager og en sang, hvor alle ønskede hinanden god sommer.
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SFOén på jernhesten.
”Ferie, ferie, ferie,
slap nu af, du har fri og syng en glad melodi.
Op mod solen ler vi, den vil skinne til ferien er forbi, håber vi.”
Sådan lød melodien gennem Hovedgaden i Poulstrup fra de ferieglade SFO-børn, da vi igen i år, i skolens sommerferie, trådte i
pedalerne og cyklede turen til Jerslev.
Vi startede tidligt om formiddagen med at klargøre vores jernheste,

spænde hjelmene og påfylde vores drikkedunke. Allerede her var fællesskabsfølelsen på sit højeste, vejret fantastisk
og sommerferiestemningen i top blandt
børn og pædagoger. Vi ﬁk taget det obligatoriske ”startbillede” og herefter gik
starten på eventyret langs landevejen,
afsted i en lang række lød latteren, og feriestemningen kunne for alvor mærkes.
Traditionen tro, stod frokosten klar i haven hos en af forældrene blandt cykelryt-
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terne. Her blev der kræset om os med hjemmelavede pizzaer, frugtfade og søde sager. Sommervarmen var for alvor
at mærke denne dag, men det lod vi os ikke sådan slå ud
af. Tværtimod cyklede vi hele 20 kilometer i 26 grader, dog
måtte vi på turen hjem holde et par ekstra pauser, således
at vi kunne få slukket tørsten og samtidig nyde de smukke
danske marker vi er opgivet af. Det indbød ligeledes til leg
og hygge i grøften med snoller i tasken og smil på de svedige ansigter. Vi kan i hvert fald bekræfte endnu engang, at

SFOén på Poulstrup Friskole er omgivet af livsglade og gå-på modige børn, som
sammen udviser et stærkt fællesskab og medansvar for hinandens trivsel.
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Tusinder besøgte
Klostermarked
Søndag den 4. juni var der atter Klostermarked på Vrejlev Kloster, det
lokkede gæster i tusindvis til, som besøgte de mange stande med husﬂid,
kunsthåndværk, beklædning, lokale
fødevarer i topkvalitet (bl.a. Ingstrup
Ost, der fremstilles af mælken fra køerne på Vrejlev Kloster), antikviteter,
pynteting, haveartikler, planter og meget mere. Udover de mange forskellige boder, var der salg af is og pølser
på gårdspladsen, hvor der også blev
spillet live jazzmusik, og i den smukke
klosterhave, der stod i fuldt ﬂor, var der
udstilling af veterantraktorer, veteranbiler, nye biler og havemaskiner.
For børnene var der bl.a. klappedyr 0g derudover var det muligt, at
bage snobrød hos Støtteforeningen
for Poulstrup Friskole og Børnehus,
der også solgte smørrebrød, kaﬀe
og kage i Riddersalen på klosteret.
Støtteforeningen havde endvidere arrangeret Kloster Trail løb, hvor de 54
deltagere blev udfordret i terrænet på
en del af Klosterruten, omkring Vrejlev
Kloster. Løberne skulle bl.a. forcere mose- og vandhuller og en å.
Vinderen af Kloster Trail 2018 blev Daniel Schelde Terkildsen fra GSS
Racing, efterfulgt af Morten Normann på 2. pladsen, og Ulrik Rosenlund Petersen på 3. pladsen.
I klosterhaven bød eftermiddagen på en ﬂot og imponerende gymnastikopvisning med 50 dygtige gymnaster fra SHI´s Landsdelsjuniorhold.
Foruden de mange spændende stande, var der også rundvisninger i
Vrejlev kirke og omkring landbrugsdriften på Vrejlev Kloster.
Familien Holst på Vrejlev kloster og deres mange hjælpere sørgede
endnu en gang for et godt organiseret og velafviklet Klostermarked.
Henrik Hansen
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Nyt køkken i hallen
Vrejlev Hæsstrup Hallen blev bygget i 1989 og har i de sidste godt 30
år været det naturlige samlingssted
for indendørs sportsaktiviteter, både
for idrætsforening og skole. Der er i
dag god aktivitet i Poulstruphallen,
hvor der spilles bl.a. håndbold, fodbold, badminton og dyrkes masser
af zumba. Uden den store opbakning
ville det nok ikke have været muligt
dengang at bygge den selvejende institution.
I 2006 blev motionscenteret indviet,
det lå i en tilbygning, som blev placeret i den nordøstlige ende af hallen. For 2 år siden blev der lavet en
ny tilbygning til den nordlige ende af
hallen, her er indrettet depotrum med
god plads til redskaber, borde, stole
m.m.
Gennem ﬂere år har der været talt om
at køkkenet, der lå i forbindelse med
cafeteriaet, var alt for lille – især ved
store arrangementer som Danacup,
Sommercamp og den årlige julefrokost ”kom man hinanden ved” under
arbejdet i køkkenet.
Her i foråret blev det så endelig besluttet at der skulle bygges om i køkkenet, en del af det gamle depotrum
blev lagt til køkkenet, og ved hjælp
af eﬀektive, lokale håndværksmestre
nåede man at indvie køkkenet ved
årets Sommercamp. Samtidig blev
der åbnet fra køkkenet og direkte ind
i hallen. Det har givet en meget lettere arbejdsgang ved f.eks. servering

Staldbyggeri på Præstevej
Vi bringer her et foto, der viser at det
nye staldbyggeri på Præstevej skrider
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af morgenmad til Sommercamp gæsterne.
Sammenholdet i både by og
opland til Poulstrup har altid været den bærende del
af livet omkring hallen, og
igen er det lykkedes at få
aktiviteter og økonomi til at
hænge sammen. Hallen kan
nu byde på gode rammer for
samtlige brugere af idrætshallen, og kan således være
det naturlige samlingspunkt
for såvel helt unge som ældre mennesker, hvad enten de ønsker at dyrke sport, motion eller afholde en
fest.
hurtigt fremad.
Den nye stald kommer til at rumme
de mange køer fra Jens Kr. Risagers
gård.

Et moderne og eﬀektivt landbrug under
opførelse.

Ålborgvej 600, Harken
Her bor Steen Christensen. Han er
langturschauﬀør og kører i Danmark,
Norge og Sverige ved transportﬁrmaet Søren Jacobsen. Steen har kørt
lastbil i mere end 30 år. Steen er født
og opvokset i Stagsted og har gået i
skole i Dybvad. Sten har 3 døtre og 2
drenge.
En af døtrene bor i Hjørring med familien. De har 3 børn.
En af sønnerne bor også i Hjørring.
En datter bor i Tårs og har et barn og
venter nr. 2

Den sidste søn bor i Frederikshavn og arbejder som bager.
Den ældste datter bor i Arden med familie. De har 2 børn.
Steens hobby er at renovere både. Det er den 3 han arbejder
med. Han er også lystﬁsker. Hans drivhus er hans passion. Han
henter frø i Thailand til drivhuset.
Steen har tidligere boet i Vennebjerg i ﬂere år. Steen valgte Harken, da der var plads til hans hobbyer.
Steen er glad for at bo i Harken.
Lokalbladet ønsker velkommen.

Ålborgvej 583 (skrædderens hus)
Her bor Jens Henrik Mørk Thomsen. Jens er fra Hjørring og
har gået på Holmegaardsskolen.
Jens bor sammen med Mette Pedersen fra Mosbjerg.
Jens arbejder i Ålborg hos Siemens Gamesa. Der har han
arbejdet i 8 år.

Mette arbejder på plejehjemmet Mariebo i Tversted, som SSA.
Huset købte de i 2013. Huset skulle
renoveres. Stue og 1 sal er klar, men
kælderen volder problemer.
I fritiden renoverer de kælderen m.m.
Haven er i orden og de holder høns og
har drivhus. De vil gerne rejse verden
rundt. De er begge to interesseret i at
sejle med deres båd og at ﬁske.
De har en Norsk Buhund og en Norsk
skovkat.
Lokalbladet ønsker velkommen.
Henny Madsen
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Kærgaard slægten
Korsig, Ålborgvej 440, Hæstrup
Den sidste familie Kærgaards slægten
som har været her på egnen.
Thomas Christian Kærgaard og Maren
Kristine boede i Korsig med 8 børn. I
daglig tale hed Thomas, Thomas post
eller Thomas Korsig.
Børnene var 4 drenge og 4 piger.
En af de yngste drenge Niels overtog
hjemmet sammen med hans 2 søstre.

gift med Niels Christensen
på Holmegaard i Guldager.
Holmegaard blev overtaget
af en af sønnen Børge og
hans kone Edel.
Edel og Børge købte hus
på Hedebovej i Harken.
Da motorvejen blev lavet
blev Holmegaard nedrevet
og familien købte en ejen-

Thomas Christian Kærgaards familie

Kærgaard slægten

På egnen blev de 2 søstre Katrine og
Sigrid kaldt sypigerne.
Niels var ud over at være landmand
snedker. Han lavede selv de ﬂeste af
møblerne til hjemmet Korsig.
Niels huskes for at når han skulle i
Brugsen, kørte han på traktor.
En af pigerne ﬁk en søn, Åge. Åge blev
gift med Kate. De byggede hus på Vester Dammenvej ved siden af Hæstrup
Skole. Åge var murer. De ﬁk en søn
Orla, som blev tømrer.
Tiden gik og Niels var alene tilbage.
Han kunne ikke klare sig selv længere,
så han ﬁk ophold på plejehjemmet Vesterlund. Her havde han en god tid og
kunne fortælle om årene på Hæstrup
Hede.
Den 3 søster til Niels, Inger Marie blev

Thomas Christian Kærgaards familie

Avisartikel om Niels Kærgaard

Kirstine Sørensen
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dom på Hedelundsvej i Em.
Børge og Edel ﬁk 2 drenge, Bjarne og
Jørgen. Ejendommen i Em blev overtaget af Bjarne. Han er graver ved Em
kirke, hvor han har været i 20 år. Bjarne har 2 drenge.
Jørgen har tidligere været graver ved
Hæstrup Kirke.

Mindesten på Hæstrup kirkegård

Bagagerumsmarked
KOM TIL ÅRETS SIDSTE TRAILER/BAGAGERUMS MARKED PÅ PARKERINGSPLADSEN
VED JM FESTTØJ LØRDAG DEN 15. SEPTEMBER 2018 FRA KL. 10.00 TIL 14.00.
Denne gang vil ﬁskemanden komme med den nye
salgsvogn. Der kan købes nystegt ﬁskefrikadeller,
varme røde pølser med brød og røgvarer til rimelige priser.
Vi rejser teltet, så der vil være mulighed for at spise
“indendørs”.
Vi håber, at rigtig mange vil komme med traileren

Den gamle købmandsbutik er nymalet

eller bilen.
Kom og gør en god handel, så det bliver muligt, at de
mange gode loppeting kan gøre nytte i nye hjem.
Det er gratis at være med, tilmelding via JM Festtøj’s
facebookside eller SMS til 23813089.
JM Festtøj holder butikken åben, hvor der kan gøres
en god handel, hvis du lige står og mangler en festeller brudekjole. Der er også mulighed for at købe tørklæder, sjaler mm.
SÅ KIG ENDELIG FORBI POULSTRUP - DET BLIVER SÅ HYGGELIGT.
Jette Jensen

Gode loppefund venter

Fiskehandleren er klar med gode tilbud
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Kirkebladet
Sognepræst Kirstine R.R. Rafn
Vrejlev Præstegård
Vrejlev Kirkevej 28 9760 Vrå
Tlf. 98 98 60 43
Kan kontaktes:
Mandag - torsdag 09.00 - 17.00
Fredag er fridag Mail: krr@km.dk

I præstens fravær
Når jeres præst holder fri, kan sognepræsten i Tårs, Kirsten Munkholt kontaktes
på telefon: 98 96 10 83, mail: KIMU@KM.DK frem til udgangen af september
måned 2018.
Fra og med 1. oktober 2018 aﬂøses Vrejlev og Hæstrup sogne af konstitueret
sognepræst i Vrå og Em Kristian Brogaard.
Kristian træﬀes på telefon 51 29 25 35 eller mail kba@km.dk
Følgende dage holder jeres præst fri:
23. september
8-14. oktober - 16-19. oktober - 25-28. oktober
15-18. november - 23-25. november

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

Nyt fra Indre Mission
Se omtale af udﬂugt i samarbejde med Lokalhistorisk Forening
Alle er velkommen
Kontaktperson:
Erik Christensen,
tlf. 23 47 86 92

Fællesskabseftermiddage

Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen
Servicemedarbejder:
Inger Hansen

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

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om
lørdagen kl. 17.00 hos
Margit Christensen 30 68 25 34

Lokalbladet 20

Så nærmer tiden sig, hvor det er hyggeligt at sidde indendørs og beskæftige
sig med for eksempel håndarbejde, hvis man er lidt kreativ, og ønsker at bidrage med trøjer, huer, sjaler, bamser mm til rumænske børnehjem
Mødedatoer for vores fredagseftermiddage er i efteråret:
7. september,
5. oktober,
2. november og
7. december.
Alle dage klokken 14 i sognehuset og alle der har lyst er velkommen.

Høstgudstjeneste
Søndag den 30. september, kl. 10.30
holder vi høstgudstjeneste i Vrejlev
kirke. Og vanen tro modtager vi meget gerne lidt af jeres høstudbytte fra
mark eller have, som spejderne vil
bære ind i kirken ved gudstjenestens
start – og som vi vil bortlodde ved
den efterfølgende frokost til gavn og
glæde for lokale kræfter.

Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i forsamlingshuset for alle interesserede. Vi håber alle vil deltage
i en hyggelig stund over en god frokost. Menighedsrådet giver frokosten
og sælger øl og vand til meget rimelige priser. Umiddelbart i forlængelse
af frokosten bortlodder vi høstgaver-

dre må – som præsten – ty til diverse
hjemmelavede ting og sager. Men alle
gaver er velkommen og vil blive modtaget med stor tak – det er jo kun fantasien, der sætter grænser.

ne mens vi nyder en kop kaﬀe/te.
Alle typer høstgaver er meget velkommen. Hvis man ikke er agerdyrker, har man måske lidt æbler eller
blomster i haven. Nogle er meget
ferme til at lave syltetøj eller saft, som
også er dejlige høstgaver. Og an-
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Morgensang
Hele vinterhalvåret samles vi om morgensang i Vrejlev kirke følgende dage: 2. oktober, 6. november og 4. december – alle
dage kl. 8.30. Datoerne for januar, februar
og marts kommer i næste blad.
Vi mødes i kirken til en lille halv times
sang og lidt læsning fra Bibelen, hvorefter vi går til sognehuset for at drikke kaﬀe,
spise rundstykker og sludre med hinanden.
Det er femte sæson - og vi hygger os stadig meget med danske salmer, samværet
med rare mennesker og morgenkaﬀen. Vi
håber ikke, at I synes det er for tidligt. Vi
glæder os i hvert fald meget til at se jer
alle sammen. Tag fat i familien, vennerne
og naboerne – og kom og vær med – det
er sådan en dejlig måde at starte dagen
på.

Alle helgens dag
I år falder Alle helgens dag søndag
den 4. november. Denne dag har vi
dobbelt gudstjeneste, idet vi holder
højmesse kl. 10.30 i Vrejlev kirke og
kl. 14.00 i Hæstrup kirke.
Det særlige ved denne dag er, at vi
mindes de af vore kære, som vi måtte
tage afsked med i år. De pårørende
inviteres til gudstjeneste, i den af kirkerne de nu ønsker, og navnene på
årets afdøde læses op fra prædikestolen. Efter gudstjenesten er der en
lille buket til hver familie, som de kan

lægge på graven.
Således har vi en fælles mindestund
i kirke, hvor alle kan sende en kærlig
tanke – og mulighed for en mere privat
stund ved graven for hver familie.
Gudstjenesten er på samme tid –
helt som den plejer – og alligevel
lidt mere højtidelig og måske også
en anelse mere alvorlig i tonen. For
hvert eneste af de mennesker, vi
har taget afsked med i det forgangne år, har sat spor i denne verden
og i deres familie og venners hjerter. Alle har de bidraget med stort
og småt og været en vigtig del af
fællesskabet og samfundet.
Efter endt livsvandring har disse
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mennesker fortjent vor respekt Og den
viser vi bl.a. denne dag. Gustjeneste
er naturligvis for alle, der har lyst – ikke
blot de berørte familier.

Legekirke for børn i dagplejealderen
Vi mødes igen til legekirke

tirsdag den 2. oktober
og vi glæder os til at synge og lege i Vrejlev kirke fra kl. 10.00.
Legekirke er for alle i dagpleje-alderen og aktiverer børnene på en sjov og glad
måde med musik, sang og bevægelse.
Forældre/barn, bedsteforældre/barn, dagplejere og vuggestuer er velkomne.
Legestuen ledes af organist og musikpædagog Lene Rom Frederiksen og sognepræst Kirstine Rafn.

Vi siger tilykke til:
Mike Valsted Jørgensen
Døbt i Vrejlev kirke 20. maj 2018
Lucas Thyrrestrup
Døbt i Vrejlev kirke 26. maj 2018
Malthe Joachim Nielsen
Døbt i Vrejlev kirke 7. juli 2018
Viktor Lundgreen Jess
Døbt i Vrejlev kirke 8. juli 2018
Elena Straarup Sølver
Døbt i Vrejlev kirke 15. juli 2018
Lisa Winther
Døbt i Vrejlev kirke 15. juli 2018
Herman Harald Rishøj Sørensen
Døbt i Vrejlev kirke 22. juli 2018

Babysalmesang
Vi starter babysalmesnag torsdag den 20. september kl. 10.00 i Vrejlev kirke
Vi mødes i alt 10 torsdage i efteråret, hvor vi synger, leger og danser 30-40
minutter.
Leg og musik er en dejlig måde at være sammen med sit barn på, og børnene
opfatter hurtigt lyden og stemningen i sangen. Det børnene hører de første
måneder af deres liv glemmer de aldrig.
Herefter går vi over i sognehuset
og drikker kaﬀe.
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
Frederiksen. Tlf. nr. 98887881 30129081

Dåbsgudstjeneste
Årets sidste dåbsgudstjeneste er lørdag den 24. november, kl. 10.30. Det er jo
de dåbsforældre, der kommer først, der bestemmer hvilken kirke vi skal fejre
dåb i – så vi kan ikke afsløre kirken, for der er i skrivende stund ingen ”reservationer”.
Datoerne for dåbsgudstjenesterne i 2019 oﬀentliggøres i næste Lokalblad.

Hunter Thomas Janssen
Døbt i Vrejlev kirke 22. juli 2018

Vi har sagt farvel til:
Elly Madsen
Bisat fra Vrejlev kirke
24. maj 2018
Lizzi Jensen
Begravet fra Vrejlev kirke
2. juni 2018
Johanne Marie Nielsen
Begravet fra Vrejlev kirke 1
9. juni 2018
Jytte Pia Thomsen
Bisat fra Vrejlev kirke
28. juni 2018
Inger Eugenie Jensen
Bisat fra Vrejlev kirke
30. juni 2018
Valborg Soﬁe Larsen
Begravet fra Vrejlev kirke
5. juli 2018
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Rockgudstjeneste
Torsdag den 1. november, kl. 19.00 holder vi traditionen tro Rockgudstjeneste i
Vrejlev kirke..
Vi samler ”bandet” og spiller nogle rigtig gode rocknumre – helt som vi plejer.
Rockgudstjenesten er en helt anderledes
måde at opleve både gudstjenesten og

kirken. Intet er som det plejer at være
– og dog! For gudstjenesten er ganske genkendelig. Vi beder Fadervor
og siger trosbekendelsen og vi velsignes – men vi synger ikke salmer
fra salmebogen.
Alligevel er er ﬂeste musiknumre
kendte, så vi kan synge med – hvis
vi har lyst. Og lydniveauet er nok en

del over det sædvanlige. Men det er jo
netop pointen; at vi skal opleve noget
velkendt, der samtidig er lidt ud over,
hvad vi plejer at opleve.
Kom og vær med til en glad, ”larmende”
og festlig gudstjeneste – og tag endelig
alle dem med, som du kender. Der er
plads til os alle. Vi ses.

”Syng-med-koncert”
i Hæstrup kirke
SYNG (NÆSTEN) GAMMEL DANSK
Vi genopfrisker gamle danske sange
fra ﬁlm, revyer og folkeviser, som kalder svundne minder frem, når vi mødes
til ”Syng-med-koncert” i Hæstrup kirke
onsdag den 12. september kl. 19.00.
Glemmer du, så husker vi den danske
sangskat som passer til enhver lejlighed og stemning.
Kom og lyt - oplev og syng med

Årsmøde i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg
Mandag den 26. november 2018 kl. 18-21.45 i Folkekirkens
Hus.
Her vil Domprovst i København Anders Gadegaard tale om
vigtigheden af mødet og dialogen mellem kristne og muslimer.
Desuden vil det rytmiske kor ved Abildgaardkirken i Frederikshavn, Blue Note, underholde, og en gruppe fra Frederikshavn vil fortælle om deres oplevelser på en studierejse
til Cambodia.
Mødet indledes med et måltid, der serveres af Verdenskøkkenet ved Folkekirkens Hus.
Deltagelse er gratis, og alle interesserede er velkommen til
at deltage. Tilmelding til hap@km.dk senest onsdag den 21.
november.
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Små synger sammen 2018
Glæd dig til d. 13. september, hvor vi
synger sammen i hele landet.
I år handler det om bier. I samarbejde
med Ramasjang og De Grønne Spirer
sættes der fokus på bierne.
Små synger sammen-dagen er en årlig
sangdag for landets dagtilbud. Alle børn
i vuggestuer, børnehaver og dagplejer
er inviteret til at synge med.
Alle kan være med på deres helt egen
måde Stort og småt er lige godt og
husk, at man bliver både gladere og
smukkere af at synge.
Vi mødes i Vrejlev kirke kl. 10 hvor vi
synger, leger og danser til kl. 10.45.
Det er i år ikke DR, der står for projektet,
men Sangens Hus, der viderefører traditionen og de arbejder lige nu med at
udarbejde materiale og syng-sammenpakker.

Koret tager fat efter sommerferien
Vrejlev-Hæstrup kirkers kor synger igen.
Koret vil gerne være hele sognets kor, og efter en dejlig
sommerpause er vi nu klar til at starte igen - og der er heldigvis nok at tage fat på. Vi skal synge til høstgudstjenesten
og julens dejlige arrangementer. Koret øver hver tirsdag
fra 19.30 - 21.45 i Sognehuset, og der holdes en hyggelig
kaﬀepause.
Kontakt organist Lene Rom Frederiksen Du er også velkommen, hvis du ”bare” har lyst til at synge og gerne vil
lære noget mere.

Sangaften i Præstegården
Tirsdag d. 27. november kl. 19.00
Temaet er denne aften er
JULENS SANGE
Vi synger dejlige julesange og glæder os til den kommende højtid.
Der ﬁndes så mange smukke sange og salmer, der handler om
denne skønne tid på året.

Efter kaﬀen er der, som sædvanligt, ønskekoncert.
Sangaften holdes i Præstegårdens konﬁrmandstue - Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå
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Børnegudstjeneste
Når man går i kirke, skal man have
noget med hjem!
Det er sådan noget voksne siger. Men
de mener noget åndeligt, noget at
tænke over. Når vi holder børnegudstjeneste skal vi også have noget med
hjem. Men så mener vi det helt bogstaveligt.
Søndag den 9. september, kl. 10.30
holder vi en sjov gudstjeneste, hvor
alle får noget med hjem. Vi skal høre
en god historie om næstekærlighed
og vi skal lave nogle ﬂotte nøgleringe,
som vi må få med hjem – så vi kan
give dem til mor eller far – eller andre.

Alle får nøgleringe med hjem

Og så får vi mulighed for at øve os i at
være næstekærlige.
Kom og vær med. Vi hygger, leger,
synger og har en rigtig rar stund i kirken sammen.
Vi glæder os til at se jer alle sammen.

Bangsbofort Bunker Museum
Lokalhistorisk
Forening og Indre Mission holdt i fællesskab
en tur til Bangsbofort
Bunker Museum søndag den 17. juni. Vi
startede med en specialguidet tur på fortet, som Henrik Rafn
stod for. Vi ﬁk både
mulighed for et lille
foredrag om fortet og
lejlighed til at gå rundt
på egen hånd og se
os omkring - og da det blev tid til frokost ﬁk vi venligst stillet et
lokale til rådighed, for netop da valgte himlen at åbne sig.
Efter hjemmelavede madpakker og et lille hvil, samt endnu
ﬂere uddybende beretninger om fortet gik turen til Bangsbo
Museum, der var en rigtig ﬁn oplevelse med alle de ﬁne rum
og gamle møbler og ikke
mindst udstillingen om besættelsestiden.
Der var god tid til at hvile og
nyde vejret, der igen viste
sig fra sin milde side. Og
eftermiddagskaﬀen
blev
indtaget på bænkene i den
dejlige natur ved Bangsbo
Museet med ualmindelig
god hjemmebagt kage.
En meget lærerig tur og
samtidig i rigtig godt selskab. Vi anbefaler alle at
se andet steds i bladet,
for Indre Mission og Lokalhistorisk Forening holder
endnu en tur til oktober.

Udsigten fra Bangsbo

26 Lokalbladet

Fra Bangsbo museum

Fra aktivitetsdage i juli - ”Max og Mourits på motorcykel

Ny kirketurné 2018
Sigurd fortæller bibelhistorier er Danmarks bedst sælgende børnebog,
og med den har Sigurd Barrett fyldt
mere end 250 kirker med bibelkoncerter for børn og voksne.
Sigurd og vaskebjørnen Snapper er i
storform, og I kan glæde jer til en koncert, der med respekt for det kristne
budskab sætter gang i kirken, tankerne og ikke mindst føddernes vippen
til musikken. Det bliver med andre
ord svært at sidde stille, når Sigurd
fortæller bibelhistorier og sammen
med kirkekorene fra Vrejlev-Hæstrup
kirke formidler de iørefaldende sange.

Sigurd Barrett koncert
Lørdag den 3. november kl. 14.00
i Vrejlev kirke.
Kirke- og børnekorene medvirker ved koncerten.
Billetpris Voksen 100 kr. og børn 50 kr.

Billetsalg til Sigurd Barrett
Billetter kan downloades på kirkens
hjemmeside www.vh-kirker.dk
På forsiden ﬁndes et link til bestilling af billetter. Følg anvisningerne.
Alternativt kan du bestille på telefon 98 98 83 60
Billetpriser:
Voksen kr. 100,00
Børn kr. 50,00
Billetten er først gyldig når betaling
er gennemført:
Betaling overføres til Sparekassen
Vendsyssel
konto 9070 - 1624234355
eller send betaling på
MobilePay til 45345
husk at skrive hvilket navn billetterne er bestilt i.
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Gudstjenestelisten
Dato

Kirkeåret

Vrejlev

Hæstrup

September
2. september

14.s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn
Kirkekaﬀe

5. september

19.00 Kirstine Rafn
Danmarks udsendte

9. september

15. s. e. trin

10.30 Kirstine Rafn
Børnegudstjeneste

16. september

16.s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn

23. september

17.s.e.trin

09.00 Kirsten Munkholt

30. september

18.s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn
Høstgudstjeneste

Oktober
7. oktober

19.s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn

14. oktober

20.s.e.trin

09.00 Kristian Brogaard

21. oktober

21.s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn

28. oktober

22.s.e.trin

14.00 Kristian Brogaard

November
1. november

19.00 Kirstine Rafn
Rockgudstjeneste

4. november

Alle helgens dag

10.30 Kirstine Rafn

11. november

24.s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn

18. november

25.s.e.trin

09.00 Kristian Brogaard

24. november
25. november

10.30 Kristian Brogaard

Dåbsgudstjeneste

s.s.i.kirkeåret

14.00 Kirstine Rafn

14.00 Kristian Brogaard

Fra og med 1. oktober 2018
aﬂøses Vrejlev og
Hæstrup sogne af
konstitueret sognepræst
i Vrå og Em Kristian Brogaard, når Kirstine Rafn har fri.

Kristian Brogaard
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Sommercamp 2018
Den årligt tilbagevendende begivenhed i Poulstrup – Sommercamp for
FLP – forhandlere – er igen vel overstået. I år var der igen sol og sommer
over det meste af sommercampen –
endda så meget at vores traditionelle
grillaften måtte sættes på ”skrump”. I
hele landet blev der indført afbrændingsforbud inkl. brug af grill. Bestyrelsen måtte hurtigt ﬁnde en anden
løsning, og det blev, at kødet blev
stegt hos vores madleverandør ICV
– Idrætscenter Vendsyssel. Og det
må siges at det fungerede ganske
udmærket, der var i hvert fald mindre
arbejde til vores trofaste hjælpere.
Deltagerantallet i år var lidt mindre
end de foregående år, der kom ca.

Friske vagter møder ind i højt humør

Alle i bestyrelsen er enige om at det
var nogle meget hårde dage – og nætter – men hold da op, hvor vi hyggede
os med masser af grin, snak, godmodige drillerier – så ingen tvivl – det var
hele sliddet værd.

Den store scene sættes op til de mange talere

250 voksne og ca. 60 børn, men alle
ﬁk en rigtig god og lærerig Sommercamp. Der var undervisning/seminarer fra tidlig morgen til langt hen på
eftermiddagen.
Regnskabet for dette års Sommercamp er ikke gjort helt op, men det
noget mindre deltagerantal og ekstraomkostninger i forbindelse med grill,
gør at overskuddet ”kun” bliver på omkring 100.000 kr som skal bruges på
ungdomsarbejdet i lokalområdet.
Endnu engang kan vi sige tusind tak
til de mange trofaste hjælpere, uden
jeres hjælp kan sådan et arrangement
ikke gennemføres.

Lækker mad fra Idrætscenter Vendsyssel

Den store hoppepude var et hit

Der blev hygget rundt om på campingpladsen

Tid til en velfortjent pause efter morgenmadsservering

Så skal der skæres rundstykker
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Dana Cup 2018
HUGF havde igen i år fornøjelsen af
at passe Handelsskolen i Hjørring i
forbindelse med DANA CUP i uge 30.
I år ﬁk vi hjælp fra Hjørring Judo Klub
til at dække de mange vagter, der er
i den forbindelse ca. 195 vagter i alt.
Der var i år lidt færre indkvarterede
spillere på skolen i forhold til tidligere år, lige godt 452 var der i år, mod
godt 600 tidligere år. Dette skyldtes
at der er kommet ændrede regler
med hensyn til belægningsplanerne
på de forskellige skoler af hensyn til
brandmyndighederne (før har vi haft
dispensation). På Handelsskolen var
det de gamle klasselokaler, hvor der
kun var et vindue i hvert rum som redningsåbning der gjorde, at vi ikke kun-

Der skal tørres mange hundrede meter borde af i løbet at en vagt til Dana Cup

1-Der skal også være tid til Formel 1 på Dana Cup vagt

ne have så mange som før. Skolen
har dog haft en planlagt udskiftning af
vinduerne og som påbegyndes i efteråret. Så til næste år kan der igen være

omkring 600 spillere.
Ugen med afvikling af DANA CUP forløb yderst tilfredsstillende og i god ro
og orden. Dette skyldes især de man-

ge frivillige der ydede en kæmpe indsats for at gøre opholdet for spillerne
til en god oplevelse. Det kommer til
udtryk i at der er mange klubber der
vender tilbage til skolen år efter år. Der
er endog nogle klubber, hvor trænerne
” truer” deres spillere med, at hvis de
ikke opfører sig ordentligt, kommer de
på en anden skole næste år. Der var
kun rosende ord og tak fra alle holdene. Så det er en stor blåstempling af
det arbejde I som frivillige gør i uge 30.
Som afslutning vil foreningen gerne
takke alle som var med til at yde den
gode betjening, som gør at vi har et
godt ry blandt holdene der deltager i
DANA CUP. Tak for denne gang håb
om at vi ses igen til næste år.
Husk at holde øje med opslaget omkring hjælperfesten, hvor alle der har
hjulpet til, bliver inviteret.
På foreningens vegne tusind tak for
indsatsen,
Formanden.

Ny gavl

Gavlrenovering i hallen
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Der er nu kommet skred i udførslen
af de renoverings projekter af Harken
Hallen, i forbindelse med Grøn Pulje
midlerne. Vi er startet med den største
opgave, nemlig renovering af gavlen.
Den vil blive efterisoleret til nutidens
standard, får ny beklædning indvendig
og udvendig. I løbet af sen sommeren vil der komme nyt luft til luft varme
pumpe anlæg i hallen til erstatning af
vores gamle og noget uøkonomiske
blæsefyr. Til sidst kommer der to nye
ﬂugtvejsdøre i Hallen, da de nuværende har tydlige tegn af tidens tand.

I forbindelse med at den nye gavl tager
form, har der opstået tanker om at der
måske skal laves en klatrevæg på hele
gavlen. Der er taget kontakt til Hjørring
Klatre klub og Dansk Klatre forbund og
der er positive tilbagemeldinger, så der
arbejdes videre med muligheden for at
få lavet en ny aktivitet i foreningen.
Vi glæder os meget til at byde velkommen i vores ”nye” hal.

Veteran afslutning i fodbold –
lokalopgør
Afslutnings kampen på veteranernes
turnering i år blev spillet i Harken.
Traditionen tro afsluttede veteranerne
med fællesspisning efter kampen, dog
med det tvist i år at modstanderne blev
inviteret med til bords. Der var nemlig
tale om lokal opgør mod Poulstrup. På
trods af at Harken tabte, var der en god
stemning rundt om bordet og snakken
gik lystigt.

Lokalopgør hvor 3. halvleg er fællsesspisning

Krolf i Harken.
I starten af september starter Harken Idrætsforening op med Krolf. Vi havde i
maj måned besøg af et par friske Krolf damer fra DGI, for at de kunne se om
det var muligt at etablere en Krolf bane på vores dejlige anlæg. Da de så vores dejlige udenoms plads, blev de meget
begejstrede og fyr og ﬂamme. De mente at der skulle laves
5-6 baner i de dejlige omgivelser, og afvikles landsturneringer hos os. Formanden er dog så meget wendelbo, at vi
starter med at etablere 2 baner. Så hvis der er nogen der
går og kunne tænke sig at prøve dette sjove spil, så hold
øje med opslag.
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Kornets Hus
af Kirsten Mouritsen

– første spadestik på ny videnscenter
og turistattraktion på Guldagervej.
Den 18. juni 2018 var en speciel dag
på matriklen syd for Aurion på Guldagervej 525. Her var ﬂaget hejst og en
række bidragsydere (bidragsyderne
beskrevet i Lokalblad nr.2 2016) til
Kornets Hus var mødt op for at være
med til den store dag, hvor der blev
taget første spadestik til projektet.
Særlig stor var glæden hos Inge og
Jørn Ussing Larsen, der har været
med i Aurion, og en meget stor del af
drivkraften, siden starten i 1974. Den
18. juni i år var en dag, som for 15 år
siden kun blev drømt om, for det var
dengang, Jørn begyndte at tænke på
”et kornets hus”. Der er slået mange
streger og holdt mange møder, før
det er lykkedes at komme så vidt, at
Kornets Hus nu er en realitet og det
er lykkedes at samle den kapital, der
skal til, for at projektet er kommet op at
stå. Jørn er meget taknemmelig over
støtte og tålmodighed fra Kornets Hus
bestyrelse samt ikke mindst støtten fra
Aurions bestyrelse, der bl.a. er ydet i
form af økonomisk bistand til det det
lange ”for-projekt” også Brian Nybo,
adm. direktør på Aurion har hele tiden
været varm fortaler for Kornets Hus og
mener, det skal tænkes ind i en større
turisme-strategi for Vendsyssel samt
bruge Danmarks gode økologiske renommé i udlandet i turisme markedsføring.
Det er det norske Reiulf
Ramstad Arkitekter, der
har tegnet det 520m2 store byggeri til 26 millioner.
Huset vil rumme kursuslokaler, til bl.a. bage kurser,
involverende formidlingsaktiviteter, skoletjeneste,
bageri, køkken og café
med butik. Arealerne
udenom huset vil også
blive inddraget i centrets
aktiviteter og formidling.
Centret vil udbyde særlige
kurser til uddannelsesinstitutioner og professionelle som kokke, bagere
og kantineledere, der skal
sætte fokus på korn som
sund råvare i sund ernæring. Kornets Hus er
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placeret lige
der,
hvor
kornet gror
og det er
tænkt som et
inspirerende
samlingspunkt både
indenog
udendørs
med plads til
både leg, fordybelse og
besøgende i
alle aldre og
på alle vidensmæssige niveauer.
Jørn Ussing Larsen fortæller, at da han
startede Aurion, blev der kun brugt de
ﬁre almindelige kornsorter byg, havre,
hvede og rug. I dag arbejder Aurion
med 24 sorter, der nu også har indtaget mange af de danske spiseborde
og det stopper ikke her, for den udvikling af brugen af gamle eller ”glemte”
kornsorter kommer af, at vi lever i en
tid med stigende fokus på samspillet mellem kost og sundhed og netop
i Kornets Hus vil man formidle viden
om kornets værdi som råvare i sund
ernæring.
Vigtigt er også at få fortalt kornets historie fra stenalderen og til nu, kornets
historiske-, samfundsmæssige og kulturelle betydning.
Kornets Hus vil kort sagt blive et boost
til fødevarer og turisme i Nordjylland.
Fotos: Bjarne Hyldgaard

Ib Grønbech & Band spiller i Poulstrup Hallen
Støtteforeningen for Poulstrup Friskole
og Børnehus arrangerer koncert med
Ib Grønbech & Band, der kommer og
spiller i Poulstrup Hallen, lørdag den 8.
september 2018.
Prisen for at deltage er 395 kr., der
dækker 3 retters menu fra Martin Kok

- mad med omtanke. Dansemusik leveres af DJ Carsten Rytter fra kl.19-21
og igen efter koncerten kl. 23-01. Den
to timer lange koncert med Ib Grønbech & Band varer fra kl. 21.00-23.00.
Det er muligt at reservere bord, så man
kan sidde samlet, og det foregår ved at
skrive en mail til tko@poulstrupfri.net
og fortæl, hvem man vil sidde sammen
med og, hvad bordet skal hedde. Billetsalget foregår via www.pv81.dk eller
med MobilePay til 34718 og her skal
man huske at skrive navn i beskedfeltet. (Kvitteringen er billetten).

Musikalsk legestue
Ib Grønbech & Band vælter ganske
enkelt koncertstederne, dels med hans
og bandets sublime musikalske evner,
og dels med Ib’s uforlignelige humor –
manden er simpelthen genial, og han
placerer sig blandt de allerstørste komikere vi har i Danmark. Den kombination sælger billetter! Oplev Ib Grønbech med band. En skøn forening af
kunstnerens største hits fra de seneste
30 år leveret med masser af energi og
glimt i øjet i kombination med nordjysk
humor, når den er bedst. En aften i selskab med Ib Grønbech udfordrer både

stemmebåndet og lattermusklerne.
Alle overgiver sig til et univers af sjove
sangtekster serveret på vendelbomål
og iørefaldende popmelodier. Det hele
ender ud i uundgåelig fællessang. Der
bliver grinet højtlydt af den skæve og
lune humor, hvor Ib Grønbech mestrer
brugen af spontanitet, improvisation
og perfekt timing. Det er ikke stand-up.
Det er heller ikke ”bare” en koncert.
Det er svært at sætte ord på men mest
af alt et sted, hvor musikken går hånd
i hånd med komikken. Kort sagt: Musikalsk legestue.
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Nyt fra spejderne
2. plads til regionsmesterskabet til DM i Spejder 2018
I slutningen af april brugte junior- og
tropspejderne en weekend til DM i
Spejder på Thorup Hede, hvor de skulle deltage i kvaliﬁkationerne – mest af
alt for at få endnu en god spejderoplevelser med i bagagen.
Ormenes Krigere (Junior patruljen) og
Flamingoerne (trop patruljen) havde
brugt en del af spejderaftnerne i foråret
på at træne de mest gængse spejderfærdigheder, så de var forberedte på,
at blive kastet ud i lidt af hvert, eftersom aktiviteterne til DM i Spejder er
hemmelige.
Weekenden var spækket med aktiviteter, hvor man kunne tjene point, som
kunne bringe patruljen videre til ﬁnalen
i DM i Spejder. Juniorpatruljer kunne
kun deltage i regionsmesterskabet,
dog var det samme aktiviteter. Begge patruljer havde en skøn (og hård)
weekend, hvor de kun brokkede sig
over, der ikke var nok timer i døgnet,
fordi der ikke havde været tid til hygge
om lejrbålet
Ormenes Krigere klarede weekenden
ekstra ﬂot, da de ﬁk en ﬂot 2. plads i
regionsmesterskabet! Poulstrup spejderne kan derfor med stolthed sige,
at vi har nogle af de bedste spejdere
i Nordjylland!

Fantastisk udsigt på Læsø og glade spejdere

Hike på Læsø
7 af vores seje junior- og tropspejdere var i Pinsen på hike til Læsø! Line
Thomsen var med os, og det var da
faktisk også hende som foreslog os,
at tage en vandretur derovre, så det
skulle da prøves.
Vi startede i Vesterø Havn, hvor vi sejlede ind med færgen om morgenen,
og begyndte straks at gå mod Østerby
Havn. Ruten langs kysten var virkelig

Kortet med læsøruten
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Tidsrejsen skydes i gang

Flamingoerne løser opgaver til DM i
Spejder Foto: Johnny Kristensen

smuk og solen stod højt på himmelen. Når vi en sjælden gang i mellem skulle
igennem lidt skov med skygge, blev vi angrebet af myg, som
var særdeles aktive (så tempoet var altid lidt hurtigere gennem skov).
Vi nåede Østerby Havn allerede ved 15 tiden, hvor vi indlogerede os på det lokale servicecenter, som vi havde været
så heldige at få lov at sove i. Dog gik turen hurtigt retur til
stranden, da vi alle havde gået og sukket efter at blive kølet
ned i det smukke blå hav, som vi havde vandret langs hele
turen.
Aftenen blev brugt på legepladsen ved havnen, men alle var
klar på at skulle tidligt i seng.
Næste morgen startede med morgenmad sponsoreret af
Servicecenteret, og med fyldte maver gik vi atter afsted
– denne gang mod Byrum, og dernæst slutdestinationen;

Vesterø Havn. Humøret blev holdt højt
med Disney sang og diverse råb samt
pauser ved bl.a. Saltsyderiet og Museumsgården.
De ﬂeste var ved godt mod hele turen,
den sidste strækning langs landevejen
trak dog lidt tænder ud, men alle nåede i mål og havde på turen tilbagelagt
42 km!

Fra årets MUS lejr.

Poulstrup spejderne fandt 5 min. til fælles at kunne sidde rundt om
bålet til DM

MUS-lejr
8-10. Juni var 2 bævere, 4 ulveunger
og 4 ledere afsted på årets MUS-lejr i
Thorup Hede. Årets tema var tidsrejsen
og lejren bød på mange spændende
og lærerige aktiviteter, hvor spejderne
rejste frem og tilbage mellem mange
forskellige tidsaldre. De skulle blandt
andet ﬁnde en skat i skoven ved hjælp
af gps, sejle med små både, drikke forskellig ”medicin” lavet af brændenælder, mælkebøtter og blade og lære om
førstehjælp. I år var vi rigtige heldige
med vejret, og både spejdere og ledere havde en rigtig dejlig, men varm,
lejr-tur. Vi glæder os allerede til næste
års MUS-lejr.

Middagspause ved museumsgaarden på Læsø

Arbejdsdag i spejderhuset
For første gang i ﬂere år har grupperådet afholdt den første arbejdsdag d. 17.
Juni. Vi var dog ikke så mange, men
mange bække små som man siger, og
sammen ﬁk vi ordnet ukrudt, klippet
hæk, lavet raftegård, ordnet gardiner
og en hel masse andet. Vi nåede ikke
helt i mål, men vi kom rigtig langt og
havde en hyggelig dag. Vi håber at se
endnu ﬂere til næste arbejdsdag, så
vi sammen kan få holdt spejderhuset
ved lige, så vores spejdere har nogen
fantastiske rammer og muligheder til
forskellige aktiviteter. Tak til alle som
deltog

Udenoms arealerne ﬁk den helt store tur til arbejdsdagen
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Nyt fra Poulstrup hallen
Bentræner 2 i 1
I motionscenteret i Poulstrup hallen er
der netop anskaﬀet en ny benstræner.
Med denne bentræner har du mulighed for at udføre 2 forskellige øvelser
med det samme produkt, du kan både
træne leg curl og leg extension.
Maskinens kan let tilpasses enhver
kropshøjde, da den har mange forskellige justeringsmuligheder.
Læs meget mere om tilmelding og
brug af motionscenteret på hallens
hjemmeside www.vrejlev-haestruphallen.dk

Nye vinduer og døre
Hallen har fået tilsagn om tilskud fra
Grøn Ordning til renovering/udskiftning og energioptimering af vinduer
og døre i hele hallen - dog ikke i motionscenter, hvor døre og vinduer er af

Vinduer og døre er skifter i hallen

nyere dato. Udskiftningen er sket hen over sommeren.
Senere kommer der en udskiftning af lysplader i taget,
da disse er utætte, og skal erstattes med ny rytterlyskonstruktion. Til hele projektets gennemførelse er der
givet tilsagn fra Energistyrelsen på i alt kr. 302.100 kr.

Gode træningsmuligheder i motionscenteret
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Den nye bentræner 2 i 1

Grøn Gas Vrå
af Karen Margrethe Bruun

Jens Peter Lunden startede et gårdbiogas anlæg i Gårestrup i 2001. Der
ﬁk han udviklet og en viden der var af
stor værdi, da de i 2010 projekterede
det nye anlæg i rundkørslen ved Vrå.
I 2013 går EON ind i projektet ved
at købe 50% af J.P. Lunden. Eon er
Europas største privatejet energiselskab.
Efter projekteringen og opførelsen på
5-6 år starter gasproduktionen den
25. april 2016.
Det 12 fodboldbaner store anlæg behandler 300.000 tons biomasse årligt,
hvilket svarer til gasforbruget i 6.500
boliger.
Biogas er en fossilfri energikilde, der
fremstilles ved afgasning af gylle og
andet organisk aﬀaldsmateriale.
Der bruges gylle, dybstrøelse, majs
og græs ensilage og alt skadet foder
fra landbruget. Også industrielle affaldsprodukter såsom krumme agurker, for små gulerødder og frugt der er
skadet kan bruges. Der er også røget
nogle kasserede partier af energidrikken CULT i gyllen.
Den friske gylle hentes hos leverandøren og pumpes i et lufttæt system
fra tankvognen over i modtagetanken.
Gyllen varmes op til 52 grader og er
klar til videre behandling, hvor den
blandes med biomasse- typisk møj,
halm, majs eller aﬀaldsprodukter. Det
er normalt halm, der varmes op med,
men for tiden bruges der olivenfrugtkød, der importeres fra Sydeuropa.
Overskudsvarmen sælges til Vrå.

Gyllen ledes over i to reaktortanke, hvor den egentlige gasproduktion går i
gang. Gyllen er i tanken i
25 døgn, hvor bakterierne
æder alt det organiske
materiale og dermed producerer gas, når de populært sagt prutter.
Gassen renses for svovl
og co2 og bliver dermed til
GrønGas som er det samme som naturgas, som er
klar til at blive distribueret.
Der produceres og bruges
ca 800 tons biomasse pr
døgn, eller 300.000 tons
pr år.
Den afgassede gylle, tilbringer yderligere 15 døgn
til den sidste afgasning,
hvorefter den nedkøles og
leveres tilbage til leverandørerne, som en gødning
der er 20% bedre end den
gylle, de aﬂeverede 40
dage tidligere.
Aﬀaldsgas, som ikke er Den store oversigtstavle giver et godt overblik over de
rent nok til ledningsnettet enkelte bygninger og processer
bliver brændt i en nødfakudnyttelsen til 85-90 %. Gyllen lugter
kel på anlægget.
også meget mindre ved udbringninGrønGas har tegnet kontrakt med 40 gen, når den er afgasset.
leverandører, og ﬂere er på venteliste. Der beskæftiges 8 chauﬀører og 4
Vi køber ikke eller får ikke landman- mand på anlægget samt 2 på kontoret.
dens gylle. Vi låner den i 40 dage mod At der er interesse for værket ses af, at
betaling, hvorefter vi leverer den tilba- der siden indvielsen i 2016, har været
ge i en bedre form, siger Jens Peter 6000 gæster på besøg. Jeg har hørt at
Lunden. Hvis gyllen bringes ud på tra- Lokal Historisk Forening for Poulstrup
ditionelvis vil planterne kunne udnytte og omegn, har en aftale om et besøg
70-75%. Når gyllen er afgasset stiger til efteråret.
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Poulstrup wåj er godt
Vidste du?
På hjemmesiden www.poulstrupvand.
dk har du mulighed for at ﬁnde en række nyttige oplysninger om Poulstrup
Vandværk, samt gode råd om vandbesparelse, miljø, drikkevand og sundhed, vaskeanvisninger og oplysninger
om vandkvalitet og hårdheden af vandet, som er vigtigt i forhold til brug af
vaskemaskinen og opvaskemaskinen.

Rent drikkevand er ingen
selvfølge!
Vi kan være stolte af at kunne drikke
vandet direkte fra hanen, men det
kræver en indsats, hvis vi også i fremtiden skal nyde dette gode. På hjemmesiden kan du se en række gode råd
til, hvordan vi sammen passer på vo-

Poulstrup Vandværk er meget velholdt

res gode drikkevand.
På hjemmesiden står bl.a. ”Vandet, vi drikker, er en
vigtig næringskilde for os. Det hentes i undergrunden,
og når det kommer ud af hanerne, er det sundt, friskt
og rent, takket være naturen. Vandets kvalitet trues af
de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og industri. Hos Poulstrup Vandværk gør vi meget ud af at passe på vandet, men det
er et fælles ansvar.”
• Vores drikkevand hentes 46 meter under jorden
• Vandværket har to boringer, som er placeret henholdsvis nord og syd for bygningen.
• Boringernes dybde er 46 meter, og har en ydelse
på 25 m³/time.
• På vandværket iltes og ﬁltreres vandet for mangan og jern.
• Derefter opbevares vandet i en lagertank på 200
m³, inden det pumpes ud til forbrugeren.
•

Vandkvalitet
På hjemmesiden står desuden oplysninger om vandkvaliteten hos
Poulstrup Vandværk, bestyrelsen,
kontaktoplysninger, vedtægter, beredskabsplan med alarmeringslister,
regnskab, takstblad for 2018, melde
ﬂytning, nyheder og meddelelser.
OBS! Det er en god idé at tilmelde sig
mail- og sms-funktionen, hvor man
kan blive varslet med vigtige beskeder,
hvis der fx er ændringer eller uregelmæssigheder med vandforsyningen.
Tilmelding til mail- og sms-funktionen
foregår på www.poulstrupvand.dk
Formand for Poulstrup Vandværk er
Carsten Krøgholt, mobiltlf. 40 59 37 31
og e-mail: kontakt@poulstrupvand.dk
Henrik Hansen
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Denne annonceplads er ledig kontakt Per Hansen
26 56 83 25
og den kan blive din

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

HARKEN PRIVATE DAGPLEJE
V/JETTE STEFFENSEN, GULDAGERVEJ 89

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

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

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

Hedevej 30 · Hjørring · Tlf. 98 92 15 04

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

Poulstrup
Forsamlingshus
Kontakt 2311 6549

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

VVS OG BAD

•
•
•
•
•

NATURGASANLÆG
STOKERANLÆG
SOLVARME
BLIKARBEJDE
VARMEPUMPER

•

ENERGIOPTIMERING

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

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

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

Denne annonceplads er ledig kontakt Per Hansen
26 56 83 25
og den kan blive din

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

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

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

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

Mangler du hjælp til bogføringen?

•
•
•
•
•
•

Reparationer
Nybygninger
Landbrug
Industri
EDB
PLC

Edithsvej 7
9800 Hjørring
Tlf. 23 35 82 60

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

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

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

John K

Esben

Kirsten

Helle

Søren

John

Vi tager hånd om
dig og dine kære

Frederikshavnsvej 58 · 9800 Hjørring

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

Gammel Rønnebjergvej 8
Poulstrup
9760 Vrå

Nyere brugte biler
Se bilerne på
www.poulstrupauto.dk

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

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

Onsdag lukket

Vi har format til
dine tryksager
Charles Lindberghs Vej 9 · 9430 Vadum
www.vestergaards.com · Tlf. 98 92 05 00

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

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

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

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

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

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

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

Redaktion
Ansvarshavende
Foreningsstof
Redigering
Annoncer
Korrektur

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

Tollestrup
Guldager
Gunderup
Harken
Hæstrup
Hæstrup
Høgsted
Hæstrup Mølleby
Rønnebjerg
Poulstrup

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

Lokalstof

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

Multinetværket / Landsbyråd
Tryk:
Vestergaards Bogtrykkeri, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

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

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

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

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

Hæstrup Vandværk A.m.b.A:

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

Poulstrup Vandværk A.m.b.A:

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

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

Poulstrup Skolevej 3, 97 ......................................71 99 71 03
Skoleleder Kristian Bertelsen.................................71 99 71 03
Afdelingsleder Børnehuset Karen Risborg.............71 99 71 03
Formand Lasse Ø. Nielsen....................................21 15 07 65
Steﬀan Kildahl, Thomas Andersen, Per Birkbak
Helene Rømer, Tomy Rømer, Jesper Thomsen
Formand Thomas Kortegaard................................
Vrejlev Klostervej 8, 9830 Tårs..............................72 33 39 60

Vuggestuer og Børnehaver
Møllehaven i Harken
Poulstrup Friskole og Børnehus

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

Skovgården

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

Plejehjem

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

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

Foreninger - Formænd
Børnenes Jord
Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 14, 9760 Vrå .............40 86 88 78
Støttefor. for skolen
Thomas Kortegaard.........................................................
HarkenUGF
Flemming Jensen - fje@eucnord.dk ..................................52 99 84 34
Lokalhistorisk Forening
Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå.98 98 60 63
Poulstrup Borgerforening Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå ............98 98 68 24
Poulstrup Rideklub
Martin Jensen.......................................................................20 45 47 02
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
Karina Mølgaard Frost, Tollestrupvej 195, 9760 Vrå ........40 43 84 88
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: Karina Mølgaard Frost, Tollestrupvej 195, 9760 Vrå.............40 43 84 88
Vrå MC
Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19, 9760 Vrå............22 55 07 46

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

Tid og sted:
Lokalhistorisk arkiv:
Poulstrup Skolevej 3- Østﬂøjen
Åbent: Mandag 16.00-18.00
Tlf. til leder 98 98 80 63
mail: lokalarkivet@poulstrup.net
Aktivitetshuset:
Åbent:Tirsdage11.30-16.00
Torsdage 8.30-16.00
Fredage 8.30-13.00
Se aktivitetskalender på
www.poulstrup.net
Fodterapeut:
Bestil tid på
tlf. 98988011
Sparekassen Vendsyssel:
Østergade 15, 9760 Vrå
Tlf. 82229000
Mandag - fredag 10.00-16.00
Torsdag 10.00-17.30

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

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