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Opfordring til vore annoncører: Sker
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omtale, så send dit indlæg til
lokalbladet9760@gmail.com
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Fra redaktionen
Blad nr. 3 for 2021 er nu aﬂeveret i postkasserne, og der var
stof nok til 48 sider.
Der begynder så småt at komme gang i tingene igen, og
der bliver ﬂere arrangementer vi kan berette om. Vi håber
I vil sende os indlæg både om afholdte men også om kommende arrangementer.
Husk - vi samler alt materiale, både tekst og fotos, via vores
mailadresse, og det fungerer ﬁnt, så tak for det.
Håndskrevet materiale kan altid aﬂeveres i postkassen eller
på kontoret ved Sognehuset, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760
Vrå. Husk at sætte navn og telefonnummer på, så vi kan
kontakte dig hvis vi har spørgsmål.
Alle indlæg til Lokalbladet sendes til denne mailadresse:

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

Tidspunkter for udgivelse af
Lokalbladet i 2021
Lokalbladet vil i 2021 blive
omdelt i følgende uger:
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Forsidebilledet: Børnene i Børnehuset ved Poulstrup
Friskole dyrker idræt og bevægelse i gymnastiksalen

for Vrejlev-Hæstrup Sogne

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

konto 9070 - 4340 15 2889

Mangler Lokalbladet
i din postkasse?
Vi får ind imellem beskeder fra beboere i sognene, om
at Lokalbladet ikke leveres som forventet.
Vi har været i kontakt med Nordjyske Distribution, som
står for langt hovedparten af omdelingen.
Her har vi fået oplyst at såfremt man (kun) har fravalgt reklamer (reklamer nej tak) skal man have Lokalbladet leveret i postkassen. Kontakt os hvis bladet
mangler.
Har man derimod fravalgt både reklamer og ugeaviser, så bliver Lokalbladet desværre ikke leveret med
Nordjyske Distribution.
Da vi jo efterhånden lever i en digital verden, vil der
formodentlig fremover være ﬂere der fravælger reklamer og ugeaviser.
Hvis du har fravalgt ugeaviser, så kan vi kun opfordre
til selv at hente et eksemplar i våbenhuset ved Vrejlev
Kirke.
Bladet vil desuden være tilgængeligt i en digital udgave på www.poulstrup.net
Redaktionen
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Nyt fra Ministrup - Børnenes Jord
I 2019 lykkedes det at få en stor ansøgning igennem og skaﬀe penge
til ﬂere nye legeredskaber på Børnenes Jord og hele legepladsen ﬁk
i den forbindelse en lille ”make over”,
som det vist kaldes.
Vibs – pladsens gamle skib måtte
lade livet og det samme måtte alle
de andre legeredskaber på nær
den gamle karrusel. Stolperne som
de gamle legetårne var lavet af, var
desværre i så dårlig stand at de ikke
var til at redde.
Der blev lavet ny bakke til en ny rut-

gynger, ny vippe og et nyt skib, dog
ikke helt så stort som gamle Vibs.
Planen har hele tiden været at der
skulle komme ﬂere legeredskaber til
pladsen, men den første søgte pulje
rakte kun til begyndelsen. Siden etape 1 var færdig, har vi været i tænkeboks for hvad etape 2 skulle rumme.
Startskuddet kom efter generalforsamlingen 2021 hvor ﬂere nye medlemmer kom ind i bestyrelsen, nye
ideer kom på bordet og der blev fore-

Vi ﬁk heldigvis rigtig stor hjælp af Guldagergård Entreprenør da den nye plads
skulle etableres ellers havde vi nok stået der med skovle endnu

sjebane, den eksisterende bakke
blev forhøjet så den kunne bruges
til den nye svævebane, der kom nye

slået at hele bestyrelse skulle tage på
inspirationstur.
I bedste skovtursstil drog bestyrelsen

ud på inspirationstur med både kaﬀe
og kage. Vi kom lidt rundt i Vendsyssel og så forskellige legepladser, hvilket var rigtig spændende og vi ﬁk i
hvert fald lidt nye indspark og noget
at snakke om. Første stop var en
skaterpark i Biersted, som bestemt
var et hit blandt byen børn. Det var
en superﬂot skaterbane som var udført i beton. Vi blev enige om den måske nok var for stor til Børnenes Jord,
men for os der ikke så ofte besøger
en skaterpark, så var det rigtig spændende at se.
Oven på den oplevelse var det tid
til kaﬀe og Jakob som var vores turguide havde arrangeret at kaﬀe og
kage blev indtaget på den hyggeligste legeplads, med Danmarks absolut mest luksuriøse madpakkehus
beliggende ved Ryå.
Fra Ryå kørte vi en tur til Jetsmark,
hvor en helt ny skaterbane var blevet
anlagt i forbindelse med byggeriet
af en ny skole. Den var helt ny og
lå midt ude i ingenting, uden nogen
form for skiltning, så en større skattejagt måtte til for at ﬁnde frem til den.
Vi fandt en vej ind på byggepladsen
og trods den meget hemmelige placering, så havde de unge mennesker
i Jetsmark og omegn også fundet banen og de var alle rigtig glade for den
nye bane.
Nu gik turen nordøst på og sidste
stop var Jerslev hvor der var etable-

Den store græsplæne benyttes nu til fodbold, men planen var at der også skulle være legeplads her – men hvad skal der være???
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ret et kæmpe nyt aktivitetsområde ved skolen. Her var
to små skaterramper og en
kæmpe parkourbane, med
plads til mange former for leg
og hygge.
Herfra gik turen hjemover og
vi var blevet mange nye indtryk og ideer rigere. Nu følger
det store arbejde med at få
færdigsyet en plan for etape
2 og derefter skal alle sejl
sættes ind for at søge pengene hjem.
Tegning fra da Biersted startede med deres projekt.
Det bliver nok ikke inden jul
at etape 2 bliver færdig, men vi
Alle er selvfølgelig velkommen til at
skal nok komme i mål.
komme med ideer og skulle der sidde

nogen derude, som gerne vil give en
hånd med, så er I altid velkommen.
Mads Budolfsen

De nye ﬂotte redskaber på Børnenes Jord bruges ﬂittigt

Madpakkehus i Ryå med pejs, køkken og toilet – lidt over hvad vi nok
kommer til at lave, men det var rigtig ﬂot

Rigtig ﬂot parkour bane i Jerslev, som bestemt er et besøg værd – den ligger ved siden af skolen.
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Nyt fra sognene
Så skete det - indvielse af Kornets Hus.
Indvielsen var planlagt til december
sidste år, her som med mange andre arrangementer satte Corona en
stopper for det, men heldigvis blev

vide mere om korn og især de gamle
arter og sorter, men også dets historiske, samfundsmæssige og kulturelle
betydning for vores civilisation. Jørn

ville gerne være med til at formidle
den viden, og herved opstod tanken
om et Kornets Hus. Et hus hvor man
både kan få kornets historie og indvirkning på vores kultur helt fra bondestenalderen 4000 år f.kr., gå en tur
i marken for at se kornet og i cafeen
og smage på brød, kager eller menuer, der vil give os nye ideer om kornkernernes muligheder i vor moderne
kost.
Efter mange tanker og en del år kom
Kornets Hus på tegnebrættet i 2003,
hvor der blev lavet de første tegninger. Det var op ad bakke i starten og
især i ﬂere år efter ﬁnanskrisen, men

Jørn klipper snoren, der selvfølgelig er
ﬂettet af kornstrå.
Centerleder af Kornets Hus Johannes
Haandsbæk Vestergaard byder fødevareminister Rasmus Prehn velkommen.

det muligt at invitere til åbningsfest
den 21. juni, hvor mange prominente
gæster, der havde været med til at
støtte projektet, havde taget imod

indbydelsen og mødt op til en festlig
dag.
Idemageren Jørn Ussing Larsen
kendt som medstifteren af Aurion
med både melproduktion og bageri,
startede først i 1980erne med at holde bagekurser og her blev han bevidst om, at folk ikke bare gerne vil
6
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Jørn takker for støtte til Kornets Hus igennem hele opstartsperioden og bagefter
takker Inger for al den opbakning både hende og Jørn har mødt. Det er ingen hemmelighed, at Inger også har været med i en stor del af arbejdet.

Nyt fra sognene

Skråningen op til Kornets Hus blomstrer vildt.
De små kager der er himmerigsmundfulde er kreeret af bagenørd Amanda
Axelsen

herefter begyndte ideen om et Kornets Hus at tage form ved at fonde
fandt projektet interessant, og det
førte til at ”Kornets Hus - Danmarks

Det er ikke kun inde, der serveres mundgodt. Her ved grillen er det køkkenleder
og underviser Lukas Wolf, der laver små
pandekager af en slags butterdej, der serveres med hønsesalat alt imens gæsterne
interesseret venter på at smage.

Den norske arkitekt Reiulf Ramstad,
som har tegnet Kornets Hus, sagde i sin
tale, at han var ikke bare stolt over det
smukke resultat, men også husets unikke
placering. Kornets Hus er blevet en del af
landskabet og landskabet er blevet en del
af kornets Hus – et sted, hvor man har lyst
til at samles.

nye madkulturhus” nu er åbnet. Man
kan læse om de forskellige aktiviteter
og oplevelser, der tilbydes på www.
kornets-hus.dk
Det har som nævnt taget lang tid fra
ideen til kornets Hus blev fostret og
til projektet stod færdigt, men et gammelt ordsprog lyder: Træer der vokser langsomt bærer den bedste frugt.
Bag projektet står to almennyttige
fonde i partnerskab med bl.a. Realdania, Hjørring Kommune, Nordea
– Fonden, Holkegaard Fonden, ENV
– fonden, LAG Nord, Spar Nord Fonden, Sparekassen Vendsyssel Fond
og Aurion A/S.
Tekst og foto: Kirsten Mouritsen
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Fisk i fokus.
Sommeren står for døren, og i Møllehaven er vi ved at være klar til ferie. Vi har fået holdt afslutning for de
kommende skolebørn, et arrangement som vi har set frem til at holde,
da det igen er muligt at invitere forældre indenfor. Der blev hygget med
snacks og snakket om, at tiden i
børnehaven er slut og skolen venter
lige på den anden side af ferien. Tak
til alle børn og forældre for mange
gode oplevelser gennem jeres tid
her hos os, vi ønsker jer alle en god
skolestart.
Selvom sommeren står for døren
er vi i Møllehaven allerede ved at
planlægge kommende aktiviteter i
efteråret. Der bliver plads til arrangementer for alle grupperne og deres forældre hvor naturen vil være i
fokus.
Børn og personale kan desuden se
frem mod en spændende september
måned, hvor hele huset dykker ned
i temaet “FISK”. D. 16. september er
der nemlig eventen ’Maddag 2021’

hvor daginstitutioner over hele landet
fejrer de fælles madordninger. Maddag er en endags event, hvor børn i
institutioner landet over tilbereder og
spiser det samme frokostmåltid. I år
skal vi arbejde med silden - både i
køkkenet, og også på stuerne. Inspireret af denne mulighed, har vi valgt
at brede det lidt mere ud over hele

september, og lade den stå i ﬁsken/
havets tegn!
Vi er ved at forberede forskellige aktiviteter, hvor børnene både får mulighed for at dykke ned i kreative og
skabende processer med papmache
og silkepapir. Den musiske del får
også sin plads i form af sange, rim
og remser omkring ﬁsk. Der skal pyntes op med ﬁskenet ude og inde så

vi kan udstille de ting vi laver. Vi
håber på at kunne få lov til at undersøge hvordan en ﬁsk ser ud
indvendigt.
Hvis der er nogle i lokalområdet
som har et udﬂugtsmål, materialer eller selv har en viden i forhold til ﬁsk, som I tænker kunne
være spændende for børn og
personale at bruge til sådan en
fordybelsesperiode, må I rigtig
gerne tage kontakt til os allerede
nu! Vi er klar ved telefonen på
72334531, eller på mail Man er
også velkommen til at slå et smut
forbi Møllehaven.

Skolegruppen
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Nyt fra sognene
Støt Poulstrup Hallen og køb reklameplads
på hallens ladestations reklameskærm
Vi kender det alle sammen; vi opdager for sent, at vi er ved at løbe tør
for strøm på vores smartphone eller
tablet, og at vi ikke har en oplader i
nærheden.
Poulstrup Hallen tilbyder derfor gratis og lettilgængelig opladning af din
smartphone i vores nye ﬂotte i-charge
stander, hvor der døgnet rundt vises
reklamer for lokale virksomheder.
Vores ﬂotte i-charge stander, der står
placeret i forgangen i hallen, er med
opladerrum til både smartphones og
tablets, og ladestanderen har integreret 43 tommer LCD skærm, som
på ﬂot og professionel vis fx kan vise
reklame for din virksomhed eller forening, ligesom den kan vise vejret,
tilbud eller endda en hjemmeside.
Få vist din reklame eller omtale døgnet rundt i et helt år for kun 1.000 kr.
+ moms.
Kontakt Inger Hansen for nærmere
aftale, og se eksempler på de ﬂotte
reklamer i billederne til denne omtale.
Venlig hilsen halbestyrelsen i Poulstrup
Hallen.

Quick guide til opladning i
i-charge standeren:
Sådan lader du din smartphone:
• Vælg et ledigt rum.
• Indtast selvvalgt kode
• Sæt stikket i din smartphone/tablet
og ladning påbegynder
Sådan henter du din smartphone/
tablet:
• Vælg rum
• Indtast selvvalgt kode (fra tidligere)
• Tag din opladede smartphone

Lokalbladet 9

Lokalhistorie
Poulstrup - som jeg husker den
Mange af Poulstrups indbyggere er kommet til, siden vi i 2005 første gang
bragte Egon Juel Jensens historie om ”Poulstrup som jeg husker den”.
Derfor har vi valgt at bringe den igen, for at nye indbyggere kan få en fornemmelse af hvilke historier byen gemmer på. Beretningen der strækker sig over
ﬂere blade, blev første gang bragt i Lokalbladet 2005 nr. 3.
umiddelbart øst for gården, en del lå
nord i byen på vestsiden af vejen, og
en tredje part lå helt deroppe, hvor
skolen nu ligger. Gårdens stuehus
var langt og lavt med facaden ud mod
gaden. Det var omkranset af en lille
have med masser af roser, indhegnet
af et lavt, hvidt stakit. Hovedindgangen var på sydenden af huset som en
lille tilbygning. Inde i gården var der i
nordsiden kostald og i østsiden lade,
hestestald og vognport. Oprindelig
var der mølle til sognefogedgården.
Gårdspladsen var brolagt med piksten, og imellem stuehuset og kostalden var der en lille smutte. Stuehus og
kostald var dog i nordsiden forbundet
med en læ mur, hvori der var en dør,
som vi næsten altid benyttede, når vi
skulle ind til Emil eller Katrine. I gården var der en pumpe, og fra pumpen
til kostalden var der en vandrende, så
man kunne slå vand ind til køerne. I
smutten var der en spandrække, hvor
de rengjorte mælkejunger, malkespande og mælkesien stod på hovedet til tørring. I sydsiden bag konditoriet var hønsegården.
Emil og Katrine passede det lille landbrug omhyggeligt.
Der var en
hest,
en
gul nord-

bagger, hvis navn var Pit. Emil var en
særdeles kendt og respekteret mand
i byen. Han var gemytlig og jovial, og
en ting var kendetegn for ham: Den
altid dampende snadde. Han havde
altid tid til en snak med forbipasserende, eller hvis der var en ledig
stund, kunne han slå et slag over
på karosserifabrikken eller hen på
værkstedet til min far for at drøfte tidens problemer. Jeg har tidligere beskrevet, hvorledes han hver morgen
transporterede mælkejungerne til mejeriet på sin lille tohjulede kærre. Katrine var den, der førte hus og stod for
malkningen. Hun var ikke en kone af
mange ord, men hun var sød og venPoulstrup mølle der lå lidt øst for Hovedlig og altid hjælpsom. Jeg har hentet
gaden nr. 38. På møllen står Emil Jensen
mange æg, kartoﬂer og gulerødder
henne hos Katrine. Jeg kan endnu
Nord for konditoriet lå en lille ejenfornemme den specielle lugt, der var,
dom, nr. 38. her boede Emil Jensen
når man kom ind i bryggerset. Der
og hans søster Kathrine. Gården var
var selvfølgelig stengulv i bryggerset.
en gammel gård, her boede sognefoHer havde kattene deres madskål, og
geden i gamle dage.
her havde hunden sin plads. Hunden
Emil Jensens far var sognefoged, og
var så gammel, at den var blind, så
derfor blev han altid kaldt „sognefovidt jeg husker. Lige inden for døren
gedens Emil“, og søsteren Katrine
stod Katrines spidsnæsede
ligeledes „sognefogedens Katrine“.
træsko med en halmvisk i. De
Gården var en lille trelænget gård
skulle være let tilgængelige,
med et jordtilliggende på måske 20når hun skulle et ærinde ud,
30 tønder land. En del af jorden lå
og her hang også malketøjet og Emils arbejdsjakke. Alt
dette gav en speciel sødlig
lugt, ikke på grund af snavs eller den slags ting, for det ville
være utænkeligt omkring Katrine. Når man så hende på gaden, var det for at smutte hen
i Brugsen eller en anden forretning for at handle. Ellers var
hendes udendørs gøremål den
lille have, at passe hønsene elPå billedet ses fra venstre Mary en
ler at trække køerne gennem
kusine fra Amerika, Astrid og Albert
hovedgaden
hen i heden nord
På billedet huset Hovedgaden 40 her boede Astrid og
Jensen, maler Albert, sønnen Svend i byen til græsning, for derefter
Albert Jensen, maler Albert, og sønnen Svend og Mary, en og forrest med hunden en Wienersenere at ﬂytte dem og sidst
kusine fra Amerika og foran dem en Wienerdreng. Billedet
er fra omkring 1920
10 Lokalbladet
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Lokalhistorie

Hovedgaden 38 her boede søskende parret Kathrine og Emil Jensen

på eftermiddagen trække dem hjem
til malkning. Noget af det, jeg specielt
husker om Katrine, fandt sted i mirabelletiden. Havde man 10 øre, kunne
man nemlig købe et kræmmerhus
mirabeller hos Katrine. Nu skal det
siges, at et kræmmerhus var rullet
af en helside af Vendsyssel Tidende,
og det var fyldt med top på. Det er
vel unødvendigt at fortælle, hvordan
maven havde det efter indtagelsen
af sådan et kræmmerhus ”slik”. Det
var den form for slik, vi under krigen
kunne købe, og det nød vi.
Når der skulle køres hø eller korn
ind, kunne vi drenge godt få lov til at
”hjælpe” Emil. Det var ikke de store
læs, han kørte hjem med, så vi kunne
godt få lov at køre med på læsset.
Der var tid nok til at hjælpe os både
op og ned af læsset, og Pit skulle jo
heller ikke overanstrenges med for
store læs. Jo, der var god tid til det
hele.
I det næste hus, nr. 40, boede Astrid
og Albert Jensen og sønnen Svend.
Albert var bror til Emil Jensen og uddannet malermester, og hans kone
Astrid var datter af Ferdinand Kristiansen i Høgsted. Huset blev bygget af
en karetmager omkring 1907(oplyst
af Svend Jensen). Foruden at være
maler, havde Albert og Astrid også
butik, hvor man i den ene ende kunne
købe maling, tapet og pensler. I samme forretning kunne man også købe
tobaksvarer, legetøj og små nipsting.
Forretningen lå i nordenden af bygningen, hvor der nu er solcenter, og
beboelsen var i sydenden. Mellem
forretningen og beboelsen var der en
daglig spisestue, som stod i forbindelse med køkkenet. Her spiste familien

boede der, kan jeg huske Dagmar
og Møller Christensen, som tidligere
havde Enggården syd for Poulstrup.
Jeg mener også, at der boede en
dame, som var i familie til Margrethe
og Christian Nørkjær. Astrid og Albert
Jensen hørte til den trofaste skare
omkring Indre Mission, og Albert
Jensen var, som tidligere fortalt, en
af dem, der var med til at drive søndagsskolen i missionshuset. Sønnen
Svend bor stadigvæk i Poulstrup.
Det næste hus i rækken, nr. 42, beboedes i min tidligste barndom af
en ældre dame, som hed Benedikte
Christensen. Hun var søster til Mads
Chr. Christensen, Krogholm. Hvem
der har bygget huset, kan jeg ikke huske, men Benedikte Christensen har
drevet forretning der adskillige år, før
jeg blev født, en forretning med manufaktur og lingeri. Egentlig var hun
indirekte årsag til, at far startede manufakturforretning i nr. 33. Benedikte
Christensen gav overfor grosserer
Hjalmar Vendelbo i Ålborg udtryk for,
at hun ønskede at stoppe med manufakturforretning. På hans spørgsmål,
om hun kunne tænke sig andre, der
ville fortsætte en sådan handel, skulle
hun have svaret, at det havde min far
nok, men han havde ingen penge –
hvilket var sandt. Hjalmar Vendelbo
henvendte sig det til trods hos far, og
sammen med grossist Peter Petersen
i Hjørring ﬁk han far sat i gang med

deres måltider sammen med læredrenge, svende og tjenestepigen. Fra
butikken og køkkenet kunne man gå
ned på malerværkstedet, hvor der var
en speciel lugt af fernis, kit og maling.
Jeg legede meget med Svend, og det
var altid spændende, når vi kunne få
lov til at hjælpe med at ælte kit. Det
var noget malerne selv fremstillede
dengang. En særlig oplevelse var
det, når der skulle laves juleudstilling.
Så var der jo købt nyt legetøj hjem til
forretningen, og det var altid spændende at se, hvad man kunne ønske
sig til jul. Juleudstillingen blev normalt
først lavet 10-12 dage før juleaften.
Ovenpå i nr. 40 var der en lejlighed,
og her boede Margrethe og Christian
Nørkjær med sønnen Erik, indtil de
som tidligere nævnt ﬂyttede hen i nr.
39. Christian Nørkjær havde mekanikerværksted ved siden af malerværkstedet, og udenfor havde han ”servicestation”,
som
bestod
af en benzintank, hvor man
kunne pumpe 5
liter op ad gangen.
Opgangen
til
lejligheden
ovenpå var på
nordgavlen.
Efter at Margrethe og Christian Nørkjær
ﬂyttede derfra,
blev lejligheden
beboet af ﬂere
forskellige familier eller enlige.
Af dem, der Mekaniker Chr. Nørkjær foran sit første værksted, Hovedgaden 40
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Lokalhistorie
ﬂytte til Hjørring.
Jens Møller solgte senere
huset til Vrejlev-Hæstrup
Sparekasse, som indtil
da havde til huse i Fattiggården ved siden af præstegården. Jens Møllers
mor, Marie, døde i 1957,
hvorefter Viggo ﬂyttede til
Toftegade i Hjørring. Her
fandt han Anni, som han
boede sammen med indtil
Hovedgaden 44, Hvor Eigilds El-teknik i dag har til
sin død.
Hovedgaden 42, her boede Benedicte Christenhuse, havde Vrejlev-Hæstrup Sparekasse kontor i
sen. Bemærk det hvide stakit foran der sås foran
Viggo Christensen arPoulstrup indtil de ﬂyttede over i Hovedgaden 73
ﬂere af husene i byen dengang
bejdede som daglejer
forretningen. Jeg husker ikke årstalgelige. Det var et lille sidespring.
på de forskellige gårde,
let, men det har været sidst i 20-erne
I 1938 købte Jens Møller Christeneller han gik rundt og kalkede huse
eller først i 30-erne. Benedikte Chrisen huset, hvilket er blevet mig oplyst
for folk. Niels Thomsen var en ﬂittig
stensen fortsatte dog med en smule
af Jens Møllers kone, Anna Christenarbejder, men familien døjede nok
lingeri indtil krigen, for jeg kan huske,
sen, som i dag bor på Plejehjemmet
med at få økonomien til at hænge
at der var lidt forretning i huset. Foran
i Tårs. I lejligheden ovenpå boede
sammen. Marie og Niels Thomsens
det lille sirlige hus var der en lille have
Marie og Viggo Christensen, som var
datter, Bitten, husker jeg ikke så meomgærdet af et stålstakit, og huset er
forældre til Jens Møller. Marie Chriget om, men broderen Jørgen husker
forsynet med en lille karnap, hvorfra
stensen var datter fra Lennestved
jeg som en dreng, der var meget ferm
Benedikte Christensen trygt kunne
ved Mylund. Marie og Viggo havde
til at bruge sine ﬁngre og en kniv til at
overskue, hvad der skete såvel syd
tidligere en lille ejendom ved siden
skære ﬁgurer i træ. Således skar han
i byen som nord i byen. Det er ikke
af Hovensgård i Nedre By, som de
en meget ﬂot hest til mig,. Søsteren
meget, jeg kan huske om Benedikte
solgte til Alfred Larsen. I stueetagen
Lilian og jeg legede tit sammen, da vi
Christensen, men jeg husker endnu
boede Marie og Niels Thomsen. Niels
var jævnaldrende.
klangen af butiksklokken, som bestod
Thomsen arbejdede på karosserifaDa Sparekassen overtog ejendomaf to bjælder. Jeg husker også, at hun
brikken, og Marie gik hjemme og pasmen, blev underste etage hovedsavar en statelig dame. Da Benedikte
sede børnene, Jørgen og Bitten, som
gelig indrettet til Sparekasse, men
Christensen døde lejede uddelerparvar tvillinger, og de to yngste Lilian og
der var også bibliotekslokale i et af
ret Dagmar og Peter Jensen sig ind i
Kirsten. Niels Thomsen købte imidlerrummene. Sparekassedirektøren var
huset for senere at købe det. Da de
tid huset i foråret 1941. Jeg formoder,
lærer Mølgård, og en væsentlig pervar væk, købte Marie Østergård, Tolat det var på det tidspunkt, hvor der
son i Sparekassen var lærer Lassen.
lestrup (Jens Østergårds kone) huikke var mere arbejde på karosserifaJeg mener også, at Niels Peter Jenset.
brikken, og han var nødt til at arbejde
sens datter Else arbejdede i SpareNr.44, hvor Eigils El-teknik i dag har til
for tyskerne på Arsenalet i Hjørring,
kassen. Sparekassen havde til huse
huse, har været anvendt til ﬂere forhvor han tjente gode penge. Niels
her, indtil man byggede nord i byen,
skellige formål. Hvem, der har bygget
Thomsen havde huset indtil 1947 elhvor den ligger nu, og biblioteket byghuset, kan jeg ikke huske, men jeg
ler 48, hvor han var nødt til at sælge
gede oppe ved siden af Høngård.
formoder, at det har været Olga og
det til Jens Møller Christensen og
Chr. Munkbak. Det er i hvert fald de
første navne, jeg husker i forbindelse
med huset. Jeg ved, at min bror som
lille ofte løb over gaden til Munkbaks,
men selv erindrer jeg dem ikke. Jeg
er blevet fortalt, at min bror og jeg på
et tidspunkt, hvor jeg var ganske lille,
legede ovre hos Olga og Chr. Munkbak. Men da min bror hørte en ambulance i det fjerne, blev han så ræd
og ville redde mig, at han greb mig i
mine seler og slæbte mig hjem med
enden hen over brostenene. Da jeg
også dengang var lidt trind, blev selerne så lange, at de var totalt ubruinteriør fra Sparekassen Hovedgaden 44
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Nyt fra sognene
Nye ﬂotte velkomstskilte i Poulstrup
I en lang periode stod Poulstrups
skilterammer, der er placeret i begge ender af Hovedgaden og på Gl.
Rønnebjergvej, gabende tomme og
det så noget trist ud. Derfor ﬁk jeg
fat i nogle plakater, som jeg skrev
en velkomsthilsen på – men tuschstreger udsat for vind og vejr, holder
ikke længe, så jeg måtte lave nye
skilte ﬂere gange om året. Derfor ﬁk
jeg den idé, at kontakte byens dygtige dekoratør, Sussi Stokbro, der
har ﬁrmaet Deko-Sign, for at høre
om hun kunne lave nogle ﬂotte vejrbestandige og langtidsholdbare vel-

Om DEKO-SIGN
Deko-Sign er en veletableret dekoratørvirksomhed der har eksisteret siden 1980. I 2017 overtog Sussi Stokbro virksomheden. Her bruger Sussi
hver dag sin passion og erfaring inden for faget. Deko-Sign er medlem
af Danske Dekoratører.

Personlig stil
Sussi´s egen personlige stil er Nordisk og minimalistisk. Men som dekoratør lytter hun til kunden, og sætter
sig ind i kundens ideer og ønsker.
Herefter skaber de sammen den ønskede stil.
Deko-Sign løser et bredt spektrum af
opgaver inden for dekorationsfaget,
bla. kontorindretning, boligindretning,
vinduesdekoration, skilte, hotel/restaurant og pyntning til bla. jul, halloween eller sæson dekoration.
Susi bor i Poulstrup, og elsker at ﬁnde inspiration i den nordjyske natur.

De nye skilte i Poulstrup

Se mere af Sussi’s arbejde og følg hendes spændende samarbejder med hendes kunder på de sociale medier.
Facebook: @dekosignofdenmark
Instagram: @dekosignofdenmark

Hjemmeside: www.deko-sign.dk
Kilde: https://dekoratoer.dk/temadekoratoeren-laver-storytelling/
Henrik Hansen, Poulstrup

komstskilte.
Sussi var straks med på idéen, og
hun har efterfølgende designet vores nye ﬂotte velkomstplakater, der
på ﬂotteste vis, fortæller om noget
af det Poulstrup kan tilbyde. Efter
plakaterne var designet og produceret, kunne jeg den, 11. maj, sætte
de nye ﬂotte plakater i velkomstskiltene, der står i hver sin ende
af Hovedgaden og på Gl. Rønnebjergvej. Som prikken over i´et har
Sussi også betalt for plakaterne, og
der skal lyde en stor tak til Sussi og
Deko-Sign for de ﬂotte plakater, der
byder folk velkommen til Poulstrup.
Henrik Hansen, Poulstrup
Sussi Stokbro på job ved ColorLine
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Myretuen
Denne gang har Myretuen fra Børnehuset skrevet indlægget til Lokalbladet.
Myretuen er en forholdsvis nystartet
indkørings gruppe, der modtager børn
fra vuggestuer, private pasningsordninger og dagplejere. I Myretuen har
vi øget fokus på den gode overgang
og vi prioriterer brobygningen og den
gode opstart højt. Her lærer vi, i en
tryg og forudsigelig hverdag, børnehavelivet at kende.
Vi har faste rutiner og en ugeplan,
som vi dagligt arbejder ud fra. På
stuen har vi lavet en hverdagstavle,
hvor vi ved hjælp af billeder har visualiseret vores dagligdag, så børnene
får suppleret den verbale kommunikation.
En af de første rutiner, som børnene
husker rigtig godt er, at vi tæller til tre
inden vi spiser og igen når vi er færdige og klar til at gå fra. Det er blevet
så fast en rutine, at børnene minder
os pædagoger om det, hvis vi har
glemt det.
I dagligdagen bruger vi udover de
målrettede pædagogiske aktiviteter
megen tid på den upåagtede faglighed – omsorgsopgaverne, såsom
aﬂevering og afhentningssituationer,
bleskift, spisesituationer og sovesituationer. Vi skaber en tryg og hyggelig stund ved bleskift og putning, samt
en god modtagelse om morgenen og
en god afhentning om eftermiddagen.
I den seneste tid har vi haft temaer
som forår og kend din krop på ugeplanen. Vi har arbejdet med sanser
og kropsbevidsthed gennem forskellige aktiviteter, såsom sanglege,
sansemotoriske aktiviteter og grovmotoriske udfordringer i skoven og
ligeledes ovre i hallen.
Børnene har prøvet kræfter med en
redskabsbane, som vi pædagoger
har stillet op, og her har børnene selv
taget initiativ til at afprøve banen på
forskellig vis. Vi har støttet børnene
i deres ideer og motiveret dem til, at
udfordre sig selv på det niveau, der
passer til det enkelte barn.
Vi har udfordret os selv gennem kuperet terræn, faldet og kæmpet os op
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igen, klatret i træer, løbet ned ad bakkerne og sprunget frem fra skjul, som
farlige bjørne. Vi har lyttet til spætten,
hørt grenene knase under fødderne og
holdt øje med hindbærbuskene, der
springer ud og danner bær. Naturen
er blevet udforsket med både krop og
sanser.
Vi har en gruppe børn, der er vilde med
at bevæge sig og ﬁnde ud af, hvad de
kan mestre med deres krop og derfor
er det vigtigt for os, at følge dette spor.
Vi ved samtidig også, hvor vigtigt det
er, at børnene lærer at mærke sig selv
og ﬁnde ro i egen krop. Vi har derfor
leget mange sanselege, hvor børnene
har haft mulighed for at fordybe sig,
f.eks. har de haft hænder og fødder i
vandperler, troldesnot og maling. De
har uden voksenstyring fået lov til at
føle, hælde og udforske.
Herudover har vi haft afslapning på
programmet, hvor vi enten har ligget
og lyttet til stille musik og mærket vores krop falde til ro. Andre gange har
børnene skiftes til at give hinanden
massage med massagebolde. Herigennem kan børnene få en oplevelse
af at mærke sig selv og hinanden på
en anden måde, end de typisk gør i en
mere aktiv leg.
Igennem alle aktiviteterne har vi skabt
fællesskaber og børnene har øvet sig i
at samarbejde og vente på tur.
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JOTT
Jamboree On The Trail blev i år afholdt 2. lørdag i maj, og igen i år deltog vi.
Det er en dag hvor spejdere over
hele verden går sammen, eller laver
forskellige aktiviteter ”on the trail”. I år
var der tilmeldt 7308 spejdere, hvoraf
knap 7000 af spejderne kommer fra
UK, mens de sidste er fra rundt omkring i verden. Det er en sjov dag,
hvor det er spøjst at gå og tænke på,

Kampen om vandreskjoldet
Den sidste weekend i maj blev der
kæmpet en sej kamp, som kostede
både sved, tårer og vabelplastre..
Kampen startede allerede fredag eftermiddag fra Poulstrup spejderhus,
hvor de tapre krigere mødtes. Den
første dag gik rask af sted over stok
og sten og med en masse hjemmelavede melodier så kom de til deres logi
i Sindal sent fredag aften. Her blev
der serveret is og varm kakao til de
trætte vandrere, som allerede havde
gået de første 30 km.
Tidligt lørdag morgen drog de atter
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at mens vi går og tager vores JOTT
mærke, er der spejdere fra Skotland,
Australien og Argentina, som også er
ude og gå for at tage samme mærke.
Bæverne og ulvene gik en tur rundt

i lokalområdet og løste forskellige poster.
Troppen gik Klosterruten og ﬁk fjernet
lidt grene og samlede en del udfordrende skrald.

afsted, næste mål var Tversted. Vejen der til føltes uendelig lang (Og
lige!) – men da alle fandt ud af, at der
for enden af vejen (bogstaveligtalt)
var endnu en is i vente, hjalp det lidt
på humøret på sådan en varm solskinsdag.
Fra Tversted gik turen over Uggerby
og Mygdal, hvor krigerne åbenbart
havde set så brugte ud under en pause, at en bil holdt ind og spurgte om vi
havde brug for hjælp..
Ved Mygdal Kirke var vores værter
fra forrige nat så ﬂinke at komme forbi
med sodavand og kage til eftermiddagskaﬀe. Med fornyede kræfter gik
vi videre mod Sønderskov.

Her blev aftensmaden nydt i stilhed
med vished om at de 70 km var rundet. Med højt humør og ømme ben
blev de sidste 5 km på lørdagens program gået.
De tapre og standhaftige krigere kunne
hermed få deres velfortjente vandreskjolde på 75 km – tillykke til Cecilie
Arensbach og Amanda Bæk – stærkt
klaret!
Men ak, den ene krigere havde endnu
ﬂere kræfter tilbage, og kæmpede nok
den hårdeste kamp om søndagen,
hvor hun med familiens opbakning ﬁk
gået 25 km yderligere, og altså dermed
tilegnede sig 100 km vandreskjoldet –
det er så velfortjent, og godt kæmpet
Signe Staun – stort tillykke!

MUS-dag på Thorup Hede
2. lørdag i juni var bæverne og ulvene afsted til MUS-dag på Thorup
Hede. Normalt ville vi i netop den
weekend være afsted på MUS-lejr,
som strækker sig over hele weekenden, men pga. Corona var det kun
muligt med en MUS-dag.
Da vi ankom til Thorup Hede ﬁk vi en
lejrplads, og det første vi gjorde var
at grave et bålsted og slå telt op –
så var det lidt nemmere at skabe en
lejrstemning.
Første aktivitet var at vi skulle brænde perler ud af små træklodser, hvilket spejderne var meget engagerede i.
Bagefter lavede nogle af spejderne
pandekagedej, og så skulle der bages lækre pandekager over bål.
Middagsmadpakkerne blev nydt
både i teltene og udenfor i solskinsvejret.
Over middag ﬁk spejderne lavet
kryds og bolle spil med naturbrikker,
her blev der lavet mange kreative
løsninger. De havde kapløb med en
båre lavet med 2 rafter og en jakke
og til sidst lavede de også en rullebakke, hvor man skulle skubbe hinanden på en plade over en masse
rafter.
Alt i alt en rigtig hyggelig spejder dag
med mange forskellige og sjove opgaver, som både kunne laves alene
og andre krævede godt samarbejde.

Mette med familien
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Sankt hans 2021.
Efter en lang periode, hvor det ikke
har været muligt at samles til noget
som helst, nogen som helst steder,
blev det endelig muligt at lave et
socialt arrangement i HarkenUGF,
nemlig Sankt Hans. Det har jo
gennem mange år været tradition
for at samles Sankthansaften ved
Harken hallen til fællesspisning og
efterfølgende afbrænding af bål og
heks.
Ligeså i år samledes ca. 35 omkring borde under overdækningen
til fællesspisning. Alle var glade
for at mødes igen og snakken gik
livligt. Der var dog noget som ikke
fulgte traditionen i år. To nye tilﬂyttere til Møllebyen, Rune og Jeanet
som begge synger fantastisk, havde tilbudt at komme og underholde
med forskellige numre og et par
fællessange.
Da der var spist op, gik turen om
bagved hallen, hvor bålet stod klar
med en ﬂot heks, der igen i år var
lavet af Møllehaven. Folk kom fra
alle sider for at se heksen blive
sendt afsted. Der var en små 100
stykker, der var med til at synge
midsommervisen anført af Rune og
Jeanet.
Efter af heksen var blevet sendt
godt afsted, var der en del som
gerne vil nyde en kop kaﬀe og et
stykke hjemmebagt kage. Mens
de indtog disse herligheder, underholdt Rune og Jeanet igen med et
bredt repertoire af sange og der
blev stampet med på rytmerne. Der
var igen et par fælles sange.
Vores lokale Georg Gearløser fandt
også lige et par bolte og møtrikker
der skulle drejes en omgang eller
to.
Da det begyndte at blive mørkt,
travede folk hjem mætte i både
mave og sind.
Mange tak til alle som var med til at
gøre denne første aften i lang tid, til
en festlig begivenhed.
Flemming Jensen.
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Gl. Rønnebjerg
Ny Rønnebjergvej 129 er blevet solgt til et ungt par. Parret som er ﬂyttet ind er Denise Vivien Borst (24 år) og
Christoﬀer Messmann Nielsen (27 år) samt deres lille
hund Lucy (1 år). Denise og Christoﬀer ﬂytter fra storby ræset i Aalborg, til mere rolige omgivelser i Gammel
Rønnebjerg.
Denise er født i Hamburg (Tyskland) og har boet i Danmark i 5 år. Hun kom til Danmark for at arbejde på ”Teland”, som er et stutteri i Bindslev. Hun er efterfølgende
blevet uddannet hestetræner med speciale i ungeheste
og Islandske heste. Tanken med at ﬂytte på landet, er
at hun vil lave hendes eget stutteri for islandske heste.
Derudover arbejder hun i kundeservice for Coolshop.dk.
Christoﬀer er født i Hjørring. Han er nærmest vokset op
på Hotel Phønix i Hjørring, da hans mor har drevet hotellet siden 1994. Han er uddannet serviceøkonom med
speciale i turisme og en PBA i Innovation og Entrepreneurship. Udover at arbejde på familiehotellet i Hjørring,
er han også i opstarten af en online fotoplakatbutik som
hedder ”Nordic Bay Plakat”.

Lucy er født på Sjælland og er en blanding mellem en dværg
gravhund og en tibetansk spaniel.
Lokalbladet ønsker jer velkommen

Rønnovsholms vej 4
Den 1. juli 2021 ﬂyttede Jytte og Carsten Krüger ind
i Jyttes barndomshjem. De kommer fra Åbybro, hvor
de havde en ejendom.
Jytte er født på Nørremarken, hendes forældre hed
Lilly og Gunnar Christensen, de byggede huset på
Lund Hede i 1964.
Nogle år arbejdede de på Lund skole, inden skolen
blev nedlagt blev Gunnar syg. Lilly arbejdede i nogle
år på Hjørring sygehus.
Lilly hjalp også til i Harken hallen i mange år hvor hun
mødte mange mennesker, hun hjalp til ved mange
fester.
Jytte gik på Rønnovsholm skole, de første tre år, hvor
de kun var tre elever i klassen ved frk. Kjærulﬀ, senere kom hun på Lund skole, derfra til Vrå realskole.
Til sidst tog hun pædagoguddannelsen og arbejdede
med det i mange år i Ålborg kommune.
Carsten er fra Sydsjælland fra Faxe Ladeplads, han
er mekaniker og da han skulle ind som soldat blev
det ved ﬂyvevåbnet i Ålborg, og da militærtiden var
ovre blev han ﬂymekaniker i Ålborg, hvor han blev til
han gik på efterløn.
I familien er der også en voksen søn som bor i Kongerslev.
Fritiden går lige nu med at, lave lidt ændringer i huset
på på Rønnovsholmsvej.
Alle er glade for beslutningen om at overtage ”mors
hus”, nu kan den øvrige familie komme på besøg og
snakke om gamle tider og minder.
Lokalbladet ønsker jer velkommen, samt god arbejdslyst.
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Kirkebladet
Sognepræst Kirstine R.R. Rafn
Vrejlev Præstegård
Vrejlev Kirkevej 28 9760 Vrå
Tlf. 98 98 60 43
Kan kontaktes:
Mandag - torsdag 09.00 - 17.00
Fredag er fridag Mail: krr@km.dk

I præstens fravær
Når jeres præst holder fri, kan sognepræsterne i Vrå/Em og
Tårs/Morild kontaktes:
Vrå/Em: Henrik Bang-Møller (HEBM), tlf. 98 98 10 40, mail HEBM@KM.DK
Tårs/Morild: Kirsten Munkholt (KIMU), tlf. 98 96 10 83, mail KIMU@KM.DK
Følgende dage holder præsten fri:
17. – 19. september
11. – 17. oktober
12. – 14. november

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

Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen
Servicemedarbejder:
Inger Hansen

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

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om
lørdagen kl. 17.00 hos
Henny Thomsen Tlf 24 65 98 33
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Om gudstjenester og arrangementer
i Vrejlev og Hæstrup kirker
Jeg har ved ﬂere lejligheder skrevet under overskriften ”Hvis vi kan og må” om
afholdelse af gudstjenester og diverse arrangementer. Vi har fortsat restriktioner (i skrivende stund – medio juli – ved vi ikke om begrænsningerne letter i
kirkerne) for deltagerantal, hvilket gør det yderst vanskeligt at planlægge.
Vi har besluttet, at vi ikke afviser menigheden, hvorfor arrangementer med
forventet deltagerantal over det tilladte, ikke afholdes.
Vi er klar over, at det er træls – også for os – men vi vil gerne passe på jer og
det klarer jo op igen. Nu kan det ikke vare længe før vi kan mødes næsten som
før og vi glæder os. Men vi må have tålmodighed lidt endnu. Og måske er der
mulighed for at afholde alle de planlagte gudstjenester og arrangementer, når
nærværende blad udkommer.
Vi opfordrer jeg til at holde jer orienteret på kirkernes hjemmeside g på vores
Facebook proﬁl.

Midnatsgudstjeneste
Årets midnatsgudstjeneste afholdes fredag d. 5. november, kl. 21.30.
Der er mørkt på dette tidspunkt af aftenen, men i Vrejlev kirke er der både lyst
og varmt.
Og vi holder gudstjeneste i den stemningsfulde kirke med et islæt af gamle
dage.
Kirken er et gammelt hus og har stået midt i blandt os i mere end 800 år – dette
vil vi forsøge at markere ved gudstjenesten.

Danmarks udsendte
Søndag den 5. september 2021,
kl. 10.30, bliver det ekstra festligt i
Vrejlev kirke. Vi holder gudstjeneste
for Danmarks udsendte (soldater,
politifolk, læger og sygeplejersker
m.v). Alle der tjener vores land i det
fremmede holdes denne lille kirkelige
handling for. Og det er jo i sagens natur ikke festligt at være i en krigszone
– det er ikke krigen, vi vælger at hylde
ved denne gudstjeneste. Men derimod det mod og mandshjerte, som
vores udsendte udviser ved at drage
ud i verden og være klar til at yde en
indsats, der måske skal betales med
den højeste pris. Der bliver festlige
indslag med faner fra forskellige dele

af forsvaret og fra forskellige foreninger under forsvaret, og ikke mindst vil
Lene og Rune spille og synge smukt
for os.
Ca. 15 min. før gudstjenesten starter
er fanerne opstillet uden for kirken.
Alle fanerne føres ind under præludiet og stilles på hver side af alteret –
lige som fanerne føres ud ved gudstjenestens afslutning.
Gudstjenesterne for Danmarks udsendte har tradition for at give lidt
stof til eftertanke, give mulighed for
at sende en tanke eller en bøn til de,
der er eller har været udsendt. Og
ikke mindst til – med vores tilstedeværelse – at vise, at forsvarsviljen
påskønnes af os alle. Og endelig har

Morgensang
Vi går mørkere tider i møde, det bliver koldere og bladene visner hen for
vinteren. Dagslyset svinder, og vi skal ﬁnde en ekstra trøje frem og skifte
sandalerne ud med varmere fodtøj. Men tirsdag den 5. oktober, 2. november
og 7. december, kl. 08.30, mødes vi igen i Vrejlev kirke til en halv times morgensang og efterfølgende morgenkaﬀe med rundstykker og godt samvær.
Uanset vejret, kulden og mørket – er det godt at starte dagen med den danske sangskat. Man kan simpelthen ikke synge og være sur samtidig…
Vi glæder os til at byde jer indenfor i en lun kirke og til jeres gode selskab.

vi tradition for at have det hyggeligt
og rart med hinanden i det smukke
kirkerum. Kom og vær med.

Dåbsgudstjenester
2021:
lørdag d. 27. november

2022:
lørdagene d. 26/2, 28/5, 27/8 og
26/11
Alle tjeneste holdes kl. 10.30 og
de dåbsforældre, der først bestiller
dåb, vælger kirken.
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Årets konﬁrmander:
Lørdag d. 11. september konﬁrmeres i Hæstrup kirke:
Kristian Hoven Weesgaard
Mads Lyberth Nielsen
Sandra Smilla Wulﬀ

Vi siger tilykke til:
Frederik Kristian Thomsen
Jacobsen
Døbt i Vrejlev kirke d. 25/4-21
Milas Varlund Ørnbøk
Døbt i Vrejlev kirke d. 8/5-21
Kristian Lagergaard Lund
Døbt i Vrejlev kirke d. 29/5-21
Agnete Andreasen Bach
Døbt i Vrejlev kirke d. 13/6-21
Marie Skjødt Kristensen
Døbt i Vrejlev kirke d. 20/6-21
Ditlev Kjærsgaard Mølgaard
Døbt i Vrejlev kirke 20/6-21

Søndag d. 12. september konﬁrmeres
i Vrejlev kirke:
Andrias Eckhardt Tróndheim
Bernhard Nielsen Grøntved
Caroline Marie Christiansen-Møller Jakobsen
Caroline Else Huong Krogsbøll
Daniel Lundberg Svendsen
David Beith Agerlyst
Elias Quist Vinter Larsen
Hjalte Nymann Bukholt
Jeppe Bilde Thomsen
Louise Jasmin Poulsen
Lukas Lystager
Malthe Haugaard Rømer
Mikkel Kristensen
Mikkel Toft
Noah Thomsen Christiansen

Edwin Erik Rishøj Sørensen
Døbt i Vrejlev kirke 4/7-21
Nikoline Viola Thomsen
Døbt i Vrejlev kirke d. 17/7-21

Vi har taget afsked med:
Evald Hove
Begravet fra Vrejlev kirke d. 7/421
Inger Mølbjerg Jensen
Begravet fra Hæstrup kirke d.
7/5-21
Erik Jensen
Bisat fra Hæstrup kirke 20/7-21
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Høstgudstjeneste
Søndag d. 26. september, kl.
10.30, holder vi høstgudstjeneste i
Vrejlev kirke. Det er ikke sikkert, at
den traditionelle frokost kan gennemføres, men det kan høstgudstjenesten i hvert fald.
Igen i år vil vi anmode om at medbringe lidt af jeres høst, gerne fra
haven, til at dekorere kirken med.
Og hvis vi får mulighed for det,
bortloddes høstgaverne ved den
efterfølgende frokost. Er frokosten
ikke mulig, vil præsten sørge for,
at kirkegængerne kan vinde høstgaverne på nummeret, der er på
kirkefolderne.
Vi glæder os til at synge nogle af
de elskede og kendte høstsalmer
og til det gode samvær.

Spaghettigudstjeneste
Onsdag d. 24/11, kl. 17.30 samles
vi igen til børnegudstjeneste og aftensmad.
Det er ikke besluttet, hvad aftenens
tema er, men vi kan love det bliver
spændende og hyggeligt og at vi får
noget med hjem – ikke bare i overført betydning, men meget konkret
og håndgribeligt. Vi skal høre en af
de gode historier fra Biblen og lave
noget spændende – og så skal vi
have god mad inden vi slutter med
en aftensang og en godnatbøn.
Og de voksne er fri fra indkøb, bordækning, madlavning og opvask –
men kan sidde og nyde børnenes
leg og en afslappet stund i det hyggelige kirkerum.
Vi glæder os rigtig meget til at se jer
alle sammen.
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Syng julen ind
1.søndag i advent synger vi julen ind – hvis
vi må. Vi mødes i Hæstrup kirke den 28/11,
kl. 19.00 til en hyggelig
stund med de allerbedste julesange og –salmer og en julehistorie.
Vi holder Vrejlev kirke i
reserve, hvis vi ikke må
samles så mange i Hæstrup. For med mindre
Danmark lukker ned igen, så skal
julen synges ind og helst i Hæstrup
kirke. Vi kan jo heller ikke garantere, at vi kan nyde et glas glögg og
lune æbleskiver, men vi satser på,
at tingene har normaliseret sig til
den tid.
Som nævnt andetsteds i bladet;
hold godt øje med kirkernes hjemme side og Facebook.

AFTENSANG
Tirsdag d. 24. august kl .19.00 danner Vrejlev kirke rammen om
en sangaften, hvor vi vil synge nogle af høstens og sensommerens smukke sange og salmer, sammen med skønne aftensange.
Vi byder indenfor til en smuk stund med aftensang og fortælling i
kirkerummet.
Vi lytter og synger smukke salmer og gode sange fra salmebogstillæggets 100 salmer samt den nye højskolesangbog.
Bag aftensang, som varer ca. 1 time, står sognepræst Kirstine R.
R. Rafn, kirkesanger Rune Møller Nielsen og organist Lene Rom
Frederiksen
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Skolekor
Genåbningen af Danmark efter coronanedlukningen er nu
så småt igang, og vi håber og tror at det vil lykkes at starte
op på skolekor på Poulstrup Børnehus og Friskole, efter
sommerferien.
Spirekor er et gratis tilbud til alle sangglade piger og drenge i 0. - 2. klasse
Juniorkor er et gratis tilbud til drenge og piger fra 3. klasse
og opefter.
Elever på Poulstrup Børnehus og Friskole får direkte besked om start.

Koret er klar til sang....
Efter den lange coronapause er alle kormedlemmer, så
parate til igen at øve korsang.
Vi tror på at vi kan starte øveaftener op efter sommerferien, det bliver den 31. august kl. 19.30
Har du lyst til at være med, så kontakt organist Lene
Rom Frederiksen for mere info.
Lene kan kontaktes på Tlf. nr. 98 88 78 81 eller 30 12
90 81

Lene Rom Frederiksen

Babysalmesang
Babysalmesang er musik for de helt små babyer (2-12 mdr) og deres forældre. Vi synger
og danser salmer og sange og laver nogle helt
enkle “forældre/barn-sanglege” Det er de voksne der synger, mens børnene lytter med i det
rum, der bliver skabt gennem musikken, bevægelserne og ordene. Børnene forstår naturligvis ikke ordene, men det der bliver sunget, er
med til at skabe en stemning, som børnene kan
mærke.

Hvor og hvornår foregår det?
Der er babysalmesang i Vrejlev kirke 10 torsdage - første gang er den

Torsdag den 16. september kl. 10.00
Det er organist Lene Rom Frederiksen der står
for undervisningen. Hvis du går hjemme på barsel med dit barn, så tag dig tid til at komme.
Tilmelding til Lene på 30129081
Vi slutter af med at drikke en kop kaﬀe/te i Sognehuset
Det koster ikke noget at være med.

Salmer er poesi, der kan synges ind i barnets øre og sind allerede
fra barnet er få måneder gammelt. Gennem sangen smelter den
kristne grundfortælling sammen med det musikalske udtryk.
Den musik, som barnet hører i de første år, bliver ikke glemt.
Det betyder, at de melodier, der så at sige synges ind med modermælken, vil ligge gemt i barnets erindring som noget trygt og godt.
(Fra forordet til Min første Salmebog, Dam/Marstal 2004)

Små synger sammen

Legekirke

Glæd dig til torsdag d. 9. september,
hvor vi synger sammen i hele landet.
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.
Sangens Hus udarbejder materialer
til denne dag.

Såfremt Kirkeministeriet, menighedsrådet og smittetrykket tillader det – holder vi igen ”Legekirke” for de mindste i dagplejealderen.
Vi mødes følgende tirsdage i Vrejlev kirke, kl. 10.00;

5. oktober og 7. december
Alle er meget velkommen til en halv times leg og sang.
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Gudstjenestelisten

Dato

Kirkeåret

Vrejlev

14. s. e. Trinitatis

10.30

Hæstrup

Bemærkninger

September
5. september
11. september

Danmarks udsendte
10.30

Konﬁrmation

12. september

15.s.e.trinitatis

10.30

Konﬁrmation

19. september

16. s. e. Trinitatis

09.00

Kirsten Munkholt

26. september

17. s. e. Trinitatis

10.30

Høstgudstjeneste

Oktober
3. oktober

18. s. e. Trinitatis

10.30

10. oktober

19. s. e. Trinitatis

10.30

17. oktober

20. s. e. Trinitatis

09.00

24. oktober

21. s. e. Trinitatis

10.30

31. oktober

22. s. e. Trinitatis

10.30

7. november

23. s. e. Trinitatis

10.30

14. november

24. s. e. Trinitatis

09.00

21. november

25. s. e. Trinitatis

10.30

Kirsten Munkholt

November

24. november

14.00

Kirsten Munkholt

17.30

27. november

Lørdagsdåb

28. november

1. s. i advent

Spagettigudstjeneste
10.30
19.00

Hvor intet andet er nævnt, er det Kirstine Rafn, der holder gudstjenesten
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Alle helgen gudstjeneste

Dåb enten Vrejlev eller Hæstrup
Syng julen ind

Hvor blev de af
Morten Langthjem
Fortsat fra forrige nummer

Det var i september 2013, vi besøgte
- og ﬁk smag for Dubai i ørkenstaten De Forenede Arabiske Emirater
(FAE). En væsentlig faktor var, at jeg
var blevet tilbudt job i et danskejet
ﬁrma i branchen. Jeg tog afsked på
mindelig vis med mit eksisterende
ﬁrma, pakkede vores ting og sager,
som blev sendt afsted i container.
Selv ﬂyttede jeg i maj 2014, og familien fulgte efter i september, da den

Dubais gamle bydel

værste sommerhede var ovre.
Det var en massiv omvæltning for
os i Dubai, men godt hjulpet af erfaringerne i Grækenland og Spanien,
fandt vi som familie ret hurtigt en ny
rytme. Børnene var på det tidspunkt
3, 6 og 9 år gamle, og skolesystemet International Baccalaureate (IB)
var det samme som i Spanien. Forskellen bestod i at skolen her var 5
gange større, og med cirka 6 klasser
i samme trin.
En væsentlig forudsætning ved at
leve et nomadeliv som os, er at man
uundgåeligt bliver påtvunget at være
omstillingsparat og ﬂeksibel i nye
omgivelser. Det er ingen ulempe i
denne tid hvor vi må tilpasse os en
verden og samfund, præget af stor
omskiftelighed.
FAE der i dag består af 7 Emirater,
grænser op til Oman og Saudi Arabien er 83.600 km2, og en befolkning
på lige under 10 millioner. Blot én ud
af 10 er Emirati, dvs. resten er gæstearbejdere – os selv inklusive. De
største befolkningsgrupper er fra Indien, Pakistan, Bangladesh. Herefter
følger folk fra andre lande i den Ara-

biske Verden, Europa, USA, Canada
fandt olie, og produktionsapparatet
og Australien.
de næste årtier blev etableret i FAE
Styreformen er monarki, og hvert
og regionen som helhed, blev naEmirat ledes af en sheikh. Hovedtionen på kort tid både ekstremt rig
staden er Abu Dhabi, men det er nok
og en vigtig brik i spillet om verdens
Dubai med sine 3.2 mio. indbyggere
energiforsyning. Til dato ligger landet
som er mest kendt. Man kan groft
inde med nogle af verdens største
skelne således: Abu Dhabi har olien,
uudnyttede reserver af olie og gas,
mens Dubai lever af turisme, handel
og der pumpes på livet løs for at skafog ﬁnans.
fe fremmedvaluta i kassen.
Fremherskende religion er ikke overKombineret med politisk stabilitet, har
raskende islam, men ca. 25% af belandets boom i økonomien aﬀødt et
folkningen er kristne, hinduister og
gunstigt investeringsklima fra udlanbuddhister. Som det var
det med lav eller ingen skat. Mange
tilfældet i Gibraltar, lever
multinationale koncerner er repræman på trods af etnisk,
senteret, da vi ligger midt mellem
religiøs og kulturel bagkontinenterne og derfor gør handel
grund et liv i harmoni.
attraktiv ift. geograﬁ og tidszoner. StyKriminalitet (berigelsesret med en meget fremsynet sheikh i
og volds-) er ekstrem
spidsen har seneste 2 årtier planlagt
lav. Vi har ikke de mindekspansionen af landet ud fra deviste bekymringer ved at
sen om at ”hvis vi bygger, så skal folk
lade børnene færdes
nok ﬂytte hertil” Således kommer der
alene, lade døren være
mellem 5.000 og 10.000 nye boliger
ulåst, eller lade telefon
på markedet hvert år.
og tegnebog ligge fremAmbitionen er at være foregangsland
me når vi spiser på restaurant.
inden for digitalisering, teknologi,
Jeg tror noget af fascinationen over
forskning, sundhed og oplevelsesFAEs hastige udvikling og ledernes
økonomi (turisme).
fremsynethed skal ﬁndes i det faktum
Der gøres store anstrengelser for at
at landet som samlet nation kun er 49
tiltrække de bedste talenter indenfor
år gammelt. Efter selvstændigheden i
disse sektorer. Der forventes eksem1971 fra at have været et Britisk Propelvis at ske store fremskridt i udviktektorat, har landet og dets befolkning
lingen af førerløse biler, og sågar ﬂyværet igennem en hæsblæsende forvende taxaer indenfor en overskuelig
vandling. Og ulig de ﬂeste andre omfremtid, ligesom Hyperloop transport
kringliggende lande, har der i nyere
(af personer og gods) ved hastighetid ingen form for krig og ufred været.
der optil 1.200 km/t. Andre spænMeget kort fortalt så begyndte olie
dende initiativer er vertikal farming,
æraen i 1950erne, hvor briterne efog tiltag der fremmer egen fødevareter adskillige forsøg endelig fandt
olie i farvandet
mellem FAE og
Iran. Hidtil havde befolkningen
ernæret sig ved
perle-ﬁskeri, og
transithandel
med Fjernøsten
via Iran, men var
ellers beduiner
som drev dyrehold i form af kameler og geder.
Downtown Dubai med byens vartegn Burj Khalifa
I takt med at man
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Hvor blev de af
produktion. Man arbejder ihærdigt på
at leve op til FNs 17 verdensmål, og
FAE er absolut foregangsland i den
Arabiske Verden.

Der ﬁndes mange spændende ombyggede
4X4 biler til ørkenkørsel

Der investeres i disse år massivt i alternative energiformer for at reducere
Co2 udslippet og mindske drivhuseffekten. Solcelleparker, brintanlæg og
atomkraft er i mixet, og det er meget
spændende at følge fremskridtet.
Mange af de nye teknologier vil blive
præsenteret på Verdensudstillingen

En typisk ørkenlejr lige før solnedgang

EXPO 2020 i Dubai, der er åben i 6
mdr. fra oktober 2021. (12 mdr. forsinket pga. Covid-19 rejserestriktioner i 2020)
Danmark medvirker aktivt med egen
pavillon, hvor der satses stort inden
for spildevandsrensning, aﬀaldshåndtering og andre teknologier der

28 Lokalbladet

kan afhjælpe de stigende miljøudfordringer verden står overfor.
Alle disse gode initiativer til trods,
så er det fortsat et samfund der er
bygget op omkring olien,
og det er da også den
primære årsag til min tilstedeværelse, idet vores
ﬁrma forsyner brændstof
inden for skibsfarten. Der
eksporteres oﬃcielt 12 til
13 millioner tønder olie
ud af Golfen - om dagen.
Det kræver 5 til 6 supertankere der hver løfter
300.000 tons. For at sætte
det i perspektiv, svarer det
til omtrent 10.000 fyldte
tankvogne – pr. supertanker! En del af olien raﬃneres i regionen, og afskibes
til markeder bla. i Fjernøsten, inkl.
Kina.
Lige ud for Hormuz Strædet ligger
vores tankskibe klar til at forsyne
fragtskibene med brændstof, primært
tung fuelolie. De største skibe løfter
10.000 tons fuel på en enkelt optankning. I sådan et tilfælde skriver vi i
runde tal en regning ud på 35 millioner kroner(!) Men så kan
de også klare sig et par
måneder.
Rikke er ansat hos et ejendomsmæglerﬁrma, som er
en meget spændende og
dynamisk branche. Ikke
mindst fordi Dubai har stor
til- og fraﬂytning. 90% af
befolkningen er jo udlændinge, og der er boliger for
enhver pengepung. Det
er ikke unormalt at handle
villaer til en pris i omegnen af 75 millioner kroner,
og op til 250 millioner for
de allerdyreste.
Vore 3 børn der efterhånden er 10,14
og 16 år gamle, går i international
skole, med klassekammerater fra alle
afskygninger af verden. Hovedsproget er engelsk, men der undervises
også i arabisk, fransk og spansk.
Den tværkulturelle skolegang de får,
er utvivlsomt med til øge tolerancen
overfor andre kulturer, religioner og
synspunkter. Vi oplever ingen triv-

selsproblemer og mobning er stort
set ikke eksisterende.
Mange har nok indtrykket af at klimaet her i regionen er en hindring i form
af den kvælende varme om sommeren. Indrømmet; perioden fra maj til
oktober er anstrengende med dagtemperaturer over 40 grader og ingen
nedbør. Men man lærer at leve med
heden, og kan se frem til en meget
stabil og behagelig periode fra november til april.
Varmen til trods, kan man fortsat lave
fritidsaktiviteter udendørs, og vi ynder
at tage på camping i ørkenen eller i
bjergene, og kører ofte afsted i en
gruppe i ﬁrehjulstrækkere.
Der medbringes forsyninger, og telte
for natten. Oplevelsen af at sidde ude
i naturen omkring lejrbålet, og nyde
selskabet med venner i total ro under åben stjernehimmel, bringer én i
nærmest en meditativ tilstand og er
en kæmpe kontrast til det - af og til hektiske liv vi lever i hverdagen.
Desuden tager vi på vandringer i bjergene henover vinteren. FAE består
ikke kun af ørken, for grænsende op
til Oman, ligger der en større bjergkæde, hvoraf de højeste tinder er ca.
2 km. Som regel er vi en ﬂok på 1012 stykker, og alle medbringer en stor
madpakke, og rigeligt med vand. Det
ligger en stor belønning i - efter en
strabadserende stigning i vanskeligt
terræn - at sidde på toppen af verden
og spise en velfortjent sandwich.
I det hele taget, får man et tæt forhold til sine venner, som jo i en vis
udstrækning gør det ud for ens familie hjemme i Danmark. Vi laver aktiviteter sammen næsten hver weekend,
det være sig ovenstående ture i ørkenen og bjergene. Ellers i form af løb
eller cykling. Som regel laver vi sammenskudsgilde i weekenderne, hvor
vi hygger og spiser godt og måske
spiller lidt brætspil.
Omkring ferier, så rejser familien til
Danmark over sommeren, og selv tager jeg 2-3 uger sammen med dem.
Som bosiddende langt væk hjemmefra, vil der jo naturligt være afsavn, og
ting man ikke kan foretage sig med
ens ophav derhjemme, men vi ringer
hjem et par gange om ugen. Hver
søndag med videoforbindelse hvor

Hvor blev de af
mine søstre der bor med deres familier i Danmark også er med på kaldet.
På den måde bliver den mentale distance kortere idet vi opdaterer hinanden på hvad der sker i vores liv.
Desuden har vi gennem årene rejst
med børnene i Oman, Indonesien, In-

nogenlunde harmoni mellem job og
familieliv. Og opstår der en ny og
spændende mulighed, ja så slår vi til
igen og rykker teltpælene.
Afslutningsvis skal min opfordring
være til nogle af de unge mennesker
derhjemme - som måske ikke er helt
sikre på hvilken vej
de skal vælge; man
skal ikke være bange for at kigge ud
over landets grænser. Der er et hav af
muligheder for dem
som kan og vil.
Vi er privilegerede
og berigede af utal-

I en såkaldt Wadi fosser vandet for fuld kraft i regnperioden om
vinteren. Ellers knastør som på fotoet.

lige gode oplevelser, erfaringer og
tætte venskaber, som vi har erhvervet os ved at bo udenfor vores eget
land. Det gør os heldigvis ikke mindre
danske. Og ja; på et tidspunkt har vi
måske fået styret eventyrlysten tilpas
nok til at vi vender snuden mod gode
gamle Danmark. Danmark er dejligt,
men det kan resten af verden også
være.
Tak til Inger Hansen, Hanne Saksager og holdet bag Lokalbladet for at
give mig lidt spalteplads over de seneste måneder.
Morten Langthjem

På toppen af Jebel Jais med Oman i baggrunden

dien, Sri Lanka, Mauritius og Seychellerne. Dubai ligger ret godt for
omkring ﬂyforbindelser, så det er
relativt enkelt at hoppe på et ﬂy –
når det ikke er Coronatider.
Af og til spørger folk om hvad næste destination er, og om vi vender tilbage til Danmark. Det er et
vanskeligt spørgsmål at svare på.
Jeg tror når man har oplevet verden og udnyttet de muligheder der
bliver givet én, og kan skabe den
tilværelse man ønsker, så får man
et mere opportunistisk livssyn –
fordi vi oplever at næsten alt kan
lade sig gøre, hvis bare man vil
det nok.
Arbejdet har hidtil været den væsentligste bestemmende faktor,
og vi har været heldige hver gang
at ﬁnde et godt sted, hvor der er
Familiefoto 2020
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Nyt fra sognene
Ny bog om besættelsen
Forfatter udgiver sin fjerde
bog om besættelsen ”Det
vestlige Nordjylland under
besættelsen”.
Fredag d. 2. juli udgav forlaget Vrejlev
og forfatter Pernille Pedersen, bind 4
om Jylland under besættelsen. Pernille Pedersen har tidligere udgivet
følgende bøger: bind 1 med titlen
”Vendsyssel under besættelsen, bind
2 med titlen ”Østjylland under besættelsen” og bind 3 med titlen Aalborg
og det sydlige Nordjylland under besættelsen”. Alle bøgerne er på godt
700 sider i en serie, der bliver på i
alt 6 bind, når sidste bog er udgivet
i 2023.
Denne gang handler de 700 sider om
det vestlige Nordjylland under besættelsen, og titlen er derfor også ”Det
vestlige Nordjylland under besættelsen”. Forfatteren Bjarne Nielsen
Brovst, og Kris Dissing, der er søn
af Søren Dissing, tidligere provst ved
Vrejlev Kirke og modstandsmand under besættelsen, skriver følgende om
den nye bog, der fra d. 2. juli kan købes hos landets boghandlere og på
hjemmesiden www.besaettelsenijylland.dk
Henrik Hansen
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Bjarne Nielsen Brovst skriver om bogen:
”Det har været med stor interesse og
spænding, jeg har fulgt tilblivelsen af
dette storværk om ”Det vestlige Nordjylland under besættelsen”, et værk,
der munder ud i 6 bind på ca. 700 sider hver. Læseren får en indføring i
perioden i Nordjyllands historie på en
fængslende og medlevende måde.
Der bliver åbnet for nye vinkler og
detaljer, som ikke tidligere har været
samlet på et sted. Tak for det!
Jeg har selv skrevet ﬂere bøger om
Nordjylland og besættelsestiden,
f.eks. om Morten Nielsen, Kim Malthe-Bruun, Kaj Munk, Arne Nielsen
m.ﬂ. Jeg har altid næret et ønske om
at fortælle og videregive viden om
skæbner og en tid, der ikke må glemmes. Derfor en stor tak, fordi jeg blev
opfordret til at bidrage lidt til dette
storslåede og velredigerede værk!
Bjarne Nielsen Brovst, den 18. maj
2021, forfatter, tidl. foredragsholder, tidl.
forstander”.

Kris Dissing skriver om
bogen:

ﬂyet, der skal nedkaste containere
med våben og andet nyttigt materiel, føler med de 32 ﬁskerfamilier,
der blev evakueret fra Hanstholm til
Hirtshals, da Hanstholm skulle være
base for vigtige tyske kanonstillinger.
Bogen redegør for ledelsesstrategier
og ledelsesproblemer, politiets stilling
og indsats, de illegale blade, kampen
mod Gestapo og den øvrige tyske besættelsesmagt med risiko for at miste
livet. Der fortælles om sympatisører og ”tyskertøser”, og dagligdagen
med rationeringsmærker og mangel
på stort set alt beskrives indgående.
Bogen lever i høj grad op til, at det er
en fortælling fra nordvestjyderne og
Pernille Pedersen til os alle sammen.
Jeg er tidligere skoleleder og lærer
og har sammen med andre skrevet
ﬂere bøger om lokalhistorien i Dronninglund Kommune. Desuden har jeg
været engageret i udarbejdelsen af
Pernille Pedersens bøger, da jeg er
søn af provst Søren Dissing, der var
præst ved Vrejlev Kirke i Vendsyssel.
Min far var meget aktiv i modstandskampen som delingsfører/overgruppefører, logivært og kontaktperson til
den illegale presse. Han deltog aktivt
ved nedkastningerne på de lokale
modtagepladser og måtte ﬂere gange
”gå under jorden”.

Her er plads til den gode historie,
detaljen og det store overblik. Pernille Pedersen fortsætter i 4. bind
om besættelsestidens historie i det
Kris Dissing
spor, som de 3 foregående udgivelser har udstukket. Det
er et skatkammer af
”FORLAGET VREJLEV” OG SJOVE TAL OM PROkildemateriale
beståJEKTET SIDEN 2011.
Opdateret den 12. februar 2021.
ende af oﬃcielle skri1. Projektets fysiske papirarkiv er på ca. 200.000 dokumenter.
2. Det digitale arkiv er på ca. 300.000 dokumenter og fylder 284 GB.
velser, dokumenter og
3. Der er brugt ca. 162.000 kr. kontant betalt til fotokopier hos Rigsarkivet.
korrespondancer samt
4. Projektet har sendt 4480 bøger ud af huset. (de 3 første bind).
5. Det svarer til ca. 3,2 millioner bogsider.
billeder og et anseeligt
6. Bliver de udsendte bøger lagt i forlængelse af hinanden, svarer det
til turen fra Hjortshøj til Hjørring. Ca. 134 km.
antal personlige beret7. Ca. 13,6 tons bøger er der sendt ud af huset med GLS.
ninger, der levendegør
8. Forlaget har ca. 1. tons bøger på lageret i dag.
9. Ca. 180.000 kr. inklusive moms er der brugt i fragt ved GLS, for at sende
og fastholder de vilkår
bøgerne ud til kunderne siden 2017.
10. Der er brugt 48.000 kr. i emballage (papkasser, bobleplast, m.m.)
og den dagligdag, som
siden 2017.
prægede ”de 5 onde år”
11. Pernille har slidt 7 computere op siden 2011.
12. Hele 9 printere har ligeså kæmpet sig til elektronisk aﬀald siden 2011.
i Vesthimmerland, Sal13. Der er siden 2011 brugt for ca. 65.000 kr. i printerpapir og printerblæk.
14. Pernille har brugt ca. 27.000 timer på projektet til dato, siden 2011.
ling, Thy og Hanherred,
15. Hjælperne til at lave bøgerne har helt sikkert lige så mange timer.
samt på Mors.
16. Der har været ca. 368.000 besøg på projektets hjemmesider siden 2012.
17. Projektet har ikke endnu opnået et overskud.
Vi læser bl.a. om jernbaDer er opstartsgæld at betale.
18. Projektet forventer at nå nulpunktet og begynder at tjene penge
nesabotagen, fortalt af
ultimo 2021
sabotøren selv, føler den
forudsat at projektet stadig modtager hjælp fra fonde og private.
19. Husk der er ingen der får løn eller tjener penge i og på projektet og
fortættede
stemning,
af godt hjerte yder revisionskontoret, Kvist Revision Aarhus v/
Peter Mørkved, rabat.
nervøsiteten og spæn20. Det eventuelle overskud doneres til ”Frihedsmuseets Venners Fond”
dingen, når modtagefolet år efter udgivelsen af bind 6. omkring år 2024.
kene i mørket venter på

Hvor blev de af
Familien Heidemann og Thomsen
Dem, der kender mig ved godt, at jeg
har et handicap og ved hvad det er,
men til jer der ikke gør det: Jeg hedder Emilie, og jeg er 23 år. Jeg har
et medfødt handicap/medfødt genfejl,
der hedder CCHS (Congenit Hypoventilation Syndrome eller på dansk:
Ondines Syndrom, men CCHS er
meget nemmere). Det betyder, at jeg
ikke selv trækker vejret når jeg sover eller er syg (som inﬂuenza, evt.
corona, mm.) og at jeg derfor bruger

respirator og maske om natten, men
der er også udfordringer om dagen.
Dette betyder også, at jeg derfor skal
have en støtteperson med om dagen,
på arbejde/uddannelse da jeg ikke
må blunde/sove uden min maskine.
Derudover påvirker det mig socialt,
da jeg ikke kan deltage i de samme
ting som andre (f.eks at overnatte
hos veninder, sport mm.) Jeg kan heller ikke arbejde i et normalt 37-timers
job, da jeg hurtigere bliver træt, og da
jeg skal holde mig vågen hele dagen
og skal have mad og pauser på meget faste tidspunkter.
I sommeren 2019 færdiggjorde jeg
min 3-årige HF på VUC&HF Nord,
Hjørring. Efter det forsøgte jeg at få
et ﬂexjob - og lidt økonomisk hjælp,
da jeg ikke kunne få S.U det sidste

år på uddannelsen, og da jeg gerne
på sigt vil tjene mine egne penge. Det
var i hvert fald planen.
Jeg kontaktede min daværende
sagsbehandler på kommunen med
henblik på at høre, hvad mulighederne var for et ﬂexjob og økonomisk
hjælp og bad kommunen om at videresende min henvendelse til Jobcentret. Fik svar 2 MÅNEDER efter henvendelsen fra en, der påstod at hun
var min nye sagsbehandler - på en
mail. Efterfølgende kontaktede hun så min mor
telefonisk og påstod at
hun ikke er min sagsbehandler alligevel og siger, at henvendelsen er
blevet væk, men at beskeden er sendt videre
til Jobcentret. Okay?
Mig og min mor henvendte os efterfølgende
personligt på Jobcentret
og ﬁk en sag oprettet.
Fik at vide at man max
måtte have 10.000 kr.
Men så ﬁk vi pludselig at
vide, at man også skulle
have under 10.000 for at
få noget som helst hjælp
(faktisk langt under).
Mig og mine forældre
har nu gået i lidt over et
år og kæmpet en indædt kamp og har sendt endeløse
mængder dokumentation til kommunen for at få bare en lille smule
indkomst - hvilket jeg endelig også
snart får.
Til gengæld står det meget sløjt til
med det ﬂexjob, da jobcentret ikke
kan ﬁnde ud af om det er dem eller
kommunen eller hvem pokker der
skal betale for at få en personlig støtte med for, at jeg kan få et job (der
skal en med pga. mit handicap). Men
for mig virker det som om at de heller ikke har tænkt sig at ﬁnde ud af
det indenfor nærmeste fremtid. Jeg
vil MEGET gerne arbejde, og jeg vil
gerne arbejde inden for det kreative
område, da det er der mine spidskompetencer er. Jeg har selv foreslået dem at jeg kan arbejde hos Det

Graﬁske Værksted, Hjørring, Kunstmuseum (Hjørring el. Vrå), Bibliotek
(Hjørring el. Vrå) - da jeg også elsker
bøger. Får at vide at det er nogle rigtig gode forslag, men de arbejder ikke
just på at gøre noget ved det...
Og nu er jeg kommet under 10.000,
så nu burde jeg også kunne få hjælp
på jobfronten, så det håber jeg da...
Jeg er SÅ træt af at blive kastet rundt
i systemet uden at få noget ud af det
- det eneste der er sket er, at jeg er
blevet økonomisk fattigere og mere
og mere frustreret, og at min hverdag
giver mindre og mindre mening. Jeg
er træt af at ingen ved noget om nogen ting og at jeg/vi selv skal vide alt
om diverse lovparagraﬀer, dokumentationer osv. osv.
(Det lyder måske lidt groft det der
med at jeg bliver mere og mere frustreret og at min hverdag giver mindre mening, men jeg keder mig gevaldigt og kan ikke rigtig få tiden til at
gå længere)
Og mest af alt, så er jeg træt af at
jobcentret osv. ikke lader mig udnytte mine kompetencer og lader
mig komme ud at prøve noget af, og
bare lader mig sidde herhjemme når
jeg hungrer efter at komme UD - at
komme lidt væk hjemmefra i hverda-

Lokalbladet 31

Hvor blev de af
gen. At systemet ser så mange begrænsninger i stedet for muligheder, selv
om der er mange meget kompetente/talentfulde mennesker med diverse
handicaps.
Og at folk med handicaps har SÅ lidt medbestemmelse/indﬂydelse på deres
eget liv, men kommunen osv. bare kan prakke en masse mærkelige beslutninger og love på, uden at den det handler om har det mindste at skulle have
sagt!
Håber det her opslag når langt ud - og gerne helt til København/Christiansborg, og at nogen af dem, der har bestemt alt det her ser det.
Ovenstående er Emilies egne ord, som hun har skrevet det i et opslag på Facebook.

Lidt om den øvrige familie
Claus er fra Hjørring, hvor han havde MUSIKHUSET i 40 år,
Han spiller billard i Hjørring billard klub. Claus følger også ivrigt med i
Kristoﬀers fodboldkampe i Harken, har selv spillet badminton i mange
år.
Lene er også fra Hjørring
Var butiksassistent, kom senere til Georg Jensen, hvor hun var i 17 år.
Lenes fritid bruges meget sammen med Emilie, kører med hende, går
ture. Lene vil også gerne læse en god bog.
Lene og Claus deles om nattevagterne hos Emilie.
Kristoﬀer gik også på Vrejlev Hæstrup skole, I dag læser han til pædagog, han har et år tilbage inden han er færdig.
I fritiden spiller han fodbold og er sammen med sine venner,
Som yngre spillede han også badminton.
LOKALBLADET ønsker jer alle en lysere fremtid

Præstevej 18 i Møllebyen
Vi byder velkommen til Mathilde
Christensen og hendes hund Donna.
Mathilde har tidligere boet 10 år i
Poulstrup, hvor hun gik på Vrejlev
Hæstrup skole. Hun var med de
første hold fra 9. klasse der skulle
til Tårs. Senere ﬂyttede hun til sine
bedsteforældre i Gjurup, hvor hun
var til hun ville videre.
Mathilde vil gerne være SSA, hun
går i skole i Hjørring.
Mathilde har tidligere prøvet kræfter med teaterverdenen, hun har været meget på Hjørring Teater.
Måske der snart kommer
endnu en beboer på adressen, Mathildes ven Marco
som er chef på Bistro V i
Aalborg.
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Hedebovej 15
På Hedebovej 15 bor Nicklas og Christina Lyngby
Vi ønsker stort tillykke med brylluppet.
Nicklas arbejder som maskinarbejder hos ESKO i Støvring,
i praktikperioden var han på et 2 måneders ophold i Texas.
I hjemmet er det Nicklas der huserer i køkkenet, han laver
mad og sin egen mjød.
Det meste af skoletiden gik han i Hjørring
Christina er oprindelig fra Brønderslev, hun går nu i skole i
Hjørring, da hun gerne vil være kontorassistent.
Fritiden bruges på huset, samt hunden Sia en dejlig schæfer
blanding og katten Line og engang i mellem ﬁndes hæklenålen frem.
Nicklas er fra Harken og det lykkedes ham at overtale Christina til at ﬂytte med til Harken, huset er lejet hos mormor og
morfar som har stutteri Odbjerg
Nicklas har tidligere
boet på Vingemarken 8 samt Ålborgvej
601.

Harken Fælled
I april startede Hjørring kommune med at fælde ammetræer på Fælleden, arbejdet blev ikke som aftalt, træerne blev godt nok fældet, men i et forfærdeligt
rod.
Mange af de planter som frivillige har passet og plejet i ﬂere år blev ødelagt
bl.a. nogle ægte kastanjer, stierne var spærret af grene så det var svært at
komme frem.
Der var mange klager fra de lokale, NORDJYSKE blev kontaktet og kommunen
blev igen kontaktet, de lovede at komme og rydde op, og det har de også gjort.
De personer der har været med fra opstarten med at søge fonde og sponsorere
og har gået 10 år og vedligeholde dette skønne sted, de blev chokerede da de
så, hvad der var foregået.

ET VELKOMMEN SKAL LYDE TIL
DENNE SMUKKE ORKIDE
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Lokalhistorie
Hovedbeklædning i
1920erne.
Hovedbeklædning er kendt helt tilbage i broncealderen, hvor kyser og
bindehuer til kvinder er fundet i broncealdergrave. Både kyser og bindehuer blev med forskellige kombinationer som tørklæder, kniplinger og

Fine fruer fra det bedre borgerskab i Vrå er med til at plante et træ. Anledningen er
kvinderne har fået stemmeret.
Hovedbeklædning til diakonisse

bånd brugt fra middelalderen og frem
til slutningen af 1800tallet.
Hovedbeklædningen har tjent mange formål dels beskyttelse mod vejr
og vind og dels af kommunikationsmæssig karakter, hvor det signalerer
magtbeføjelser, social position, ægteskabelig stand, økonomisk stand,
erhverv, etnisk eller religiøst forhold.
I det 1800 århundrede var det utænkeligt, at en ærbar kvinde bevægede
sig udendørs uden hovedbeklædning. Håret blev dækket af slør, kyse
eller hat alt efter hvilken stand og
profession man tilhørte. Kvinderne
viste med deres hovedbeklædning
om de var gifte eller ugifte eller måske grebet i utugt.
Økonomisk status blev demonstreret
i valget af materiale, dekoration og
fabrikat som for eksempel udenlandske kostbare varer I form af pelsværk
og fjer.
De første sygeplejersker i Danmark
var diakonisserne. Den danske Diakonissestiftelse blev stiftet i 1863.
Deres dragt og hovedbeklædning
skulle signalere beskedenhed og
dragten var designet til at forhindre
forfængelighed.
Allerede i 1365 blev der registreret et
hattemagerlaug i Nürnberg, det var
et mandefag af faguddannede hånd-
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værkere. Disse hatte var dyre og et
symbol på rigdom. Hvor hattemager er navnet på håndværkerne, der
fremstiller herrehatte, så er modist
navnet på en håndværker for kvindehatte.
Esben Saksagers mor Jenny havde sammen med sin søster Signe i
1920erne en forretning i Bredgade i
Brønderslev, hvor de som modister
syede damehatte samt handlede
med garn, tråd m.m. til puder, duge
og løbere og deslige.

Signe giftede sig i 1925 med Aksel
Kristiansen og blev bosat i Dalbo på
Svenstrupvej. Herefter var Jenny alene om forretningen indtil hun ﬂyttede
til Saksager. Esben har givet os lov
til at kigge i hans mors kontobog fra
1927 – 1928.
Noget der straks springer i øjnene,
når man kigger i kontobogen er, at
fruerne ikke havde navne. Det var
kun frøknerne, der blev nævnt med
navn. Fruerne er nævnt som fru dommerfuldmægtig, fru barbermester,

Sømmelig påklædt til skovturen.

Lokalhistorie
fru bogholder, fru urmager, fru overportør,
fru sagfører, fru dyrlæge, fru karetmager,
fru mejerist osv. Hvis
det var en frue fra
en gård, så blev der
skrevet fru, mandens
fornavn og efternavn
samt gårdens navn.
Aldrig hendes eget
navn.
Prisen for en damehat
lå tiest mellem 10 og
18 kroner. En høj pris,
hvis man tænker på
en dagløn i 1920erne.
Det måtte derfor nødvendigvis være kvinder (fruer), der var gift
med mænd med en
Familiebillede hvor bedstemor stadig holder på traditionerne vis rang i samfundet,
og bærer hat og ligeledes bedstefar.
der afstedbar en god
løn, som havde råd til at smykke sig med den slags hovedbeklædning. Det var
mænd med præsentable titler, hvor deres fruer vel helst skulle udstille mandens
økonomiske formåen. Ud fra Jennys kontoudtog fra dengang, kunne man dog
godt forledes til at tro, at der af og til var lavvande i det bedre borgerskabs
tegnebøger, for utrolig mange af de dyre hatte blev købt på afbetaling – over
lang tid.
Der var også de mere sparsomme, der kom ind i forretningen og ﬁk deres hat
omsyet, nydekoreret eller bare renset. Omsyning 2,50 kr. dekoreret 2,50 kr.
rensning 1,00 kr.
For at få et indtryk af, hvordan hattemoden var i 1920erne har Hanne Sørensen, Lokalhistorisk Arkiv i Vrå venligst udlånt os en del ﬁne billeder fra dengang.

Fin frue med hat og sølvræv

Kirsten Mouritsen

Fin frue med ﬂot hat.

Moderigtigt klædt par på motorcykel, med
(til venstre) Vrå Højskole, Vrå Valgmenigheds Kirke, Vrå Realskole og længst til
højre Vrå Hovedskole.
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Nyt fra sognene
Ny ejer af Høgsted Skole.
Keld Berthelsen, Vrå overtog i sommer Høgsted Skole på Vrejlev Klostervej 479, hvor Keld og hans
svoger Preben Madsen, Tårs nu i
skrivende stund (midt juli) er i fuld
gang med oprydning.
Lokalbladet har fået lov til at følge
med i projektet i den følgende tid. Det
vil der komme mere om i næste Lokalblad.
Kameraet har med tilladelse fra Keld
og Preben været en tur rundt både
udenfor og inde i de 2 skolestuer, der
stadig står rimelig intakte.
Høgsted skoles historie bringes i de
næste blade.

Bygning, der husede toiletter og tørvehus m.m.

Kirsten Mouritsen

Skolen set fra indkørslen

Gangen ind til skolestuen

Skolestuen - tavlen er en sortmalet plade
indrammet af en liste.
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Keld byder indenfor i skolestuen

Preben viser bordpladen til et af de
gamle skoleborde, de har fundet.

Nyt fra sognene
De 6 besættelsesbind
Udgangspunktet for projekt ”De 6 besættelsesbind”
Det har siden befrielsen været kendt
i familien, at Pernille Pedersens morfar og hans hustru, Valborg, hans
to sønner, Knud Pedersen og Vagn
Bech Pedersen, var aktive i modstandskampen i Vendsyssel. Pernille
Pedersens morfar dannede en modstandsgruppe som efter krigen blev
kaldt: Harkengruppen. Under besættelsen blev gruppen slet og ret kaldt:
”Folkene fra Harken”.
Interesse for besættelsestiden og
frihedskampen har forfatteren haft siden hendes morfar først i 1960erne
fortalte lidt om modstandskampen,
uden at nævne at han selv deltog ”ret
meget”.
I slutningen af 1960erne fortalte han
dog lidt mere om modstandsbevægelsen med få ord, men han fortalte
aldrig om familiens deltagelse og
hans egen våbenmodtagegruppe.
I dag ved de ﬂeste fra modstandsfamilier at modstandsfolkene ikke
var særligt meddelsomme om deres
egen deltagelse. Pernille Pedersen
forestillede sig i første omgang, at de
forskellige oplysninger skulle samles
i et lille hæfte, som familien kunne få
glæde af.
Idé bliver til handling

I 2011 besluttede Pernille Persen sig
for at ﬁnde mere konkret dokumentation for Harken-gruppens arbejde.
Hun begyndte at undersøge forskellige lokale arkiver, museumssamlinger, og spurgte sig i første omgang
rundt i familien og blandt lokale kilder
i Harken og omegn. Det gik hurtigt op
for Pernille, at der var meget stof at
hente, uanset påstanden om tavshed, og indsamlingen greb om sig efter mange ﬂere efterlysninger i aviser
og ugeaviser i Vendsyssel.
Fra hæfte til bog
Efter års søgen i arkiver, heriblandt
Rigsarkivet og Frihedsmuseet, besluttede Pernille Pedersen,
at det lille hæfte i stedet
skulle blive til en bog på 200
til 250 sider om modstandskampen i Midtvendsyssel.
Det var endnu nyt for hende
i 2012, at indsamle kildemateriale og påbegynde en
bog, men hun var aldrig i
tvivl om, at bogen ville blive
læseværdig og professionelt
udført, da hun efterhånden
havde mange gode kilder.
Med hjælp fra andre ivrige
amatører og lokalhistorikere, ﬁk hun klarlagt mønstret
i modstandsgrupperne nor-

denfjords, og bogen ﬁk vokseværk og
blev på 712 sider. Efter den store research ville Pernille Pedersen nemlig
ikke kun beskrive Harken-gruppen,
men alle grupper og nedkastningspladser i Vendsyssel. Mens der blev
læst korrektur på den første bog, besluttede jeg Pernille Pedersen sig for,
at hun ville lave 6 bøger om besættelsestiden i det midt-nordlige Nørrejyske. Bøgerne er på over 700 sider
pr. udgivelse, og rigt illustreret med
historiske billeder.
Henrik Hansen, Poulstrup.

Julefrokost
i Vrejlev Hæstrup hallen
Lørdag den 20. november 2021 kl. 18.30 - 02.00
Da restriktionerne i forbindelse med COVID-19 er planlagt til at blive
ophævet pr. 1. oktober 2021, vil vi i år kunne gennemføre den længe
ventede julefrokost.
Køb af billetter kan kun ske ved personligt fremmøde
tirsdag den 28. september kl. 19.00 i Vrejlev Hæstrup Hallen
Der uddeles numre til de personer der står i kø, og man skal oplyse det
antal billetter, man ønsker.
Mød op i god tid, så du kan sikre dig adgang til en festlig aften.
Evt. overskydende billetter kan købes ved henvendelse til Marianne og
Kim Stokbro tlf. 98 98 81 07 efter den 28. september
Skulle der ske indførelse af nye restriktioner, vil julefrokosten enten blive
aﬂyst eller afholdt efter gældende regler.
Musikken leveres som sædvanlig af:
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ENTREPRENØRARBEJDE

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

• Anlæg af ridebaner

• Oprensning med lang arm

• Regnvandsbassin

• Mobil knusning

• Anlægsarbejde

• Sortering

• Indkørsler og have

• Nedbrydning

• Arbejde med

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

• Sandpuder

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

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

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

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

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

WWW.ENTREPRENOR-JOHANSEN.DK
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AARUP AUTO
Hella Service Partner
Johnni Knudsen
Årupvej 122, 9760 Vrå
Tlf. 23 66 06 06

MP Vagtcenter
v/Martin Povlsen

HARKEN PRIVATE PASNINGSORDNING
V/JETTE STEFFENSEN, GULDAGERVEJ 89

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

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

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

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

DET LOKALE ARKITEKTFIRMA - UDFØRER ALT ARKITEKTRÅDGIVNING INDENFOR BYGGERI

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

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

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

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

Poulstrup
Forsamlingshus
Kontakt 2311 6549

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

VVS OG BAD
NATURGASANLÆG
STOKERANLÆG
SOLVARME
BLIKARBEJDE

•
•

VARMEPUMPER
ENERGIOPTIMERING

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

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

UØNSKEDE GÆSTER
Kontakt
Hjørring Skadedyrservice
på 21 15 52 40

Oliefyr - kedler - olietanke
varmekanoner - varmeanlæg
fastbrændsel - reparation

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Harken Varmeservice ApS er din
lokale oliefyrsmontør til bolig og erhverv

•
•
•
•
•
•

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

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

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

•
•
•
•
•
•

Reparationer
Nybygninger
Landbrug
Industri
EDB
PLC

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

Edithsvej 7
9800 Hjørring
Tlf. 23 35 82 60

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

Bispensgade 115 - 9800 Hjørring
Telefon 98 92 48 66
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Gammel Rønnebjergvej 8
Poulstrup
9760 Vrå

Nyere brugte biler
Se bilerne på
www.poulstrupauto.dk

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

Træpiller til stokerfyr leveres billigt
Tlf. 28 18 13 33
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v/Sonja Larsen
Engager 1 - Poulstrup
Tlf. 98 98 85 22

Aalborgvej 602, 9760 Vrå
Tlf. 98 98 62 15
www.verasvine.dk

Onsdag lukket

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

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

på

Landbrugsmaskiner
din forespørgsel er vores udfordring

på

book

book

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

MAIL.COM

ENTREPRENØR & NEDBRYDNINGSOPGAVER

SMEDEOPGAVER & MONTAGEOPGAVER

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

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

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

Anne Marie Dybro
Rakkebyholmvej 260
9800 Hjørring
tlf. 26 80 31 89
En ﬂot borddækning starter med en
ﬂot rullet dug
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Svenstrupvej 131 9760 Vrå

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

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

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

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

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

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

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

Redaktion
Ansvarshavende
Foreningsstof
Redigering
Annoncer
Korrektur

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

Tollestrup
Guldager
Gunderup
Harken
Hæstrup
Hæstrup
Høgsted
Hæstrup Mølleby
Rønnebjerg
Poulstrup

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

Lokalstof

Foreningsstof
Aktivitetshuset
IngeLise Andersen, Gl. Rønnebjergvej 9 .................................98 98 80 11
Børnenes jord
Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 9760 Vrå .......................40 86 88 78
HUGF
Flemming Jensen fje@eucnord.dk...........................................52 99 84 34
KFUM-Spejderne
Mette Karlsen, Hellumvej 87, 9740Jerslev................................26 71 55 99
Kloster MC
Finn Pedersen - v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk .....................61 36 34 90
Møllehaven
Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring .........72 33 45 31
Poulstrup Borgerforening Inge Christensen, Gønderupvej, 9760 Vrå........................ 21 47 14 84
Poulstrup Rideklub Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå................................23 92 94 37
Poulstrup Friskole Tommy Rømer, Hovedgaden 125, 9760 Vrå..............................20 80 53 87
Sport 81
Daniel Odgaard Petersen dnlpet@gmail.com...........................
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå40 11 22 31
Menighedsråd
Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå.................................................98 98 83 60
Vraa MC
Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19.................................22 55 07 46
Lokalhistorisk Arkiv Erik Jess, Hovedgaden 78, 9760 Vrå.........................................98 98 80 63

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

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

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

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

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

Hæstrup Vandværk A.m.b.A:

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

Poulstrup Vandværk A.m.b.A:

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

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

Poulstrup Skolevej 3, ..........................................71 99 71 03
Skoleleder Kristian Bertelsen.................................71 99 71 03
Afdelingsleder Børnehuset Karen Risborg.............71 99 71 03
Formand Tommy H. Rømer....................................20 80 53 87
Jesper Thomsen, Per Birkbak, Christian Krøgholt,
Thomas Kristensen, Bo J. Pedersen, Lene Elbæk
Formand Hanne Broerson Holst............................26 37 95 05
Formand Thomas Kortegaard................................22 97 48 25
Vrejlev Klostervej 8, 9830 Tårs..............................72 33 39 60

Vuggestuer og Børnehaver
Møllehaven i Harken
Poulstrup Friskole og Børnehus

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

Skovgården

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

Plejehjem

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

Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå
Rakkebyvej 21, 9800 Hjørring
Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå ....................98 98 60 43
Rune Møller Nielsen, Vingemarken 3, 9800 Hjørring
Lene Rom Frederiksen, Vingevej 17, 9480 Løkken .........30 12 90 81
Henny Thomsen................................................................ 24 65 98 33
Kirkegårdskontoret .......................................................... 98 98 83 60
Jan Bjergene Christensen,Tårsvej 23, Lendum,9870 Sin. 23 83 14 50
Inger Hansen, Byager 17, 9760 Vrå.................................61 28 97 00
Erik Kristensen, Hæstrupvej 101, 9800 Hjørring...............20 80 49 28

Foreninger - Formænd
Børnenes Jord
Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 14, 9760 Vrå .............40 86 88 78
Støttefor. for skolen
Thomas Kortegaard.........................................................
HarkenUGF
Flemming Jensen - fje@eucnord.dk ..................................52 99 84 34
Lokalhistorisk Forening
Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå.98 98 60 63
Poulstrup Borgerforening Allan Pedersen, Hovedgaden, 9760 Vrå ..............................52 90 28 75
Poulstrup Rideklub
Martin Jensen.......................................................................20 45 47 02
KFUM Spejderne
Mette Karlsen, Sønderskovvej 220, 9800 Hjørring..............26 71 55 99
Kloster MC
Finn Pedersen v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk ..............20 31 18 53
Sport 81
Daniel Odgaard Pedersen ...............................................
PV Sommercamp
Karina Mølgaard Frost, Tollestrupvej 195, 9760 Vrå ........40 43 84 88
Støttef. for Aktivitetshuset Mona Pedersen, Hovedgaden 37, 9760 Vrå .......................27 46 80 20
Vrejlev-Hæstrup JagtforeningLeo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå......40 11 22 31
Vrejlev Hæstrup Hallen: Karina Mølgaard Frost, Tollestrupvej 195, 9760 Vrå.............40 43 84 88
Vrå MC
Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19, 9760 Vrå............22 55 07 46

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

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

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

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

Hovedkontoret
Østergade 16
9760 Vrå
82 22 90 00

Sund fornuft
www.sparv.dk

Du kan
booke møde her

