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50 år som landmand

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

Fra redaktionen
Lokalblad nr. 3 2020 er udgivet, og igen med lidt begrænsede indlæg fra foreningerne og skolen, da det meste har
ligget underdrejet hen over forår og sommer.
Heldigvis har vi en del materiale i skuﬀerne, så vi håber du
vil nyde de mange sider.
Husk - vi samler alt materiale, både tekst og fotos, via vores
mailadresse, og det fungerer ﬁnt, så tak for det.
Håndskrevet materiale kan altid aﬂeveres i postkassen eller
på kontoret ved Sognehuset, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760
Vrå. Husk at sætte navn og telefonnummer på, så vi kan
kontakte dig hvis vi har spørgsmål.
Alle indlæg til Lokalbladet sendes til denne mailadresse:

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

Tidspunkter for udgivelse af
Lokalbladet i 2020
Lokalbladet vil i 2020 blive
omdelt i følgende uger:
Blad nr. 4 uge 49 (ca. 1. december)

Lokalbladet
for Vrejlev-Hæstrup Sogne

Bidrag til Lokalbladet
I første nummer af Lokalbladet for 2020 havde vi indlagt
et girokort. Rigtig mange har benyttet dette, og givet et
bidrag til Lokalbladet. Skulle du have overset girokortet
kan det stadig nås, vi modtager stadig gerne bidrag. Alle
bidrag modtages med stor
tak.
Du er også velkommen til at
lave en overførsel til vores
bankkonto i Sparekassen
Vendsyssel
Vi håber at modtage mindst
150,- pr. husstand som et
årligt bidrag til de 4 numre
der udkommer, men man
må meget gerne betale
mere.
Støt op om Lokalbladet og
giv dit bidrag - kan overføres til Sparekassen Vendsyssel

konto 9070 - 4340 15 2889
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Forsidebilledet: Kornets hus, Guldagervej 501
Den ”nylagte” græsplæne med bål stederne foran

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.
Vi vil arbejde på at få ﬂere udleveringssteder inden næste
blad udgives.
Redaktionen
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Guldagerhedevej 41
På Guldagerhedevej kan vi byde
Sanne Sulbæk Gjerde samt Christopher Gjerde og lille Lucas velkommen.
Familien har tidligere boet på Keldgårdsvej i Rakkeby
Sanne er barnefødt i Hirtshals. hun
arbejder som SSH, hun har stadig
lidt barselsorlov tilbage.
Fritiden går med at være mor, passe
hunden Maggi, to katte, hus og høns,
som ræven dog lige har taget.
Christopher er født i Norge, lidt uden
for Oslo, familien ﬂyttede til Danmark
da han var to år.
Christopher er udlært automekaniker
hos Quick Pot i Hjørring
Han har lige startet eget ﬁrma i Sindal – CG Auto.
Fritiden bruges på biler, han vil også
meget gerne ud at ﬁske det er så dejligt afslappende, hans del af de huslige pligter involverer også motor og
hjul – dog kun på støvsugeren.
De blev viet i Rakkeby kirke, så der
skal Lucas døbes når han bliver et år
og tiderne i kirkerne er normale igen,

han er også tilmeldt vuggestuen på Rundmarken.
Familien valgte huset på Guldagerhedevej, fordi alle deres ønsker blev opfyldt
og fordi de har fået skønne naboer.
Lokalbladet ønsker alt godt fremover.
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Aalborgvej 519
Familien Andersen – Aalborgvej 519
Nu har vi boet her i Hæstrup et stykke
tid, så det er vist ved at være på tide
at vi får præsenteret os.
Jeg hedder Martin. Har rundet de 40
år plus en smule mere.
Jeg har boet det meste af mit liv i
Hjørring. Havde dog en afstikker til
Norge hvor jeg boede i et par år.
Jeg kender dog Harken og omegn
rimeligt godt. Har gode venner i området, både helt tilbage fra min egen
skoletid i Hjørring og nu forældre til
mine børns skole kammerater.
Jeg har arbejdet på Krone vinduer i
en årrække, her blev jeg også udlært
som snedker.
Så jeg har cyklet turen mellem Bagterp og Harken mange gange.
Nu har jeg så valgt at ﬂytte herud, det
er dog ikke fordi jeg har fået kortere
til arbejde.
Da jeg nu arbejder på vindmøllefabrikken Siemens Gamesa i Aalborg.
Her underviser jeg vores medarbejdere i både ind og udland, i forskellige emner som kommunikation, farlige kemikalier og praktiske øvelser
de skal bruge i deres dagligdag.
Jeg har Frida på 11 år og Oscar på 13
år. De bor hos mig hver anden uge.
Modsatte uger bor de i Bagterp hos
deres mor.
De går begge på Bagterpskolen, den
”lille” skal i 6. kl. og den store i 7. kl.
Vi er alle glade for sport og udeliv.
Begge børn går til spejder, ved Bistrupgruppen. Det har de gjort i en
del år.
Der er taget mange mærker efterhånden, bla. shelter, shorts og bade
mærke.
De har begge spillet basketball, håndbold, gået til gymnastik og svømning.
Ofte med mig som træner.
Oscar spiller stadig håndbold i Bagterp. Nu er jeg dog kun med som heppekor.
Vi er alle tre ﬂittige brugere af sportspladsen og multibanen ved Harken
hallen.
Det er dejligt nemt, da vi bor lige overfor. Det kunne være hyggeligt at få
et større lokalt netværk. Man kunne

sagtens mødes ved hallen og afholde
grill aften, hvor der er sport for store
og små.
Jeg er glad for at styrketræne, løbe,
gåture i naturen og basketball. Jeg
har spillet basket siden jeg var 13 og
været træner næsten ligeså længe.
Jeg har brugt meget tid på at være
frivillig i forskellige foreninger og klubber.
Jeg har blandt andet været træner/
leder eller været i bestyrelsen i følgende:
Basketball, fodbold, gymnastik, håndbold, spejder, børnehave, skole.
I skal endelig ikke være bange for at

banke på, vi bider ikke så hårdt.
Det er bare at sige til hvis vi kan hjælpe med noget.
Vi vil gerne støtte op lokalt, trods at
ungerne går i skole og har fritidsinteresser i Hjørring.
Jeg kommer gerne over og afholder
en legedag, træning eller andet i forbindelse med f.eks. spis sammen aften ved hallen.
Martin Andersen
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Præstevej 15
Kristine Skaar kommer fra Nørre Harritslev, hun har
gået i skole på Skallerup skole og senere på Halvorsminde Efterskole.
Kirstine arbejder som softwaretester ved Telenord, hun
kontrollerer at IT er ok før man køber det.
Fritiden går med
at strikke, og hun
elsker
grønne
planter.
Lige nu er hun
ved at renovere
huset og hele haven, det er hendes mosters hus
Kirstine vil meget
gerne købe huset, men tidligere
lejemål har drillet
lidt. Kirstine er
glad for de nye
naboer.
Kristines moster
er Rikke Skaar og

Harken stadion
Vi havde som så ofte før besøg af en klasse fra
Bagterp Skolen.
De kom cyklende herud forsynet med madpakke og
drikkedunke.
Der var frit valg på hele stadion: boldbanen, legepladsen, crossbanen.
Man kunne se at de hyggede sig og vejret var næsten perfekt, en enkelt sadel skulle dog spændes
fast før hjemturen.
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kusinen Sara fra lokalområdet, hendes moster hjælper med
at male m.m.
Kristine har to katte Svend og Madøje.
Lokal Bladet ønsker dig velkommen

Lokalhistorie
Folsiggård
Hej- Jan Christensen her! – Jeg er
vokset op på Folsiggård , Græshedevej 87 – lige uden for Harken.
Som yngste medlem af børneﬂokken
på 6, vil jeg her berette lidt om livets
gang på gården.

Far og mor klar til fest

Min far: Arne, boede på gården, indtil
han afgik ved døden 20. januar i år – i
en alder af hele 93 år! – sund og rask
næsten til det sidste. Min mor, Rose
mistede vi i 2001, da hun tabte kam-

Jan slapper lidt af i haven...

Jonna, far, mor, Jan og Kaj på udﬂugt

pen til kræften.
Jeg er vokset op
sammen med mine
5 søskende: Torben
(hedder nu Kristian!,
men ham kalder vi
bare ”Kesse”), Ole,
Kaj, Annette og
Jonna. – Mange har
vist spurgt sig selv
om, hvorfor Arne
og Rose dog ﬁk så
mange børn…? svaret må her være
at de simpelthen
Stuehuset på Folsiggård
elskede børn! – og vi blev da også
var virkelig frihed under ansvar.
overøset med kærlighed.
Bror Kaj kørte traktor alene på marMin far og mor, Arne og Rose ﬂyttede
ken, da han var 8 år. Han tromlede
ind på Folsiggård i 1967, efter først at
og harvede. – På et tidspunkt var der
have boet på Bækkely ved Bindslev
nogle naboer, som var blevet forfærog siden hen på husmandsstedet
dede. – De troede, der var tale om
Aaslund ved Sindal.
en løbsk traktor! – De kunne ikke se
På Folsiggård var der masser af
traktorføreren!
plads – og igennem årene tror jeg
Og Ole ﬁk en luftbøsse, da han var
vi vist har haft det meste af dyre12 år – og en motorcykel da han var
riget boende – ligefra køer, grise
16 – med nummerplade og det hele!
,heste,får, geder, perlehøns, skildDe ﬂeste af os søskende har vist den
padder og sågar en gal
angrebslysten gase…..
- Engang, til vores store
overraskelse, var et par
frække geder endda
gået helt ind i stuen, i
et ubevogtet øjeblik, og
havde lagt sig! – Når
der var gæster i stalden,
kaldte de det ofte for en
hel zoologisk have….
Vi havde et fantastisk
hjem. Når vi skulle i
seng hyllede fatter os
Jonna og mor i en afslappet stund i haven
ind i et tæppe og gav
os en svingtur. Og mutdag i dag stadig rifter og ar rundt omter puttede os i en
kring på kroppen, som stammer fra
stor, blå balje, når
barndommen. Men bortset fra, at det
vi skulle vaskes og
altså var halvfarligt at vokse op på
skrubbede os.
Folsiggård, var det noget af en ønNu kunne det måskebarndom
ske lyde som om,
Far var lidt af en altmuligmand –
at vi blev pakket ind
kunne bygge ny svinestald, værelser
i vat. Tværtimod.
til os unger, samt svejse ﬂere cykler
Hvis man ikke passammen, så der kunne cykle ﬂere ad
sede på, kunne det
gangen sammen på samme cykel –
nærmest være livstil stor fornøjelse for os børn, naboerfarligt at vokse op
nes børn – og senere børnebørn
på Folsiggård .Det
Vi havde alle opgaver på gården,
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enten i marken, stalden eller i huset.
Men der var selvfølgelig også masser af tid til leg og sjov. Vi byggede
tit huler i halmen, spillede fodbold (4
hegnspæle i jorden og derefter fjerne
de største kokasser – så var banen
klar!) Vi havde også en mergelgrav
tilknyttet gården, hvor der også var
store legemuligheder –bl.a . blev der
på et tidspunkt sejlet rund i et gammelt skab!..... det var jo i en tidsalder

Når vi søskende
havde fødselsdag –
og skulle have klassen på besøg, hentede far os i skolen
med trailer! . Så blev
traileren fuldt op
med skrigende og
hujende børn. For at
gøre en ekstra sjov
tur ud af det, kørte

Mor og far med Maria, deres første barnebarn af mange,
Jan ses i baggrunden

Hunden Lassie, en ko og mergelgraven

Far og mor til fest

far endda lidt
slalom ind imellem…….den var
nok ikke gået i
dag…? - Jeg var
for øvrigt til gammel elevfest for
nogle år siden i
Rakkeby. Noget
af det man bedst

over at en nabo havde fået lov til at
anbringe en vindmølle ganske tæt på
stuehuset, sagde han blot: ”Det er sådan en ﬂink nabo – så det skal han
have lov til”! - Netop den holdning var
sandsynligvis årsag til at den aldrig
kom til at genere ham.
Den daglige drift på Folsiggård var
hårdt arbejde. Både far og mor var arbejdsomme mennesker – Vi søsken-

Folsiggård

med kun en tv-kanal og ingen computer/mobiltelefon…..
Folsiggård lå lige på den gamle kommunegrænse – halvdelen af svinehuset i den gamle Hjørring Kommune
– men resten lå i Løkken/Vrå Kommune. Det betød af vi skulle gå i Rakkeby Skole, en rigtig god skole . Men
det betød jo også en cykeltur på 4 km
til skole – og ligeså langt hjem igen!
– I enkelte tilfælde af snestorm, kørte
far os i skole på traktor! -
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kunne erindre var
her netop disse fødselsdage med trailertransport….
Far var en venlig
mand med et rundt
sind – og var på
sin egen stilfærdige
måde en mester i
at få tingene til at
glide. Da gæster på
gården undrede sig

Folsiggård - luftfoto

Lokalhistorie

Hele ﬂokken samlet hos en rigtig fotograf: Forrest: Ole, Jan,
Torben (Kesse) Kaj. Bagerst: Kaj, Jonna og Annette

de bidrog så godt vi kunne. Bl.a. var
der endeløse rækker af sukkerroer
der skulle hakkes…..- ofte i stegende varme… - Jeg kan huske jeg
havde min walkman med, så gik det

lidt nemmere…
Før mælken blev
afhentet af tankbil,
var det den lokale
mælkekusk der kom
Arne som mange husker ham
og
afhentede
mælken i mælkejunger – mælkekusken havde så
valle med retur
til kalvene – og
kærnemælk , som
mor hun så kunne
lave tykmælk af.
Teknikken her var
at stille den friske
mælk med lidt tykmælk fra forrige
dag et lunt sted,
Det sidste hvilested på Rakkeby kirkegård
gerne på loftet, og
senere i
køleskabet–
så
Flokken samlet på nær Kesse: Fra venstre: Kaj
var
der
Jonna, Jan, Ole og Annette
frisk tykmælk når
til at savne det faste tilholdssted på
vi kom sultne hjem fra
Folsiggård. Vi er nu spredt – dog ikke
skole..!
for alle vinde, men de ﬂeste af os bor
Folsiggård er nu solgt
her i lokalområdet: Ældste bror Tor– heldigvis til en børneben (Kesse), bor i København, og har
familie, og vi håber at
gjort det i mange år, Ole bor i Aarder fortsat ligger manhus, Kaj – og undertegnede holder til
ge gode oplevelser og
i Hjørring. Annette bor på Harkenvej
venter på Folsiggård til
og Jonna såmænd i Harken!
Hygge på terrassen, Annette, Torben (Kesse) Jans kone
den nye familie.
Jan Christensen
Helle og Jonna.
Vi søskende kommer
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Lidt nyt fra Vuggestuen
Vuggestuen har i længere tid, på lige fod med
alle andre, haft en anderledes hverdag pga.
corona pandemien. De mange restriktioner
satte fokus på ekstra rengøring, daglig vask af
sengetøj, opdeling af børn, afstand ved spisning, samt vask af legetøj 2 gange om dagen.
Samtidig med har vi haft fokus på også at bevare vores faglige tilgang til børnenes udvikling.
Vi har haft fokus på selvhjulpenhed og livsduelighed. Børnene har øvet sig i at tage tøj og

sko på selv. De har øvet sig i
at vente på tur, fx når alle børnene gerne ville rutsje.
Vi har brugt vores nærmiljø til
at gå ture i. Her har børnene blevet udfordret motorisk. Vi har haft fokus på
at bruge vores sanser, der
er blevet duftet til forskellige blomster, malet med
blomster, leget med vand,
sæbebobler mm. Heldigvis har foråret og sommerens vist sig fra den rigtig
gode side, vi har haft man-
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ge dage med skønt vejr.
Slutteligt må vi sige, at vi i vuggestuen på Poulstrup Friskole og
børnehus har de sejeste børn. I
den nye hverdag, har forældre afleveret deres børn ved døren, de
har ikke været inde i Børnehuset.
Her har vi set, at børnene, når de
får lov, er rigtig gode til selv at sætte madpakken i køleskabet, selv
bære deres ting på plads og ikke
mindst vaske deres ﬁngre.

Lokalhistorie
Skudsmålsbogen
Inger Ussing Larsen har været i gemmerne og fundet sine bedsteforældres
(farmor og farfar) Anna Kristine Christensen og Peder Christian Christensens
skudsmålsbøger.
Anna og Peder havde gården Ny Amdal
(Ilbrovej 357) i Ilbro, som de i sommeren
1950 overlod til Ingers nygifte forældre
Valborg og Johannes Christensen. Inger
er født på Ny Amdal i 1955.

Helt tilbage fra 1600tallet har myndighederne ønsket at kontrollere tyende og løsgængere (arbejdsløse),
men først fra 1833 ﬁk alle, der ville
tage tjeneste som tyende udenfor fødesognet pligt til at have en skudsmålsbog og der vankede store bøder,
fra 5 - 20 rigsdaler, hvis man mistede
den. Ligeledes hvis man rev blade ud
af bogen eller lavede nogle sider ulæselig, kunne man straﬀes med
fængsel i 8 dage eller på vand
og brød i indtil 3 dage. Før den
standardiserede skudsmålsbog
blev indført var det løse attester
og forskellige rejsepas tyendet
brugte og her var det nemmere
at fjerne ufordelagtige skudsmål.
De første sider i skudsmålsbogen indeholdt ﬂyttelovgivningens bestemmelser om skudsmålsbogens førelse. Normal
kutyme var at tyendet ﬁk skudsmålsbogen til konﬁrmationen,
hvor præsten noterede navn,
forældrenes navne, konﬁrmationsdato og hvorledes kristendomskundskab og opførsel
havde været. Herefter blev der
noteret oplysning om vaccination, skolegang og skudsmål
fra husbond ved hvert afsluttet
tjenesteforhold, samt af præsten, hvis tyendet ﬂyttede over
sognegrænsen. Husbond skrev
både ansættelse, afrejse og indførte tidspunkter for tjenesten,
evt. løn og skudsmål. Under ansættelsen var det husbonden,
der opbevarede skudsmålsbogen. Dermed var det umuligt for
den ansatte at forlade pladsen i
utide.

”Løb” man af pladsen i utide, gav
det problemer senere, for var skudsmålsbogen ikke udfyldt af husbond,
hvem ville så ansætte en ustabil arbejdskraft. For store dele af tyendet,
var skudsmålsbogen forhadt. Man
følte sig brændemærket. I 1867 blev
det forbudt at skrive egentlige skudsmål om opførsel og evner, men kun
tjenestetid, sted og løn. Skudsmålet
(anbefalingen) kunne så lægges ved
siden af. Grunden til ændringen, var
at der var arbejdsgivere, der ikke
sparede på kritiske bemærkninger.
Indtil 1873 skulle en person ved ﬂytning fra et sogn til et andet forelægge
skudsmålsbogen for sognepræsten i
begge sogne, der indførte ﬂytningen
i kirkebøgernes til- og afgangslister.
Fra 1873 overgik denne funktion til

sognefogeden, der førte ﬂytningen
ind i tyendeprotokollen – i byerne byfogeden.
Skudsmålsbogen blev afskaﬀet i
1921 og erstattet af medhjælperloven
og hermed blev også husbonds revselsesret afskaﬀet. Husbond havde
ifølge Christian den Femtes lov fra
1683 ret til at revse sine børn og tyende med kæp eller stok, dog ej med
våben. Den ret faldt væk ved indførelse af medhjælperloven. Dog var det
først i 1937, at mesters ret til at revse
lærlinge blev ophævet.
I dag ﬁndes der som nævnt ikke
skudsmålsbøger, men skudsmål bruges stadig, det hedder bare noget
andet som for eks. udtalelse, anbefaling, vidnesbyrd eller afgangsbevis.
Kirsten Mouritsen
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Nyt fra sognene
Kornets Hus - sommer 2020
Medlemmer af Foreningen Kornets Hus var 30. juni inviteret til en rundtur i
Kornhaven, hvor man kunne se de omkring 20 forskellige kornsorter, der ﬂere
steder er adskilt af faunastriber. På daværende tidspunkt var det især svedjerugen, der imponerede. Jørn Ussing Larsen fortalte, at dens strålængde lå på
2,2 - 2,3 meter i gennemsnit – måske ikke så mærkeligt, at rugens halm bliver
kaldt langhalm. En guidet rundtur i Kornhaven er en interessant og spændende måde at blive introduceret i de forskellige sorters historie og egenskaber.
Den aften var der også lejlighed til at hilse på Johannes Haandsbæk Vestergaard, der 2. juni blev ansat som Centerleder af Kornets Hus. Johannes er
uddannet kok og har erfaring med at drive egne restauranter i København og

15. juli – her kan man se de røde
striber på spelten.

15. juli. Dalar hveden med speltmarken i baggrunden, der på det tidspunkt stod i
rødrade, rødkyne eller på vores dialekt rø`tjaen, når kornet lige før det bliver modent får røde striber på strå og aks. Det lyste op i solen med sin røde farve.

hans ekspertise ud i spændende og anderledes retter ﬁk vi en præsentation af
i form af en lille buﬀet med meget delikate retter med kød, salater og grøntsager. Korn var også tænkt ind i menuen her med bl.a. perlebyg og boghvede.
Ved den lejlighed blev den nye kæmpegryde og gastroovnen indviet. Fremtidige gæster kan godt glæde sig til spændende bespisning i Kornets Hus.
Alle kan blive medlem af Foreningen
Kornets Hus - både
som privat og virksomhed.
Johannes i færd med at forberede maden
til gæsterne den 30. juni

Vue over de små parceller med faunastribe i midten
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30. juni. Den høje svedjerug med boghvede i forgrunden.

Morgenfrisk i Harken
På en af mine morgengåture mødte
jeg denne lille ﬂok friske motionister.
Inger, Conni og Åge. Elin var ikke
med denne morgen. De bor ved siden af hinanden på Rundmarken i
Harken, og havde de sidste 10 år talt
om at de gerne ville gå en tur hver
morgen. D 1. november 2019 tog
Åge initiativet, og de har siden gået
7 ud af 7 dage kl 9, dog ikke hvis det,
med Åges udtryk, pis regner. De går
en god 1/2 time og turen går op til Arnes heste som nyder besøget og en
gulerod. Hvis man en dag ikke kan,
går de andre.
Hanne Saksager

Undgå at rådyrene ”nipper” i haven.
Indtil for bare 25 år siden var det ikke almindeligt at se rådyr på
markerne omkring os her i Guldager, men nu kan vi hver dag fra
køkkenvinduet iagttage ﬂere græssende dyr. Det er et skønt syn
og vi nyder det - også når de kommer helt ind i haven. De nøjes
så bare desværre ikke med at kigge på blomster. Her i haven er
det hortensia, små frugttræer og rosenknopper, der står øverst
på ønskemenuen. Efter et tip er nævnte planter nu behængt
med uvasket fåreuld og det lader til, at det afskrækker dyrene
fra at nippe. Hortensia, roserne og de små frugttræer får i hvert
fald lov til at have knopperne i fred.
Kirsten Mouritsen

Genforeningsstenen
Som der i sidste nummer i Lokalbladet er beskrevet, var det i år ikke
muligt at fejre genforeningen. Men
så fandt vi ud af, at lørdag den 25
juli var det 100 år siden vores genforeningssten blev afsløret, og det
ville vi så fejre istedet.
Der var en lille kreds af Rønnebjergfolk samlet ved stenen, der blev sat
ﬂag, lagt blomster og Frode Jensen
fortalte lidt om historien bag stenen.
Og så var der kaﬀe bagefter, en rigtig hyggelig formiddag.
Karen Margrethe Bruun
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Nyt fra sognene
Nyt om Klosterruten
I skrivende stund er lokale kræfter i
gang med, at ﬁnde midler til nye plakater til infoskiltene på Klosterruten.
De nuværende plakater har siddet på
Klosterruten siden indvielsen i 2006,
og er efterhånden blevet ulæselige
pga. tidens tand. Nyt indhold om
det naturskønne område, med den
spændende lokalhistorie er under

udarbejdelse af Inger Hansen, som
også står for den ﬂotte opsætning af
Lokalbladet, og der blæser heldigvis
positive vinde mht. ﬁnansieringen af
de nye plakater. Klosterruten er en
såkaldt trampesti, men trampen gør
det ikke alene, så Per Hansen og Peter Pedersen sørger for at holde Klosterruten farbar ved at klippe ruten i
hele vækstsæsonen, og en enkelt
gang har de indkaldt forstærkning fra
Henning Risom, der har materiel til at
klippe ruten lidt bredere. Tak for indsatsen, som glæder rigtig mange, og
med de kommende infoplakater bliver gåturen endnu mere spændende.
Hjørring kommune har i øvrigt bevilget midler til en portion grus, sten og
træﬂis, som skal fyldes på de mest
udsatte steder på Klosterruten. Har
du endnu ikke prøvet Klosterruten,
så snør skoene, tag en informationsfolder ved kirkens p-plads og gå den
ﬂotte tur.
Henrik Hansen, Poulstrup

Kan du huske?
Om Klosterrutens indvielse
i 2006
Klosterruten blev muntert indviet af
Bent Brown, der var afgående borgmester og Finn Olesen, der var den
efterfølgende borgmester for Hjørring
Kommune. Bagefter var der forskel-
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lige indslag under mottoet „Middelalder Med Motion“.
I strålende solskin blev Klosterruten
ved Poulstrup åbnet den 14. oktober
2006 med temaet „Middelalder Med
Motion“. Knap 400 interesserede motionister var mødt op til indvielsen.
Motionsruten blev åbnet af Hjørrings
borgmester, Bent Brown, men forinden han ﬁk lejlighed til at svinge den
drabelige økse blandede Børglumbispen, i skikkelse af Hjørrings kommende borgmester Finn Olesen, sig
i festlighederne. Han var nemlig sammen med 2 kardinaler, i skikkelse af
Morten Pedersen og Svend Holst,
vandret den lange vej fra Børglum
Kloster ad den hemmelige sti for at
se, hvad det var for en tumult, man
havde lavet ved hans fredelige nonnekloster. Bispen blev dog formildet,
da der bag klostermuren lød glade
nonnestemmer, der kaldte til skrifte.
Straks efter ankom en ﬂok hvidklæd-

te nonner syngende „Dona Nobis“
(Giv os fred) og førte den frustrerede
Børglumbisp ind bag klostrets tykke
mure. Borgmesteren kunne herefter
hugge rebet over og erklære Klosterruten åben.
Tilhørerne kunne herefter begive sig
gennem det store markedstelt ud på
den 5 km lange Klosterrute. Langs
ruten var der arrangeret forskellige
events, bl.a. en falkoneropvisning

af Frank Skaarup på Klosterengen.
Desværre var falken ikke interesseret og ﬂøj væk fra pladsen for at
nyde det dejlige efterårsvejr. Middelalderlige røvere passede på bedste
Robin Hoodvis de vandrende op med
krav om løsepenge og ved Vrejlev
Klosters nonneﬂøj var der endvidere
en kampplads, hvor rollespilsgruppen
Quendi fra Hjørring udfordrede børn
og barnlige sjæle til tvekamp. Efter
rundturen på Klosterruten blev gæsterne budt på kaﬀe med varme æbleskiver og speltboller. Du kan ﬁnde
rutebeskrivelse og udførlig omtale af
Klosterruten på www.poulstrup.net
Klosterruten er anlagt af Multinetværket i Vrejlev-Hæstrup med støtte fra
Hjørring Kommune, Friluftsrådet og

artikel 3 midler fra EU. Den nyanlagte
sti, der blev åbnet den 14. oktober
2006, går gennem et skønt og varieret naturområde sydvest for Vrejlev
Kloster, der ikke tidligere har været
tilgængeligt for publikum. Stien er 5,3
km lang og går gennem et lokalhistorisk interessant område, bl.a. med
Kongevejen, der blev anlagt af Frederik den 3 efter 1648 som kongens
hærvej mod Norge, der dengang var
dansk. Stien går forbi Vrejlev Møllegård med historie tilbage til 1460
og Vrejlev Præmonstratenserkloster
samt Vrejlev Kirke fra 1160. På kirkegården ﬁndes gravstedet for de 2
søstre fra Rønnebjerg Storgaard, der
dannede udgangspunkt for Anne Marie Løns roman „Prinsesserne“. Der
er plantet gamle danske frugttræer
langs en del ruten til glæde for de besøgende, og langs ruten er der opsat
infotavler, der fortæller seværdighederne på ruten. (Det er disse infotavler, der snart får nyt indhold).
HH

Nyt fra sognene
Lynhurtigt ﬁbernet på vej
Lynhurtigt ﬁbernet på vej til oplandet
omkring Poulstrup
I Poulstrup by er der allerede ﬁbernet i gaderne, og du kan fx få Stofa
til gratis, at skyde ﬁberkablet ind til dit
hus, og nu bliver det også muligt, at
få det lynhurtige ﬁbernet i oplandet
omkring Poulstrup. Eniig/Waoo dækker det meste af Nordjylland, og de
udvider hele tiden deres dækning. Vis
din interesse og kontakt Eniig/Waoo
vedr. ﬁbernet, for jo større interessen
for ﬁbernet er i dit nabolag, des hurtigere kommer Eniig/Waoo og leverer
billigt ﬁbernet til dig og dine naboer.
Så hjælp med at sprede ordet til dine
naboer i Harken, Hæstrup, Vrejlev,
Guldager, Høgsted, Rønnebjerg, Tollestrup m.ﬂ. For at få ﬁbernet til dit
lokalområde, skal der gerne være så
stor opbakning som muligt fra andre
i nabolaget. Jo større opbakning der
er, jo hurtigere kan udbyderne etablere ﬁbernet i dit område, så du kan få
lynhurtigt og stabilt internet.

Fibernet er den allerhurtigste internetforbindelse
Når du vælger ﬁbernet, bliver der
skabt en solid grobund for en aktiv
”onlinehverdag”. Du får lynhurtigt internet, som giver liv til madlavning,
serie-maraton, nyheder og uddannelse – hele familien får gavn af det,
når du får den hurtigste og mest stabile internetforbindelse installeret i dit
hjem. Se straks om du kan få ﬁbernet
på din adresse via disse links, hvor
du også kan bestille installation af ﬁ-

bernet: http://kortlink.dk/27kbv eller
http://kortlink.dk/27kbx

Fibernettets mange fordele
Fibernetsignalet transporteres via lyslederkabler, hvilket giver dig hastigheder, der er langt højere end hvad
bredbånd igennem telefonstikket og
de traditionelle kobberkabler kan. Udover at ﬁbernet er langt hurtigere end
internet fra kobberkabler, er det også
mere stabilt. Du slipper altså for de
mange afbrydelser, når du streamer
ﬁlm og TV eller gamer online.
Hvor hurtigt er ﬁbernet så egentligt?
Det kommer naturligvis an på dit
abonnement – hos Eniig/Waoo kan
du fx få ﬁbernet på 100, 300 – ja, helt
op til 1000 Mbit/s!
Fibernettets moderne teknologi sikrer, at du får en symmetrisk forbindelse, hvor up- og downloadhastigheden
er den samme – det er især fedt for

dig, der gamer online eller streamer
ﬁlm og TV. Som prikken over i’et kan
du tilmed øge din boligværdi, fordi ﬁbernet er med til at fremtidssikre din
bolig.

Sådan installeres ﬁbernet
Da ﬁbernet ikke bliver transporteret
igennem de almindelige telefon- eller
TV-kabler, skal der muligvis installeres helt nye kabler hos dig for at du
kan få ﬁbernet. Det er heldigvis en
enkel opgave, som ikke kræver meget knofedt.
Når Eniig/Waoo installerer ﬁbernet,
graver de kun to huller: Et ved skellet
og et ved facaden. Grunden til, at de
ikke graver mere, er, at de bruger et
særligt luftstempel, som skyder ﬁberrøret hen til huset. Derefter installerer
de en ﬁberboks, som sikrer dig stabilt
og lynhurtigt internet i mange år frem.
Kun i ganske særlige tilfælde kan forhold, som eksempelvis trærødder, rør
eller ler, gøre det nødvendigt at grave
yderligere på din grund. Er dette tilfældet, vil Eniig til hver en tid minimere gravearbejdet så meget som
muligt. Eniig/Waoo rydder altid op efter sig, og din have vil så vidt muligt
fremstå præcis, som da de kom.
Læs mere om ﬁbernet, eller se, om
du kan få ﬁbernet på din adresse via
linket her, hvor du samtidig kan bestille din nye lynhurtige internetforbindelse. http://kortlink.dk/27kbv
HH
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Nyt fra sognene
Nyt fra Borgerforeningen
Siden bladet udkom sidste gang er
der ikke sket meget på grund af coronakrisen.
Den ekstraordinære generalforsamling, der skulle have været afholdt inden 24. maj 2020 , er udsat til generalforsamlingen i 2021, hvor punktet
kommer med. Dette er aftalt i samråd
med dirigenten og forslagsstilleren.
Vi har søgt Nyfors’s vækstpulje om
50.000 kr. til renovering af
lofterne i lille sal, gang og
toiletter. Dette beløb har
vi fået bevilget og arbejdet går igang her i løbet af
juli/august og bliver lavet
af Poulstrup Tømrer- og
Snedkerforretning.
Der er endnu ikke åbnet
for bankospil og præmiewhist, men udlejning af forsamlingshuset er så småt
igang. Det har været udlejet 5 gange indtil dato efter
coronalukningen, og der er
bestilling på endnu 4 fester
hen over året, så vi er så
småt igang .

De 2 trillebøre, som Hjørring Kommune har skænket os sidste år, er
pyntet op igen i år og står placeret
ved ”Poulstruplund” og ved Aktivitetscentret.
Der er også godt gang i hussalget i
Poulstrup, og det er meget glædeligt
at der kommer nye folk til byen, selvom den kan virke lidt som en spøgel-

Vi håber der bliver åbnet
mere op, så vi kan få gang
i de ugentlige arrangementer.

Hold kroppen i gang
Nu hvor motionscenteret atter er åbent, har vores pensionisthold også startet træningen igen.
Det grå guld er i motionscenteret om tirsdagen
mellem kl. 10 og 11. Alle ugens øvrige timer er
motionscenteret til rådighed for andre brugere
fra kl. 6-23.
Nye deltagere på pensionistholdet er velkomne.
Se mere om Poulstrup Motionscenter på
www.vrejlev-haestrup-hallen.dk
Halbestyrelsen
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sesby. Hvis man går en tur igennem
byen og kigger på de fortove der er
helt groet til i ukrudt, så ser det ikke
særligt tiltalende ud. Langt de ﬂeste
har dog ﬁne fortove, men vi kunne
ønske det var alle, så ser byen mere
tiltalende ud.
Venlig hilsen Inge

50 år som selvstændig landmand

Kristian Kjær på kontoret

På Vrejlev Møllegård blev der fejret med maner den 17. juli. Der
blev holdt reception for at fejre at Kristian Kjær har været selvstændig landmand i 50 år. Det skal også nævnes at gennem alle
årene har Grethe Kjær været en trofast støtte for Kristian.
Da Grethe og Kristian overtog Vrejlev Møllegård for snart 50 år
siden var det et ”almindeligt” landbrug, med køer og grise. Der
var 38 hektar jord til ejendommen. Gennem alle årene er der
udvidet med opkøb af jord og ejendomme i området, så bedriften nu er et kæmpelandbrug, hvor der dyrkes 1600 hektar jord.
Det har for begge krævet hårdt arbejde og lange arbejdsdage at
komme så vidt.
Der i dag er 27 ansatte på Vrejlev Møllegård.
Et glidende generationsskifte blev indledt i 2019, så sønnen Thomas Kjær kan overtage Vrejlev Møllegård. Thomas er nu den
daglige leder af landbruget, men Kristian møder stadig ind hver
morgen og glæder sig over at der stadig er brug for hans arbejdskraft og store erfaring.
I nærområdet har Kristian Kjær været formand for bestyrelsen i
Vrejlev Hæstrup hallen, og var en af hovedpersonerne bag oprettelsen af hallen i 1990. Han har også haft mange
andre tillidshverv, dels i Venstre Vælgerforeningen,
og dels landbrugsfaglige tillidsposter.
Lokalbladet ønsker hjertelig tillykke med jubilæet og
ønsker god vind fremover

Fra Åbent Landbrug i 2019, hvor der også var tænkt
på de yngste

Kristian Kjær tilser afgrøderne
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Støt vore annoncører
Støt Lokalbladets annoncører og
dermed vores lokale erhvervsdrivende
De lokale erhvervsdrivende holder
gang i lokalområdet. Det er dem
der er med til at sørge for at der er
arbejdspladser, liv og virkelyst i det
område, hvor vi bor. Når du handler
eller har brug for en service, så tænk
lokalt. Handel i dit nærområde så er
du med til at passe på virksomheder,
boligpriser, arbejdspladser, foreninger, skolen, hallen, forsamlingshuset
osv.
Brug annoncesiderne bagerst i Lokalbladet, som din telefonbog til vores dygtige lokale erhvervsdrivende.
HH

Familie på farten
Menighedsrådet for Vrejlev og Hæstrup kirker inviterer
igen til et spændende foredrag med

Anne Grethe og Helge Rude Kristensen
som i 2019 endnu engang pakkede deres gamle LandCruiser - og sendte den over Atlanten til Nordamerika,
for derfra at tage på en tur fra Halifax i det sydøstlige
Canada med kurs mod Alaska.
I 180 dage var LandCruiseren en rullende pensionistbolig på 44.000 kilometer ad de nordamerikanske veje…
Anne Grethe og Helge har for længst rundet de 60...
men eventyrlysten er ikke gået på pension. Kom og hør
deres beretning om storslået natur og se de mange billeder.
Foredraget ledsages nemlig af mere
end 900 billeder og underbygges af musik og reallyde…
Foredraget foregår på

Poulstrup Friskole &
Børnehus - Auditoriet
Poulstrup Skolevej 3, Poulstrup
onsdag den 28. oktober 2020
kl. 19.00
Fri Entre.
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Nyt fra sognene
Boganmeldelse - Prinsesserne
I denne coronatid har jeg fået læst en masse bøger, og specielt
en af dem vil jeg gerne anbefale. Handlingen i romanen er inspireret af livet på Rønnebjerg Storgård, tæt på Poulstrup, og
starter for cirka 100 år siden. Forfatter (og tidligere Poulstrup
pige) Anne Marie Løn udgav i 1996 romanen ”Prinsesserne”,
der er inspireret af søstrene på Rønnebjerg Storgård. Selv om
romanen er ﬁktiv, er mange hændelser genkendelige for egnens
beboere. Bogen beskrev et søskendepars lange rejse fra rigdom mod armod og forfald. Bogen er senere blevet dramatiseret
og opført over hele landet af Egnsteatret Vendsyssel. Resterne
af Rønnebjerg Storgård er i dag desværre kun en lade, som ikke
er et besøg værd, men bogen kan varmt anbefales. Søstrene
Marie Kirstine Thomsen og Anna Cecilie Thomsen ligger begravet ved siden af deres forældre på Vrejlev Kirkegård.

Om bogen
Bogen er en skildring af to vendsysselske gårdmandsdøtres opvækst og hele liv fra 1923 til 1980’erne, tæt forbundet til hinanden af familiens skjulte tragedier, af deres håndtering af kvinderollen og af landbrugets krav
Bogens handling er henlagt til Vendsyssel i det 20. århundrede.
Vi følger de to proprietærdøtre Valborg Mariane og Violet Cæcilia fra 1923 til slutningen af 1980’erne, hvor den sidste af dem
dør. Valborg og Violet vokser op på Roseneng Storgård.
”Prinsesserne” bliver de kaldt på egnen, de to smukke proprietærdøtre til Roseneng Storgård. Valborg er den viljestærke, Violet er den charmerende, og tilsammen driver de efter faderens
død det store landbrug. Som ung forventer de to søstre at få et
liv i sus og dus, men livet og skæbnen skal bringe noget helt
andet til søstrene. For skæbnen har slået en klo i familien, og
lykken er opbrugt på den store gård. Mens landbruget passes,
accelererer det private forfald af stuehuset og af søstrene selv.
Og under det hele lurer hemmelighederne om mændene i deres
liv, som de end ikke tør afsløre for hinanden.
Men der hviler mange skygger over Roseneng Storgård. Blandt
andet faderens alkoholmisbrug og at moderen aldrig er faldet til
på landet. Begge forældre dør tidligt og Valborg Mariane, som

er den ældste,
overtager gården. Hun forhindrer sin søster i
at blive gift for at
de kan forblive
sammen.
Derfra går det
ned ad bakke.
De to døtre
forvandles fra
prinsesser
til
tjenestepiger og
forkarle.
Gårdens
ansatte
består mere og
mere af drukkenbolte
og
andre udkantsskæbner og den
tidligere så ﬂotte
Roseneng Storgård forfalder både indvendigt og udvendigt.
Jeg vil anbefale
bogen på det
varmeste, de to
søstre og deres
opførsel, der bærer denne bog, og
gør den helt speciel. Skildringen af
Valborg og Violet
er både fascinerende og sørgelig, men også sjov
og overraskende.
Anne Marie Løn
tegner et stærkt
portræt af de to
aparte kvinder samtidig med, at læseren får et indblik
i livet på landet, som det kunne tage sig ud i en ikke
fjern fortid.
Bogen kan købes i landets boghandler eller lånes på
biblioteket, samt på eReolen.dk
Henrik Hansen, Poulstrup

Rønnebjerg Storgård
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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, tlf. 98 98 10 40, mail HEBM@KM.DK
Tårs/Morild: Kirsten Munkholt, tlf. 98 96 10 83, mail KIMU@KM.DK
Følgende dage holder præsten fri:
18. – 19. september (HEBM)
5. – 11. oktober (HEBM)
13. – 15. november (KIMU)

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

Konﬁrmation 2020
Konﬁrmationerne er udskudt til lørdag d. 12. og søndag d. 13. september. Vi holder i alt 4 konﬁrmationer
(kl. 9.00 og kl. 11.00 begge dage), så
konﬁrmanderne kan få så mange gæster med som muligt. Da der fortsat
(i hvert fald lige nu, hvor denne tekst
bliver til) er restriktioner vedrørende
deltagerantal, afstand og færden i
kirkerne, må vi beklage, at stort set
alle pladserne i kirken tildeles konﬁrmanderne og deres familier, hvilket
betyder, at der ikke vil være ret meget
plads til søndagskirkegængerne. Det
håber vi, I har forståelse for og takker
for jeres tålmodighed.
Det er fortsat muligt at lægge blomster, gaver eller telegrammer i poser
i våbenhuset, der er vagter, som vi
hjælpe jer.

Konﬁrmandholdene:
Lørdag d. 12/9, kl. 9.00 i
Vrejlev kirke konﬁrmeres:
Anna
Anton
Asbjørn
Hansa
Kim
Steen
Jonas

Lørdag d. 12/9, kl. 11.00 I
Hæstrup Kirke konﬁrmeres:
Lærke
Magnus
Nicklas

Søndag d. 13/9, kl. 9.00 i
Vrejlev Kirke konﬁrmeres:
Cecilie D. A.
Emilia
Julie
Karoline
Laura
Sarah

Søndag d. 13/9, kl. 11.00 i
Vrejlev kirke konﬁrmeres:
Amanda
Andrea
Cecilie H.S.
Miriam
Sebastian

Fra konﬁrmation 2019
Konﬁrmanderne deles i 4 hold til
konﬁrmationerne i september
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Vi siger tilykke til:
Vrejlev og Hæstrup kirker har fået en stola.
Stola betyder egentlig ”lang kjole” eller ”klædedragt” og er et ca. 11 cm
bredt, langt, lige skulderbånd, som
præsten har over præstekjolen under
altertjenesten i højmessen.
Vores nye stola er broderet af sognepræsten og symbolikken er meget
enkel; masser af ﬁsk.

Noah Myrup Andersen
Døbt i Vrejlev kirke 14. juni 2020
Kamma Vestergaard Jensen
Døbt i Vrejlev kirke 28. juni 2020

Vi har taget afsked med:
Eva Melsen
Begravet fra Hjørring kirkegårdskapel den 22. april 2020
Poul Møller Jensen
Bisat fra Hjørring kirkegårdskapel
den 19. maj 2020
Else Nikoline Bertelsen
Begravet fra Vrejlev kirke den 22.
maj 2020
Christian Vilhelm Aastrup Johansen
Bisat fra Hæstrup kirke den 25.
maj 2020

Fisken er jo Jesu symbol. Og det har
en lidt pudsig historie. Man siger, at
under forfølgelserne af de kristne i
de første århundrede e.Kr. var ﬁsken
den hemmelige kode mellem de kristne. Ordet for ﬁsk, hed på græsk Ichthus og det dannede et akronym for
Jesus. De enkelte bogstaver var forbogstaver i sætningen; Jesus Kristus
Guds Søn Frelser.
Endvidere hvervede Jesus jo ﬂere af
sine disciple blandt ﬁskerne, de blev
kaldet til at være ”menneskeﬁskere”.
På stolaen ses ﬁsk, der nærmest falder ned ad og samles i store stimer
nederst, for på den måde at illustrere,
at Jesus kommer til os fra himlen og
bliver ved og ved med at komme ned
til os.
Stolaen er hvid med ﬁsk i rød, grøn,
lilla og sort – alle kirkeårets farver.
Kirstine viser stolt den nye
ﬂotte stola frem
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Svend Villy Andreasen
Begravet fra Vrejlev kirke den 26.
maj 2020
Nis Østergaard Frederiksen
Bisat fra Vrejlev kirke den 30. maj
2020
Jens Christian Hansen
Begravet fra Vrejlev kirke den 27.
juni 2020
Svend Aage Pedersen
Begravet fra Vrejlev kirke den 7.
juli 2020
Emil Saksager
Bisat fra Vrejlev kirke den 16. juli
2020

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

Juniorkor
Juniorkor er også et gratis tilbud til sangglade piger og drenge fra
3. klasse og opefter Det skal være sjov at synge i kor, så sangglæden er i fokus. Her arbejder vi med en god og sund sangteknik, vi synger ﬂerstemmigt, vi lærer mere om noder og rytmer. Koret vil også
medvirke ved gudstjenester og arrangementer i kirken og på skolen.
Du behøver ikke tilmelde dig - bare mød op

Små synger sammen
Glæd dig til d. 10. 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.

Koret tager fat efter
sommerferien
Vrejlev-Hæstrup kirkers kor synger
igen efter sommer- og coronapause.
Koret vil gerne være hele sognets kor,
og efter en lang pause er vi nu klar til
at starte igen - Koret øver hver tirsdag
fra 19.30 - 21.45 i Vrejlev kirke (p.g.a.
coronarestriktionerne)
Første øveaften er 27. august.
Kontakt organist Lene Rom Frederiksen for mere info.
Du er også velkommen, hvis du ”bare”
har lyst til at synge og gerne vil lære
noget mere.

Babysalmesang
Vi starter babysalmesnag torsdag den 17. september kl.
10.00 i Vrejlev kirke
Vi mødes i alt 10 torsdage i efteråret, hvor vi synger, leger og
danser 30-40 minutter.
Leg og musik er en dejlig måde at være sammen med sit
barn på, og børnene opfatter hurtigt lyden og stemningen i
sangen. Det børnene hører de første måneder af deres liv
glemmer de aldrig.
Herefter går vi over i sognehuset og drikker kaﬀe. (Med forbehold for evt. coronarestriktioner)
Det koster ikke noget at være med. Babysalmesangen ledes
af organist Lene Rom Frederiksen.
Tlf. nr. 98 88 78 81 eller 30 12 90 81

Legekirke
Vi mødes til legekirke for alle børn i
dagplejealderen i Vrejlev kirke.

Tirsdag den 6. oktober kl. 10.00
Vi synger og danser, hopper og kaster med ærteposer, rasler med rasleæg. Vi hygger os kort sagt
på alle mulige måder. Kom og vær med og giv
dagpleje- og vuggestuebørnene en dejlig oplevelse i kirken.
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Store omlægninger endnu engang på Hæstrup kirkegård.
lille nyt lapidarium lige nord for kirken.
Så er der også kommet ny ﬂisegang
fra kirken over til graverbygningen,
hvor det oﬀentlige toilet jo er. Der er
kommet 2 nye døre i bygningen, der
er lavet en ny inddækning til aﬀaldscontaineren, lavet en ny låge mod øst
og lågen mod vest er blevet malet.
Disse opgaver er udført af Guldagergård Entreprenør, Poulstrup Snedker- & tømrerﬁrma og Malermestrene
Kim & Ole Dissing A/S.
I kirkerne, på kirkegårdene og på
præstegården bliver der jo årligt holdt
syn, hvor der vurderes hvad der er
af fremtidige ønsker, og hvad skal
laves af vedligeholdelsesopgaver.
Disse opgaver skrives i budgettet for
det kommende år som ønsker, og
Hjørring Søndre provsti der jo står
for kirkernes samlede økonomi i vores område, bevilliger pengene. Så

I takt med gravsteder udløber og
ikke i samme grad nu om dage bliver
fornyet, bliver der jo mange tomme
også på Hæstrup kirkegård. Dette
har resulteret i der i år er 10 udløbne
gravsteder der er blevet sået til med
græs. Der er også 3 gange, hvor der
er taget ral af, efterfyldt med jord,
og sået græs. Det er jo vigtigt hele
tiden at tilpasse kirkegårdene til de
behov der er for gravsteder. Der er
selvfølgelig stadig ledige gravsteder, samlet på nordsiden af kirken.
Menighedsrådet laver sammen med
personalet planer for hvordan udviklingen skal være, og disse skrives i
kirkegårdsvedtægten, der godkendes af Hjørring Søndre provsti. Det
er for at sikre at reglerne er på plads,
og der trods alt er en vis linje i de
omlægninger der sker.
Det gamle lapidarium med gamle
gravsten er blevet nedlagt og gravstenene knust, lige som på Vrejlev
kirkegård i 2019, og der er lavet et
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det er hele tiden med at være med
i forhold til vedligeholdelsen. Hver 4.
år er der det man kalder provstesyn,
hvor provsterne og provstiudvalget
også deltager. Dette har vi haft i år,

og heldigvis konstaterede provstiet at
vedligeholdelsesstandarden i VrejlevHæstrup er meget høj.
Og husk som altid, er der
spørgsmål og kommentarer til det vi ﬁnder på og går
og laver på kirkegårdene, er
men altid velkommen til at slå
en tur forbi kirkegårdene eller
ringe til kirkegårdskontoret.
Med ønsket om et godt efterår.
Jan Bjergene Christensen
Kirkegårdsleder

Ny lyd i Hæstrup.
Over sommeren er der sket en stor forandring i Hæstrup kirke. Der har jo
i mange år været teleslyngeanlæg til dem der har høreapparat, men nu
er systemet udvidet med højtalere så alle bedre kan høre Kirstines milde
røst.
Det har været et ønske igennem nogle år og der er, som der skal ved
sådan nogle tiltag tages pris hjem fra ﬂere ﬁrmaer. Valget faldt på AV
Center Aalborg, hvor Tim H. Christensen
var ude og fortælle om de muligheder de
kunne tilbyde. Det resulterede i et anlæg
af mærket Bose, og vi skulle nu have noget af det nyeste der ﬁndes på markedet.
Nu er det jo ikke bare noget man sådan
lige klasker op. Det skal jo passe ind i det
gamle kirkerum, og det udførte AV Center
Aalborgs installatør Heini Jensen til fuld
tilfredshed.
Som kirkeværge Bjarne Jensen sagde da
arbejdet var udført: ”Nu er julen reddet i
Hæstrup”. Men der er jo også mulighed
for at komme i kirke inden jul og høre og
se det ﬂotte resultat.
Jan Bjergene Christensen
Kirkegårdsleder
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Martin Luther og den nye
Gud – hvem har magten?
Der var en gang… for mere end 500
år siden i middelalderens Europa herskede tanken om, at menneskene var
inddelt i en form for hierarki. Øverst
var naturligvis Gud, og så fulgte paven, kardinalerne, ærkebiskopperne,
biskopperne, præsterne, diakonerne,
munkene og nonnerne og allernederst
på rangstigen, der befandt det helt almindelige menige menneske sig. Og
jo højere i hierarkiet, jo tættere på Gud
var man.
Denne ”skala-tænkning”, med den
menige mand nederst og de gejstlige
øverst, byggede på en tanke om, at
man kunne gøre sig fortjent til Guds
nåde, sådan at jo mere gudfrygtig man
levede, desto mere nåde ville blive en
til del. ”Noget for nåde” kan man sige.
Martin Luther, den tyske tiggermunk
fra Wittenberg, levede efter disse tanker. Han gjorde alt, hvad han kunne for
at være god overfor Gud. Han læste
de hellige skrifter, han bad morgen,
middag og aften, han angrede, skriftede og gjorde bod for sine synder. Kort
sagt: han var et fromt menneske helt
ind til knoglerne.
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Men der var alligevel noget galt. Ligegyldigt hvor ihærdigt Luther forsøgte
at tilfredsstille Gud, så rumlede en
uro i hjertet på ham. Var det nu nok,
alt det han gjorde? Kunne han gøre
mere?
En aftenstund sad Luther i sit tårnværelse og læste Paulus’ brev til
romerne. Her står der at ”Guds retfærdighed kommer ved tro på Jesus
Kristus for alle, som tror. Der er ingen
forskel, for alle har syndet og mistet
herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved
forløsningen i Kristus Jesus” (Rom
3:23-25).
Og pludselig går det op for Luther, at
alt, hvad han har tænkt og gjort hidtil, har været helt forkert. Guds nåde
kommer ikke af menneskets gerninger, men Guds nåde strømmer ene
og alene fra Gud. Guds nåde og kærlighed gives til os mennesker som en
gave, der kommer ud af det blå, uden
at vi mennesker kan bryste os af at
have fortjent den.
På denne måde opdagede Luther ”en
ny Gud”, en barmhjertig og tilgivende
Gud, som radikalt ændrede forholdet mellem Gud og mennesker. For

med Luthers tanker gøres der ikke
forskel på folk, vi er alle lige overfor
Gud. Både biskop og bondeknold, du
og jeg, står med benene plantet i den
samme jord, og det er ikke os, der
nærmer os Gud, det er ikke os, der
kravler op ad rangstigen, hvor paver
og præster hører til på toppen… Det
er derimod Gud, der nærmere sig os!
Heri består reformationens befriende
budskab.
Denne tanke mærker vi på ﬂere måder i dag. Det er blandt andet derfor,
vi har en folkekirke, hvor magten ligger lokalt hos menighedsrådene og
ikke centralt hos biskopperne. Det er
menigheden selv, der peger på den
præst, de gerne vi lhave. Det er menigheden selv, der råder over sognets
penge. Og det er menighedens selv,
der i store træk bestemmer, hvordan
de vil indrette sig som sogn og kirke.
Det er værd at huske på, når vi her i
2020 går til menighedsrådsvalg.
Rigtig godt valg til os alle.

Gudstjenestelisten
Dato

Kirkeåret

Vrejlev

Hæstrup

September
6. september

13. s.e.trin

12. september

10.30 Kirstine Rafn
09.00 Kirstine Rafn

11.00 Kirstine Rafn

Konﬁrmation

13. september

14. s.e.trin

Konﬁrmation

09.00 Kirstine Rafn
Konﬁrmation

11.00 Kirstine Rafn
Konﬁrmation

20. september

15. s.e. trin

09.00 Henrik Bang-Møller

27. september

16. s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn
Høstgudstjeneste

Oktober
4. oktober

17. s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn

11. oktober

18. s.e.trin

09.00 Henrik Bang-Møller

18. oktober

19. s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn

25. oktober

20 .s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn

1. november

Allehelgen

10.30 Kirstine Rafn

8. november

22. s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn

15. november

23. s.e.trin

09.00 Kirsten Munkholt

22. november

s.s.i kirkeåret

10.30 Kirstine Rafn

28. november

dåbsgudstjeneste

29. november

1.s.i advent

Tekstet for hørehæmmede

November
14.00 Kirstine Rafn

10.30 Kirstine Rafn

Om kirkens gudstjenester
Som det formentlig er alle bekendt, holder vi gudstjenester på en noget anderledes måde i disse måneder. Vi må
bl.a. ikke være ubegrænset antal i kirken og skal holde
2 meters afstand, når vi synger. Derfor har præst, menighedsråd og aktivitetsråd besluttet, at aﬂyse/udskyde
nogle af vores traditionelle gudstjenester, da vi ikke kan
gennemføre dem på forsvarlig vis.

•
•

I 2020 bliver der derfor ikke
Indskrivningsgudstjeneste for
konﬁrmanderne (30. august)
Danmarks udsendte (5. september)

I skrivende stund ved vi endnu ikke, om høstgudstjenesten (27/9), syng-med-koncert i Hæstrup (27/10), sangaften (24/11) og julemånedens gudstjenester afholdes som
normalt eller måske helt skal aﬂyses i deres oprindelige
form.
Vi kan ikke forudsige, hvordan restriktionerne ændres eller ophæves (eller endnu værre; skærpes), så vi opfordrer
jer til at holde øje med kirkernes hjemmeside, kirkernes
Facebookside og Poulstrup.net. Og er I i tvivl, er I meget
velkommen til at kontakte sognepræsten.
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Poulstrup - som jeg husker den
Mange af Poulstrups indbyggere er kommet til, siden vi i 2005 første gang
bragte Egon Juel Jensens historie om ”Poulstrup som jeg husker den”.
Derfor har vi valgt at bringe den igen, for at nye indbyggere kan få en fornemmelse af hvilke historier byen gemmer på. Beretningen der strækker sig over
ﬂere blade, blev første gang bragt i Lokalbladet 2005 nr. 3.

Lokalbladet fortsætter her beretningen
af Egon Juel Jensen om hans barndoms Poulstrup i 1940-erne og - 50erne (del 2)

Næste hus i rækken var gartnerforretningen med tilhørende gartneri
(nr. 13 og 15. Der lå to store væksthuse (nr. 13) langs vejen, og bag
dem lå gartnerijorden. Desuden var
der et tilhørende areal til gartneriet
i ”Sverige” syd for Poulstrup, hvor
man avlede kål og kartoﬂer. Gartneriet og forretningen tilhørte Sigrid
og Johannes Olsen med børnene
Margit, Ingrid og Lisbet. Foruden at
være en driftig gartner så var Olsen
også en særdeles habil kunstmaler.
Han var en særdeles rar og venlig
person, og sådan var hele familien.
Selvfølgelig hjalp pigerne med i gartneriet, når der om foråret skulle prik-

les blomster i mistbænkene, når der
skulle luges gulerødder, eller når der
skulle bindes kranse og laves dekorationer.
Efter gartneriet lå smedjen (nr. 17),
næsten som den ligger i dag. Smeden hed Christiansen. Der blev aldrig
sagt andet end smed Christiansen og
hans kone. De havde to børn, Doris
og Hans. Smed Christiansen eller
som man også sagde ”dej søjer sme”
– byen havde nemlig to smede, en i
syd og en i nord – var grovsmed, og
her blev smedet hestesko, plovjern,
harvetænder m.m. Her blev hestene
skoet, og det var ikke uinteressant at
se på (på afstand), hvordan smeden
tumlede de store arbejdsheste, der
skulle skoes eller have hovene virket
ud. Den af smedesvendene, jeg husker bedst, hed Regnar. For mig stod
han som en mand af styrke og mod.

Tænk, hvor stærk han måtte virke for
en dreng, når han tog benene op på
disse store og til tider genstridige heste. Christiansen selv var heller ikke
nogen svækling.

Modstandsgruppen ”Skjold”
Under krigen var såvel smeden som
Regnar meget aktive i modstandsbevægelsen. Det var der for øvrigt også
andre, der var, bl.a. Svend Holst,
Vrejlev Kloster. Mig bekendt var Christiansen leder af gruppen ”Skjold”,
som havde hjemsted i og omkring
Poulstrup. Man fortalte, at det var
smedens kones tunghørhed, der

Poulstrup gartneri med forretning forrest og drivhusene bagved, bemærk brolægningen på Hovedgaden
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sandsynligvis da Osvald Jensen blev
bestyrer af mejeriet. Da udsalget blev
nedlagt, ﬁk Poulstrup sin mælkevogn,
og det var Møller Henriksen, som
kørte med mælkevognen med sin
lille, gule nordbagger.

Bageriet
Efter mejeriet lå bageriet (nr.21), som
blev drevet af Thorvald Johansen og
hans hustru Kirstine. Da Thorvald Johansen døde, ﬂyttede fru Johansen
lidt længere nord i byen til nr. 46, og
bageriet blev videreført af Hans og
Inger Pristed og efter dem igen af bager Olsen. Fælles for alle tre bagere
var deres tilhørsforhold til Indre Mission.

”Pap-Asta”
Lige nord for bageriet lå dengang et
lille hus med sort paptag. Det eksisterer ikke mere. Her boede Kristine Isak

Karosserifabrikken, her lå en af byens benzintanke

mere end en gang reddede smeden
og Regnar fra tyskerne. Hun kunne
ikke høre, hvad tyskerne sagde, selv
når de råbte meget højt, og det gav
smedene tid til at forsvinde. Christiansen ﬂyttede fra byen efter krigen,
og smedjen blev solgt til en smed Pedersen, som havde den, indtil Marie
og Kaj Christensen overtog den. Og
hvem kender ikke Marie?

Mejeriet ”Alfaholm”
Efter smedjen lå mejeriet, Alfaholm
(nr. 19). Et rigtigt mejeri med mejeriudsalg. Som tidligere nævnt afleverede omegnens bønder deres
mælk hertil. Mælken blev vejet ind
ved nordporten, og returmælken og
vallen blev vejet ud ved den søndre
port. Mejeriudsalget blev passet af fru

Poulstrup bageri, som Thorvald Johansen byggede
og som blev ved som bageri til engang i 1970-erne

Mejeriet ”Alfaholm”, her fotograferet efter man var gået over til at
afhente mælken hos landmanden i tankvogn

Jensen og datteren
Edith. Her kom byens koner, tjenestepiger og børn
med små blå eller
hvide mælkespande og kander for at
hente mælk til det
daglige
forbrug.
Selvfølgelig også
smør, ost og ﬂøde.
Hvornår udsalget
blev nedlagt, husker jeg ikke, men

med sønnen Kesse. Hvad Kristine ernærede sig ved, husker jeg ikke, men
vel af sin aldersrente og så med at
hjælpe andre med et eller andet. Jeg
husker hende som en sød og venlig
lille kone. Sønnen Kesse arbejdede
en overgang på ducolakeriet, som
jeg vil omtale senere. I nordenden af
huset boede Asta Jørgensen. Asta
ernærede sig som sypige og viste sig
kun sjældent på gaden. Asta havde
på et tidspunkt haft Lupus, en form
for spedalskhed, og havde derved
mistet næsen og havde meget forkrøblede ﬁngre.
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sypige, og jeg kendte egentlig Asta
meget godt, fordi jeg ofte blev sendt
hen til hende med tråd eller stof af en
eller anden art, og jeg husker hende
som et meget sødt menneske, hvem
skæbnen havde behandlet grusomt.

Centralen

På billedet ses bagermester Thorvald
Johansen med sin hustru Kirstine og
deres 2 børn, datteren Valborg og sønnen Sundbæk, der senere blev bager i
Østergade i Hjørring

Hun var ungpige. Næsen var erstattet af en kunstig næse. Om det var
den eller husets paptag, der gav
hende øgenavnet ”Pap-Asta”, det
ved jeg ikke, men som sagt så man
hende sjældent i gadebilledet, sikkert
af angst for drilleri. Asta var en dygtig
I 1907 byggede skræddermester Jens
Chr. Sørensen huset på Hovedgaden
23 og nogle år senere, da telefonen
kom til Poulstrup, blev der indrettet
central hos skrædderen. I 1919 solgte
han huset med centralen til Louise
Fuglsang, med den klausul at der ikke
måtte indrettes skrædderforretning de
første 7 år.
I 1936 overdrog Louise Fuglsang centralen til Emilie og Ahlmann Fuglsang,
der var bestyrere til 1948, da centralen blev solgt og overtaget af Inger
Tronskov.
Hun solgte centralen videre i 1953 til
Knud Linde Bertelsen, hvis kone bestyrede centralen til den blev lukket.

Poulstrup central som den så ud på fru
Bertelsens tid. Omkr. 1960

30 Lokalbladet

gå og huske på de numre. Det kunne
centraldamen jo gøre. Centraldamen
var for øvrigt i ﬂere år min faster, som
tjente hos Emilie Fuglsang. Senere
blev hun selv centralbestyrer i Sterup.
Fuglsang havde som tidligere nævnt
taxaforretning, og under krigen var der
en hel del at køre, fordi ingen kunne få

Det næste hus i rækken var en ﬂot
rødstens villa (nr. 23). Ejerne var Ahlman og Emilie
Fuglsang. Emilie var centralbestyrerinde, og Ahlman havde en lillebil (taxa)
og køreskole. Skolevognen
var en to-personers Ford
30 med kaleche. Centralen
var et meget vigtigt sted
for byen, fordi der ikke var
så mange mennesker, der
havde telefon på det tidspunkt, og man kunne så
ringe til centralen og få dem
til at bringe en besked ud,
eller man kunne gå hen på Bager Olsen, den sidste bager i Poulstrup bageri,
centralen og ringe derfra. ekspederer her en af sine kunder i oplandet, Ydun
Men der var dog så mange Sørensen på Vrejlev mark
abonnenter til centralen,
at der var fast centraldame. Centralbenzin, og bilerne var klodset op. Fugldamen var en meget kendt person,
sang havde tilladelse til at køre, og han
fordi hun jo kunne alle abonnenternes
kørte med gasgenerator, en slags kaknavne. På det nærmeste vidste hun,
kelovn bag på bilen, som producerede
hvor de var henne, hvis de ikke tog
gas. Han kørte også mange gange for
telefonen. (Det
var ”selvfølgelig”
ikke, fordi hun
lyttede, når folk
talte sammen).
Man
ringede
ikke op og sagde, man skulle
have nr. 49, som
var ducolakeriet,
eller man skulle
have nr. 48, som
var mine forældre, eller nr. 50,
som var mekaniker Nørkjær.
Men man ringe- Poulstrup telefoncentral, som den så ud da Louise Fuglsang
de op og sagde: var bestyrerinde. Hun ses her sammen med datteren Christa og
”Jeg vil gerne barnebarnet Oda
tale med mekajordemoderen og hvad der ellers var af
niker Nørkjær”, og så blev man stillet
den slags kørsel. Senere ﬂyttede famiind til nr. 50. Eller man sagde: ”Jeg
lien til Hjørring, hvor de overtog Zonen
skulle gerne tale med dyrlægen”, og
ude på Bispensgade, og her fortsatte
så blev man stillet ind til hans numhan også køreskolen. Det nye ejerpar
mer, for der var jo ingen grund til at
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blev fordelt henne på
posthuset, som først var
hos skrædder Sørensen,
men senere blev ﬂyttet
ind til Holger Sørensen,
cykelhandleren, betjente
sin postrute. Det foregik
til fods eller på cykel. Et
af de andre postbude,
jeg husker, var Peter
Jensen, som senere
overtog Rudolf Larsens
postrute til Vrå.
Hvem der boede i huset ved siden af, kan
jeg ikke huske, men det
Ahlmann Fuglsangs biler fotograferet på Birkager
blev senere overtaget af
Bine og Peter Nielsen.
af centralen hed Tronskov, men om
Hun hed egentlig Jakobine, men blev
dem husker jeg ikke så meget.
aldrig kaldt andet end Bine. De kom
fra Stenhøj. Senere overtog min fa-

ster Maren og hendes mand Charles
Andersen huset. Charles var snedkersvend hos Albert Andreasen. De
ﬂyttede senere til Toftegade i Hjørring.
På modsatte side af den lille gade lå
vestligst Forsamlingshuset, som ikke
var ret stort den gang. Det er blevet
udvidet meget siden, men det ligger
på samme plads som dengang.
Ved siden af Forsamlingshuset boede murermester Nielsen, og hans
søn Harald Nielsen boede ovenpå
sammen med sin hustru Ruth. Harald
Nielsen har efterkommere, som bor i
Poulstrup den dag i dag, Helle bl.a. og
hendes søn.

”Karosserifabrikken”
På hjørnet af gaden ned til Forsamlingshuset og Hovedgaden ligger så
det store hus (nr. 25), som nok er op-

Rudolf

Ned ad den gade, som går ned mod
Forsamlingshuset, lå der to huse
på sydsiden på det tidspunkt. I det
ene boede postbud Rudolf Larsen
og hans kone. Rudolf Larsen havde
en Ford 30 og havde også lov til at
køre under krigen, idet han kørte post
fra Poulstrup til Vrå med bilen. Alle
kendte Rudolf Larsens bil, og en vittig
person sagde, at tudehornet sagde
”Rudolf”, når han trykkede på det.
Med lidt god vilje kunne det lyde sådan. Jeg kan også godt i dag huske
lyden ”rylf”. Rudolf Larsen var en jovial og hyggelig mand, som, når han
havde kørt postturen om morgenen til
Vrå og kom tilbage med posten, som

Karosserifabrikken Poulstrup hvor der arbejdede op til 30 mand

ført sammen med resten af karosserifabrikken (nr.
27) af karetmager Madsen. Jeg husker ikke meget
om Madsen, men jeg husker, at der var hammer- og
karetmagerværksted i den første del af krigen. Man
lavede hammerskafter, skovlskafter og den slags
ting. Man lavede hjul til arbejdsvogne, fjedervogne,
jumber og ponyvogne.

Erik og Johannes

Johannes Andreasen

Erik Andreasen

Men senere blev fabrikken overtaget af brødrene
Erik og Johannes Andreasen, som kom fra Sjælland,
jeg tror fra Frederiksværk. De var uddannede pladesmede begge to, og de var et par meget dygtige
håndværkere. Umiddelbart efter krigen blev der en
hel del for dem at lave, idet man dengang byggede
førerhuse til lastbiler. Lastbilerne kom til fabrikken
bare på chassisrammen, og så byggede man fører-
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D. 25. september 1909 købte Alfred Madsen et stykke jord
og startede på det, der med årene skulle blive til ”Poulstrup
Karosseri Fabrik”. Fabrikken virkede i ca. 50 år fra 1920 til
1970. Den var Vendsyssels eneste af sin slags og den var
en af Poulstrups største arbejdspladser, kun overgået af
Vrejlev-Hæstrup Skole.
I september 1939 solgte Alfred Madsen fabrikken til brødrene Johannes og Erik Andreasen

Man fortæller om Erik og Johannes Andreasen, som jeg husker meget godt,
at de var så nøjagtige, at hvis en læredreng eller en svend var kommet til at
samle et par stykker træ, så der var blevet en lillebitte revne imellem de to stykker træ, så kunne den arme læredreng
eller svend få sig et møgfald, fordi, som
de to brødre sagde, der kunne jo gå et
helt barberblad ind i revnen. Og det var
mere end deres ære kunne bære. Men
efterhånden hørte det jo også op med at
fremstille de store lastbiler på fabrikken.
Når jeg skriver ”store lastbiler”, så var
det jo nok set i forhold til min størrelse
og lastbilers størrelse på den tid. De var
maksimalt på 3½ til 4 ton, så sammenlignet med de lastbiler, der kører på vejen i
dag, var det små biler. Efterhånden som
der blev mindre og mindre at lave, var
der til sidst kun Erik og Johannes tilbage
på 9. værkstedet. Synd for Poulstrup by, men sådan blev det.
Folk søgte arbejde i Hjørring, og det medførte starten på lukning
af virksomheder og forretninger i byen.

hus og lad til dem. Det gav beskæftigelse til mange
arbejdere, og på et tidspunkt under krigen, nok før Erik
og Johannes overtog den, var der nok beskæftiget en
snes mennesker, måske ﬂere på karosserifabrikken.
Prøv at forestille jer, hvor mange arbejdere der må
have været i den store maskinhal ud mod vejen plus
de store garager, der ligger oppe i gården, plus huset i
nordsiden, som var pladesmedje. Et kuriosum omkring
fabrikken er, at ﬂytteﬁrmaet Ths. Pedersen i Hjørring
indtil for få år siden har kørt med ﬂyttekasser, altså
de store ﬂyttebiler, som alle blev lavet i Poulstrup. De
holdt i hvert fald til op i halvfjerdserne, måske ﬁrserne.

Lunkis hus
Efter karosserifabrikken ligger der et gammelt, langt hus.
Vi kaldte det for ”Lunkis hus”. Der boede en mand deri,
der hed Søren Lunk. Ham husker jeg ikke, men jeg husker hans kone Signe Lunk. Signe levede af sin aldersrente, og hun syede og hæklede futsko til folk. Hvem der
egentlig på det tidspunkt, altså under krigen, boede i den
anden ende af huset, husker jeg ikke, men på et tidspunkt ﬂyttede Laura Madsen ind, sikkert efter at hendes
forældre døde. Hendes far var ham, man kaldte Store
Madsen eller Lange Madsen.
Fortsættes i næste nummer.....
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Skønt beliggende byggegrunde på Tjørnager i Poulstrup
Fra grundene er der 700 meter til
byens skole, børnehave, vuggestue
og idrætshal, og 400 meter til børnenes egen legeplads, Børnenes Jord.
Der er kun 2,5 kilometer til motorvej
E39, og det betyder kort transporttid
til Brønderslev og Aalborg i syd og
Hjørring og Hirtshals i nord.
Priser fra 210.000 kr. til 240.000 kr.
Salgsprisen er inkl. moms og tilslutningsbidrag til kloak, el, naturgas og
fællesantenne. Tilslutningsbidrag til
vand opkræves af Poulstrup Vandværk. Bygningshøjden må højest
være 8,5 meter. Der må bygges i 1
½ etage. Grundene må bebygges op
til 25 %.
Se mere og reservér evt. din kommende byggegrund i Poulstrup på
www.nyudsigt.dk

Om Poulstrup
Herregårdslandskab og smukke byhuse
Poulstrup ligger cirka 5 kilometer øst
for Vrå og cirka 12 kilometer syd for
Hjørring. Der er få minutters kørsel
til motorvej E39, og kun 25 minutters
kørsel til Aalborg.
Byen ligger i herregårdslandskabet
omkring Vrejlev Kloster og den store klosterkirke, Vrejlev Kirke. Store
marklodder, levende hegn og vandløb udfylder det storbakkede land-

skab.
Flere huse langs Hovedgaden og sidegaden Birkager er opført i en stil
påvirket af ’Bedre Byggeskik’. Husene er velproportionerede og i gode
materialer, og de er ﬁne eksempler
på dansk håndværksmæssig byg-

getradition. Det er væsentligt, at ny
bebyggelse tilpasses i forhold hertil.
Langs Hovedgaden giver store enkeltstående træer og grupper af
træer karakter til
det samlede gadebillede.
I den nordlige
del af byen ligger den over 100
år gamle plan-

langs åløb rundt om Poulstrup. Ved
Tollestrup Mose er der to afmærkede
stier i landskabet med formidling om

tage Poulstruplund,
hvor der mellem
træerne er etableret
legeplads. Boligbebyggelserne er som
følge af byens forholdsvis langstrakte
karakter tæt forbundet med de åbne landskaber, og især
den østlige og sydlige del af byen har
en ﬂot og synlig afgrænsning mod det
omgivende åbne land.
Der er gode rekreative stier i området, for eksempel Klosterruten, der
er en afmærket sti gennem enge og

naturen og oﬀerfund fra stenalder og
jernalder.
Poulstrup har et aktivt foreningsliv
med blandt andet borgerforening,
idrætsforening, fodbold, gymnastik,
rideklub, spejder, Børnenes Jord,
forsamlingshus, Lokalhistorisk Forening, motorcykelklub og jagtforening. Poulstrup Friskole og Børnehus fungerer som samlingssted for
mange aktiviteter i lokalområdet
Byen har ca. 500 indbyggere.
Henrik Hansen, Poulstrup
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Jamboree on the trail
9. maj gik spejdere sammen verden
over. Denne dag er nemlig en international begivenhed, hvor spejdere
vandrer ture rundt omkring i hele verden og i år var det 23. gang at det
blev afholdt. Det var dog første år at
Poulstrup KFUM deltog.
Bæverne gik en lille tur sammen
med May Britt og ulvene med Maja.
Tropspejderne gik selv ruten.
Det var et par hyggelige timer med
dejligt vejr at gå en tur i og spejderne var vist også henrykte over at se
hinanden igen, efter et par måneders
pause!

Roland 1 på Thorup Hede
Roland 1 er et spejderkursus for de
13-15 årige spejdere, og i år sendte
vi hele 4 spejdere afsted. På Roland
1 kommer man med i en patrulje af
spejdere fra hele landet. Efter en uges
træning bliver de forvandlet til en lille
elite-enhed af spejdere med styr på
lejrliv og et fantastisk sammenhold.
Det er ofte lidt grænseoverskridende
for spejderne, at skulle tilbringe en
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uge, med en håndfuld spejdere, de
ikke kender, men når ugen er omme,
er det stensikkert, at det har været en
uforglemmelig fantastisk uge! Cecilie
Dybro Arensbach fortæller her om
hendes oplevelse på dette års spejderkursus:

Jeg hedder Cecilie og jeg har været
på Roland 1 på Thorup Hede Spejdercenter sammen med tre andre
spejdere fra Poulstrup. Det er et
kursus, hvor man bliver udfordret og
bedre til spejderfærdigheder. Man er
ikke i gruppe med nogen, man ken-

der, og det synes jeg var fedt. Vi var omkring 32 spejdere, og så var der staben,
som var de voksne, der var på kurset.
I løbet af ugen var vi ude til forskellige
aktiviteter.
Hver morgen var der fut (Det er hvor,
der skal være ryddet HELT op på ens
lejrplads). Det var ikke min yndlingsting,
men det var ikke så slemt.
En af dagene var vi ude på vandaktiviteter hvor vi skulle ﬁnde små gummi
ænder. Det var en rigtig hyggelig dag,
men også kold dag. En af de andre dage
skulle vi lære om førstehjælp. Senere på
dagen ﬁk vi at vide, vi var Falck og skulle
hjælpe nogen, som var kommet til skade.
Det var en mega sjov dag fordi, dem der

var kommet til skade var meget seriøse.
Den dag vi skulle hjem, skulle vi gå
tilbage til Hjallerup og have vores
kursusbevis. Da vi alle havde fået vores kursusbevis var det tid til at sige
farvel. Der blev grædt og skrevet i de
sidste sangbøger.
Det var en rigtig fantastisk tur og jeg
ﬁk nogle fantastiske venner, som jeg
håber, jeg vil se igen.
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Præstevej 61

I 2014 købte Stephan Brian Jensen og Camille Nygård
Jacobsen Præstevej 61.
Stephan arbejder ved Brdr. Hosbond i Hjørring og har
sideløbende sit eget ﬁrma SB AutoTek.
Fritiden bruges på sport, familie, renovering af ejendommen og eget ﬁrma.
Camille kommer oprindelig fra Norge, hun arbejder ved
Sparevinduer i Aalborg men er pt. på barsel, fritiden bruges på familie, heste, hund og renovering af ejendommen.

Julefrokost i hallen?
En af de store begivenheder i Vrejlev Hæstrup Hallen er årest julefrokost med KANDIS. Orkesteret er
bestilt til lørdag den 14. november 2020, men det
er i skrivende stund stadig uvist om julefrokosten
kan gennemføres.
Godt nok bliver der åbnet mere og mere op i vores samfund, men bestyrelsen tør endnu ikke give
grønt lys for billetsalget.
Vi kan kun opfordre til at holde godt øje med Facebook, aviser, og www.poulstrup.net. Når der er truffet en beslutning enten om endelig aﬂysning eller
gennemførelse vil budskabet blivet udbredt på så
mange medier som muligt.
Bestyrelsen for Vrejlev Hæstrup Hallen
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Familien består yderligere af to små børn, Andrea på 2½,
som går i dagpleje hos Jette Steﬀensen i Harken og Sander
som stadig er hjemme ved mor.
Vi købte ejendommen fordi den har en god beliggenhed og
opfylder vores ønsker, der er plads til både familie, ﬁrma og
dyrehold.
Lokalbladet ønsker velkommen til egnen

Lokalhistorie
Om Poulstrup under
besættelsen
I Pernille Pedersens populære bog,
”Vendsyssel under besættelsen”,
som netop er udkommet i 4. oplag,
er der masser af spændende lokalhistorie, bl.a. afsnit om Poulstrup
gruppen, sognepræst Søren Dissing fra Vrejlev præstegård, Harken
gruppen, nedkastningsstedet ved
Aabenterp og meget mere. Bogen er
i A4 størrelse og på hele 712 sider,
med masser af billeder. Her følger
et uddrag fra afsnittet om ”Poulstrup
Gruppen Skjold”, og der står meget
mere i bogen. Bøgerne kan købes i
de ﬂeste boghandler, samt på hjemmesiden www.besaettelsenijylland.
dk/ hvor man også kan købe Pernille
Pedersens andre bøger om besættelsestiden i Jylland.
Henrik Hansen, Poulstrup

Modstandsgruppen i Poulstrup
Øverst fra venstre:
Slagter Richard Thomsen
Lærer Kaj Madsen
Gdr. Thorvald Zakarias, Ladegård,
Poulstrup
Arbejdsmand Bertel Christensen

Nederst fra venstre:
Dyrlæge Asger Lindberg
Smed William Christiansen
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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. 96 45 00 55

HARKEN PRIVATE PASNINGSORDNING
V/JETTE STEFFENSEN, GULDAGERVEJ 89

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

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

DET LOKALE ARKITEKTFIRMA - UDFØRER ALT ARKITEKTRÅDGIVNING INDENFOR BYGGERI

BASTHOLM MØLLEVEJ 115, 9760 VRÅ - T: 98 92 50 10 - WWW.HOVALDT.COM - M: HOVALDT@HOVALDT.COM

Lokalbladet 39

Vi udfører både store og små
opgaver for private og erhverv.
Vi står til rådighed for vore kunder
med rådgivning og gode ideer.

Anholtvej 3 · Hjørring · Tlf. 98 92 15 04

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

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

Poulstrup
Forsamlingshus
Kontakt 2311 6549

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

VVS OG BAD
NATURGASANLÆG
STOKERANLÆG
SOLVARME
BLIKARBEJDE

•
•

VARMEPUMPER
ENERGIOPTIMERING

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

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

UØNSKEDE GÆSTER
Kontakt
Hjørring Skadedyrservice
på 21 15 52 40

Oliefyr - kedler - olietanke
varmekanoner - varmeanlæg
fastbrændsel - reparation

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Harken Varmeservice ApS er din
lokale oliefyrsmontør til bolig og erhverv

•
•
•
•
•
•

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

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

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

•
•
•
•
•
•

Reparationer
Nybygninger
Landbrug
Industri
EDB
PLC

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

Edithsvej 7
9800 Hjørring
Tlf. 23 35 82 60

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

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

Nyere brugte biler
Se bilerne på
www.poulstrupauto.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redaktion
Ansvarshavende
Foreningsstof
Redigering
Annoncer
Korrektur

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

Tollestrup
Guldager
Gunderup
Harken
Hæstrup
Hæstrup
Høgsted
Hæstrup Mølleby
Rønnebjerg
Poulstrup

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

Lokalstof

Foreningsstof
Aktivitetshuset
IngeLise Andersen, Gl. Rønnebjergvej 9 .................................98 98 80 11
Børnenes jord
Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 9760 Vrå .......................40 86 88 78
HUGF
Flemming Jensen fje@eucnord.dk...........................................52 99 84 34
KFUM-Spejderne
Mette Karlsen, Hellumvej 87, 9740Jerslev................................26 71 55 99
Kloster MC
Finn Pedersen - v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk .....................61 36 34 90
Møllehaven
Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring .........72 33 45 31
Poulstrup Borgerforening Inge Christensen, Gønderupvej, 9760 Vrå........................ 21 47 14 84
Poulstrup Rideklub Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå................................23 92 94 37
Poulstrup Friskole Tommy Rømer, Hovedgaden 125, 9760 Vrå..............................20 80 53 87
Sport 81
Henrik Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå..................................71 75 56 99
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå40 11 22 31
Menighedsråd
Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå.................................................98 98 83 60
Vraa MC
Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19.................................22 55 07 46
Lokalhistorisk Arkiv Erik Jess, Hovedgaden 78, 9760 Vrå.........................................98 98 80 63

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

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

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

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

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

Hæstrup Vandværk A.m.b.A:

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

Poulstrup Vandværk A.m.b.A:

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

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

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

Vuggestuer og Børnehaver
Møllehaven i Harken
Poulstrup Friskole og Børnehus

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

Skovgården

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

Plejehjem

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

Vrejlev kirkevænge 1, 9760 Vrå
Rakkebyvej 21, 9800 Hjørring
Kirstine Rafn, Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå ....................98 98 60 43
Rune Møller Nielsen, Bispensgade, 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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Fest dig til

din første
formue
Drømmer du om en opsparing, du kan tage
hul på senere i dine ungdomsår eller om
at shoppe for dine penge.
Uanset hvad du er til, så passer vi på din
første formue, når du opretter en
Konfirmandkonto.
Læs mere om kontoformen på sparv.dk
eller tag en snak med en rådgiver.

Bliv kunde
og deltag i
KONKURR
ENCE
om 3 sjove N
oplevelser f
or din
klasse.
Hovedkontoret
Østergade 16
9760 Vrå
82 22 90 00

Sund fornuft
www.sparv.dk

