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Forsidebilledet: En fl ok børn fra Børnehuset på tur til Løkken strand for at sende en fl askepost afsted

Endnu engang har vi fået rigtig mange indlæg - vi har således 
udvidet bladet med 4 sider for at få plads til det hele. 
Husk  - vi samler alt materiale, både tekst og fotos, via vores 
mailadresse, og det fungerer fi nt, så tak for det.
Håndskrevet materiale kan altid afl everes i postkassen  eller 
på kontoret ved Sognehuset, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå. 
Husk at sætte navn og telefonnummer på, så vi kan kontakte 
dig hvis vi har spørgsmål.
Alle indlæg til Lokalbladet sendes til denne mailadresse:

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

Du kan stadig nå det.....
I sidste nummer af Lokalbladet havde vi vedlagt et giro-
kort, som rigtig mange har benyttet sig af 

TUSIND TAK FOR DIT BIDRAG
Skulle du have overset girokortet, kan det stadig nås med 
en overførsel til vores bankkonto
Uden frivillige betalinger kan vi ikke få det hele til at løbe 
rundt, så vi håber at alle vil give et bidrag.
Vi håber at modtage mindst 150,- pr. husstand som et 
årligt bidrag til de 4 numre der udkommer, men man må 
meget gerne betale mere.
Støt op om Lokalbladet og giv dit bidrag - kan også over-
føres til Sparekassen Vendsyssel 

konto 9070 - 4340 15 2889

I Poulstrup bor vi tæt på na-
turen med skov, marker, eng 
og et rigt dyreliv. Samtidig 
har vi kun få minutters kør-
sel til motorvej E39, hvorfra 
man er i Aalborg på 30 mi-
nutter, og der er 12 min. kør-
sel til Hjørring og Brønder-
slev. Med kun 5 minutters 
kørsel er vi i Vrå, og med 
knap 10 minutters kørsel er 
vi i Tårs, så Poulstrup ligger 
dejligt naturskønt, men er 
samtidig tæt på det hele. 

Henrik Hansen

Faktaboks om Poulstrup:
• Et trygt sted at bo og sammenhold i verdensklasse
• Vækst med tilfl ytning og nybygning
• Kåret til Årets Børneby i 2006, blandt alle nominerede i hele Nordjylland
• Populær friskole og børnehus (vuggestue, børnehave, SFO og ungdomsklub)
• Private dagplejere
• Idrætsforening
• Idrætshal med motionscenter, cafeteria og udlejning af lokaler
• Rideklub med undervisning, ridebaner og ridehal
• Spejderhus med KFUM Spejdere
• Aktivitetshus for efterlønnere og pensionister
• Lokalhistorisk arkiv
• Natur med skov, marker og eng lige uden for døren
• Naturstien Klosterruten
• Poulstrup Ørredfi skeri (Put & take)
• Børnenes Jord, som siden 1971 har været børnenes egen legeplads midt i byen
• Poulstrup og Omegns Borgerforening
• Poulstrup Forsamlingshus
• Vrejlev Kirke og sognehus
• To hyggelige mc-klubber (Kloster-MC og Vrå MC)
• Vrejlev-Hæstrup Jagtforening
• Udlejningsboliger
• Poulstrup Vandværk

Poulstrup -
naturskønt og med 
kort køretid til 
indkøb og motor-
vejsafkørsel
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Lokalbladet har deltaget i en inspira-
tionsaften hos Aurion – et mini bage-
kursus. 
Vi 30 kursister startede med spisning 
og det var interessant at smage de 
forskellige brød og så brusebadsbol-
lerne, som vi senere på aftenen selv 
kom til at bage. Vi blev serviceret af 
fru Inger og nogle af deres medarbej-
dere, mens Jørn Ussing Larsen bød 
os velkommen. For at udnytte tiden, 
mens vi spiste, fortalte Jørn om Auri-
ons historie, fra den spæde start i 
1974, hvor der blev set med stor skep-
sis til det unge par (hans kone Inger 
og ham) og deres mærkelige brød. 
Jørn fortalte på sin egen stille måde 
om udviklingen til i dag, hvor Aurion 
har omkring 40 ansatte og eksporte-
rer til hele Skandinavien.  Det er få år i 
den mellemliggende periode, der ikke 
er sket en udvidelse eller ”opfundet” et 
nyt produkt. 
Vi fi k også et indblik i kornets historie, 

hvor de gamle kornsorter er blevet en 

stor del af Aurions sortiment – både 

som mel og den færdige vare. Derfor 

lyder deres slogan: Fremtidens brød 

af fortidens korn. Jørn fortalte, at han 

har søgt penge til at forske i, om for-

tidens korn har de samme positive 

egenskaber som fortidens grøntsager, 

der ved forsøg har vist, at de er sun-

dere end nutidens forædlede grønt-

sager. Fortidens grøntsager var mere 

bitre og netop det bitterstof har ved 

forsøg vist at have en positiv eff ekt på 

en række sygdomme bl.a. diabetes. 

Jørn håber på at få de søgte midler 

og være med til at vise om fortidens 

korn har de samme egenskaber som 

grøntsagerne. 

  Kursisterne fi k også lige information 

om, at midt i juni tages første spade-

stik til Kornets Hus. En drøm, der for 

Jørn har været 

mange år un-

dervejs, men nu 

bliver en realitet. 

Et kornets ople-

velseshus med 

mange funktio-

ner, hvor der bl.a. 

også holdes ba-

gekurser. 

Efter Aurions hi-

storie blev vi in-

formeret om hæ-

vemetoder med 

surdej, gær, ba-

geferment, hon-

ning og om lang 

og korttidshæv-

ning. De fl este af 

os ”sløtter” med 

temperaturen, for 

eks. når vi opløser 

gær i vand og når 

brødene skal ud af 

ovnen, der står Jørn meget fast på, at 

man skal bruge termometer – altid. Det 

er ikke nok 

bare at stik-

ke fi ngeren 

i vandet og 

mærke om 

det er lunt, 

når man 

skal opløse 

gæren eller 

banke på 

b r ø d e n e , 

for at høre 

om de er 

bagt. Brø-

det skal op på en temperatur på ca. 98 

grader før de er bagt. 

Der var også en gennemgang af Auri-

ons mange forskellige meltyper og de-

res egenskaber.  

Da vi var færdige med at spise, fi k 

vi besked på at tage vores ringe og 

øreringe af, før vi gik i bageriet – ikke 

noget med at bage smykker ind i bol-

lerne. I bageriet stod der en stor por-

tion færdighævet dej til brusebadsbol-

ler parat. Her gik vi så på skift i gang 

med at forme boller og sætte på plade, 

hvorefter de kom i ovnen. Da al dejen 

var lavet i boller og færdigbagt, gik vi 

selv, under kyndig vejledning, i gang 

med at lave vores egen dej til bruse-

badsboller, som vi måtte tage med 

hjem og bage næste dag.

Derefter gik vi tilbage til lokalet, hvor 

vi startede og fi k kaff e/te og Aurions 

egne lækre chokolader. Nu var det tid 

til spørgsmål og hvis det havde inte-

resse kunne vi bestille varer på Auri-

ons sortimentsliste, der nu fylder 3 A4 

sider. 

Vi gik ikke tomhændet hjem. Der var 

en goodiebag til alle med både mel, 

mysli, brød og opskrifter m.m.

Det var en aften, hvor man på nogle få 

timer fi k ”snust” til bagningens kunst, 

men vil man gå mere i dybden, så bør 

man tage på et af deres 2 dages kur-

ser.
Kirsten Mouritsen

Inspirationsaften hos Aurion.

Surdej forklaring

Ikke helt let at forme den våde dej til boller.

Vi var mange om at forme bollerne, så de blev lidt uens i stør-
relse, men smagen var god med især den crunchy blanding de 
blev rullet i.
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Midt i november 2017 landede storken på Hæstrupvej nr 30. 
Med sig havde den en dejlig lille dreng, som familien kalder 
”Lille”, da de endnu ikke har fundet et navn til ham. 
Hans mor Lili, pt på barsel, har i 6 år arbejdet på Lungemedi-
cinsk afsnit, Aalborg Universitetshospital. Far Nikolaj arbej-
der på 17. år som værktøjsmager på Expo-Net i Hjørring. 
Familien tæller også Freja 12 år, Valdemar 10 år og Magne 6 
år. De går alle 3 på Bagterpskolen. I fritiden går Freja til spej-
der og gymnastik, Valdemar spiller fodbold i BI og Magne er 
en frisk udedreng. ”Lille” og hans mor går til babysalmesang 
og stimulastik. De er selvforsynende med æg og børnene 
håber der snart fl ytter en ny kat ind. Familien har en sejlbåd 

Hæstrupvej 30

”Siri” – en Maxi 84. Den ligger i Frederikshavn Marina. Hele 
familien nyder sejlerlivet og børnene har en lille gummibåd, 
hvilken de selv sejler rundt i havnen i. Der går rigtig meget 
fritid med og i båden og de har bl.a sejlet til Læsø, Hirshol-
mene og ind i Limfjorden. 

Lokalbladet ønsker Jer velkommen.

Julie Lendal 24 år og Kim Eugen 
Mortensen 30 år, fl yttede d. 1 august 
2016 ind på ”Kjærgård” på Rakkeby-
vej 35. Julie kommer fra Vrå og Kim 
fra Hæstrup Stationsby.
Julie er i fl exjob på Sygehus Vend-
syssel i laboratoriet, hvor hun sor-
terer blod og vævsprøver. Hun har 
en elcykel, og tar den på arbejde de 
dage vejret tillader, men hun glæder 
sig til forår og sommervejr. 
Kim blev i 2014 uddannet farvehand-
ler hos Sadolin, og var indtil efteråret 
2017 butikschef i NørreSundby og IT 
ansvarlig for hele Nordjylland. Kim er 
pt arbejdsløs, og er efter eget udsagn 
en IT nørd. Kim har egen virksomhed 
med bilplejeprodukter. Auto-ren.dk  
På gården bor der også en hund, Bu-
ster på 10 år, 2 katte, Egon og Karla, 
og 4 høns uden navn :-) Julie passer 
dyrene og hun elsker at lave mad. De 
er super glade for at bo her, og fort-
sætter med at renovere ude og inde.

Lokalbladet ønsker jer velkommen.

Rakkebyvej 35
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Hjørring Dyrskue har en lang historie 
bag sig og startede egentlig som et 
”pløjestævne”. i det ”Det Kongelige 
danske Landhusholdningsselskab” i 
1830`erne - 1840`erne arrangerede 
præmiepløjninger med plove, der var 
delt ud til gavn for landbruget. De dyg-
tigste plovmænd ved disse konkurren-
cer blev belønnet med et mindre pen-
gebeløb. Disse aktiviteter fandt sted 
for, at bønderne kunne lære af hin-
anden og få nye ideer til opfi ndelser. 

I 1845 bliver Hjørring Landøkonomisk 

Selskab dannet og dets første opgave 

bliver at afholde Hjørring Dyrskue. Det 

sker den 16. oktober 1845. Det blev 

desværre ikke nogen succes, for på 

grund af de dårlige veje kom kun få 

dyr til skuet. Der blev først igen holdt 

dyrskue i 1852, hvor der var vedtaget 

en ny husdyrlov, som gav mulighed for 

at yde store summer til præmiering på 

dyrskuerne. Staten gav nu økonomisk 

tilskud til præmieuddelingen. Det var 

med til at fremme avlsarbejde.

Foruden heste, kvæg og får blev der 

nu også fremvist forskellige redskaber 

som svingplove, såmaskiner, rense-

maskiner og hakkelsemaskiner.

Som det kan ses af ovenstående, så 

har dyrskuet fra begyndelsen så abso-

lut haft mest interesse for landmænd, 

men med tiden har det udviklet sig og i 

for eks.  1944 blev der med stor succes 

opført friluftsteater. Det skulle være 

med til at tiltrække de unge. Man har 

også kunnet spille på væddeløbsheste 

og da der blev ansat husholdningskon-

sulenter i landboforeningerne, deltog 

de med oplysningsarbejde. 

Mange her på egnen har været fl ittige 

Hjørring Dyrskue 22. og 23. juni
udstillere igennem årene og mange 
børn har enten udstillet deres egne dyr 
gennem 4H eller fra små været med 
som hjælpere for forældrene - som for 
eks.  Morten Hansen (billedet), der fi k 
avlsarbejdet ind med ”modermælken”.
Der bliver efterhånden færre og færre, 
der har berøring med landbruget og 
derfor også færre, der er interesseret i 
det gamle traditionelle dyrskue. For at 
bevare Hjørring Dyrskue må det løben-
de ændre sig, så det afspejler nutiden.  
Det er stadig det traditionelle dyrskue 

med dyrene i centrum og en kæmpe 
maskinudstilling med både de moder-
ne maskiner og veteraner, men det er 
samtidig lykkedes at skabe et dyrskue, 
der har noget for alle interesser.
 For de håndværksinteresserede kan 
man besøge teltet ”Land & Liv” med 
husfl id.
 I ”Det Grønne Hjørne” kan man få 
viden om bi-venlig beplantning, vin-
avl, landskabs beplantning, juletræer, 
skovagtig beplantning og energiskov.
 I ”Det Aktive Hjørne”, som i år fylder 
25 år keder børnene sig ikke. Her kan 
man malke en ko, lave reb, kærne 
smør, male korn, smede jern, deltage 
i traktortrækkonkurrence for pedaltrak-
torer og meget mere. 
Sidste år blev skuet udvidet med en 
stor Out Door afdeling, hvor en masse 
fi rmaer og foreninger præsenterer alt 
indenfor fritidsinteresser så som hun-
de, jagt, fritidsbeklædning, cykler og 
meget meget andet.  
Nyt i år er en mountainbike bane, hvor 
man kan prøve en tur.
 Fredag aften er der grillarrangement 
samt underholdning og hesteshow i 
den store ring.
I disse år er der kolossal interesse for 

fødevarer, derfor er Madbazaren i år 
udvidet og er den største nogensinde 
– knap 40 stande i det 1600 m2 store 
telt. Her kan man smage, købe, få en 
snak med de mange producenter og få 
historien bag deres forskellige produk-
ter. 
Der bliver sat fokus på hamp i år med 
deltagelse af Møllerup gods og kokken 
Per Mandrup, fra Smagens Univers 
kommer lørdag og laver smagsprø-
ver med hamp. Man kan også smage 
på fortidens grøntsager. Frøene er fra 
Nordisk Genbank på Svalbard, sået og 
avlet hos Den Grønne Vogn Lønstrup, 
tilberedt af Køkkenchefen Anders 
Johst, Villa Vest. Han kommer i Mad-
bazaren nogle timer hver dag og udde-
ler smagsprøver. På standen hos Her-
regårds museet Hessel kan man også 
smage på brød af fortidens kornsorter.  
Der kommer fokus på madspild og en 
stor stand viser brugen af krydderurter, 
som Kirsten Holst, fhv. leder af Cen-
tralkøkkenet står for. Har man lyst til at 
smage på morgenmadsprodukter, kan 
man besøge Grødbaren med grødsor-
timent fra Aurion. 
EUCnord er i køkkenet begge dage – 
aktiverer skolebørn fredag formiddag 
og laver smagsprøver til alle fredag ef-
termiddag og lørdag.
AVV er også i Madbazaren og viser, 
hvordan man skal sortere sit aff ald og 
det er meget aktuelt, når vi nu pr 1. ok-
tober her i området skal til at sortere 
vores aff ald.
Kommer man for at se/høre hvordan 
man kommer i gang med en gårdbutik 
og være med i et netværk, så kan man 
få vejledning på standen hos Vendsys-
sel Fødevarenetværk. 
Vil man have sulten eller tørsten stillet 
kan man købe et lille måltid eller øl, vin 
og vand og nyde det i cafeområdet i 
Madbazaren.
Kort sagt Hjørring Dyrskue har udviklet 
sig til en festival for alle.

 Morten Hansen med en af sin fars køer på 
Hjørring Dyrskue. Var det mon starten for 
hans passion for avlsarbejde?

Poulstrup Friskole har været fl ittig deltager 
i Madbazaren, hvor de viser resultatet af 
deres deltagelse i konkurrencen Mad-
kamp. Dem kan man også møde igen i år 
– her billede fra 2016 af den fl ot pyntede 
stand. Dette års tema var mælk.

Der var stor søgning til Poulstrup Friskoles 
stand og så stor interesse for at udfylde 
og afl evere spørgeskemaer, at kassen til 
skemaerne blev lidt slidt.
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Gulvet var fyldt godt op

Fuld koncentration og bare derudaf

Så blev der dømt klar til opvisning
Så var pigerne klar med en fl ot serie

Så skulle der balanceres

Der nydes og der hygges

Det er sjovt at lave gymnastik
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Lokalopvisning

Indmarch

Forældre barn gør klar

Forældre barn kan også

GYM Team

Vores skønne instruktører og hjælpeinstruktører

Herretons spiller Herretons udfordres

GYM Team laver serie
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I skrivende stund, uge 16, har vi lige taget hul på en uge, 
hvor både skole og Børnehus støtter op om aff aldsindsam-
lingen for skoler og institutioner 2018.
I 2017 deltog der over 125.000 børn fra skoler og institutio-
ner i hele landet. Der blev blandt andet samlet 107.000 me-
taldåser og der blev fjernet 155.000 kg. aff ald fra naturen. 
Formålet er en fælles indsats for en renere og smukkere 
natur og et bedre miljø. Samtidig med lærer børnene en 
masse om aff ald, natur, kredsløb, sortering, bæredygtighed 
og meget mere. Selvfølgelig ud fra børnenes alderstrin. 
Samtidig med støtter Bilka aff aldsindsamlingen med 1 kr. 
for hver kg aff ald, der indsamles under aff aldsindsamlin-
gen. 
Aff ald smidt i naturen skader vores drikkevand, planter og 
vilde dyr. Det ødelægger oplevelserne i naturen og indehol-
der værdifulde ressourcer, vi skal bruge igen. 
Vi afslutter ugen med at årgang 2012 og 2013 samler 
skrald i naturen sammen med skolens elever. Til morgen-
samlingen er der oplæg om skrald og dagens program 
præsenteres.
Efter indsamlingen bliver al aff aldet vejet og der bliver 
snakket om nogle af de specielle fund vi har gjort i løbet af 
formiddagen.
I dag mandag har en af trivselsgrupperne blandt andet 
snakket om, hvor mange år der går før naturen har ned-
brudt en metaldåse mm.
Signe havde også et billede med fra en nabo i Jerslev, hun 
og hendes 2 børn var gået en tur på ca. 400 m, og så var 
de nødsaget til at gå hjem igen, da de ikke kunne bære 
mere aff ald. Det siger lidt om alvoren bag.
Børnene lyttede interesseret og så snart de kom på lege-
pladsen bad de om poser til at samle aff ald i.  Ja så bliver 
vi simpelthen bare så glade for de dejlige betænksomme 
børn vi har i Børnehuset. 

Aff aldsuge

Foråret er endelig 
kommet til Poulstrup
Som I alle ved, så har foråret 
ladet vente på sig i år, derfor 
nyder vi desto mere nu, hvor 
vi endelig kan komme ud uden 
fl yverdragter, hue og vanter.
D. 7. april havde vi arbejds-
lørdag, og det betød hoved-
rengøring inde i Børnehuset 
og derude kom der nyt sand i 
sandkassen, Jordpåfyldning i 
graveområdet, fejning og ge-
nerel gennemgang af legered-
skaberne. Fra skolen og Bør-
nehuset skal lyde en stor tak 
til alle de der tog en ordentlig 
tørn. Også en kæmpe tak til de 
der sponsorerede til spisningen 
som støtteforeningen stod for 
at servere. 
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Flaskepost
Tirsdag d. 10. april sendte 13 børn fra mellem-
gruppen en fl askepost afsted fra Løkken strand. 
Flaskeposten blev fundet allerede 2 dage efter på 
stranden i Hanstholm, af et ældre ægtepar og de-
res hund. De blev utrolige glade for de fi ne teg-
ninger som børnene havde lavet, og de har sendt 
billeder og skrevet til børnene.
Det har været en kæmpe oplevelse for børnene og 
især fordi de, der fandt den, også har givet sig tid 
til at skrive til os.
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Nyt fra Aktivitetscenteret
Onsdag den 24. januar - Rejsefi lm - En rejse med camping-
vogn. Grethe og Villy Christensen på tur fra Danmark til Slove-
nien, derefter videre til Dubrovnik i Kroatien, en tur på ialt 7000 
km. Nogle af deres ture har varet i 3 mdr. og været på 10.0000 
km til en pris på 20.000 kr.
Onsdag den 15. februar: Banko, som altid en god eftermid-
dag med fi ne gevinster, kaff e, kage og snak.

Onsdag den 28. februar: Spis sammen. Hyggelig aften med 

mange fremmødte, god stemning med snak og sang. Menuen 

var fl æskesteg og sveskegrød.

Torsdag den 8. marts var der kreativ dag, denne gang var 

det os, som skulle lægge hus til. Alletiders dag, hvor vi mødtes 

med nogle fra de andre huse, så der blev hygget og snakken 

gik. Vi syntes det er en god ide og glæder os til næste kreative 

dag.

Tirsdag den 13. marts: Generalforsamling. Foreningen var 

vært med gule ærter med tilbehør. Derefter afholdtes general-

forsamling. Tove ønskede ikke genvalg, istedet blev Ingelise 

Andersen valgt. Preben Thomsen blev valgt som revisor. Dagen 

sluttede med kaff e og småkager.

Torsdag den 12. april: Seniorshoppen. En god eftermiddag 

med stort udvalg af fi nt tøj. Der blev prøvet og købt fl ittigt. Hyg-

gelig eftermiddag, fi nt fremmøde.

Grethe og Villy Christensen fortalte om spændende rejser

Kreative damer

Kreativ dag

Generalforsamling

Spis sammen
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Siden sidst er der sket en del i rideklub-
ben.
Vi har haft generalforsamling, hvor der 
er sket nogle ændringer i bestyrelsen. 
Hvis man er interesseret i at se æn-
dringerne, så står det på rideklubbens 
hjemmeside, 
www.poulstruprideklub.dk. 
I foråret har vi haft træningsdag for ri-
deklubbens mange elever. Dette fore-
gik indendørs i vores ridehal, da vejret 
jo ikke har været helt med os. Forinden 
denne dag, havde alle eleverne øvet 
deres dressurprogram med hjælp fra 
deres ridelærer. Dagen forløb med godt 
humør og skønt samvær med både ryt-
tere og heste, og alle klarede det fan-

tastisk.
I Poulstrup rideklub har vi 3 skolepo-
nyer, som står på klubbens egen matri-
kel og nyder godt af arealerne omkring 
klubbens baner. De 3 ponyer indgår i 
klubbens daglige undervisning, 4 gan-
ge om ugen, fra mandag til torsdag. 
Dagene er varetaget af 4 forskellige 

dygtige ridelærere, som står for hver 
deres niveau, samt om det er dressur 
eller spring. 
Her i år håber vi på et bedre vejr, så vi 
kan få udnyttet vores udendørs rideba-
ner noget mere. Bl.a. har vi planer om, 
at vi vil afholde endnu en træningsdag 
for eleverne, hvor dette skal foregå på 

vores fl otte baner udendørs. 
Hvis du, dit barn eller en du kender 
har lyst til at vide mere om Poulstrup 
rideklub, så står vi klar med en rund-
visning, og derudover er man altid vel-
kommen til at kigge forbi på en af de 
fi re undervisningsdage på Munkholm-
vej 51 lige udenfor Poulstrup.

Bestyrelsen Poulstrup Rideklub 

NYT FRA POULSTRUP RIDEKLUB

Efter generalforsamlingn i februar har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand: Per Christensen, Munkholmvej 61, 9760 Vrå tlf. 21552270

Næstformand:  Børge Molin. Markager 4, 9760 Vrå, tlf 21654803
Sekretær:  Allan  Pedersen, Hovedgaden 37, 9760 Vrå, tlf 52902875

Kasserer: Varetages af formanden og næstformanden i forening.
Medlemmer: Betty Bjerre, Hovedgaden 73, 9760 Vrå, tlf, 41314724

Gerda Jensen, Nedre Byvej 10, 9760 Vrå, tlf, 7178122
Palle Kokholm, Gønderupvej , 9760, Vrå tlf, 5189863

Rene Jensen, Tollestrupvej,      9760, Vrå tlf,  27586616

Poulstrup og Omegns Borgerforening - den nye bestyrelse

dygtige ridelærere
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D 9. marts afholdtes den årlige gene-
ralforsamling i PV Sport 81.
De ca 25 fremmødte – 12 voksne plus 
børn, blev bespist før selve mødet be-
gyndte. I år var sekretær Jimmy Bæk 
Nielsen og formand Henrik Smith på 
valg. Formanden modtog genvalg, 
men gav udtryk for, at det er den sidste 
periode, han vil sidde som formand. 
Jimmy Bæk Nielsen ønskede at udtræ-
de af bestyrelsen, og i stedet blev Be-
tina Olsen nyvalgt som sekretær. Hun 
ønskes tillykke med valget – vi er glade 
for endnu et nyt ansigt i bestyrelsen.
Her følger formandens beretning.
2017 har været endnu et begivenheds-
rigt år for Pv 81. 
Bestyrelsen fi k et nyt ansigt ved Mi-
chael Grøn, og han har gjort et stort 
stykke arbejde sammen med resten af 
bestyrelsen.
Ifb. med Poulstrup Festuge, var PV 81 
vært for en række aktiviteter – nogle 
mere succesfulde end andre.
Fodboldstævnet for børn var en stor 
succes, og vi håber at vi kan gentage 
succesen også i 2018. Der deltog over 
200 børn, og det var en fantastisk dag, 
med hygge og gode fodboldkampe. 
Turneringen gentages i 2018.
Poulstrups bedste fodboldhold blev 
også kåret i den weekend. I 2017 rend-
te vores oldboys hold som de første 
med pokalen, men både de endnu æl-
dre, fædreholdet og serie 5 ønsker sig 
brændende revanche.
Sommercamp forløb på bedste vis, og 
igen i år gav det et overskud på ca. 
100.000 til Pv 81 – noget vi kun kan 
være tilfredse med.
Pv 81 er fortsat i god økonomisk stand, 
men på trods af det, er det nødvendigt 
at tænke i andre økonomiske baner. 
Bestyrelsen vil i løbet af 2018 bruge tid 
på, at overveje, hvordan vi kan hæve 
indtægterne en smule – og er altid 
åbne for gode ideer og tanker på det 
område.
Vores trænere og ledere i alle afdelin-
ger og sportsgrene har gjort et kæm-
pestort stykke arbejde i 2017. Der har 
været rigtig mange aktiviteter, og alt 
har stort set fungeret som ønsket. Der 
skal lyde stor tak for indsatsen, og vi 
håber at alle bliver hængende i læn-
gere tid, og måske endda får lyst til at 
involvere sig i bestyrelsen.
Fodbold ungdom kører godt. I de yng-

ste rækker er der rigtig mange spillere, 
mens det kniber mere og mere når de 
bliver ældre – der er ikke spillere nok 
i de årgange. Men dem vi har – de er 
til gengæld gode – der har været spil-
let 3 bold, 5 mands og 7 mands – og 
alle har klaret sig godt, og ikke mindst 
haft det sjovt. Michael, Karsten,  Tho-
mas, Brian, Bjarke, Carsten, Camilla, 
Daniel, Jimmy, Trine og nogle af de 
unge mennesker fra lokalområdet har 
været de bærende kræfter, og vi satser 
på at den gode udvikling fortsætter i 
ungdomsafdelingen. Der gøres et stort 
arbejde for at trække ungdomsspillere 
ind i fællesskabet, og det skal træner-
ne have stor tak for. Bl.a. afholder vi i 
2018 Pigeraketten, for at se om vi kan 
tiltrække nogle pigespillere.
På seniorsiden blev serie 6 til et serie 5 
hold, der med blandede resultater, kla-
rede sig igennem sæsonen. Oldboys 
og veteranerne klør stadig på, og vi 
håber på et godt 2018 for alle 3 hold.
Vi startede også et kvindehold i 2017 
– de fi k spillet nogle kampe, men des-
værre var der alligevel ikke nok tilmeld-
te, til at fortsætte holdet i 18.
Gymnastikafdelingen har kørt på for 
fulde gardiner – vores springhold med  
Maja, Signe og Julie som trænere, og 
Bananbøllerne og Kvikke Fusser med 
Mai og Christina og Stine, har også 
trukket en masse børn.
Cross Dance er fortsat et af klubbens 
største aktiver. Karina har på trods af 
et skrantende helbred fortsat gang i 
både damer og et par enkelte herrer.
Badminton har haft meget få badmin-
tonspillere i år – desværre – og moti-
onsbadminton det samme. Alligevel 
skal der lyde tak til Camilla og Vagn for 
at håndtere den afdeling.
I år er sekretær Jimmy 
Bæk Nielsen og underteg-
nede begge på valg.
Jimmy ønsker ikke gen-
valg, men vil hellere vare-
tage andre funktioner både 
i PV81 som bane-mand, 
som træner for kvinde hol-
det og i andre organisatio-
ner. Vi er kede af at miste 
Jimmy, men vi vil gerne 
takke for indsatsen gen-
nem de sidste år, og er 
glade for, at han fortsat vil 
give en hånd med.
Undertegnede har egentlig 

også lyst til at stoppe – det er som om 
motivationen falder i takt med at ens 
egne unger bliver større, og ikke læn-
gere, som sådan, er aktive i forenin-
gen. Vi har dog aftalt i bestyrelsen, at 
det vil være for stor en omgang, hvis 
både sekretær og formand stopper på 
samme tid, så med mindre, at en af de 
fremmødte slet ikke kan modstå udfor-
dringen, fortsætter jeg i 2 år mere.
Bestyrelsen i PV 81 trænger til nyt blod 
– idrætsforeningen og byen trænger til 
nyt blod, nye ideer, nye initiativer – der 
er brug for, at tilfl yttere og yngre kræf-
ter, der faktisk har tilknytning til forenin-
gen gennem deres børn, begynder at 
tage over – så der fortsat kan sikres en 
god udvikling i PV 81.
Økonomisk har 2017 været et fi nt år. 
På trods af, at vi har trukket os fra 
Dana Cup er vores økonomi fi n.
Summercamp gav igen i 17 et fl ot 
overskud – og det er vigtigt. Men mere 
vigtigt er det, at det hvert år i den uge 
lykkes at samle så mange frivillige fra 
både PV og lokalområdet som det gør. 
Samlet set kommer PV 81 ud med et 
overskud på knap 20.000,00 kr. i år – 
der har ikke været samme antal store 
udgifter som i 2016.
Jeg vil gerne slutte af med at sige tak 
til trænere og bestyrelse for et godt år. 
Tak til Preben og Torben, som begge 
har valgt at stoppe som banemænd, 
og stor tak til alle de frivillige der hjæl-
per til Summer camp, til de der tager 
dommertjanser, cafeterievagter, hjæl-
per til ved bane dage og meget meget 
mere. 
På vegne af bestyrelsen – 

formand Henrik Smith.

Nyt fra Sport 81
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Gruppelejr 2018 
Dette års gruppelejr blev afholdt i 
Saltum spejderhus den første week-
end i februar. Vi ledere havde lavet et 
spændende program over Miljøskaber 
mærket, hvor alle spejderne skulle ud 
på forskellige poster. Fredag aften fi k 
bæverne og ulvene besøg af selveste 
Baden-Powell, de skulle hjælpe med 
at fi nde hans skjulte skat, og det over-
skred lidt grænser, at de skulle rende 
rundt udendørs i mørket, mem alle 
klarede sig fi nt i gennem løbet. Lør-

dag startede vi med Miljøskabermær-
ket med ”Moses, ”Maria” og ”Paulus”, 
der skulle blandt andet laves kandise-
rede æbler, trylledejsfrugter og hjem-

melavet papir ud af gamle aviser. Lør-
dag nat blive junior og trop vækket kl. 
00.30 hvor de kæmpede mod tiden, 
for at hjælpe en forgiftet rig præst, 
hvis børn ville ham til livs, så de kunne 
arve hans penge. Tropspejderne blev 
jagtet af præstens datter og smidt op 
i ladet på en fi rhjulstrækker, hvor de 

efterfølgende blev 
kørt ud i en mørk 
skov. Her skulle 
de fi nde og løse 
de forskellige po-
ster, så de kunne 
få noget eliksir der 
kunne redde præ-
sten. Søndag var 
vi atter i gang med 
Miljøskabermær-
ket, vi skulle lave 
de 10 miljøbud, 
nadverbrød og la-

vet insekt hotel. Lej-
ren sluttede af med 

årsmøde og uddeling af 
mærker og årsstjerner. 

LinienUd 2018 
Første weekend i marts, 
drog Christina, Mette og 
Maja til Hinnerup for at del-
tage på kurset LinienUd. 
Mette har været på gren-
kurset Junior, Christina 
på grenkurset Bæver og 

Maja på grenkurset Ulv. Det var en 
skøn og inspirerende weekend sam-
men med cirka 3-400 andre spejderle-
dere og vi fi k en masse idéer til aktivi-
teter med hjem til vores enheder. Oven 
i hatten besluttede Mette og Maja at 
de ville prøve at være lige så seje som 
rigtige spejdere, så de er begyndt på 
spejd365 mærket (tørklæde på i 1 år), 
Mette er begyndt på Shorty mærket 
(shorts på til alle spejderaktiviteter i 
1 år), og Maja er lige en tand sejere, 
så hun tager Vikingmærket (shorts på 
hver dag i 1 år). På efterfølgende ju-
nior/trop spejderaften hoppede fl ere af 
spejderne med på både Spejd365 og 
Shorty mærket.

Flere friske unge natteravne hjalp godt udklædte med at få 
afviklet natløbet for de store spejdere

Junior og tropsspejderne havde selv planlagt aftenløbet for 
Bæverne og Ulvene, og var selvfølgelig fl ot klædt ud.

Apostlen Paulus hjælper spejderne med at lave Åndens frugter i trylledej

Indendørs lejrbål i DRØN-hytten til gruppelejr i Saltum
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Det nye staldbyggeri
på Præstevej

Som vi kunne berette om 
i sidste nummer af Lokal-
bladet, er der gang i et stort 
staldbyggeri på Præstevej i 
Hæstrup. Vi bringer her lidt 
fl ere billeder, der viser at det 
går hastigt fremad med byg-
geriet.
Vi vil fortsat følge byggeriet 
og bringer fl ere billeder i næ-
ste nummer.

Familiespejder
Familiespejder kommer tilbage til 
Poulstrup – og vi håber det bliver 
mindst lige så succesfuldt som sidste 
gang!

Familiespejder er for alle familier, som 

har et mindre eller større legebarn 

gemt i sig, og gerne vil prøve kræfter 

med sjove aktiviteter som bålmad, 

konkurrencer, udfordre sanserne og 

andre spændende friluftsaktiviteter 

sammen med sin familie. Det er også 

en rigtig god måde, at komme ud og 

være social og aktiv med andre fami-

lier fra lokalområdet. Den eneste regel 

for at deltage er, at man skal komme 

min. et barn og en voksen sammen – 

så er vi ligeglade med om det er foræl-

dre, bedsteforældre, onkler, eller noget 

helt fjerde at børnene er med – hoved-

sagen er, at man gerne vil ud og have 

nogle sjove oplevelser med sit/sine 

barn/børn. 

Vi starter op søndag d. 17. juni fra kl. 

10-12 i Poulstrup Spejderhus – der 

vil være mere information at fi nde på 

vores Facebook side ”Spejderne i 

Poulstrup”. 

Ring gerne til Mette, hvis I er interes-

seret i at høre mere om det, eller kom 

søndag d. 17. juni, og se om det er no-

get for jeres familie!

Har I husket at melde jer ind i vo-

res Facebook gruppe ”Spejderne i 

Poulstrup”?

Har I lyst til at vide mere om Poulstrups 

spejdergruppe, er I meget velkommen 

til at melde jer ind i vores Facebook 

gruppe, hvor vi løbende lægger bille-

der op fra vores spejderaftner, og hvor 

man kan følge med i de spændende 

aktiviteter, der er i spejderhuset
Mette Karlsen

Yderst smukke Maria lavede kandiserede æbler

Billede fra Familiespejder i 2012
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Søndag d 15 april, havde PV 81 indkaldt til arbejdsdag i 
foreningen.  Baner, mål mv. skulle klargøres til den nye sæ-
son.
På dagen mødte 14 voksne og næsten ligeså mange børn 
op, og vi startede med fælles morgenmad og fordeling af 
arbejdsopgaver.

I løbet af dagen blev 
der ordnet rigtig 
mange ting. Vores 
kontor blev ende-
vendt, og vi fi k smidt 
en masse gamle 
ting ud.
Mange af vores mål 
trængte til både nye 
hjul og net. Det fi k vi 
også ordnet, men 

også vores boldrum og opbevaringsrum fi k en ordentlig 
tur.
Der blev sat reklameskilte op på både multibane og kamp-
bane for vores hovedsponsor Sparekassen Vendsyssel, 
og det gamle grimme hegn på kampbanen blev fjernet. 
Lidt reparation på vores reklamevæg blev også klaret.
Nogle af de friske drenge, gik i gang med at vende sandet i 
vores beach volley bane - det var også dejligt at få ordnet.
Alt i alt var det en fantastisk god dag, med mange hjæl-
pere.
Bestyrelse og trænere siger mange tak for hjælpen til de 
der tog sig tid til at give en hånd med.
Det er altid dejligt - og ikke mindst meget meget vigtigt, at 
forældre tager del i de opgaver der ligger i lokalsamfundet, 
så vores børn får de bedste muligheder vi kan give dem.
Mange tak for hjælpen.

Arbejdsdag i Sport 81

Sommercamp 2018
Foreningen PV Sommercamp er alle-
rede nu i fuld gang med at forberede  
Sommercamp 2018, der skal bestilles 
udstyr og sørges for forplejning til de 
mange gæster der kommer i uge 27 
– sommercampen afvikles nemlig fra 
torsdag den 5. juli til søndag den 8. 
juli. 
Vi håber selvfølgelig igen i år på godt 
sommervejr i de dage sommercam-
pen varer, det er nu både nemmere 
og skønnere, når solen skinner. Men 
lige så vigtigt er det, at vi har brug for 
rigtig mange lokale hjælpere.
Opgaverne er mange, der skal rettes 
an til alle måltider, brygges kaff e, sæl-

ges øl, vand m.m. Hallens cafeteria 

er åbent under hele campen, og der 

sælges en del pølser, pommes frites, 

toast m.m. Når gæsterne ankommer 

skal de vises på plads enten på sko-

len eller campingpladsen. Vi skal sør-

ge for at toiletter og toiletvogne er rene 

og meget, meget mere.

Vi håber derfor at alle vil tage godt imod 

en henvendelse om at give et nap med 

ved sommercampen, for uden hjælp 

fra frivillige kan vi ikke gennemføre 

sommercampen med ligeså godt et re-

sultat som sidste år, hvor vi skaff ede 

over 200.000 kr. til foreningsarbejdet 

omkring sport og hal i Poulstrup. 

Vi glæder os til at modtage deltagerne 

i Sommercamp 2018  og ser frem til en 

rigtig god ”festuge” med masser af grin 

og social samvær og som sædvanlig 

også lidt hårdt arbejde…..
Inger Hansen

De mange frivillige fi k ryddet godt op
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er en blanding af blinkende lys, mas-
ser af bevægelse og hjernegymnastik.
Dette er det nye legetøj som vi har 
fået mulighed for at låne gennem vo-
res kommune. Det kræver en iPad/ 
tablet som skal arbejde sammen med 
hopspots og en højtaler via bluetooth. 
I den app man henter er der 6 spil og 
der er tre der egner sig godt til børne-
have alderen. 
Børnene elsker at bruge kroppen 
samtidig med at de styrker 
deres hukommelse, balan-
ce, hurtighed og samtidig 
styrker de deres venskaber 
gennem fællesoplevelser og 
støtte til hinanden.
Børnene er hurtige som ly-
net når de kæmper om hvem 
der hurtigst kan træde på 
de lysende spots i de røde 
og grønne farver, og det er 
spændende at se hvem der 
er hurtigst 
I dette sjove spil er det også 
muligt at bruge både hukom-
melse og kroppen samtidig. 
Der kan spilles vendespil 
i form af ord og lyde. Der 
er mange gode øvelser 
som venter på tur, forskel-
lige makkere og øvelsen i at 
være midtpunkt. 
Den sidste del som egner 
sig godt til netop denne al-
dersgruppe er også et spil 

der udfordrer børnenes hu-
kommelse. Det er et huske-
spil hvor børnene skal hoppe 
en farveserie på hopspots og 
derefter gentage dem. Dette 
aktiverer både krop og hukom-
melse. Men størst er at opleve 
børnenes engagement og op-
bakning til hinanden og det er 
en god måde at bruge kroppen 
på.

Hopspots

Nyt fra Poulstrup og Omegns Borgerforening
Hen over vinteren er der sket lidt nyt i Poulstrup forsamlingshus, toiletterne er nemlig ble-
vet revoneret rigtig fl ot, og fremstår nu som nye og mere tidssvarende. Forsamlingshuset 

bliver brugt fl ittigt: i lø-
bet af ugen er der bl.a. 
bankospil, hvor rigtig 
mange deltager, samt 
ugentligt kortspil, også 
med rigtig god tilslut-
ning. 
I weekender er huset 
ofte udlejet til store 
fester, såsom fød-
selsdage, bryllupper, 
sølvbryllup og meget 
andet. 

Nye døre
Nyt og indbydende 

inventar
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Hver tirsdag kl. 10, er der motion 
for pensionister og efterlønnere i 
Poulstrup Motionscenter, der ligger i 
Poulstrup Hallen, Poulstrup Skolevej  
i Poulstrup.
Per Hansen fra Poulstrup er tovholder 
og sørger for, at åbne og lukke. Del-
tagerne varmer op og træner på egen 
hånd i motionscenteret, men de ruti-
nerede brugere, hjælper selvfølgelig 
gerne nye deltagere godt i gang. 
Alle pensionister og efterlønnere er 
velkommen og det koster 15 kr. pr. 
gang at deltage i det sunde tiltag. 
Kom og vær med hver tirsdag kl. 10 
– motion giver god energi og et smil 
på læben. 

Motion for pensionister og efterlønnere i Poulstrup Hallen

 Om Motionscenteret i 
Poulstrup Hallen:

Indmeldelse kan ske ved hen-
vendelse til Grethe Thomsen, 
Hovedgaden 42, Poulstrup tlf. 
98 98 82 87. Ved indmeldelsen 
opkræves et indmeldessesgebyr 
på kr. 150,00. Gebyret dækker 
oprettelse og nøglechip, der giver 
medlemmet personlig adgang til 
motionscenteret.
Læs mere på hallens hjemmeside
www.vrejlev-haestrup-hallen.dk

På et bestyrelsesmøde d. 3. april, 
har bestyrelsesmedlemmerne af den 
selvejende institution Poulstrup Hal-
len (Vrejlev-Hæstrup Hallen), kon-
stitueret sig. Ny formand blev Karina 
Mølgaard Frost, som efterfulgte Keld 
Jensen, der har haft formandsposten i 
mange år. Frank Johansen blev næst-
formand, Kim Stokbro blev kasse-
rer, Henrik Hansen blev sekretær og 
derudover er Kenneth Bech Jensen, 
Christian Vinther Bjerre Olsen, Keld 
Jensen og Jens-Ole Frederiksen med-
lemmer af halbestyrelsen i Poulstrup.

 Hallen forbedres hele tiden
Efter sidste års 130 m2 tilbygning til 
hallen og udskiftning af tagrender, kan 
halbestyrelsen begynde arbejdet med 
nye projekter. Fra Grøn Pulje mid-

Halbestyrelsen i Poulstrup har konstitueret sig

lerne, som kunne søges af foreninger 
i nærområdet til kæmpevindmøllerne 
i Høgsted, har hallen fået bevilget 
302.100 kr. der er fordelt på 113.800 
kr. til en tiltrængt udskiftning af hal-
lens vinduer, samt til ombygning af 
hallens tagkonstruktion med rytterlys, 
og dette koster 188.300 kr. Derudover 
fortsætter den igangværende renova-
tion af cafeteriet og køkkenet, således 
at køkkenet bliver dobbelt så stort, da 
det bliver lavet i fuld bredde med ca-
feteriet. Renovationen af køkkenet går 
i gang, når de sidste udlejninger med 
konfi rmationer er overstået først i maj 
måned. Derefter lukkes der midlertidigt 
ned for udlejninger indtil det nye køk-
ken står klar. Det nye køkken skal i øv-
rigt stå klar til årets store arrangement, 
Sommercamp for fl ere hundrede FLP-

forhandlere, der løber af stablen fra d. 
5. juli til d. 8. juli 2018. 
Se mere om hallen i Poulstrup, mo-
tionscenteret og cafeteriet på www.
vrejlev-haestrup-hallen.dk  

Henrik Hansen

Formand for hallens bestyrelse
Karina Mølgaard Frost

Sommercamp for FLP forhandlere foregår i Vrejlev Hæstrup Hallen
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I Møllehaven har vi altid haft meget fo-
kus på børn og bevægelse i hverdagen 
- både i hallen - på legepladsen og ikke 
mindst på gåture ud i naturen.
Hjørring kommune har lavet en ny be-
vægelsesstrategi, hvor vi får bevægel-
se endnu mere ind som en naturlig del 
af vores praksis.
Vi har valgt i huset, at vi fra de yngste 
i vuggestuen - til Humlebien og til de 
ældste børn på Sommerfuglen, at vi 
ville på gåture 2 dage om ugen.
Vi ville have fokus på børns` udholden-
hed, hvor langt kan de gå og hvordan 
motiverer vi børnene til at bevæge sig 
mod næste mål.
På Humlebien havde vi valgt 2 forskel-
lige ruter, som vi ville gå med børnene . 
Første gang tog vi billeder af bl.a huse 
- planter - skilte - blomster - sneen mv. 
Ugen efter da vi gik tur igen - kunne vi 
se at børnene glædede sig til at komme 
afsted, da vi nu skulle ud og se om vi 
kunne fi nde de steder vi havde taget 
billeder af og samtidig se om naturen 
havde ændret sig siden sidste gang.
Vi oplevede en gruppe børn som var 

Bevægelse i Børnehuset Møllehaven.

motiverede og fuld af glæde og for-
ventning til at komme på tur, for netop 
at fi nde de kendte steder på billederne. 
Samtidig så vi en gruppe børn som i 
samspil med de voksne susede afsted 
- selv tog initiativ til at løbe - hoppe - 
kravle - trille ned af bakkerne og samti-
dig oplevede vi, at der skete en læring 
for børnene i.f.t natur, hvor de var me-
get opmærksomme på de forandringer 
som skete fra gang til gang i naturen 
eks. sneen smeltede og blev til vand-
pytter - små blomster kom op af jorden 
- små spirer på 
træerne mv.

Dejligt at se 
hvordan små 
ting i hverda-
gen kan gøre 
at børnene på 
eget initiativ får 
lyst til bevæ-
gelse.



Sognepræst Kirstine R.R. Rafn
Vrejlev Præstegård

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

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

Kirkegårdskontoret

Vrejlev Kirkevænge 1
Poulstrup, 9760 Vrå

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

www.vh-kirker.dk 

Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen

Servicemedarbejder:
Inger Hansen

Menighedsrådet:
Formand:

Erik Kristensen
Hæstrupvej 101, 9800  Hjørring

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

Kirkegårdsleder:

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om 

lørdagen kl. 17.00 hos 
Margit Christensen 30 68 25 34

 Lokalbladet 20

Kirkebladet

I præstens fravær
Når jeres præst holder fri, kan sognepræsten i Tårs, Kirsten Munkholt kontaktes 

på telefon: 98 96 10 83, mail: KIMU@KM.DK

Følgende dage holder jeres præst fri:

15. – 24. juni 
27. juli – 19. august

Nyt fra Indre Mission

Se omtale af udfl ugt i samarbejde med Lokalhistorisk Forening

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

Fællesskabseftermiddage

Vi starter op igen den 7. september, hvor vi syr og strikker i sognehuset fra 
klokken 14. Alle er velkommen
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Konfi rmandindskrivning
Hvis din datter eller søn skal konfi r-
meres i Vrejlev eller Hæstrup kirke 
april 2019, holder vi indskrivnings-
gudstjeneste søndag den 26. august 
2018, kl. 10.30 i Vrejlev kirke – uanset 
om konfi rmationen skal foregå i den 
ene eller den anden kirke.
Der er der rigtig mange informationer 
om undervisning og konfi rmation som 
gives efter gudstjenesten ved et lille 
forældremøde.
Jeg har ikke mulighed for at regne 
ud, hvilke unge mennesker, der går 
på forskellige skoler – men bor hér, 
der ønsker at blive konfi rmeret i ”de-
res egen kirke”. Derfor er det vigtigt, 
at I kontakter mig i god tid inden ind-
skrivningsdatoen, så jeg kan få jer på 
listen.

Konfi rmation 2019
Søndag den 26. august 2018 er der indskrivnings-
gudstjeneste for de kommende konfi rmander i Vrejlev 
kirke, kl. 10.30.
Kontakt præsten, hvis I har en datter eller søn, som 
skal konfi rmeres i Vrejlev Hæstrup Pastorat april 2019. 
Så kan I blive skrevet på listen og får alle de nødven-
dige informationer, samt indbydelse til indskrivnings-
gudstjenesten.
Det er meget vigtigt, at præsten ved, hvem og hvor 
mange, der skal konfi rmeres, når undervisningen star-
ter i september måned. Og det er meget vigtigt for jer, 
at I får alle informationer om både undervisning og 
konfi rmation.
Man behøver ikke blive undervist her i pastoratet, selv 
om man gerne vil konfi rmeres i en af kirkerne. Blot skal 
præsten vide det ved undervisningens start – så de 
løbende informationer kan tilgå jer.
Der er – som altid – tilbud om både 
konfi rmation i Hæstrup kirke og i 
Vrejlev kirke. Konfi rmationsdatoen er 
28. april 2019 – og det er kl. 9.00 i Hæ-
strup kirke og kl. 11.00 i Vrejlev kirke.

Hvilke spændende projekter venter der mon de nye konfi rmander?

Fra konfi rmationen i 2018 - spejderne venter med fanerne

Kirstine glæder sig til et nyt hold 

konfi rmander
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Fredag den 24. august 2018 holder vi 
”midnatsgudtjeneste” kl. 22.00 i Vrejlev 
kirke.
Udenfor på kirkegården byder fakler vel-
kommen og indenfor er stemningen sær-
lig.
Det er virkelig anderledes og særligt at gå 
i kirke så sent om aftenen. Det er næsten 
helt mørkt udenfor, og i kirken brænder 
de levende lys ligesom de har gjort det i 
mere end 1.000 år, når kristne har været 
forsamlet omkring Guds ord.
Efter gudstjenesten vil vi gerne byde på 
et lille glas rødvin eller sodavand og en 
hyggelig stund – det bliver helt sikkert en 
dejlig måde at slutte dagen af på. Efter en 
travl uge kan sjælen falde til ro og vi kan 
alle lade op til weekenden og den kom-
mende uges udfordringer.

Pilgrimsvandring
Onsdag den 20. juni 2018 ”går vi en 
gudstjeneste”.
Vi mødes ved Hæstrup kirke kl. 19.00, 
hvor vi efter bøn og sang vandrer i den 
dejlige natur omkring Hæstrup kirke. 
Undervejs stopper vi op – nyder natu-
ren – og holder gudstjeneste i det fri.

Det er en dejlig oplevelse, ulig nogen 
anden gudstjeneste og meget afslap-
pet. Det er en god idé at tage fornuftigt 
fodtøj på og evt. en ekstra trøje – men 
det kan vejrudsigten berette mere om, 
når vi kommer lidt tættere på. Og skulle 
vejret ikke være med os – holder vi bare 
gudstjenesten i den stemningsfulde 
Hæstrup kirke.
Efter traveturen slutter vi af i kirken med 
velsignelse og sang – hvorefter vi sam-
les til hyggeligt samvær.
Også i år har vi musikledsagelse med 
på turen, ligesom en ”ledsagebil” vil 
sørge for ”alterbord” m.v.
Vi glæder os til at se rigtig mange til en 
dejlig forsommeraften i det fri.

Midnatsgudstjeneste

Kirkegårdsleder Jan B. Christensen.sørger for serveringen

Fra pilgrimsvandringen i 2017 som startede ved Vrejlev kirke
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Vi siger tilykke  til:
Line Højrup Svensson
Døbt i Vrejlev kirke
den 18. marts 2018

Agnes Vestergaard Karlsen
Døbt i Vrejlev kirke
den 18. marts 2018

Andrea Dybro Nielsen
Døbt i Vrejlev kirke
den 25. marts 2018

Severin Malcolm Holst
Døbt i Vrejlev kirke 
den 1. april 2018

Vilde Nørgaard Thestrup
Døbt i Hæstrup kirke
den 8. april 2018

Vi har sagt farvel til:
Karl Erik Thomsen
Bisat fra Vrejlev kirke 
den 28. februar 2018

Ruth Nielsen
Bisat fra Vrejlev kirke 
den 6. marts 2018

Axel Skoven
Begravet fra Vrejlev kirke 
den 7. marts 2018

Doris Kvist Hansen
Begravet fra Vrejlev kirke 
den 21. marts 2018

Ruth Kristiansen
Begravet fra Vrejlev kirke
den 31. marts 2018

Dåbsgudstjenester i 2018
Der er endnu to muligheder for at holde barnedåb om lørdagen i Vrejlev Hæ-
strup Pastorat i år:
Lørdag den 25. august og lørdag den 24. november – begge dage kl. 10.30.
Da der endnu ikke er ”bestillinger” i ordrebogen disse dage, ved vi endnu ikke, 
hvilken kirke det bliver. De dåbsforældre, der først melder sig, bestemmer jo 
kirken.
Lørdagsdåb er korte gudstjenester, der med sin 30 minutters varighed er sær-
deles børnevenlige. Og skulle familien komme rejsende langvejs fra, er det 
måske et godt alternativ til søndagens dåb?

Legekirke for børn i dagplejealderen
Vi har rykket Legekirke til 

tirsdag den 12. juni 
(var fejlagtigt lagt på Grundlovs-
dag) og vi glæder os til at syn-
ge og lege i Vrejlev kirke fra kl. 
10.00.
Legekirke er for alle i dagpleje-
alderen og aktiverer børnene på 
en sjov og glad måde med mu-
sik, sang og bevægelse.

Vi holder sommerferie og mødes 
igen den 21. august 2018.

Forældre/barn, bedsteforældre/
barn, dagplejere og vuggestuer 
er velkomne. 

Legestuen ledes af organist og 
musikpædagog Lene Rom Fre-
deriksen og sognepræst Kirstine 
Rafn.
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Lørdag den 24. juni 2018, kl. 19.00 er gril-
len – og pølserne – klar i præstegårdens 
have. Og kl. 19.30 tænder vi bålet, hvoref-
ter menighedsrådsformand Erik Kristensen 
har lovet at holde en lille, hyggelig båltale 
for os.
Hvis du ikke har andre traditioner denne 
aften, synes vi det kunne være hyggeligt, 
hvis du kigger forbi til et par pølser, kaff e, 
kage og en masse hyggeligt samvær med 
familie, venner og naboer.
Vi sætter telte op, bare for det tilfælde, at 
vejret ikke er med os. Lene kommer og 
spiller og det bliver – som altid – rigtig hyg-
geligt være samlet under uformelle og hyg-
gelige former.

Udfl ugt til Bangsbo Fortet og Bunkermuseum
Søndag d. 17. juni arrangerer Lokalhi-
storisk Forening i samarbejde med Indre 
Mission i Poulstrup en udfl ugt til Frede-
rikshavn. 
Vi mødes ved Poulstrup Friskole kl. 9. 
Her fylder vi bilerne op og sætter kur-
sen mod Bangsbo. Her får vi en speciel 
guidet tur på Bangsbo Fortet og bunker-
museum, hvor vi skal se lidt af det store 
anlæg, som tyskerne byggede der un-
der krigen. Vi besøger derefter Bangsbo 
Hovedgaard med park og botanisk have 
samt museum. Der er frokost og efter-
middagskaff e og masser af hyggeligt 
samvær for bare 120 kr. i alt. Dækker 
entre og frokost, en øl/vand og eftermid-
dagskaff e med hjemmebag. Alle er vel-
komne. 
Tilmelding til Henning Risom Christensen 
40636063 eller Kirstine Rafn 98986043

Sankt Hans aften i Præstegården

Teltene sættes op i tilfælde af regn

Bålet tændes kl 19.30

Bangsbo fortet
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Skole-kirkekor/juniorkor - spirekor
Juniorkor er også et gratis tilbud til 

sangglade piger og drenge fra 3.-6. klasse
Koret vil også medvirke ved gudstjenester 
og arrangementer i kirken og på skolen.
Vi øver på Poulstrup friskole i forlængelse 
af skoletiden
Spirekoret er et gratis tilbud til alle sang-
glade piger og drenge fra 0.-2. klasse
Vi øver på Poulstrup friskole i forlængelse 
af skoletiden
Børnene vil optræde ved arrangementer på 
skolen og i kirken.
Går du ikke på friskolen og har lyst og mu-
lighed for at være med kan du kontakte or-
ganist og korleder: Lene Rom Frederiksen
Tlf. nr. 98887881/30129081 eller lenerom@
mail.dk
Vi øver igen efter skolernes sommerferie - 
mere hverom i næste Lokalblad

Koret holder sommerferie
Kirkernes kor holder sommerferie fra sidst i maj og frem 
til starten af september, hvor der igen startes op med 
ugentlige øveaftener i Sognehuse
Koret øver hver tirsdag fra 19.30 - 21.45 i Sognehuset, 
og der holdes en hyggelig kaff epause.
Hvis du har lyst til at synge i kor, har en god sangstemme 
og måske har sunget i kor før, så kontakt organist Lene 
Rom Frederiksen Du er også velkommen, hvis du ”bare” 
har lyst til at synge og lære noget mere. 

Sangaften i Præstegården
Tirsdag d. 28. august kl. 19.00

Temaet er denne aften
I HØSTENS TID

Vi synger efteråret og høstens tid ind. Der fi ndes så mange 
smukke sange og salmer,  der handler om denne skønne 
tid på året.
Efter kaff en er der, som sædvanligt, ønskekoncert.
Sangaften holdes i Præstegårdens konfi rmandstue - Vrejlev 
Kirkevej 28, 9760 Vrå
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Dato Kirkeåret Vrejlev Hæstrup

Juni
  3. juni 1.s.e.trin 15.30 Kirstine Rafn

          Klostermarkedsgudstjeneste

10. juni 2.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

17. juni 3. s. e. trin 10.30 Kirsten Munkholt

20. juini 19.00 Kirstine Rafn
          Pilgrimsvandring

24. juni 4. s. e. trin 09.00 Kirsten Munkholt

Juli
 1. juli 5.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

 8. juli 6.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

15. juli 7.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

 22. juli 8.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

29. juli 9.s.e.trin 09.00 Kirsten Munkholt

August
  5. august 10.s.e.trin 10.30 Kirsten Munkholt

12. august 11.s.e.trin 09.00 Kirsten Munkholt

19. august 12.s.e.trin 10.30 Kirsten Munkholt

 24. august 22.00 Kirstine Rafn
          Midnatsgudstjeneste

25. august 10.30 Kirstine Rafn 
          Dåbsgudstjeneste

26. august 13.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn
          Konfi rmandindskrivning

September
 2. september 14.s.e.trin 10.30 Kirstine Rafn

Gudstjenestelisten

Kirsten Munkholt fra Tårs sogn afl øser 
på Kirstines fridage og i ferier.
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Tirsdag d. 3. april:
Vi mødtes i Aalborg Lufthavn kl. 04.00 
tirsdag morgen – eller midt om natten 
som nogle elever mente. 27 elever og 
5 lærere var klar til at hoppe på fl yet til 
JFK International Airport i New York – 
med en mellemlanding i Amsterdam.
Alt gik efter planen, og begge fl yaf-
gange kom afsted til tiden, så da vi 
ankom til lufthavnen i New York kl. 
13.30 lokal tid – eller ca. 15 timer 
efter mødetidspunktet i Aalborg Luft-
havn, var det en fl ok spændte elever 
og voksne. Vi skulle dog først igen-
nem sikkerhedskontrollen, men det 
tog heldigvis ”kun” små to timer!

Men så var vi altså også klar til mø-

det med millionbyen, New York. Så vi 

hoppede på den ventende bus, der 

skulle køre os til hotellet i New York´er 

bydelen China Town, der er beliggen-

de på Manhattan.

Vi fi k os indlogeret på hotellet i 

4-mandsværelser, og så skulle der el-

lers lidt aftensmad og hvile til, inden vi 

for alvor skulle på sightseeing dagen 

efter.

 

Onsdag d. 4. april:
Det var egentlig planen, at vi denne 

dag skulle have set Frihedsgudinden 

og Manhattan, men pga. lave skyer, 

så gav det ikke rigtig mening. Så vi 

ændrede lidt på planlægningen, og 

det skulle vise sig at være en rigtig 

god beslutning.

Efter at have indtaget et solidt måltid 

morgenmad i hotellets udmærket buf-

fet, så begyndte vi at gå mod nord, 

hvor Central Park skulle være ende-

stationen. På vores vej mod Central 

Park kom vi forbi mange andre turist-

attraktioner som eks. Flatiron Buil-

8.-10. klasse fra Poulstrup Friskole har været i New York og Washington

ding, New York Public Library, Times 

Square og Empire State Building. Der-

udover var det også en oplevelse i sig 

selv at bevæge sig rundt i Manhattans 

gader med alt hvad det indebærer af 

trafi k, liv og intensitet.

Eleverne havde hjemmefra fået til op-

gave at fortælle om nogle af attraktio-

nerne, og det blev til mange fl otte præ-

sentationer fra elevernes side.

Vi nåede til Central Park, og på trods af 

lidt regnvejr, så fi k eleverne fundet HC. 

Andersen-statuen, og vi fi k udforsket 

en del af den store park, der er ca. 320 

fodboldbaner stor.

På vejen tilbage mod China Town, gik 

vi forbi Trump Tower, og vi var inde og 

opleve Rockefeller Center, hvor der er 

en ikonisk og populær skøjtebane – 

det er også her det fl otte store juletræ 

fra ”Alene Hjemme 2” fi lmen holder til, 

når julen er over os.

Da vi kom tilbage til 

ho te l le t havde vi 

gået ca. 18 km., så 

der var ikke noget at 

sige til, at vi var lidt 

trætte i benene.

Torsdag d. 5. 
april:
Torsdag tog vi så ons-

dagsprogrammet. Det 

var en rigtig god be-

slutning for vejrguderne var med os. Vi 

startede med at traske op på den iko-

niske Brooklyn Bridge i høj sol, hvor-

fra man har en forrygende udsigt over 

blandt andet nedre Manhattans impo-

nerende skyline. Vi gik ned fra broen 

igen og slentrede igennem Manhat-

tans fi nansdistrikt. Her står bygninger-

ne klods op ad hinanden, og man føler 

sig for alvor lille, når man bevæger sig 

mellem de enorme bygninger. Vi pas-

serede Federal Hall, hvor George Wa-

shington blev indsat som De forenede 

Staters første præsident, Wall Street 

og New York Stock Exchange - USA’s 

og den vestlige verdens fi nanscen-

trum. Vi fortsatte sydover og hoppede 

på færgen til Staten Island. Færgen 

førte os forbi Liberty Island, hvor im-

migranter i sin tid skulle forbi, før de 

kunne få indrejsetilladelse til landet, og 

Frihedsgudinden, som vel er det mest 

ikoniske billede på USA og de  frihedsi-

dealer landet er bygget på. Da færgen 

havde sejlet os hjem fra Staten Island 

drog vi nordpå til mindestedet for ter-

rorangrebet 9. september 2001. Hvor 

tvillingetårnene styrtede i grus er der 

i deres sted lavet to enorme vandfald 

ned i de huller, hvor tårnenes funda-

menter var. Det var en oplevelse, der 

gjorde indtryk på elever og lærere at 

være på dette historiske mindesmærke 

og se navnene på de mange døde ind-

graveret langs kanten på vandfaldene. Frihedsgudinden, der var en gave fra Frankrig.

Fra venstre er det Jens, Frederik, Rune, Sebastian og Benjamin med Capitol Hill i 
baggrunden
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Vi fandt os dernæst en gang frokost 
og fandt hjem til hotellet for at restitu-
ere og spise aftensmad. Om aftenen 
var der en gruppe, der tog tilbage på 
Brooklyn Bridge for at nyde den fan-
tastiske udsigt over byen, når solen er 
gået ned og skylinen lyser nattehimlen 
op.

Fredag d. 6. april:
Sidste hele dag i New York - endnu en 
dag med mange kilometer i benene. Vi 
gik op gennem et af Manhattans bo-
ligkvarterer med de populære Brown 
Stone bygninger, der huser alminde-
lige familier. 
Vi skulle op til High Line, der er en 
gammel eleveret godsbane, der nu 
er lavet om til en 2,4 km. lang park, 
hvor man rigtig kan se, hvordan Man-
hattans mindre velhavende bydel så 
småt er ved at blive overtaget af rige 
bygherrer, der opfører fl otte mondæne 
bygninger som vi almindelig dødelige 
abslut ikke har råd til.
Vi kom også forbi den meget smukke 
Grand Central Station, og selvfølgelig 
skulle vi lige ind og se dér, hvor løven 
fra tegnefi lmen “Madagascar” får bank 
af en gammel dame.
Vi traskede videre mod hovedkvarteret 
for De Forenede Nationer, som vi også 
var inde at kigge lidt nærmere på.
Vejret var fantastisk solrigt denne fre-
dag, så det var en skøn tur på små 6 
km. tilbage til hotellet, hvor der vente-
de afslapning og aftensmad.
Nogle af drengene og et par lærere 

brugte fredag aften på at tage i Ma-
dison Square Garden og se en ba-
sketball kamp mellem The New York 
Knicks og Miami Heat - det var en stor 
oplevelse.

Lørdag d. 7. april:
Lørdag var “transfer-dag”, og vi skulle 
med bus fra New York til Washington. 
Efter pitstop i Delaware nåede vi frem 
til Washington om eftermiddagen. Wa-
shington er en meget anderledes by 
end New York - mere poleret og ren 
og skyskraberne er forment adgang i 
hovedstaden. Hotellet var rigtig fl ot, og 
der var mere albuerum end der var i 
New York. Vi pakkede ud og satte kur-
sen mod præsidentens residens - Det 
Hvide Hus. Hr. Trump var i Washingt-
on, men vi fi k ikke de orange lokker at 
se. 

Søndag d. 8. april:
Dejligt vejr i Washington be-
tød endnu en laaaaaang gå-
tur! Vi gik forbi Washington 
Monument, var inde at se 
Lincoln Memorial, der er en 
8 m. høj statue af Abraham 
Lincoln opsat på det sted, 
hvor Martin Luther King holdt 
sin meget berømte “I Have A 
Dream” tale - at stå på netop 
dén fl ise, Martin Luther King 
selv stod på, mens han holdt 
talen, var ret stort! 

Vi gik videre mod Arlington National 
Cemetery, der er en kæmpe kirkegård 
for faldne soldater, offi  cerer fra mili-
tæret samt statsoverhoveder - eks. er 
John F. Kennedy begravet på Arlingt-
on.
Middagsmaden blev indtaget i smukke 
omgivelser med Washington Monu-
mentet på den ene side og Capitol Hill 
på den anden side.
Resten af dagen brugte vi på The Mall, 
der er et stort område med en masse 
spændende museer. Vi besøgte bl.a. 
National Museum of American History, 

Mandag d. 9. april:
På vores næstsidste dag skulle vi un-
dersøge en måske mindre faglig men 
bestemt ikke uvæsentlig del af ame-
rikansk kultur - shoppingkulturen. Vi 
blev fragtet med bus til Tanger Outlet 
Mall lidt uden for byen. Der fi k elever-
ne (og lærerne) tømt butikker og fyldt 

Amalie, Paula og Helena med Wa-
shington Monument i baggrunden. Times Square

Vi nyder Manhattans Skyline fra den populære og smukke Brooklyn Bridge.
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klædeskabene derhjemme op. Da vi 
om eftermiddagen var hjemvendt til 
hotellet og havde læsset indkøbene af 
skulle vi på museumsbesøg. Vi lagde 
vejen forbi Smithsonian National Air 
and Space Museum, hvor vi så på fl y 
i alle afskygninger og historiske rum-
fartøjer. Derefter var vi på Smithsonian 
National Museum of Natural History og 
lære lidt om naturhistorie. Efter aftens-
mad var der socialisering på hotellet 
og opladning før hjemrejse tirsdag.

Tirsdag d. 10 april:
Rejse-hjem-dag. Vi tjekkede ud af ho-
tellet kl. 10, men da vi først skulle mod 
lufthavnen kl. 14 (troede vi), så fi k vi 
lov til at opmagasinere vores bagage 
på hotellet, så vi kunne få det sidste 
ud af Washington DC - nemlig et be-
søg på Capitol Hill, der er USA´s svar 
på Christiansborg - omend noget mere 
mondænt og prægtigt. Sikkerhedskon-
trollen er vist også lidt mere omfatten-
de på Capitol Hill, end det er på Chri-
stiansborg!
Men det blev til en dejlig rundvisning, 
hvor vi bl.a. stod inde i Capitol Hill lige 

under den store berømte kuppel - det 
var et meget smukt syn!

En dejlig tur var ved vejs ende, og alt 
havde klappet under hele turen - bort-
set lige fra bussen, der skulle hente os 
på hotellet og køre os ud i lufthavnen. 
Den udeblev simpelthen, så vi nåede 
at komme til at svede lidt, inden det 
lykkes os at få fat i en chauff ør, der 
kunne køre os ud i lufthavnen i tide til 
at komme med fl yet hjem.
Efter endnu en mellemlandning i Am-
sterdam på vej hjem, så ankom vi til 
Aalborg Lufthavn onsdag morgen ved 
10-tiden, og der var mødt mange for-
ældre op for at tage imod os.

Vi havde en pragtfuld tur med rigtig 
mange WOW-oplevelser, og inden 
længe kommer der en video fra turen 
til at ligge på vores Youtube-kanal, så 
er man meget velkommen til at gå ind 
og kigge, hvis man har lyst!

Hele den skønne fl ok ved Lincoln Memorial og Washingtom Monument i baggrunden. 
Under én af eleverne, er den fl ise som Martin Luther King stod på, da han holdt sin 
”I Have A Dream” tale.

Gruppebillede på Arlington National Cemetery.

One World Trade Center i baggrunden, mens vi står ved mindestedet for ét af World 
Trade Center tårnene, der styrtede i gruset d. 9. september, 2001.

Jens og Frederik fører an på Manhat-
tans gader.
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Lindager 9
Her bor Camilla Karlsen og Anders Peter Vestergaard-Nielsen samt deres 
to børn, Benjamin på snart 2år og Agnes på 5mdr. Camilla er født og opvok-
set i Poulstrup og 
Anders har boet 
i byen før. Ca-
milla går lige nu 
hjemme på barsel, 
Anders arbejder 
ved Brønderslev 
autogenbrug og 
sønnen Benjamin 
går i dagpleje her 
i byen. Camilla og 
Anders er begge 
rigtig glade for at 
bo i byen og glæ-
der sig over at 
deres børn skal 
vokse op her. 

Lokalbladet ønsker jer velkommen

Lindager 26
Her er to unge mennesker på 22 og 29 fl yttet ind. Kenneth arbejder i Bindslev hos 
Multilak og Stine i Brønderslev for Blæksprutten. Stine har tidligere boet i Hjørring, 
hvor hun stort set hele livet har været bosat, og Kenneth i Brønderslev området. 
”Vi har valgt at købe hus her i byen, efter vi har boet til leje her, da vi rigtig godt 
kan li byen og den samtidig ligger centralt for vores kørsel til arbejde. Så her fandt 
vi drømmehuset, med en masse muligheder og godt miljø at skabe gode rammer 
i” Og så har Stine tilbragt meget af sin barndom her i byen, da hun har familie her.

Lokalbladet ønsker jer velkommen

Rundmarken 15, Harken
Nu er alle grundene bebygget på Rundmarken. De sidste 2 huse er snart 
færdige. I nr. 15 bor: Jens Rømer med de 2 drenge, som er hos ham hver 
anden uge. Jens arbejder hos Arne Andersen i Vrå. P.t. er han i Aalborg. 
I sin  fritid bygger Jens huset færdigt samt får styr på haven. Jens cykler 
mange ture med drengene samt går til svømning. Jens hygger sig i som-
merhuset i Lønstrup. Jens kan godt lide at være på ferie i Sverige, herun-
der skiferie. 
Den ældste dreng hedder Mads og er 12 år, han går på Bagterpskolen. Fri-
tiden bruges på svømning og i LOOP. Han kan godt lide at sidde ved com-
puteren. Den yngste dreng hedder Jacob og er 9 år. Han går på Poulstrup 
Friskole og Børnehus. I sin fritid cykler han, svømmer, kører på ATV samt 
laver han fuglehuse, som han sælger. 
Hele familien er glade for at bo på Rundmarken. 

Lokalbladet ønsker jer velkommen.
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Slægten Kærgaard
Fortsættelse...af Henny Madsen

Niels Olai Kærgaard, søn af Jens Niel-
sen Kærgaard og Kirsten Marie Olsen. 
Niels Olai var gift med Kirsten Søren-
sen. De fi k 4 drenge.
Jens født 10.12.1908 - Viggo født 
19.10.1910 - Andreas født 16.10.1912 
- Thomas født 31.01.1914.
Thomas overtog ejendommen Niels-
minde sammen med Ingrid, men Kir-
sten blev som tidligere beskrevet på 
ejendommen indtil sin død.
Thomas og Ingrid fi k sønnen Jens Bør-
ge, som gik i Rønnovsholm skole, ef-
terfulgt af 6 år i Vrejlev Hæstrup skole. 
Real skolen var Bagterp. Jens Børge 
blev mekaniker hos Nørkjær, senere 
Uggerhøj biler, hvor han var i knap 41 

år. I dag er han hos Vennebjerg Auto.
Før Jens Børge overtog Nielsminde, 
boede han på Møllemarken nr. 1, som 
han solgte i 2005, hvor han overtog 
ejendommen. Nielsminde blev renove-
ret med fl ot ny beboelse i 2006. Man 
kan næsten sige fra skrot til slot. 
Viggo blev gift med Anna. De fl yttede 
til Sindal, hvor de fi k 2 børn, Kirsten og 
Kaj. Viggo døde i 1978 og Anna døde 
i 1996.
Andreas blev gift med Karen Marie Pe-
dersen, de fl yttede til Vester Bagterp, 
hvor de fi k 2 drenge, Niels og Svend. 
Svend bor på Fyn. Niels bor i Køben-
havn med sin familie. Niels kommer 
ofte på ferie i det nordjyske, hvor han 
lejer sommerhus og besøger familie og 
venner. 

Andreas Kærgaard og Karen Marie 
Pedersen 1941

Andreas og Karens børn - Niels og SvendJens Børge Kærgaard
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I sidste nummer af Lokalbladet bragte 
vi en artikel om, at der endelig er kom-
met gang i salg og byggegrunde, samt 
nybyggeri på Tjørnager i Poulstrup.
Som omtalt i Lokalbladet nr. 1, 2018, 
er Majken Karlsen og Thomas Korte-
gaard i gang med, at bygge nyt hus 
på Tjørnager 10, og siden sidst har 
de allerede fået sig en nabo, da en 
anden ung mand, med hjælp fra Hus-
kompagniet, har godt gang i byggeriet 
af sit nye hus på Tjørnager 14.
Tjørnager stod ubebygget i 14 år
I 2003 udstykkede Hjørring kommune 
fem parcelhusgrunde i den østlige del 
af Poulstrup, hvor der blev et etableret 
nyt boligområde ved navn Tjørnager. 

Nu dobbelt så mange nybyggere på Tjørnager i Poulstrup
I 2017 blev de to første af de skønt 
beliggende byggegrunde (endelig) 
solgt, og dermed er der kun tre byg-
gegrunde tilbage.
Hussalget i Poulstrup fortsætter
Ud over nybyggeri af foreløbig to nye 
fl otte huse, er der fortsat rigtig godt 
gang i hussalget i Poulstrup, hvor der 
netop er solgt endnu et hus på Linda-
ger – og denne gang er det huset på 
Lindager 13, der er blevet solgt efter 
en liggetid på kun 34 dage. På Enga-
ger i Byagerkvarteret, er der desuden 
et hussalg, som forventeligt falder på 
plads her i skrivende stund, ligesom 
der er endnu et hussalg på vej på 
Nedre Byvej. I alle 

byer bør der i øvrigt altid være huse 
i udbud, så der er muligheder for nye 
tilfl yttere. I Poulstrup er der heldigvis 
stadig et sundt udvalg med en hånd-
fuld dejlige huse til salg, og til priser fra 
450.000 kr. til 2.295.000 kr.

Info om Tjørnagers sidste tre byg-
gegrunde:
På hjemmesiden www.nyudsigt.dk kan 
du fi nde Hjørring kommunes bygge-
grunde, og vælger du Poulstrup, kan 
du fi nde oplysninger om de sidste tre 
byggegrunde, der er til salg på Tjørna-
ger.  

Henrik Hansen

Niels Kærgaard

Thomas og Ingrid Kærgaard
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Min fremtid er i manegen.
Victor Høegh Abrahamsen er i dag 
16 år gammel, men han var ikke ret 
gammel da han besluttede, at han 
som voksen vil være cirkusartist, det 
er en ret så utraditionel vej, som sam-
tidig er lang og hård, men Victor el-
sker hvert et minut.
Allerede da Victor startede i Vrejlev 
Hæstrup skole i 2006, havde han en 

drøm om at blive artist i cirkus, den 
drøm tog fat da han bare var 4 år, da 
var han så heldig at blive inviteret i 
Cirkus af sin tante Lene Abrahamsen.
Cirkus Arena var kommet til Hjørring, 
Han havde allerede set de farvestrå-
lende plakater som hang i lygtepæle-
ne og hvor glædede han sig til: akro-
bater, klovne og alle de mange dyr. 
Det var en fantastisk oplevelse, han 
kan stadig huske hvordan hans hjerte 
bankede når et nyt nummer blev an-
nonceret, oplevelsen har aldrig slup-
pet Victor, så legen faldt tit på at lave 
cirkus i haven, hvor der igennem åre-
ne har stået mange forskellige udga-
ver af cirkustelte. 
Som 6. årig var Victor i cirkus Sum-
marum som er kendt fra fjernsynet, 
da de gæstede Århus, her købte han 
det første cirkussæt til at jonglere 
med, der var bolde, ringe, diablo, mv, 
men bolde har aldrig været mine ven-
ner, men at arbejde med diablo faldt 
mig ganske naturlig, jeg fandt noget 
jeg var god til og tænkte at det kunne 
blive til noget en dag, udtaler Victor.

Første gang i manegen
Efter 6. klasse kom Victor til 
Vrå skole, her kunne man godt 
forestille sig at ”teenageren” 
ville få andre drømme, men 
nej han holdt fast og da Cirkus 
Arena havde en sæson hvor 
man kunne få lov til at optræde 
en gang, slog han til, det blev 
til Victors første tur i en RIG-
TIG manege, han optrådte med 

diablo i Randers, det var stort, hans 
mor Britta husker det endnu, hun plejer 
at snakke ret så meget, men turen fra 
Hæstrup Mølleby til Randers foregik 
uden den store dialog, munden var tør 
og hun var spændt, men heldigvis gik 
det rigtig godt

Kontakt med cirkus Danne-
brog
Interessen for cirkus udviklede sig 
stille og roligt, han begyndte også at 
samle på cirkusprogrammer og er så 
heldig at have et program fra cirkus 
Schumann fra begyndelsen af det 19. 
århundrede. Victor er med i forskellige 
grupper af cirkusinteresserede men-
nesker, her igennem kom han i 2016, 
kun 14 år gammel, i kontakt med Cir-
kus Dannebrog, de havde brug for 
nogle friske unge mænd i et par dage, 
de 2 dage blev så til hele sommerfe-
rien, han skulle godt nok have været 
på ferie med sine forældre, men fami-
lien blev så enige om at afl yse ferien 
og i stedet fi k Victors far og mor (Finn 
Høegh og Britta Abrahamsen) også lov 
til at komme med Cirkus Dannebrog i 
4 dage, for som Britta og Finn siger, 

så kunne vi måske få en forståelse for 
”hvad det er, der er så fascinerende 
ved cirkus”, vi må sige at vi efter denne 
oplevelse, sagtens kan forstå Victor, 
sikke et fællesskab.
Victor blev passet godt på at cirkusdi-
rektøren og hustruen Gitte og Dennie 
Enoch, Victors campingvogn havde en 
fast plads lige bag Enochs vogn, så 
kunne han altid komme i kontakt med 
dem, hvis der skulle opstå noget som 
Victor var utryg ved, det gjorde der al-
drig, alle passede på hinanden og Vic-
tor har fået mange venner fra nær og 

Victor fra Hæstrup Mølleby

Første optræden i manegen i Randers, til 
en næsten udsolgt forestilling

Victor Høegh Abrahamsen

Katja Schumann under en forestilling på 
Cirkusgården i Vrensted

Victor sammen med klovnen Carlos lige 
efter de sammen havde været i manegen i 
Cirkus Dannebrog i 2017
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fjern. Victor hjalp med forskellige ting, 
især lyd og lysmanden hjalp han, men 
han var også klar hvis der var brug for 
en til at hjælpe med at sælge candy-

fl oss, i pausen jonglerede Victor med 
sin diablo, han var tit med klovnen 
Carlos De Jesus Peres i manegen, til 
stor sorg i cirkuskredsen døde han helt 
uventet i 2017. Victor fi k lov til at afslut-
te sæsonen på Bellahøj i København 
sammen med cirkus Dannebrog, rød 
løber og det hele, det var stort.

Ansat hos Cirkusgården 
Vrensted
En dag i februar 2017, ja helt præcis 
den 20. februar, tog Victor mod til sig 
og kontaktede Katja Schumann, som 
driver Cirkusgården, Vrenstedvej 287, 
9480 Løkken, sammen med Luff e 

Bøgh, om de mon kunne bruge ham 
på Cirkusgården, bare det at få lov til 
at snuse til savsmulden og være en 
del af cirkuslivet igen, ville være en 
oplevelse. Det kunne de og Katja og 
Luff e har lært Victor at man først skal 
kravle før man kan gå, så derfor tager 
han små skridt ad gangen og han ved 
at cirkus ikke kun er glitter og glamour, 
det er også hårdt arbejde, som Katja 
har lært ham: først skal dyrene passes 
og plejes, have mad og trænes med, 
før man har tid til sig selv. Han har 
også lært, at der skal trænes og træ-
nes for at dygtiggøre sig, så derfor kan 
man ofte se han stå i haven på Møl-
lemarken i Hæstrup Mølleby og træne 
uden dyr, mange har nok tænkt; HVAD 
LAVER DRENGEN DOG? 
Hans arbejde på Cirkusgården består 
i at muge ud, tømrerarbejde, passe 
billet- og kiosksalg og optræde i ma-
negen til forestillingerne, han ELSKER 
det og syntes at det bliver sjovere og 
sjovere. Victor har igennem sit arbejde 
på Cirkusgården været i kontakt med 
forskellige medier, i efteråret 2017 var 
han 24Nord-jyske og lige før påske var 
der en artikel om han i Familie Jour-
nalen.
Man kan igen i sæsonen 2018 møde 
Victor på Cirkusgården, hvor han, som 
han også gjorde i 2017, bor i sin fa-
milies campingvogn. Sæsonen starter 
midt i maj måned hvor der er forestil-
ling i weekenden, først i skoleferien 
bliver der opført 
forestilling hver dag, dog ikke mandag, 
for at se mere om
Cirkusgården og dens åbningstider 
kan man gå ind på deres facebook-
side; schumannløkken-cirkusgården.
De penge Victor tjente på Cirkusgår-
den i 2017, har han brugt til at købe 
en Belgier-hest, som dog pt. står hos 
Harry Dam i Lyngså, den træner han 
med, for som han siger det bliver en 
rigtig god cirkushest, dog er det også 
meningen at han vil til udstilling med 
den, på Hjørring dyrskue,
her i 2018. 
Desuden har han 2 geder som hedder 
Herman og Ludvig.

I praktik hos Cirkus Mascot
Victor har lige fået godkendt en uges 
praktikophold hos Cirkus Mascot, det 
ser han meget frem til og glæder sig. 
For Victor ved godt at det er sundt at 
se hvordan man kan gøre tingene på 

forskellige måder, men med samme 
resultat, at dyrene har det godt og pub-
likum bliver underholdt.

Det har ikke altid kun været 
cirkus
Nu kan man godt få den forestilling at 
Victors liv kun har været cirkus, men 
han har også været ret så aktiv i Har-
ken Idrætsforening, hvor han har gået 
til gymnastik, været gymnastikinstruk-
tør, med i klubfrivillig og mødt op for at 
hjælpe til diverse arrangementer, så 
som Danacup mv. Da der kom fl ygt-
ninge til byen, var han også en af de 
første til at byde dem på en gåtur sam-
men med Henny Madsen.
Her til sommer afslutter han et år på 
Ålestrup Naturefterskole, efter som-
merferien fortsætter han på EUC, først 
et halvt år i Hjørring, dernæst 2 ½ år 
i Frederikshavn, for at blive EVENT 
tekniker, for Victor har lovet sin far og 
mor at han først skal have en uddan-
nelse som han kan falde tilbage på, in-
den cirkuseventyret for alvor tager fart 
på og som han siger, det er nok også 
klogt nok.

Victor med diabloen, under en forestilling 
på Cirkusgården i Vrensted

Victor med belgieren Johanne, på vej ud 
for at træne.

Herman og Ludvig, sammen med de an-
dre geder på Cirkusgården i Vrensted

Udenfor Cirkus Mascots telt inden forestilling
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Jeg blev født i Hundelev 1933, hvor 
mine forældre drev et mindre land-
brug + de havde arbejde udenfor 
hjemmet.
Vi var 3 søskende, 2 piger og mig. 
Vi havde en god barndom, som dog 
blev præget af krigsperioden. 
Jeg gik i Hundelev skole i 7 år. Efter 
det fyldte 12 år bidrog vi børn med at 
tjene lidt til vores tøj.
Jeg blev konfi rmeret den 23. marts 
1947, og allerede den 1. april star-
tede jeg ved landbruget hvor jeg var 
i 1½år. Det var med værelse ude i 
stalden. 
Allerede som 16 årig mødte jeg Ruth 

som jeg levede sammen med i 42 år 
I 1948 startede jeg min læretid som 
tømrer, 4 år incl. ½ år på håndvær-
kerskole.
1952 efter afl agt svendeprøve, aftjen-
te jeg 4 – 5 måneder ved militæret i 
Thisted
Derefter var jeg indstillet på, at star-
te min fremtid som tømrersvend og 
startede min egen virksomhed i Har-
ken, Det var i 1953 og jeg var kun 
20 år gammel. Firmaet fi k navnet 
”Tømrermester Henning Pedersen, 
Harken”. Jeg lejede et lille værksted 
samt et lille tagværelse, incl. kost til 
en månedlig pris på 30 kr.Jeg havde 
næringsbrev, men ingen telefon. Fik 
hurtigt folk i arbejde og jeg købte en 
gammel bil.
1954 var året jeg blev gift med Ruth, 
og vi startede vores samliv i en lille 

Henning Pedersen 
I forbindelse med at Henning Pedersen i 
år fylder 85 år, bringer vi her et portræt at 
iværksætteren Henning Pedersen

taglejlighed, og Ruths brødre syntes vi 
boede alt for småt.
Samme år købte vi huset på Ålborgvej 
576, det viste sig at være en god be-
slutning.
Vi fi k 3 dejlige børn, Carsten, Jytte og 
Søren.
De første 15 – 20 år arbejdede jeg 
udelukkende som egnens lokale tøm-
rermester.
1965 startede jeg opførelsen af 5 stk. 
rækkehuse til udlejning og en veksel til 
ca. 150 boliger.
I 1969 købte jeg det første jordstykke i 
Harken, som blev udstykket i 5 parcel 
husgrunde. Det blev skelsættende, for 
det blev starten på fremtidige opkøb 
og udstykninger. På den ene af grun-
dene opførte vi prototypen til vores ty-
pehuse.

1970 starter typehusproduktionen, 
som blev en stor succes.
1972 køber vi ”Lille Lundegård” af tidli-
gere borgmester Langthjem.
Vi boede på ”Lille Lundegård” i ca. 1 år.
I 1973 købte vi Øster Harken og drev  
fritidslandbrug i 30 år.
Ejerskabet i fi rmaet ændres til A/S og 
alle aktier ejes da af Ruth og mig.
1978 kunne vi fejre 25 års jubilæum. 
Vi fi k samme år Hjørring Kommunes 
Katrinenål.
1979 starter Søren som tømrerlærling 
i fi rmaet.
1980  opfører vi kommunens første an-
delsboligprojekt i Tårs
1981/1982 blev vi underleverandør til 
3 mobile tekniske skoler til Saudi Ara-
bien.
I 1985 begynder vi et generationsskif-
te, idet vi køber børnene ud af fi rmaet 

Vi stifter HP fonden, som blev 50 % 
ejer af virksomheden. 6 ledende med-
arbejdere incl. Søren fi k hver en eje-
randel på 5 %.
I 1988 købte Erik Lytzen og jeg ”Mon-
roegrunden” af Hjørring kommune og 
vi startede Hjørring Erhvervspark.
1990: Vi åbner salgskontor i Ålborg
1991: VI køber os ind i Hirtshals Tøm-
rer og Snedkerforretning med en eje-
randel på 76 %.
Samme år får vi tildelt Dansk Arbejdes 
Initiativ Diplom.
Samme år afgår min kone gennem 37 
år ved døden, en stor sorg i familien.
Allerede i 1992, måtte jeg erkende at 
det ikke er godt for mennesket at være 
alene. Jeg møder Else, som jeg indtil 
nu har haft 27 lykkelige år sammen 
med.
1993: Dronning Margrethe er så venlig 
at tildele mig Ridderkorset.
Samme år starter vi vores første ud-
landseventyr, vi bygger 70 boliger i 
Sverige samt 120 boliger i Berlin.
1994: Vi tildeles UNI Banks erhvervs-
lederpris
Samme år bliver Else og jeg gift. Vi har 
3 børn hver og tilsammen 12 børne-
børn.
1995: Vi opfører Bispecenteret, efter at 
have opkøbt de gamle nedslidte ejen-
domme i bunden af Østergade. ( det 
blev skelsættende for fi rmaet )
1996, Vi får tildelt Nordjyllands Er-
hvervslederpris
I 1998 gennemfører vi et generations-
skifte. Søren overtager ledelsen og 
bliver administrerende direktør, med 
en professionel bestyrelse. Desværre 

Henning Pedersen ved start af fi rmaet i 1953
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måtte entreprenørdelen afhændes i 
2012 på grund af fi nanskrisen.
I 1998 får vi tildelt Hjørring Erhvervs-
råds erhvervslederpris
I 1999 opkøber vi arealerne ved 
”Kvægtorvet”, hvor Hjørring kreatur-
slagteri og Åge Holts gl. grovvarehan-
del incl. siloanlæg var beliggende.
Der opføres 29 boliger, en biograf, en 
Fakta og en Lidl. Siloen ombygges til 
kontorer til bl.a. Hjørring Erhvervsråd 
+ iværksætterfaciliteter m.m. Områ-
det afsluttes med 2 kontorbygningertil 
Arbejdsformidlingen og Hjørring kom-
mune.
2002: Vi sælger ”Lille Lundegård” til 
min ældste søn Carsten.
Samme år sælger vi også Øster Har-
ken, som jeg har ejet i 30 år.
I 2003 fl ytter Else og jeg ind i ejendom-
men Springvandspladsen 1.3 sal. Der 
har vi nu boet i 15 år, og nyder hver-
dagen samt nyder når vi tager en tur i 
sommerhuset i Tornby.

Hvad får jeg tiden til at gå 
med?
Jeg er fortsat formand for HP grup-
pen, og har et par bestyrelsesposter 
udenfor huset.  I mit ejendomsselskab 
er jeg direktør og formand for bestyrel-
sen. Selskabet ejer og administrerer 
150 lejemål, vi er 4 heltidsansatte.

Mine 3 børn.
Carsten ejer og driver ”Lille Lunde-
gård” og arbejder som smedesvend

Jytte er forretningsfører i HP bolig
Søren har et mindre projektfi rma,  SP 
Projekt, med kontor i Harken.
Ellers går tiden med at spille golf ca. 2 
gange om ugen. Vi spiller bridge hver 
tirsdag eftermiddag i vinterhalvåret.
Vi er 3 mand der hver mandag og 
torsdag går i motionscenteret. Jeg har 
forlænget weekend, dvs. jeg holder fri 
fredag, lørdag og søndag. Ergo er min 
reelle arbejdsuge 3 – 4 dage om ugen.
Else og jeg rejser en del, men om som-
meren bor vi et par måneder i Tornby.
Der er ofte nogle der spørger hvornår 
jeg går på pension. Dette er ???

Slutteligt vil jeg give et billede af vores 
virksomhed i dag.
Ejendomsselskabet Henning Peder-
sen: i daglig tale HP bolig, som jeg ejer 
og er direktør for, som i dag har 150 
boliger til udlejning, vi er 4 ansatte, 
med min datter som daglig leder af 
kontoret / udlejning / bogholderi.
HP gruppen: Ejes af mit ejerdrevne 
selskab og drives i dag som et ejen-
domsselskab  med Krone Vinduer som 
hovedlejer + 9 mindre erhvervsvirk-
somheder, bl.a. HP bolig og SP Pro-
jekt.

Henning Pedersen

Asylcenter Gunderuplund
Efter planen skal Gunderuplund lukke ned fra 1. juni 2018. Trods bekymrin-
ger har der ikke været de store problemer for naboerne. Centeret har lyttet 
til alle klager.
For os der har været blandt fl ygtningene, har det været en god oplevelse.
Tirsdagspigerne har brugt mange timer sammen med fl ygtningene i de 3 år 
der er gået.
De naboer der har ønsket hjælp, har fået hjælp af fl ygtningene. Bl.a. male-

arbejde, Harken 
UGF, Harken 
Fælled samt 
nogle private.
Mange af de 
fl ygtninge som 
ikke længere er 
i Danmark, har 
vi stadig kontakt 
med.

Henny Madsen

Ejendomsselskabet Henning Pedersen, Harken A/S - i daglig tale HPbolig.
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Foråret er her og det lokker mo-
torcykelfolket på vejene igen. Hos 
Poulstrups motorcykelklub Kloster 
MC var der sæsonstart lørdag den 
14. april kl. 11, hvor turen traditionen 
tro gik til Lønstrup. Tilbage i Poulstrup 
igen ventede der varm suppe i det 
hyggelige klubhus på Skovager. Klo-
ster MC tilbyder i år gratis medlem-
skab til alle, der har lyst til, at være 
medlem . Kloster MC har et rigtig hyg-
geligt klubhus for enden af Skovager i 

Poulstrup. På denne naturskønne plet 
midt i byen, hygger klubbers medlem-
mer sig med forskellige klubaktiviteter 
og arrangementer. Det kan være dyrt 
at være medlem af en mc klub, men 
som sagt tilbyder Kloster MC gratis 
medlemskab til den hyggelige mc 
klub med eget klubhus.
Fordele ved at melde sig ind i Kloster 
MC
Når folk hører ordet ’motorcykelklub’, 
er det ofte associationer til rockermil-
jøet, rygmærker og læder, som dukker 
op. Dog er det langt fra virkeligheden 
i Kloster MC. Her er det nemlig ople-
velser, fællesskab og socialt samvær, 
som står øverst på listen. Om man er 
ung eller gammel, mand eller kvinde, 
nybegynder eller erfaren motorcyklist 
betyder ikke noget, som medlem af 
Kloster MC, hvor man får adgang til 
klubhus, hyggeligt samvær og kaff e. 
Klubben arrangerer jævnligt fælles-
ture/weekendture, og har faste dage 
i ugen, hvor de der har lyst, tager en 
hyggelig fællestur på motorcyklerne i 
området. Derudover arrangeres der 
ofte længere ture i weekender og fe-
rier, hvor man kommer rundt omkring 
i Danmarks byer og naturlandskaber. 
Ofte bygger disse ture på oplevelser 
af fantastiske, naturområder og histo-

MC-klub i Poulstrup tilbyder gratis medlemskab

riske seværdigheder. Hos Kloster MC 
skal interesserede mc folk blot møde 
op, og lade sig registrere som medlem, 
og det eneste krav er at man har gyl-
digt mc kørekort og en mc, men klub-
ben har selvfølgelig også plads til dem, 
der sidder bag på motorcyklerne.  Se 
mere på www.kloster-mc.dk og mød 
op på klubaftener, hvor du kan se klub-
huset og få en snak om klubben, samt 
det gratis medlemskab. 

Kloster MC viser gerne deres motorcykler frem

Fra en af klubbens fællestur i det nordjyske
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Traditionen tro er der festuge i 
Poulstrup i uge 34. Hele ugen vil der 
være aktiviteter for byens borgere, og 
som tidligere år vil der være et arran-
gement fredag aften  Vi har drøftet mu-
ligheden for at gøre en ekstra indsats 
i forhold til denne aften, da vi synes at 
der er så mange spændende forenin-
ger i byen der kunne være en del af 
sådan et arrangement. I den forbindel-
se vil vi gerne lave en aften hvor alle 
byens foreninger og erhvervsdrivende 
har mulighed for at vise hvem de er, 
og hvad de kan tilbyde. En rigtig open-
by-night, med spisning, aktiviteter og 
socialt samvær (og forhåbentlig nye 
medlemmer til jeres foreninger).
Eftermiddag og aften bliver en sko-
ledag for eleverne på skolen, og da 
forældre og bedsteforældre ligeledes 
bliver inviterede, forventer vi at der 
som minimum kommer 4-500 men-
nesker. Det er med andre ord en rig-
tig god lejlighed til at præsentere de 
mange spændende foreninger der er i 
Poulstrup og omegn. 
Derfor vil vi gerne invitere jer alle til 
at deltage i ”Poulstrup by Night” fre-
dag d. 24/8 kl. 17-21. Arrangementet 
bliver som udgangspunkt afholdt i et 
samarbejde mellem Poulstrup Friskole 
& Børnehus og PV81, og derfor vil de 
fl este aktiviteter fi nde sted på skolens 
og hallens område. Den nærmere 
planlægning bliver lavet når vi ved hvor 
mange af jer der ønsker at deltage, og 
hvad I ønsker at bidrage med.
Vi håber rigtig mange af jer ønsker at 
deltage. Vi synes selv vi har en mas-
se gode ideer til denne aften, så hvis 
nogle af jer er i tvivl om hvad I kan bi-
drage med, må I endelig sige til. Så vil 
vi meget gerne være behjælpelige med 
ideer og sparring.
Af hensyn til den videre planlægning, 
vil vi meget gerne, og senest d. 18/6, 
have en tilbagemelding på info@
poulstrupfri.net om I ønsker at deltage. 
Vi glæder os til at høre fra jer.

Med venlig hilsen
Kristian Bertelsen, Poulstrup Friskole & 

Børnehus 
Henrik Smith og Trine Bæk Mortensen, 

PV81 
Jens-Ole Frederiksen, Multinetværket

Poulstrup festuge i uge 34

Det sker i festugen
Byvandring, tur på klosterruten med en overraskelse, cykeltur evt. på 
tandem, mountainbiketur, kæmpe fodboldturnering, fredags- konkur-
rencer, pølsebar, festaften, Midnatsgudstjeneste, fælles morgenkaff e, 
åben hus i Lokalhistorisk arkiv, cykelsponsorløb..... der kommer til at 
ske ting og sager.
Der kommer meget mere endnu - gør jer klar….. nærmere program 
kommer senere, så hold øje med postkassen, facebook, Poulstrup.net 
mm
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Referat fra Multinetvær-
kets årsmøde
Den 13. marts blev der afholdt års-
møde i Multinetværket med tilknyttede 
focusgrupper. Vi bringer her et referat 
fra mødet.
Formand Jens Ole Frederiksen bød 
velkommen og Preben Kjærsgaard 
blev valgt til dirigent.
Formandens beretning: Jens Ole 
kunne fortælle om et meget stille år. 
Han har været til 2 møder i Landsbyfo-
rum. Dorthe er stoppet som sekretær, 
og Betina har også valgt at træde ud 
af styregruppen, så der er ikke mange 
tilbage, ja den er stort set ikke eksiste-
rende p.t. på grund af den manglende 
interesse. Jens Ole vil helst undgå for-
mandsposten, men vil fortsætte, hvis 
ikke andre fi ndes. Han fortalte at det er 
svært at få folk med, men måske kan 
indkaldelse til et borgermøde få folk til 
at komme. Borgermødet skal indehol-
de et punkt om Multinetværkets fremtid 
og byen generelt. Ingen har benyttet 
muligheden for at bruge Multinetvær-
ket til nye initiativer.
Herefter en løs snak om interessen fra 
de oprindelige grupper under Multinet-
værket.
Beretning fra grupperne:
Klosterruten: Per Hansen fra Kloster-
ruten fortalte at der i 2017 blev indkøbt 
en ny plæneklipper SparNord fonden 
gav 15000 og menighedsrådet gav 
5000 kr. til indkøb. Preben Kjærsgaard 

er medhjælper på vedligeholdelsen af 
Klosterruten. De har begge arbejdet 
med at gøre området ved Stryget bed-
re. Der er også etableret borde bænke 
i området, her har PST været sponsor 
med bolte, beslag m.m. Der er behov 
for indkøb af mere fl is i 2018. Staten er 
p.t. ved at udbedre en gydeplads ved 
Stryget, det er gået lidt ud over stien, 
derfor er der behov for mere fl is. Per 
vil kontakte kommunen og høre om de 
kan være behjælpelig med materialer. 
Poulstrup.net: Inger Hansen kunne 
berette at siden kører stille og roligt, 
uden mange nyheder, da andre medier 
(bl.a. Facebook) ofte er hurtigere, men 
til gengæld fi ndes mange informa-
tioner om vores område på poulstrup.
net ligesom alle Lokalblade fi ndes på 
hjemmesiden
Lokalbladet: Inger Hansen kunne 
fortælle at bladet kører stabilt, de for-
skellige foreninger m.fl . er fl inke til at 
sende indlæg. 
Regnskab for Multinetværket:
Regnskab for 2017 udviser et over-
skud på kr. 4,00 - Godkendt.
Regnskaber for grupperne:
Regnskab for Klosterruten: Udviser en 
egenkapital på 1.356,73, som er inde-
stående i pengeinstitut. Godkendt.
Regnskab for Kulturgruppen: Ingen 
aktiviteter 0,00 Regnskab godkendt.
Regnskab for Lokalbladet: Udviser et 
overskud på kr. 3.265,00 Regnskab 
godkendt.

Regnskab for Poulstrup.net Udviser 
et overskud på 3.687,00 Regnskab 
godkendt
Valg af formand, næstformand, 
sekretær:
Jens Ole Frederiksen blev valgt til for-
mand for Multinetværket
Preben Kjærsgaard blev valgt som 
næstformand for Multinetværket
Inger Hansen blev valgt til sekretær for 
Multinetværket
Peter Worm blev på årsmødet i 2017 
valgt som kasserer for Multinetværket
Bente Worm blev valgt som revisor for 
Multinetværket
De oprindeligt nævnte grupper under 
Multinetværket kontaktes snarest for 
at høre hvilken interesse de har i Mul-
tinetværket – og om de evt. vil tage 
mere del i Multinetværket. 
Det blev også besluttet at vedtægterne 
i Multinetværket bør gennemgås og 
revideres, da de ikke er tidssvarende.

Vi bringer hermed Lokalbladets regnskab for 2017,  
som det blev fremlagt på Multinetværkets årsmø-
de.
Som det ses, har vi i 2017 stadig overskud takket 
være vore støtter, frivillige bidrag og ikke mindst 
vore annoncører og foreningsbidrag. 
Vi håber dog stadig at lidt fl ere husstande vil ind-
betale et frivilligt bidrag til bladets konto i Spare-
kassen Vendssyssel, så vi har mulighed for at lave 
bladet med endnu fl ere  sider - der er stof nok.
Dette nummer er udvidet med 4 sider, og det er 
kun muligt takket være overskuddet fra tidligere år.
Med venlig hilsen
Redaktionen bag 

Lokalbladet for Vrejlev og Hæstrup Sogne

Indtægter

Annoncører 51.610

Private frivillige indbetalinger 24.635

Abonnenter   8.500

Foreninger  7.920

Menighedsrådet/kirkeblad 30.000

Renteindtægt 0

Indtægter ialt 122.665

Udgifter

Trykning af blade 96.181

Distribution, omdeling og porto 18.593

Kontorudgifter   2.076

Diverse 2.550

Udgifter ialt 119.400

Resultat 3.265

Lokalbladets regnskab for 2017
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Onsdag d. 22. august 2018 holder Lo-
kalhistorisk Forening byvandring i Hæ-
strup med Bjarne Jensen som guide. 
Bjarne er født og har boet i Hæstrup det 
meste af sit liv så han ved en masse 
om byen og dens historie og de huse 
der er i byen.
Vi starter fra Poulstrup Friskole og Bør-
nehus kl. 19, og turen starter fra kirken 
i Hæstrup kl. ca. 19.15. Vi fylder bilerne 
op ved skolen så de der ikke har køre-
lejlighed også kan komme med.
Foreningen er vært ved en forfriskning 
når vi slutter ved 21. tiden. Alle er vel-
komne til at deltage. 

Byvandring i Hæstrup

Lokalhistorisk Forening arrangerer 
først på sommeren sammen med 
Indre Mission i Poulstrup en tur til 
Frederikshavn, hvor vi skal besøge 
Bangsbo Fortet og Bangsbo Parken 
og museet. Det endelige program 
bekendtgøres senere. På denne tur 
er alle også velkommen til at deltage

Hæstrup skole 1934

Hæstrupgård set fra haven

J.A.R. Jensen har ikke længere nogen station

Oddingen set fra sydøst

Hæstrup VVS 1978 Hæstrupvej 114

Vadet, Teglmarken 25 Hæstrup by, set fra syd

Hygge på centralen i Hæstrup
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Lørdag d. 14. april var første åbnings-
dag hos JM Festtøj, Hovedgaden 32 i 
Poulstrup, hvor Jette Jensen fremover 
sælger fl otte brudekjoler, fest- og gal-
lakjoler, samt tilbehør som sko, tasker 
og tørklæder. Der er kjoler i alle stør-
relser og priserne er yderst konkurren-
cedygtige. 
Lørdag bød på åbent hus, hvor fl aget 
var hejst og den røde løber var rullet 
ud, for de mange interesserede, der 
kom og kiggede på de mange fl otte 
brudekjoler og festtøj, der blev fl ot 
præsenteret i den totalmoderniserede 
butik. På p-pladsen var der opstillet 
et stort festtelt, hvor Jettes mand Per, 
bød de mange gæster på kager, små-
kager, chokolade, kaff e og sodavand. 

JM Festtøj har åbnet ny fl ot butik i Poulstrup 

Butikken har åbent efter aftale – og det 

foregår ved at man sender Jette en sms 

til 23 81 30 89, hvorefter man aftaler et 

tidspunkt for åbning af butikken.

Man kan også skrive til Jette via JM Fest-

tøjs facebookside og aftale nærmere.

Jette vil i øvrigt gerne takke for de mange 

besøg på åbningsdagen, samt de mange 

fl otte gaver. 
Følg med på Facebook: JM Festtøj

Den gamle købmandsbutik har fået nyt inventar

Jette Jensen byder velkommen i den nye butik
Et udsnit af de mange brudekjoler

Den røde løber var rullet ud til åbningen af JM Festtøj
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AARUP AUTO
Hella Service Partner

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

Denne annonceplads er ledig -

kontakt Per Hansen

26 56 83 25

og den kan blive din

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

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

Kontakt Grethe Thomsen 98 98 82 87 
for udlevering af nøglechip

HARKEN PRIVATE DAGPLEJE
V/JETTE STEFFENSEN, GULDAGERVEJ 89

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

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

Følg os på www.facebook.com/harkenprivatedagpleje

DET LOKALE ARKITEKTFIRMA - UDFØRER ALT ARKITEKTRÅDGIVNING INDENFOR BYGGERI

ARKITEKTFIRMAET HOVALDT - BASTHOLM MØLLEVEJ 115 - 9760 VRÅ - T: 98 92 50 10 - W: WWW.HOVALDT.COM - M: HOVALDT@HOVALDT.COM
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Lynet tilbyder alle former for rengøring,blandt andet 
sommerhusrengøring, hovedrengøring, samt 

almindelige rengøringsopgaver.
Uforpligtende tilbud gives gerne på

tlf. 60 77 86 14
Mette Mikkelsen 

Se mere på 
www.lynet.nu

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

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

• VVS OG BAD

• NATURGASANLÆG

• STOKERANLÆG

• SOLVARME

• BLIKARBEJDE

• VARMEPUMPER

• ENERGIOPTIMERING

Vi udfører både store og små  

opgaver for private og erhverv.

Vi står til rådighed for vore kunder 

med rådgivning og gode ideer.

Hedevej 30 · Hjørring · Tlf. 98 92 15 04

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

Hold festen i

Poulstrup 
Forsamlingshus
Kontakt 2311 6549



  Lokalbladet 45

Vrejlev Hæstrup hallen
Lej hallens  cafeteria til din næste fest - 

fødselsdag - børnefødselsdag

Kontakt 
Marianne Stokbro for aftale 

om leje tlf 98 98 81 07

Oliefyr - kedler - olietanke  
varmekanoner - varmeanlæg  

fastbrændsel - reparation

Harken Varmeservice ApS er din 
lokale oliefyrsmontør til bolig og erhverv

Edithsvej 7
9800 Hjørring

Tlf. 23 35 82 60

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

Uforbindende tilbud 
gives gerne

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

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

www.pst-poulstrup.dk

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

mail: info@euro-plast.dk

Mangler du hjælp til bogføringen?

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

• Nybygninger
• Landbrug
• Industri
• EDB
• PLC

Denne annonceplads er ledig -

kontakt Per Hansen

26 56 83 25

og den kan blive din

KØB OG SALG

AF FAST EJENDOM

Bispensgade 115 - 9800 Hjørring
Telefon 98 92 48 66
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John K Esben Kirsten Helle Søren John

Vi tager hånd om

dig og dine kære

TILLID

GENNEM

30 ÅR

Frederikshavnsvej 58 · 9800 Hjørring

Telefon 98 90 15 11

www.baggesen.dk · Døgnvagt

Nyere brugte biler
Se bilerne på

www.poulstrupauto.dk

Gammel Rønnebjergvej 8
Poulstrup
9760 Vrå

Import
Plastvinduer og døre

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

Kvalitet til lavpris med garanti

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

www.verasvine.dk

Charles Lindberghs Vej 9 · 9430 Vadum

www.vestergaards.com · Tlf. 98 92 05 00

Vi har format til 

dine tryksager

ØRUM SMEDEN

Vrejlev Klostervej 310
9830 Tårs

Tlf 98 98 82 32

Landbrugsmaskiner
din forespørgsel er vores udfordring

v/Sonja Larsen

Engager 1 - Poulstrup

Tlf. 98 98 85 22

Onsdag lukket
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Svenstrupvej 131 9760 Vrå

Tlf. 28 30 80 72

Tilbygning - Nybygning - Ombygning
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Vrå Optik Aps
v/Nina Malkin

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

mail@vraaoptik.dk
www.vraaoptik.dk

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

www.vraa-maskinstation.dk

Et godt sted til land og by

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
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Lokalbladets vejviser

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

  

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

Foreningsstof

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

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

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

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

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

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

Tryk: 
Vestergaards Bogtrykkeri, Vrå
Oplag: 1200 eksemplarer

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

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

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

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

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

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

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

Skole og daginstitutioner:
Poulstrup Friskole og Børnehus Poulstrup Skolevej 3, 97  ......................................71 99 71 03
Skoleledelse: Skoleleder Kristian Bertelsen.................................71 99 71 03
  Afdelingsleder Børnehuset Karen Risborg.............71 99 71 03
Bestyrelsen: Formand Lasse Ø. Nielsen....................................21 15 07 65
Medlemmer: Steff an Kildahl, Thomas Andersen, Per Birkbak
  Helene Rømer, Tomy Rømer, Jesper Thomsen
Støtteforeningen f. Friskolen: Formand Thomas Kortegaard................................

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

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

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

Kirkerne

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

Foreninger - Formænd

Børnenes Jord                    Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 14, 9760 Vrå  .............40 86 88 78
Støttefor. for skolen            Thomas Kortegaard.........................................................
HarkenUGF                        Flemming Jensen -  fje@eucnord.dk  ..................................52 99 84 34
Lokalhistorisk Forening      Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå.98 98 60 63
Poulstrup Borgerforening   Per Christensen, Gønderupgårdsvej 205, 9760 Vrå ............98 98 68 24
Poulstrup Rideklub             Martin Jensen.......................................................................20 45 47 02
KFUM Spejderne                May Britt Vinther, Hovedgaden 12, 9760 Vrå ......................28 70 87 17
Kloster MC                          Finn Pedersen v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk    ..............20 31 18 53
Sport 81                              Henrik Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå   .......................  71 75 56 99
PV Sommercamp               Karina Mølgaard Frost, Tollestrupvej 195, 9760 Vrå    ........40 43 84 88
Støttef. for Aktivitetshuset  Tove Mortensen, Lindager 18, 9760 Vrå  ...........................  98 98 82 71
Vrejlev-Hæstrup JagtforeningLeo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå......40 11 22 31
Vrejlev Hæstrup Hallen:     Karina Mølgaard Frost, Tollestrupvej 195, 9760 Vrå.............40 43 84 88
Vrå MC                               Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19, 9760 Vrå............22 55 07 46

Haller og mødelokaler

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

Tid og sted:
Lokalhistorisk arkiv:

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

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

Aktivitetshuset:
   Åbent:Tirsdage11.30-16.00   

 Torsdage 8.30-16.00
 Fredage 8.30-13.00  

Se aktivitetskalender på
www.poulstrup.net

Fodterapeut:
Bestil tid på      tlf. 98988011

Sparekassen Vendsyssel:
Østergade 15, 9760 Vrå

Tlf. 82229000
Mandag  - fredag 10.00-16.00

 Torsdag 10.00-17.30

Web-guide:
Sport81:

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

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

www.poulstrup.net
Poulstrup Friskole 

og Børnehus:
www.poulstrupfri.net

Tårs skole::
www.taarsskolecenter.dk

Mail-adresser
Sognepræsten:

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

Menighedsrådet:
ge@bbnpost.dk

Lokalbladet:
lokalbladet9760@gmail.com

Poulstrup.net:
poulstrup.net@gmail.com

Ugeaviserne: 
poulstrup@live.dk

Skolen:
info@poulstrupfri.net

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

Sparekassen Vendsyssel:

vraa@sparv.dk.




