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Julefrokost
Vrejlev Hæstrup Hallen
16. november 2019
18.30- 02.00

Fra redaktionen
Lokalbladet nr. 3 - 2019 er ude nu - På trods af sommerferie og manglende stof fra vores institutioner, er det lykkedes at fylde 52 sider med lokalt stof Der er masser af nyt
og gammelt stof, som vi håber du vil nyde.
Husk - vi samler alt materiale, både tekst og fotos, via vores mailadresse, og det fungerer ﬁnt, så tak for det.
Håndskrevet materiale kan altid aﬂeveres i postkassen
eller på kontoret ved Sognehuset, Vrejlev Kirkevænge 1,
9760 Vrå. Husk at sætte navn og telefonnummer på, så vi
kan kontakte dig hvis vi har spørgsmål.
Alle indlæg til Lokalbladet sendes til denne mailadresse:

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

Bidrag til Lokalbladet
I årets første nummer af Lokalbladet havde vi vedlagt et
girokort, som mange allerede har valgt at bruge til et bidrag.
Mange tak for det. Bidrag modtages med stor tak hele året.
Du er også velkommen til at lave en overførsel til vores
bankkonto i Sparekassen Vendsyssel
Vi håber at modtage mindst 150,- pr. husstand som et årligt
bidrag til de 4 numre der udkommer, men man må meget
gerne betale mere.
Støt op om Lokalbladet og giv dit bidrag - kan overføres til
Sparekassen Vendsyssel
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Forsidebilledet: ”Kun for mænd” - gruppen ﬁk en rigtig god udﬂugt til Kalumgården på turen i juni

Julefrokost i Vrejlev Hæstrup hallen
Lørdag den 16. november 2019
kl. 18.30 - 02.00
Køb af billetter kan kun ske ved personligt fremmøde 23. september
Der uddeles numre til de personer der står i kø, og man skal oplyse det
antal billetter, man ønsker.
Mød op i god tid, så du kan sikre dig adgang til en festlig aften.
Evt. overskydende billetter kan købes ved henvendelse til Marianne og
Kim Stokbro
tlf. 98 98 81 07 efter den 23. september
Musik:

Billetsalget til årets julefrokost foregår mandag den 23. september
kl. 19.00 i hallen
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Nyt fra Aktivitetscenteret

Banko
Tirsdag den 30. april var der banko
i Aktivitetscenteret, og der var som
sædvanlig ﬁne gevinster. Trods det
gode vejr, deltog 25 medlemmer i spillet.

Spis sammen
Tirsdag den 14. maj var der ”Spis-sammen” Menuen bestod af kogt hamburgryg, grønsager og ﬂødekartoﬂer, og
is til dessert. Det kunne få folk ud af
stuerne, en rigtig hyggelig aften.

Der hygges med god mad til ”Spis sammen”

Sommerafslutning
Fredag den 28. juni havde vi afslutning. I stedet for grill, havde vi bestilt
helstegt pattegris med tilbehør. Det
faldt i god jord. En rigtig god eftermiddag, hvor snakken gik lystigt, og vi ﬁk
sunget en masse. Det blev en rigtig
god afslutning på første halvår 2019.

Sommerafslutning med dejlig mad

Der spilles også kort i Aktivitetscenteret
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Spis sammen

Kør selv tur
Onsdag den 12. juni havde vi en ”kør-selv-tur” til Sæby
Miniby. Trods regnvejr hele vejen til Sæby, var det ﬁnt
vejr da vi ankom. En rigtig hyggelig eftermiddag med
rundvisning i minibyen, hvor vi nød vores medbragte kaffe og kage. Derefter kørte vi ned til havnen og så Fruen
ved havet”. Vi sluttede af på Øksnebjerg, og videre ud på
de små veje hemad.

Billeder fra en dejlig tur til Sæby og omegn
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Thomas Knudsen - en kvægkonge
af Erik Jess

På Lokalhistorisk Arkiv modtager vi
ind imellem historier fra Vrejlev og
Hæstrup Sogne. Efterfølgende historie har vi modtaget i vinterens løb. Vi
er altid glade for historier der kan fortælle om livet i fortiden.
Thomas Knudsen var engang en rig
mand. Han var kvægkonge i Vendsyssel. Han købte stude op fra hele Vendsyssel og drev dem til Hamborg og
Kiel. Hans far havde gjort det samme
og sandsynligvis hans far det samme
før ham. Der gik mange historien om
ham bl.a. følgende historie.
Som dreng i 14 – 15 års alderen havde Thomas Thomsen været med sin
bedstefar Thomas Knudsen (Th.K.)
på en tur til Hamborg med en drift stude. Tæt ved grænsen skulle de passere gennem en skov. Lige på sydsiden af skoven var en kro, hvor den
gamle Th.K. ofte tidligere standsede
om natten. På dette tidspunkt blev de
andre hjælpere, drivere, sendt videre,
og gamle Th.K. med sin pengepose
og drengen standsede ved kroen,
begge indstillet på at overnatte der.
Da gamle Th.K. ville se til hestene, gik
han uset ud i laden. Han hørte lidt af
en samtale mellem kroværten og en
anden mand. Det han hørte ﬁk ham
til at snige sig til det mørkeste hjørne
i laden, og holde sig fuldstændig i ro
så længe, de to mænd var i laden. Det
han hørte var ikke mindre end planlægning af et overfald på ham selv og
drengen! Den slags var ikke så usædvanligt på den tid, men Th.K. havde altid været i stand til at undgå overfald,
og han havde altid følt sig sikker på
denne kro indtil nu. Nu vidste han at
sikkerhed var noget der hørte fortiden
til. Hvad kunne han gøre? Der var kun
ham, en gammel mand og en uerfaren
dreng. Hans hjerne arbejdede hårdt
og hurtigt. Endelig vidste han hvad
han skulle gøre. Drengen ventede
udenfor kroen, de gik ind sammen,
kroværten var allerede på plads bag
bardisken. Han spurgte dem, hvad de
ønskede, Th.T. sagde de var trætte og
sultne og ville spise hvad kroen var i
stand til at servere. Det var sent for aftensmad og kroværten begyndte selv
at servere.
Th.K. begyndte at fortælle drengen at
det var bedre at han tog afsted lige så
6

Lokalbladet

Immervad bro, endnu en af de smukke stensatte broer på Hærvejen

snart de havde fået aftensmad. ”Så
er du sikkert i stand til at nå de andre
nord for skoven”. ” Jeg troede vi begge skulle sove her i nat? ” Drengen
var forvirret. ”Ja, det var også meningen, men jeg føler mig ikke godt
tilpas og er måske ikke i stand til at
fortsætte rideturen i morgen, så du
må hellere fortsætte nu, hvor du har
chance for at få selskab. Hvis du ikke
kommer hjem til den ventede tid, ved
du jo at din mor vil blive ængstelig”.
Drengen indvendte ”Mor er ikke en
stor Pyllermor, hun vil tro, hvis vi ikke

dukker op i dag, vil vi komme i morgen, og hvad med dig bedstefar, hvis
du bliver syg? ” ” Å tænk ikke på mig,
mine gamle venner her vil tage sig af
mig” sagde Th.K. og vendte sig mod
kroværten ” Er det ikke rigtigt? ” ”Så
sandt så sandt”, sagde kroværten.
”Nu skal du gøre som jeg har sagt
dig, ” sagde den gamle mand. ” Når
vi har spist aftensmad, går jeg med
dig ud og hjælper dig med at sadle
op igen”. Da de kom ud til hestene
trak Th.K. nogle gamle strømper på
hovene af sin hest og løsnede rebet,

Povls bro, Hærvejen eller Studevejen, her har man ﬂotte og idylliske broer over de
mange åer, der skulle passeres på vejen fra Nordjylland til Hamborg

så det kun krævede et lille ryk i rebet,
når han ønskede at rejse. Derefter
tog han en pose fra inderlommen og
lagde den i saddeltasken på drengens hest, hvorpå de førte hesten
ud. Drengen prøvede at stille nogle
spørgsmål, men blev standset. Nu
fulgte Th.K. drengen ud til vejen, hvor
han med lav stemme bad ham vente
et bestemt sted, og hvis jeg ikke er
der ved solopgang, skal du ride som
om fanden var i hælene på dig”. (Der
var ingen chance for selskab med
de andre, det var kun ”vinduespynt”
til kroværten). Der var en masse ting
drengen ville have spurgt sin bedstefar om, men han havde stor respekt
for ham, og han følte behov for hemmelighed. Så han spekulerede bare
på hvad det hele drejede sig om og
red væk, som den gamle havde sagt.
Da Thomas Knudsen kom tilbage i
kroen, fortalte han omhyggeligt kroværten, at han ikke følte sig tilpas og
ønskede at få en god nats søvn og
håbede at det kunne hjælpe at lægge
pengeposen under hovedpuden, vel
vidende at det var et perfekt og sikkert sted. Han sluttede han med at
sige, ”Vil du lige give mig noget varmt
og stærkt, så går jeg i seng”. Da han
var sikker på at drikken var med sovepulver tømte han den et sted og gik

derefter til sit værelse. Døren kunne
ikke låses inde fra. ” Godt, ” tænkte
Th.K., ”Så ved jeg hvilken vej de
kommer ind fra”. Så gik han til vinduet
og fandt det let at åbne, tog en anden
pose frem og anbragte den under sin
hovedpude og gik i seng med det meste af sit tøj på. Posen indeholdt falske penge, som han havde fået lavet
og holdt klar til en nødsituation, men
det var første gang, han nogensinde
havde haft brug for den og nu var det
belejligt. Røverne ville ikke med det
samme ﬁnde ud af, at de var blevet
narret og han ville have tid til at komme væk, hvis han var heldig.
Han lukkede sine øjne og begyndte
snart at snorke højlydt. Efter en tid blev
døren forsigtigt åbnet, og en mand
kom ind. Gennem en lille sprække af
sine lukkede øjenlåg ﬁk Th.K. et glimt
af stål i månelyset. Hans snorken
skulle være naturlig ellers …… Manden kom nærmere uden en lyd, kniven parat, men der var ingen grund til
at bruge den. Th.K. syntes at sove en
tung og bedøvet søvn. En hånd krøb
ind under puden, trak pengeposen ud
og så snart røveren havde lukket, døren kastede Th.K. dynen væk, hoppede ud af sengen, greb sin frakke og
krøb ud af vinduet til laden, hvor han
forsigtigt førte sin hest ud steg på den

og meget langsomt og stille red hen til
skovbrynet. Han standsede og lyttede
og hørte ingenting og antog at han indtil videre var udenfor fare. Han lod nu
hesten strække ud. Ved nordsiden af
skoven fandt han drengen ventende,
og de begyndte at ride nord på så hurtigt hestene kunne løbe.
Da de mærkede at hestene var trætte
sagtnede de farten og så fortalte Th.k.
drengen hvad der var sket.
Så snart de kom til gårdspladsen ved
”Sønderbroen” begyndte drengen at
fortælle om oplevelserne. Drengen
Thomas Thomsen var søn af Mikkel
Thomsen og Dorthe Johanne Jensdatter de ejede ”Sønderbroen” i Vrejlev
Sogn. Der var hele tiden nogen på
gårdspladsen, og det var godt, for han
kunne ikke have holdt det for sig selv
ret meget længere. Da Dorthe hans
mor kom ud og hørte historien sagde
hun ”Du tager aldrig mere nogen af
mine drenge med på dine rejser, aldrig
bedstefar, aldrig bedstefar! ” Mikkel
så bekymret ud og sagde ”Pas på en
anden gang far, lad aldrig dine mænd
forlade dig på turen hjem. Husk du er
en gammel mand og ikke egnet til at
tage dig af røvere mere. ” ” Åh, er jeg
ikke” svarede Th.K. igen, men han tog
sig i agt senere, så han altid var fulgt
af sine mænd, når han havde pengeposen med.

Et spand stude på Hjert Hede
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Kandersteg International Scout Center
Mandag i uge 27 og halvanden uge
frem var troppen og seniorerne + 2 ledere fra Poulstrup spejderne på eventyr i Alperne. Tilbage i 1923 grundlagde Lord Baden-Powell, som det første
af sin slags, Kandersteg Internationale Spejder Center i Schweiz i de mest
fantastiske omgivelser. Det var her vi
tilbragte vores sommerlejr sammen
med ca. 1000 andre spejdere fra hele
verden - så bliver det ikke ret meget
mere spejder, gør det vel?
Vi ﬁk en oplevelse for livet og havde
en fantastisk tur – læs mere om turen
herunder!

Mandag den 1.juli
Vi mødtes kl. 8 i spejderhuset og kørte afsted mod Schweiz. Turen gennem Danmark og Tyskland gik med at
høre god musik og sove i ny og næ.
Sent mandag aften holdt vi ind i en
lille by, hvor nogle sov i telt, og andre
sov i bilen.

Tirsdag den 2. juli
Vi startede ud med at spise morgenmad og handle lidt ind til lejren i Tyskland, derefter kørte vi videre og kom
til Schweiz. Vi kørte inden om og så
Europas største vandfald, Rheinfall,
hvilket vi egentlig ikke, syntes var så
stort – men det var ﬂot! Derefter kørte
vi videre til Kandersteg, hvor vi skulle
være. Vi ankom om eftermiddagen
og spejdercenteret lå helt fantastisk
mellem bjergene! Vi slog telte op og
så spiste vi aftensmad. Kort tid efter
skulle vi til KanderChallenge, som
var et slags løb, sammen med de
andre spejdere, og da vi næsten alle
sammen snakkede forskellige sprog,
var vi nød til at snakke engelsk sammen. Da vi var færdige gik vi tilbage
til vores lejrplads, hyggede lidt og gik
så i seng.
Lærke og Cecilie

Onsdag den 3. juli
Vi startede dagen med at besøge
centerets genbrugsstation, for at se
hvordan aﬀaldet skulle sorteres – det
var meget mere avanceret end derhjemme.
Bagefter gik vi til ECO room på centeret, hvor vi lærte om ”7 leave no
trace”, som handler om ikke at efterlade spor efter sig i naturen og efterlade ting bedre end du fandt dem.
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Efter middagsmaden kørte vi til
Blausee, som er en stor, klar, blå
sø, hvor der også er et dambrug og
man kan gå rundt omkring i skoven
rundt om søen. Vandet er helt klart
og dybt, man kunne nemt se ﬁskene
gennem vandet.
Vi sejlede i en båd, hvor en mand roede båden, mens vi sad og kiggede
ned i bunden af båden, som var lavet af glas.
Bagefter kørte vi tilbage til lejren og
ﬁk aftensmad.

Torsdag den 4. juli
Vi stod op, ﬁk morgenmad og smurte madpakker og pakkede vores
rygsække, for i dag skulle vi på hike
i alperne.Lærke gik modeshow med
rygsække inden hiken, for at ﬁnde
én som passede. Da alle var færdige med at pakke, gik vi af sted. Vi
startede med et rigtig stejlt stykke
ved et vandfald, hvor en helikopter
ﬂøj lige over os, for at sende nødhjælp til en person. Vi overvejede at
gå ned, da det var meget hårdt, men
vi gav selvfølgelig ikke op. Vi gik og
gik og det gik altid enten op eller ned
pga. bjergene, men det blev lidt lettere, mens vi gik i dalen Gasternal,
som er dannet af en gletsjer. Hen på
eftermiddagen delte vi os i to, da 5
af os (aka bjerggederne) skulle sove
i en bjerghytte og de sidste 4 ville
tilbage til lejren. De 4 hikede med en
mand fra Schweiz på tilbagevejen,

mens han fortalte en masse røverhistorier om sin ungdom.
Bjerggederne gik videre nogle kilometer, til de nåede et stykke, som gik
meget op ad i zigzag stier. Her skulle
vi opad ca. 300 højdemeter i regnvejr.
Vi holdt mange pauser på vej op ad,
da det var ret hårdt. Lige i tide kunne
vi se bjerghytten Gfellalp, som ligger i
1847 meters højde. Vi kom op og blev
vist hen til en lille hytte, hvor vi pakkede ud, derefter lavede vi aftensmad
og mødte en gruppe spejdere fra
Horsens, som også skulle sove der.
Efter maden gik vi hen i hytten og grinede nærmest 2 timer i streg inden vi
faldt i søvn.

Fredag den 5. juli
Bjerggederne vågnede, gjorde hytten ren, og nød vores havregrød på
terrassen med udsigt over Alperne.
Efter at have pakket begyndte vi at
gå ned igen, og ved bunden i byen
Selden, blev vi hentet af de 4.
Vi kørte tilbage til lejren og tog bjerggondolen/liften til Ueschinensee og
badede i alpesøen i et par timer. Vi
prøvede ihærdigt at komme hen til et
vandfald og bade, men blev forhindret af et par ﬁskere.
På tilbagevejen til gondolen, mødte vi
ægte alpekøer med klokker, mens vi
endnu engang gik opad.
Tilbage i lejren ﬁk vi aftensmad. Senere på aftenen startede det internationale lejrbål for alle spejdere, som

var en rigtig god lærerig aften, hvor
der blev byttet tørklæder og mærker
i stor stil, og vi ﬁk lært nyt om de andre lande, deres traditioner, og ikke
mindst smagt noget mad, vi normalt
ikke spiser (plus vi ﬁk smagt en god
ostefondue!).

Mandag den 8. juli

var helt magisk at være med til, og
spejderånden kunne vist mærkes i
alle. Lejrbålet bød bl.a. på sjove sketches, danse, nye fællessange – en
hel unik oplevelse!
Signe Staun og Lisbet

Andersen m.m. og spejderne havde
skrevet lidt infosedler om Danmark,
Poulstrup og vores spejdergruppe.
Vi havde smagsprøver med af rødgrød med ﬂøde og rugbrød – især
rødgrøden var alle vilde med. Det

Dagen startede med at klatre og rappelle på en 8 meter høj klippe! Vi ﬁk
alle prøvet at klatre og rappelle, hvor
vi ﬁk ﬂyttet lidt grænser, men hvor vi
også syntes det var mega fedt, når
man havde klaret det.
Efter denne udfordrende og sjove
aktivitet, skulle vi til en workshop på
centret. World Scout Workshop var et
interaktivt spil, hvor 2 patruljer dyster
mod hinanden om viden om Schweiz,
Kandersteg og ”verdensspejder”. Og
når første opgave består af, hvilken
patrulje som hurtigst kan spise en
Toblerone, kan det kun blive en god
dyst!

Lørdag den 6. juli
I dag skulle vi lege lidt turister! Vi kørte til byen Thun små 40 km væk, hvor
ﬂoden Aare løber igennem. I byen
var de hyggeligste huse, og gågaden
havde ﬁne butikker, hvor vi også ﬁk
handlet lidt. Der var også fuldt af lokale kræmmere, som solgte alt lige
fra ost, skinke, malerier og andet
håndværk. Solen skinnede mens vi
gik i butikkerne, men pludselig stod
det ned i stænger – vejret kan hurtigt
skifte i alperne!
Vi kom retur til lejrpladsen om eftermiddagen og sluttede aftenen af med
aftensmad med ostefondue (som ingen af os kunne lide..) og en rundtur
med kompaskursus på centeret.

Søndag den 7. juli
Først stod den på Sunday Meet Up,
hvor vi mødtes med de andre spejdere på sportspladsen og legede en
masse sjove lege sammen i et par
timer i solskinsvejret.
Om eftermiddaggen skulle vi have
klatret og rappellet, men det blev
udskudt til mandagen pga. regnvejr.
I stedet begyndte vi at forberede os
til International Aften. Her skulle alle
forberede et bord om sit land med
info og smagsprøver – vi havde billeder med af svanen, dronningen, HC
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Eftermiddagen blev brugt i Kandersteg by, hvor vi bl.a. besøgte et spejdermuseum.
I løbet af lejren ﬁk vores spejdere løbende opgaver, som kunne løses ved
at snakke med andre grupper. Det
havde resulteret i, at spejderne selv
havde lavet en aftale med en patrulje
fra Schweiz om at skulle holde lejrbål
sammen, og det havde vi så om aftenen. Det var en rigtig hyggelig aften
hvor snakken gik godt både blandt
spejdere og ledere.

Tirsdag den 9. juli
Dagen startede med fødselsdagssang for Lærke, som fyldte 13 år! Efter
lidt fødselsdagshygge på lejrpladsen,
ventede os en smuk køretur igennem
et bjergpas mod Cailler – én af de
første chokoladefabrikker i Schweiz.
På Cailler blev vi guidet rundt fra rum
til rum, mens små skuespil kørte om
chokoladens eksistens og fabrikkens
historie – det var rigtig godt lavet. Det
bedste ved besøget var dog de rum,
man sluttede af ved, hvor vi kunne se
hvordan chokoladen blev produceret
og der var alle de smagsprøver, man
kunne spise ;-)
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Med mætte maver kørte vi retur til
lejrpladsen, hvor vi så småt begyndte
at pakke sammen, og ﬁk set de sidste
ting vi manglede.

Onsdag - torsdag 10. -11. juli
Vi kørte afsted fra lejrpladsen ved 10
tiden om formiddagen, efter at have
pakket vores telte og aﬂeveret det
lånte grej. Turen gennem Schweiz

og Tyskland gik forholdsvist hurtig, og
de ﬂeste af spejderne sov ret meget i
bilen. Vi nåede Padborg ved 1 tiden,
hvor vi havde været så heldige, at
måtte sove på Besko’s kontor og de
sørgede også for rundstykker til os.
Ved middagstid om torsdagen ramte vi
Poulstrup, hvor forældrene længselsfuldt tog imod spejderne.

Fredagsdamerne.
Da vi havde sluttet sidste sæson, ringede jeg som jeg plejer til Bodil Risdal, for at aftale hvornår det kunne
passe dem at hente hvad vi havde til
Rumænien. Hvad jeg ikke vidste var
at Bodil dagen i forvejen var kommet
hjem fra Rumænien, hvor hendes
mand var blevet indlagt og efterfølgende døde. Det var selvfølgelig et

På billederne ses bare et meget lille udsnit af nogle af de mange ﬂotte kreationer, der
lægges på lager i Sognehuset

stort chok for hende, men gode venner hjalp med det praktiske. Holger
blev kremeret i Rumænien og kom
med hjem i en urne og er nu stedt til
hvile i Hjørring. Men Bodil bærer jo

Nyt fra Borgerforeningen

selvfølgelig på den store sorg og savnet som følger med.
På nuværende tidspunkt ved vi ikke
hvad vi gør med de ting vi har på lager
og hvad vi gør fremover, men der er
sikkert fortsat nogle, som har brug for
det vi laver og vi vil gerne høre, hvis
der er nogen, der har kendskab til nogen der kunne tænkes at aftage sweatre, strømper, huer, tæpper og andre
ting der varmer, så kan man ringe til:
98 98 80 63 Edith Jess eller kirkekontoret.
Men vi fortsætter med vores fredags

komsammen og det er resten af året:
6. september. 4. oktober. 1. november
og 6. december
Venlig hilsen Edith Jess

Som mange nok har bemærket, har Borgerforeningen sørget for at få 2 trillebøre til
byen, tilplantet med blomster. Hjørring Kommune har stillet både trillebøre og blomster
til rådighed.
Vi har placeret dem i hver sin ende af byen,
den nordligste ved det tidligere plejehjem og
den sydligste på hjørnet ved Høngaard, en
lille forskønnelse til byen.
Forsamlingshuset er blevet restaureret med
nye ﬂiser i gang og toiletter og nye elementer på toiletterne. Vi har fået mange rosende
ord herfor. Huset har været godt udlejet det
første halvår og der er mange reservationer
fremover, så kig indenfor for at se det ﬂotte
resultat og overvej, om den næste fest skal
holdes her.
Vi arbejder på at lave en tur til Vrå Revyen,
som spilles i uge 40/41, for alle interesserede pg med fællesspisning i forsamlingshuset
først. Nærmere herom senere.
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Hæstrup Mølleby - Sådan gør man i Hæstrup Mølleby, når der skal spredes gødning.
På billedet ses Bodil og Svend Åge Kristoﬀersen fra ejendommen Korsig.

Idrætsmarken 1
Her bor Frands Ejstrup
Han er fra Horne, hvor han har gået i skole.
Han har også arbejdet på Horne efterskole.
I dag arbejder han i en gruppe under udlændingestyrelsen, der observerer ﬂygtninge i
Danmark, for at sikre sig at de beﬁnder sig
godt i deres nye hjemland.
Han hjælper dem med at tilpasse sig, passe
deres skolegang, møder og samtaler.
Huset på Idrætsmarken var i starten udlejet
til et opholdssted, hvor Frands også arbejdede, da det lejemål ophørte, valgte han at
leje huset selv.
I sin fritid holder han huset og haven, spille
på guitar i et orkester som hedder SMOKE
HOUSE. Bandet består 6 musikere, hvoraf
Arne Larsen Ledets datter Lene synger i orkestret.
De spiller til familiefester og andre store ting
bl.a. VBI når de har grisefest
og til julebal i Vrå Hallen
Frands er glad for at bo i området, hvor han
nyder at slappe af efter arbejde.
Lokalbladet ønsker velkommen til området.
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Møllemarken 2 i Møllebyen
Her bor Eveliina Dalsgård med sin datter Celina på 10 år.
Familien er kommet tilbage til Møllebyen, efter nogle år på
Vandværksvej i Hjørring.
De har også tidligere boede på Præstevej 61 og Eveliina
arbejdede på Jerslev skole.
For 5 år siden startede Eveliina som selvstændig med
egen klinik, hvor hun tilbyder en masse forskellige former
for smertelindring.
•
Hjernerystelse
•
Mindfulness & kroniske smerter
•
Homeostase terapi/ bindevævs- og muskelmas
sage
•
BMS akupunktur
•
Øreakupunktur
•
Akupunktur uden nåle
•
Kranio-sakral terapi
•
Hot stone massage & energi terapi
•
Firmabehandlinger
•
Datteren Celina går på Bagterp Skolen, hun elsker heste,
lige nu kører de til Hirtshals for at ride og hvor de kan have
deres egen hest opstaldet.
De håber at de kan ﬁnde et sted i cykelafstand, hvor hesten
kan være, hvor der er børn og hvor de begge kan ride.
Celina syntes det er lidt specielt at hun skal bo i sin gamle
børnehave.
Lokalbladet ønsker jer velkommen.
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Øster Dammen fra 1906 – 1987.
I 1906 køber daværende ejer af
Øster Dammen Otto Chr. Andersen
Hæstrupgaard (hans sønner Anders
og Niels Møller blev senere ejere af
Hæstrupgård) og sælger herefter
Øster Dammen til Niels Jensen Andersen, søn af Christen Svendsen
Andersen og Ane Marie Thøgersen
på Hesthaven. Niels ﬂytter sammen
med hustruen Johanne Marie og deres 3 børn, Ellen, Kristen og Thomas
(sidstnævnte senere ejer af Vester
Dammen) ind på gården.
Niels Andersen byggede ny lade i
1930, men driver ellers gården med
datidens animalske produktion malkekøer og svin og et folkehold på 1
fodermester, 2 karle og 2-3 tjenestepiger. I høst var der ekstra hjælp. Det
fortælles, at der før selvbinderens tid
på gården, kom 2 mænd fra egnen

Poul ﬁk 3 børn,
hvoraf
eneste
nulevende er Mogens. Alle børnene er født på
Hesthaven. Mogens fortæller, at
han især husker
sin søster Bettys
fødselsdag den 9
april 1940, hvor
de (børnene) løb
og legede ude
på gårdspladsen
og pludselig kom
de tyske ﬂyvemaskiner ind over gården. Det var en
oplevelse af utryghed, der er blevet
siddende. Mogens startede med at
gå i skole i Hæstrup skole og husker
specielt den første dag, hvor han gik
tværs over markerne op til Hæstrup Skole, kun
for at blive fri for
at møde Øster
Dammens gåseﬂok.
Hesthaven og
Øster Dammen
havde
omtrent
samme
jordtilliggende,
men
vejforholdene til
Hesthaven var
elendige, der var
kun en ufremkommelig jordvej
op til det, der nu
er Dammenvej
og de havde prøvet at køre fast i
I 1967 blev der bygget ny kostald til 36 køer, som det ses midt på pløret med bilen
gårdspladsen, hvor der forhen var mødding. Lige op ad møden gang, de skulle
dingen lå vesterhuset, hvor der altid havde været karlekamre ved
til sølvbryllup i Ilsiden af hestestalden. Stuehuset blev bygget i 1903.
bro, hvor Marie
var i lang dress
med le og mejede alt kornet.
og Poul var klædt i kjole og hvidt, så
I 1941, hvor Niels Andersen er 65
det var virkelig en drøm, da de ﬂytår gammel, sælger han gården for
tede ind på Øster Dammen, hvor ve132.500 kr. til sin brors datter Kirjen lige udenfor var asfalteret. Selve
stine Marie og hendes mand Poul
ﬂytningen foregik med hest og gumChristensen Østergård, de havde simivogn.
den 1930 været ejere af Maries hjem
Hesthaven blev herefter solgt til en
Hesthaven lige nord for Øster Dambror til Svend Holst, Vrejlev Kloster.
men, som de overtog efter Maries far
Poul var fra Østergaard i Bagterp og
Anders Thøger Andersen. Marie og
ud af en børneﬂok på 14, hvor de 8
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Poul og Marie i spisestuen

tog til Amerika. Både Marie og Poul
havde højskoleophold bag sig, om
det ophold var årsag til at Poul kom til
at interessere sig for verden omkring
sig vides ikke, men han kom som en
respekteret og vellidt mand til at bestride mange oﬀentlige hverv, som for
eks. sognefoged. Han var i bestyrelsen for brugsen og for sparekassen
samt snefoged.
Poul havde en fodermester til at passe den ﬁne og højtydende sortbrogede besætning på Øster Dammen.
Derforuden var der 2 karle, så det var
ikke nødvendigt for Poul at tage del
i det praktiske arbejde med besætning og de 90 tdr. land og en tre - ﬁre
spand heste. Marie havde 2 tjenestepiger til at hjælpe sig med den store
husholdning.
Sidst i 1940erne kom den første traktor til gården. Den var på jernhjul.
Nørretjæret og Øster Dammen købte
den i fællesskab. Den ﬁk ikke nogen
lang levetid. Mogens fortæller, at hver
gang den havde kørt en omgang på
marken, skulle den have en kande
olie. Den blev hurtigt erstattet af ”den
lille grå Ferguson” og herefter blev
der luget ud i hesteﬂokken, til de helt
var væk i 1960erne.
På spørgsmålet til Mogens, om det
var hans ønske at blive landmand,
svarer han, at det ligesom lå i luften,
at det var ham som den ældste, der
skulle overtage Øster Dammen, så
da han afsluttede sin skolegang på
Hjørring Realskole, tog han plads på
forskellige gårde bl.a. Vrejlev Kloster
og var ind imellem på landbrugsskole.
I 1964 blev han gift med Bodil Tøttrup

Mogens byggede svalegang på stuehuset. Han var også lidt foran sin tid, for under
ham blev der lavet solfanger anlæg af nogle sortmalede radiatorer. Det gav varmt vand
Øster Dammen havde et teglværk nordøst
hele sommeren i badeværelset lige indenfor.
for gården lige før lavningen på Hesthavevej. Det blev revet ned i 1831.
fra Vrå. De købte hus i Hjørring og
tog en mureruddannelse og

Mogens arbejdede herefter hjemme
på Øster Dammen indtil 1970, hvor
forældrene ﬂyttede til Hjørring og han
sammen med Bodil og deres nu 2
børn Winnie og Kenneth ﬂytter ind på
Øster Dammen. Winnie (f. 1965) og
Kenneth (f. 1966) kom begge til at gå
i skole i Vrejlev Hæstrup Skole. Kenneth siger, skolen var OK, men da vi
var nogle af de sidste på busturen,
så tog det meget lang tid, før vi var
hjemme efter skoletid.
Da Mogens overtog Øster Dammen
i 1970 var tiderne blevet anderledes
med hensyn til antal medhjælpere i
landbruget. Mekaniseringen var for
alvor rykket ind på landbrugene og
havde overtaget meget af pigernes
og karlenes arbejde, så selvom der
stadig var både malkekøer og svin på
gården, så havde Mogens og Bodil
hverken tjenestepige, fodermester eller karle. Mogens klarede sig i stald og
mark alene og da børnene blev store
nok, kom de som alle andre børn på
landet dengang også til at hjælpe til.
Kenneth siger, han kunne godt lide
at køre traktor og han var ikke ret
gammel før han kørte traktor og var i
marken. Der var dog noget, som han
syntes var lidt svært at få startet på
og det var at harve i krog. Det kunne
godt volde lidt besvær. Kenneth havde også mod på at blive landmand og
var på grundskole og havde forskellige pladser bl.a. også på Vrejlev Kloster, hvor han arbejdede i kostalden
et årstid, men det endte med, at han

er i dag ansat i Bagterp Murerforretning. Winnie tog en
kontoruddannelse. Hun bor i
Aalestrup og arbejder i dag i
Aalborg.
Mogens gik ikke i sin fars fodspor, hvad oﬀentlige hverv
angik, for som han siger, så
havde han slet ikke tid, når
han var alene og lysten var
der heller ikke. Det var anderledes med Poul, der altid
havde mange medhjælpere.
Nu var det ikke sådan, at de
aldrig holdt fri, for de havde
en campingvogn og holdt ferie både som fastliggere på
Marie i gang med en svunden beskæftigelse –
Hedebo Campingplads og
stoppe strømper.
de kørte også rundt i Danmark, og så passede Svend
Beck på Hesthavevej, gården.
Mogens satte køerne ud i
1977 og fortsatte i stedet
med svineproduktion i alle
staldene indtil 1987, hvor
han og Bodil solgte Øster
Dammen til Knud Mølbjerg,
hvorefter de ﬂyttede til Hjørring. Der skete dog desværre det, at Knud Mølbjerg
døde før overtagelsen.
Mogens mistede Bodil i
2013. I dag bor han på Buen
i Hjørring.
Mere om Øster Dammen
med ny ejer i næste blad.
Kenneth og Winnie på deres nye cykler med nogle af
Kirsten Mouritsen

Øster Dammens køer i baggrunden
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Sommercamp 2019
Atter en vellykket Sommercamp er
overstået. Det er altid en hård uge, når
vi skal servicere alle de mange gæster
der deltager i Sommercampen for Aloe
Vera-forhandlere. Men som altid lykkes
det med fælles hjælp at løse de mange
opgaver. Efter det nye køkken i hallen
er taget i brug, går alting nærmest som
en leg; pladsforholdene er optimale, og
det gør det hele meget nemmere. Man- Disse 3 limousiner var et eftertragtet transportmiddel under hele Sommercampen
ge hjælpere har været med i ﬂere år, og
kender rutinerne, når der skal serveres morgenmad, frokost og aftensmad for de mange gæster.
Efterhånden kender vi lokale jo også en del af gæsterne, som har deltaget i mange år, og der udveksles ofte minder fra tidligere år, hvor komforten
ikke var så god som nu.
Sidste år var vi knap så fornøjede med overskuddet, der ”kun” blev på omkring 110.000 kr. I år har

Borddækning inden gæsterne kommer

Campingpladsen gøres klar

vi været samme antal deltagere som sidste år, men
dels har vi forsøgt at spare på bl.a. underholdning,
og dels har der lydt store opfordringer til gæsterne
om at støtte os ved at købe i bar og cafeteria, og
det har båret frugt, så vi i år regner med et overDen kraftige blæst blæste teltet omkuld

Disse herrer havde medbragt hjemmearbejde

16 Lokalbladet

Big Al på scenen deler ud af sine erfaringer med Aloe Vera

Bestyrelsesmøde

Flaget går til tops ved fælles hjælp

skud på omkring 150.000 kr. som skal
bruges på ungdomsarbejdet i lokalområdet.
Vi har allerede fået en del bestillinger til
næste års Sommercamp, så vi er fortrøstningsfulde omkring den fortsatte
eksistens af Sommercamp i Poulstrup.
Næste år ﬁnder Sommercampen sted i
dagene 2. – 5. juli
Tusind tak til alle
vore trofaste hjælpere – uden egentlig
at fremhæve nogen
frem for andre, kan
jeg ikke lade være
med at nævne især
Tid til en hyggesnak
vore nattevagter, der
i særdeleshed har
taget deres tørn alvorligt; morgenvagterne mødte ind til
frisklavet kaﬀe og skinnende rene gulve og ditto toiletter,
det betyder utrolig meget at alle ”kender sin plads” så tak
til ALLE for gode stunder med både travlhed, grin, snak,
og hyggestunder.
Inger Hansen

Den obligatoriske evaluering søndag eftermiddag

Aﬀaldssortering

Velsmagende mad fra Idrætscenter Vendsyssel
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Lokalbladet - resultat 2018
Vi bringer hermed Lokalbladets regnskab for
2018, som det blev fremlagt på Multinetværkets
årsmøde i Vrejlev Hæstrup Hallen den 12. marts
2019.
Som det ses, har vi i 2018 et lille overskud takket
være vore støtter, frivillige bidrag og ikke mindst
vore annoncører og foreningsbidrag.
Vi håber dog at lidt ﬂere husstande vil indbetale
et frivilligt bidrag til bladets konto i Sparekassen
Vendssyssel, så vi også har mulighed for at lave
bladet i fremtiden.

Indtægter

Med venlig hilsen
Redaktionen bag

Kontorudgifter

1.282

Diverse

2.550

Lokalbladet

49.740

Private frivillige indbetalinger

23.385

Abonnenter

8.400

Foreninger

7.920

Menighedsrådet/kirkeblad

Den 12. marts 2019 blev der afholdt
årsmøde i Multinetværket med tilknyttede focusgrupper. Vi bringer her et
referat fra mødet.
Formand Jens Ole Frederiksen bød
velkommen og Arne Møller blev valgt
til dirigent.
Formandens beretning: Jens Ole
kunne fortælle om et meget stille år.
Han har været til 1 møde i Landsbyforum. Borgermødet som der blev talt
om sidste år løb ud i sandet. Jens Ole
har dog talt med Borgerforeningen og
Sport 81 om et Borgermøde senere
på året. Det hele kører stille og roligt.
De gamle vedtægter for Multinetværket er ikke tidssvarende, og stort ingen fra de oprindelige grupper møder
frem
Beretning fra grupperne:
Klosterruten: Per Hansen fra Klosterruten fortalte at han passer ruten
stille og roligt med de maskiner han
har til rådighed. Der er steder der
trænger til nyt ﬂis. Per har talt med en
medarbejder ved kommunen, som har
lovet hjælp, måske i form af ledige til
f.eks udlægning af ﬂis. Der ﬁndes en
”Sti task force” i kommuneregi, som vil
hjælpe med vedligeholdelse på stien.

30.000

Renteindtægt

0

Indtægter ialt

119.445

Udgifter
Trykning af blade

96.181

Distribution, omdeling og porto

18.451

Udgifter ialt
for Vrejlev og Hæstrup Sogne

Referat fra Multinetværkets årsmøde
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Annoncører

Resultat

Per kontakter kommunen for mere info.
Jens Ole søger ved Landsbyforum om
et beløb på ca. 10.000 kr. til dækning
af brændstof og vedligehold af maskiner, samt evt. nyt ﬂis. Der er ønske om
nye infostandere ved kirken til foldere
og info om ruten.
Lokalbladet: Bladet kører som altid,
der er godt med stof. Der blev stillet
forslag om at der etableres Mobile Pay,
så læserne kan betale på den måde.
Poulstrup.net: Der sker ikke så meget, Facebook er hurtigere med nyheder, så siden bruges mest til stationære informationer.
Regnskab for Multinetværket:
Regnskab for 2017 udviser et underskud på kr. 554,00 - Godkendt.
Regnskaber for grupperne:
Regnskab for Klosterruten: Udviser en
egenkapital på 570,64, som er indestående i pengeinstitut. Godkendt.
Regnskab for Kulturgruppen: Ingen
aktiviteter 0,00 Regnskab godkendt.
Regnskab for Lokalbladet: Udviser et
overskud på kr. 980,00 Regnskab godkendt.
Regnskab for Poulstrup.net Udviser et
overskud på 4.831,00 Regnskab godkendt
Valg af formand, næstformand,
sekretær:

118.464
980

Jens Ole Frederiksen blev valgt til formand for Multinetværket
Inger Hansen blev valgt til sekretær for
Multinetværket
Peter Worm blev valgt som kasserer
for Multinetværket
Bente Worm blev valgt som revisor for
Multinetværket
Jens Ole vil tage kontakt til Borgerforeningen og Sport 81 og evt. Vrejlev
Hæstrup hallen, for høre om interesse
for et fælles borgermøde senere på
året.

Nyt fra sognet
Frivillige holder Klosterruten nyklippet og farbar
Klosterruten er en ca. 5 km naturskøn trampesti, der går
rundt om Vrejlev Kloster og Poulstrup. En trampesti skal
normalt passe sig selv, da stien skal trampes af brugerne,
men vegetationen og græsset på Klosterruten gror lidt for
godt, og derfor knokler frivillige med at holde stien farbar for brugerne. Her i juli måned klipper Per Hansen og
Peter Pedersen Klosterruten ﬂere gange om ugen, og
det skal de have stor tak for, ligesom en tak skal lyde til
lodsejerne, der lægger jord til Klosterruten. Klosterruten
er som sagt en trampesti i naturen, og er ﬁnt farbar for
fodgængerne, men det skal understreges, at Klosterruten
ikke er egnet for barnevogne, klapvogne og kørestole.
En lokalhistorisk tur på Klosterruten omkring Vrejlev Kloster og Poulstrup, er en dejlig rundtur i det åbne land,
med alsidig natur og informationstavler der fortæller histo-

riske oplysninger om området, fx nævnes Vrejlev Møllevej, som er resterne af den hovedfærdselsåre, Danmarks
konge Frederik den 3. forlangte anlagt op gennem Vendsyssel efter 1648, og som blev benyttet til kongens rejser
til Norge.
Klosterruten går nord om det ﬂotte Vrejlev Kloster, der
blev grundlagt i 1100-tallet som et Præmonstratenserkloster for nonner, under Børglum munkekloster, og går man
en tur forbi den velplejede kirkegård ved Vrejlev Kirke,
kan man bl.a. se gravstedet for “Prinsesserne” fra Rønnebjerg Storgård. ”Prinsesserne” blev for alvor landskendte,
da Anne Marie Løn skrev sin roman ”Prinsesserne”, der

handler om de to proprietærdøtre Valborg og Violet, som
blev født omkring 1900-tallets begyndelse og boede på en
Rønnebjerg Storgård ved Poulstrup.
Er man i bil kan der med fordel parkeres ved kirken, hvor
Klosterruten starter og slutter - her ﬁndes en stander med
ﬂotte foldere, der beskriver Klosterruten.
Folk kommer udenbys fra for at opleve naturen på Klosterruten, ligesom mange lokale går turen. Har du endnu ikke gået
Klosterruten og oplevet den ﬂotte natur, så snør vandreskoene og prøv den 5 km lange trampesti - det kan virkelig anbefales.
Henrik Hansen
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Kirkebladet
Sognepræst Kirstine R.R. Rafn
Vrejlev Præstegård
Vrejlev Kirkevej 28 9760 Vrå
Tlf. 98 98 60 43
Kan kontaktes:
Mandag - torsdag 09.00 - 17.00
Fredag er fridag Mail: krr@km.dk

I præstens fravær
Når jeres sognepræst holder fri kan præsterne i Tårs eller Vrå kontaktes:
Tårs: Kirsten Munkholt, tlf.: 98 96 10 83, mail: KIMU@KM.DK
Vrå: Henrik Bang-Møller, tlf.: 98 98 10 40, mail HEBM@KM.DK
Følgende dage holder sognepræsten fri (begge dage inkl.):
20. – 22. september (Kirsten Munkholt)
7. – 13. oktober (Henrik Bang-Møller)
15. – 17. november (Henrik Bang-Møller)

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

Vi holder hyggeligt samvær – men KUN FOR MÆND – i sognehuset hver den
første tirsdag i måneden.
VI mødes kl. 14.00 til kl. 16.00 og der vil være kaﬀe (eller te) på kanden, samt
franskbrød eller boller med ost og rullepølse – og ikke mindst det gode samvær
og den hyggelige snak med venner, naboer og bekendte.

Kirkegårdsleder:
Jan Bjergene Christensen
Servicemedarbejder:
Inger Hansen

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

Kirkebil:
Bestilles til gudstjenester senest om
lørdagen kl. 17.00 hos
Henny Thomsen Tlf 24 65 98 33
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Gruppen af mænd ﬁnder også tid til at arrangere ture ud af huset, og juni
måned gik turen til Traktormuseet Kalumgaarden ved Brønderslev, hvor der
var rig lejlighed til at sparke dæk og studere de mange gamle traktorer, knallerter og m.m. Så kom og vær med i det gode fællesskab den første tirsdag i
hver måned.

Hørehæmmet?
Der er rigtig mange af os, der ved forskellige lejligheder
har vanskeligt ved at høre, hvad der bliver sagt… Ikke
fordi vi ikke vil høre, men fordi vores hørelse måske er
nedsat eller der er udefra kommende forstyrrelser.
Derfor vil vi i fremtiden holde et antal gudstjenester, der
er tekstet.
Søndag den 15. september, kl. 10.30, kommer landsdelspræst Søren Skov Johansen til Vrejlev kirke og holder en
tekstet gudstjeneste for os. Der er efterfølgende kirkekaﬀe og mulighed for at træﬀe Søren og måske få en lille
snak med ham, hvis man har lyst.
Fra og med 2020 holdes der jævnligt tekstet gudstjeneste
i Vrejlev kirke ved Kirstine Rafn – se mere herom i de
kommende Lokalblade og på kirkens hjemmeside.

Vores egen sognepræst er nu kontaktpræst i Hjørring Søndre
Provsti, som det kan læses i sidste nummer af bladet ”Hør
godt”
Bladet kan ﬁndes på www.hoergodt.dk

Landsdelspræst Søren Skov Johansen

Lokalbladet 21

Morgensang
Så er det sæson for morgensang. Vi begynder i Vrejlev kirke tirsdag
den 1. oktober, kl. 8.30, med en halv times sang og læsning fra den
gode bog, hvorefter vi salmes til sognehuset til kaﬀe og rundstykker.
Vi mødes igen tirsdag den 5. november og tirsdag den 3. december.
Og det er en herlig måde at starte dagen på. Man bliver i godt humør
af at synge – det er i hvert fald ikke muligt at synge og være sur på én
og samme tid. Og det er næsten en vitaminindsprøjtning, når man har
hygget med morgenkaﬀe, rundstykker og godt selskab i sognehuset.
Tag nu fat i jer selv og jeres naboer – og kom og vær med. Vi vil så
gerne dele denne oplevelse med jer.

Gud og Guf
Så går det løs… Der skal lyttes og synges og
leges – og spises slik… i kirken!
Søndag den 8. september, kl. 10.30 går startskuddet for året sødeste gudstjeneste, og vi kan
godt love at der kommer godt med sukker på…
Efter at have hørt en kort historie og sunget et par
gode sange slippes alle børnene løs med en tom
slikpose. Poserne fyldes stille og roligt efterhånden som de kommer gennem opgaverne i kirkerummet – og når opgaverne er løst, er slikposen
fyldt. Vi slutter af med en sang og fælles Fadervor, hvorefter
alle kan tage
deres slikpose
med hjem.
Det er ikke
en kalorielet
gudstjeneste,
men den er
sjov og hyggelig og anderledes – det tør vi
godt love!

Årsmøde i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg
Igen i år indbyder Mellemkirkeligt Stiftsudvalg til et årsmøde med en række spændende bidrag:
Hovedforedrag ved Hans Raun Iversen:
International inspiration til folkekirkens tværkulturelle udfordringer.
Der planlægges desuden en række korte indlæg bl.a. om:
•
Fire unge nordjyders deltagelse i Taize-Libanon møde i Beirut
•
Otte libaneseres besøg i en række sogne i Aalborg Stift ’
•
En dugfrisk rapport fra en studietur til Finland i september 2019
Mødet holdes på Hjallerup Kro mandag den 25. november 2019 kl. 18.00.
Der indledes med et fælles måltid, og der serveres te og kaﬀe.
Der er fri adgang med tilmelding senest den 20. november på aalborgstift.dk/mellemkirkeligt, hvor der også er yderligere
informationer.
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Rockgudstjeneste

Vi siger tilykke til:

Vi har i mange år ”rocket” i Vrejlev
kirke – og i år er ingen undtagelse.
Torsdag den 7. november, kl.
19.00, slår vores helt eget rockband strenge og trommer an til
en times fed rockmusik for fuld
styrke. Og vanen tro giver de
den alt, hvad de kan. Vi synger til
gengæld godt med – selv om ingen kan høre os for musikken…
I år får bandet selv lov til at bestemme, hvad de vil spille for
os… Så vi ved ikke helt, hvad
vi kan vente os, men det bliver
godt, det kan vi godt love jer.
Hvis I ikke plejer at gå i kirke,
fordi det er kedeligt, gammel-

Sara Kold Andersen
Døbt i Vrejlev kirke 21. april 2019
Esben Ilsø Haugaard
Døbt i Vrejlev kirke 21. april 2019
Oliver Djernæs Kjeldsen
Døbt i Vrejlev kirke 19. maj 2019
Nicklas Engelund Eriksen
Døbt i Vrejlev kirke 25. maj 2019
Emil Krogh Sørensen
Døbt i Vrejlev kirke 23. juni 2019
dags, støvet, ukendt, træls,
ikke noget for jer…. Så kom
alligevel en tur forbi til Rockgudstjenesten. Kom og oplev,
hvad kirken også kan være og
hvordan man også kan holde
gudstjeneste. Det er helt sikkert anderledes og ikke spor
støvet.
Efter rockgudstjenesten er der
forældremøde for konﬁrmanderne og deres forældre. Et
kort møde, hvor alle de vigtige
informationer om undervisningen og ikke mindst selve konﬁrmationen gennemgås.

Vi har sagt farvel til:
Ernst Hub Christiansen
Bisat fra Vrejlev kirke 25. april 2019
Jørgen Jensen
Bisat fra Vrejlev kirke 27. april 2019
Grethe Elise Rousing Thomsen
Bisat fra Vrejlev kirke 2. maj 2019
Aase Birgitte Christensen
Begravet fra Vrejlev kirke
4. juni 2019
Svend Aage Nielsen
Begravet fra Vrejlev kirke
8. juni 2019
Svend Brovn Pedersen
Bisat fra Hæstrup kirke
25. juni 2019
Paul Rejnhart Thomsen
Begravet fra Vrejlev kirke
3. juli 2019
Birthe Kirstine Andersen
Begravet fra Hæstrup kirke
20. juli 2019
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Skole-kirkekor/juniorkor - spirekor
Spirekor
Spirekoret er et gratis tilbud til alle sangglade piger og drenge 0.-2. klasse
Sangglæden er i fokus, og vi leger med rim og remser, sang og bevægelse, rytmer og noder. Børnene bliver dygtige
til sang og musik, men det skal først og fremmest
være sjovt at synge i kor. Børnene vil optræde ved
arrangementer på skolen og i kirken

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

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

Tirsdag den 1. oktober kl. 10.00
Vi synger og danser, hopper og kaster med ærteposer,
rasler med rasleæg. Vi hygger os kort sagt på alle mulige
måder. Kom og vær med og giv dagpleje- og vuggestuebørnene en dejlig oplevelse i kirken.

Dåbsgudstjenester
Næste dåbsgudstjeneste er lørdag den 30.
november, kl. 10.30, og
holdes i Hæstrup kirke.
Dåbsgudstjenesterne i
2020 oﬀentliggøres lidt
senere på året. Og det
er fortsat sådan, at de,
der først bestiller dåb,
bestemmer, hvilken af
kirkerne det bliver.
En dåbsgudstjeneste
er en kort gudstjeneste (uden prædiken og
altergang). Gudstjenesten starter kl. 10.30
og er normalt færdig omkring kl. 11.00 – afhængig af, hvor
mange dåb der er den pågældende dag.

Babysalmesang
Vi starter babysalmesang torsdag den 19. september kl. 10.00 i Vrejlev
kirke. Vi mødes i alt 10 torsdage i efteråret, hvor vi synger, leger og
danser 30-40 minutter.
Leg og musik er en dejlig måde at være sammen med sit barn på, og
børnene opfatter hurtigt lyden og stemningen i sangen. Det børnene
hører de første måneder af deres liv glemmer de aldrig.
Herefter går vi over i sognehuset og drikker kaﬀe.
Det koster ikke noget at være med. Babysalmesangen ledes af organist
og sognepræst. Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte:
Organist:
Lene Rom Frederiksen. Tlf. nr. 98887881 - 30129081
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Syng dig glad – syng i kor
Kan du lide at synge og har du lyst til at synge i kor?
Har du lyst til at lære nye sange eller genopfriske
kendte sange/salmer og viser?
Vrejlev-Hæstrup kirkers Voksenkor
- er et kor for glade og motiverede sangere, der synger
ﬂerstemmigt - både klassisk og rytmisk - under ledelse
af organist Lene Rom Frederiksen. Koret medvirker til
koncerter og gudstjenester bl.a omkring højtiderne.
Nodekendskab er ikke nødvendigt.
Vi øver tirsdage fra 19.30 – 21.45 og i vores velfortjente pause byder menighedsrådet på kaﬀe og brød.
Vi starter igen tirsdag d. 3. september i sognehuset
ved siden af Vrejlev kirke.
Vi du vide mere er du velkommen til at kontakte kirkens organist
Lene Rom Frederiksen tlf. 30 12 90 81

Små synger sammen

tuer, børnehaver og dagplejer er inviteret til at synge med.
Alle kan være med på deres helt
egen måde Stort og småt er lige
godt og husk, at man bliver både
gladere og smukkere af at synge.
Vi mødes i Vrejlev kirke kl. 10 hvor vi
synger, leger og danser til kl. 10.45.
Vi slutter dagen af med ﬂag, som
alle børn får med hjem.
Alle forskolebørn er velkommen til
at deltage.

Torsdag den 12. september,
synger vi sammen i hele landet.
Årets tema er HAVETS DYR
Små synger sammen-dagen
er en årlig sangdag for landets
dagtilbud. Alle børn i vugges-
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Danmarks udsendte
Torsdag den 5. september er det
national ﬂagdag for ”Danmarks udsendte” – og den markerer vi traditionen tro.
Der er mange danskere, som er udsendt til krigshærgede område, til
krisesituationer og til fremmede himmelstrøg for at gøre en forskel. Og
disse mennesker hyldes denne dag
over hele landet.
Vi har hele to gode tilbud til jer, idet
vi i samarbejde med Marineforeningen i Hjørring har et arrangement
både om morgenen og om aftenen.
Kl. 8.00 mødes vi i Marinestuen på
Karolinesvej 54, 9800 Hjørring, for
at sætte ﬂaget, synge en salme og
samles om morgenkaﬀen og rundstykkerne i den hyggelige stue.
Kl. 19.00 mødes vi (igen) i Vrejlev
kirke til aftengudstjeneste med faner
fra alle dele af forsvaret og efterfølgende hyggeligt samvær med et lille
glas og lidt chips.
Og ALLE er velkommen. Ikke bare
jer med tilknytning til forsvaret – men
alle, der ønsker at deltage og med
jeres deltagelse vise jeres respekt
for den indsats, der gennem årene
er ydet i fredens tjeneste. Og vi glæder os meget til at byde jer velkommen – på gensyn.

Sangaften
Tirsdag d. 26. november kl. 19.00
holder vi årets sidste sangaften. Denne gang er temaet
JULENS SANGE
Vi synger dejlige julesange og glæder os til den kommende højtid. Der ﬁndes
så mange smukke sange og salmer, der handler om denne skønne tid på året.
Efter kaﬀe og æbleskiver er der, som sædvanligt, ønskekoncert.
Sangaften holdes i Præstegårdens konﬁrmandstue - Vrejlev
Kirkevej 28, 9760
Vrå
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Gud og aftensmad
Onsdag den 13. november, kl. 17.30,
holder vi igen børnegudstjeneste i
Vrejlev kirke. Og denne gang spiser
vi sammen efter gudstjenesten – i kirken.
Vi starter med en kort og børnevenlig
gudstjeneste, hvorefter vi samles om
det lange bord i kirken og spiser noget lækket.
Gudstjenesten er tilrettelagt så alle
kan være med og forældrene slipper
for indkøb, borddækning, madlavning, afrydning og opvask – det er det
rene win-win…

Hvis I ikke selv har
børn, så lån naboens
eller måske børnebørnene. Og selv om
I ikke har børn – er I
meget velkommen til
at deltage alligevel. Vi
hygger os rigtig meget – og det vi vi gerne
dele med jer alle samen.

Konﬁrmander
Onsdag den 18. september, kl. 8.00
starter konﬁrmandundervisningen i
præstegårdens konﬁrmandstue.
Hvis I endnu ikke har tilmeldt jeres
konﬁrmander er det på høje tid…
Kontakt Kirstine (tlf.: 98 98 60 43 eller
mail: krr@km.dk) med det samme og
få jeres unge mennesker tilmeldt, hvis
det endnu ikke er sket.
I forbindelse med Rockgudstjenesten
torsdag den 7. november er der forældremøde, hvor I kan få svar på alle
jeres spørgsmål om konﬁrmationen.
Det er derfor rigtig vigtigt, at I deltager
denne aften.
Samtidig vil jeg opfordre alle konﬁrmandforældre til at bakke de unge
mennesker op. Én af de ting, som I
kan gøre for at bakke jeres datter eller
søn op, er at gå med dem i kirke. Det
kan være lidt grænseoverskridende
for en teenager, der måske ikke er
så kirkevant, at komme jævnligt til

gudstjeneste. Og hvis I ikke hjælper
de unge mennesker i gang, ender det
med at de ikke kan nå at komme i kirke det antal gange, som de skal for at
blive konﬁrmeret.
I 2020 skal konﬁrmanderne holde deres helt egen højmesse. Denne
dag har de også
brug for jeres
opbakning, kom
og vær med og
oplev hvordan de
unge mennesker
har arbejdet med
og forstået det
kristne budskab,
og derfor gør
en helt almindelig gudstjeneste
spændende, levende og meget
moderne.
Organisten
og

præsten glæder sig til at møde de
unge mennesker og lære dem at kende. Vi ser frem til nogle hyggelige, sjove, lærerige og spændende måneder
– inden konﬁrmationen i april 2020.
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Høstgudstjeneste
Søndag den 29. september, kl.
10.30, mødes vi i Vrejlev kirke til den

årlige høstgudstjeneste.
Igen i år vil vi opfordre jer til at tage
en lille høstgave med. Det kan være

lidt hjemmelavet syltetøj, blomster fra haven, frugt eller grøntsager – det er kun jeres fantasi,
der sætter grænserne.
Høstgaverne lægges i våben-

huset inden gudstjenestens start og
bæres ind af spejderne, der pynter
kirken festligt med de mange ﬂotte
gaver og blomster.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i forsamlingshuet, hvor høstgaverne bortloddes og overskuddet går
til gode lokaleformål.
Kom og vær med til en dejlig gudstjeneste, oplev en ﬂot pyntet kirke og
nyd det gode samvær og den dejlige
frokost – og tag endelig hele familien,
vennerne og naboerne med.

Syng julen ind
Første søndag i advent, 1. december, kl. 19.00, synger vi julen ind i
Hæstrup kirke. Vi modtager samtidig
Betlehemslyset, som spejderne bærer ind i kirken – og bruger ﬂammen
fra den hellige kirke til at tænde alle
de levende lys med.
Det er en meget stemningsfuld aften,
med masser af god musik og alle de
bedste julesange og julesamler. Der
læses en god julehistorie og vi slutter
af i hyggeligt selskab med varm glögg
og lune æbleskiver.
Hæstrup kirke er ikke så stor, og måske derfor så ﬁn en ramme om denne aften, hvor kirkerummet
næsten gløder af julestemning og varme.
Hvis I ikke har været med før, så er det på tide at give jer selv denne oplevelse. Det er
julestemning – uden
stress. Det er varme
og hygge – uden anden forventning end
at I synger med. Det
er afslapning – inden det store juleræs begynder. Der
er faktisk en rigtig
god opladning til december måned.
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Gudstjenestelisten
Dato

Kirkeåret

Vrejlev

Hæstrup

September
1. september 11.s.e.trin
5. september

10.30 Kirstine Rafn
19.00 Kirstine Rafn
Danmarks udsendte med efterfølgende
vin og chips

8. september 12. s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn
Gud & Guf -Børnegudstjeneste

15.september 13.s.e.trin

10.30 Søren Skov Johansen
Tekstet for hørehæmmede

22.september 14. s.e.trin

09.00 Kirsten Munkholt

29.september 15.s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn
Høstgudstjeneste med efterfølgende
frokost i forsamlingshuset

Oktober
6. oktober

16. s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn

13. oktober

17. s.e.trin

10.30 Thomas R. Rasmussen

20. oktober

18. s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn

27. oktober

19. s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn

Allehelgen

10.30 Kirstine Rafn

November
3. november
7. november

14.00 Kirstine Rafn

19.00 Kirstine Rafn
Rockgudstjeneste med efterfølgende
forældremøde for konﬁrmander og forældre

10. november 21.s.e.trin

10.30 Kirstine Rafn

13. november

17.30 Kirstine Rafn
Gud og aftensmad - børnegudstjeneste

17. november 22. s.e.trin

09.00 Henrik Bang-Møller

24. november s.s.i kirkeåret

10.30 Kirstine Rafn
Kirkekaﬀe

30. november

10.30 Kirstine Rafn
Dåbsgudstjeneste

December
1. december

1. s. i advent

19.00 Kirstine Rafn
Gløgg og æbleskiver
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Nyt fra sognet
Har du besøgt de dejlige ﬁskesøer ved Poulstrup?
Ved gården ”Enggaarden” lige syd for Poulstrup, ligger
nogle dejlige ﬁskesøer, hvor lystﬁskere kan bruge adskillige timer i det naturskønne område. Der er daglig
udsætning af ørreder, ﬁskekort købes ved selvbetjening
og der er ingen fangstbegrænsning på ørrederne og
ålene, der boltrer sig i vandet.
Borde, bænke, opholdsrum og aﬀaldsspande er opsat
og der er ﬂere læskure til 2-3 personer, samt masser af
bord- og bænkesæt ved søerne. Der foreﬁndes toilet,
håndvask og drikkevand, ligesom det er muligt at campere ved søen i eget telt, campingvogn eller campingbus ved foregående henvendelse til ejeren.

Fiskeparken er åben hele
året i alle døgnets 24 timer
og der er mulighed for at
fange bækørred, kildeørred, regnbueørred og ål.
Idyllen i den smukke natur
bliver nærmest fuldendt
ved, at der går mange heste rundt på græsmarkerne
omkring søen.
Poulstrup Ørredﬁskeri er
beliggende på Gønderupvej 10 ved Poulstrup. I den
sydlige ende af Poulstrup
er der ﬁskeskilte, som viser
vej til søerne.
Henrik Hansen
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Nyt fra Rideklubben
Den 16. juni 2019 var en særlig dag for Poulstrup
Rideklub. Klubben kunne for første gang holde et
rigtigt stævne under DRF (Dansk Ride Forbund).
Klubben havde inviteret rideklubberne fra Skæve,
Bjergby, Tyrsig og Hirtshals på besøg i Poulstrup til
en dejlig dag i hestens tegn. Som noget nyt for os
skulle alle resultater foregå elektronisk. Så kunne vi
alle følge vores kammeraters point på vores mobiltelefoner. Det havde vi alle meget sjov med. Der var
meldt 45 starter. Dagen blev afsluttet med rigtig ﬂot
sponsor-spring af ﬁre rigtig seje ryttere. De sprang
tilsammen ﬂotte 5500,- kr ind til klubben.
Der blev solgt rigtig meget i Guﬀen, vejret var med
os og vi havde en rigtig dejlig dag.
Den 9. juli besøgte rideklubben Vrejlev Kloster marked. Det er også ved at være en fast tradition i klubben og en dag vi ser meget frem til.
Vi havde tre ponyer med til ponytræk. Der blev hygget blandt voksne og børn og kigget på de mange

spændende boder på markedet. Vi
ﬁk en noget våd start på dagen. Men
solen kom tilbage og vi var tørre igen,
da vi sidst på eftermiddagen drog tilbage til Munkholmvej. Vi ﬁk endda en
del nye medlemmer til klubben den
dag.
Ud over arrangementerne har klub-

bens ponyer
været til eftersyn. Så er de klar til
endnu en sæson efter sommerferien.
De er blevet efterset af dyrlægen og
er blevet vaccineret og har fået ordnet tænder. Deres udstyr er blevet
opgraderet og der er blevet købt en
del nyt.
Vores undervisere er også klar til en
ny sæson med undervisning mandag
-torsdag.
Vores 2. sæson starter op med ridelejr 9.-11. august. Med en masse glade børn og deres ponyer. Der bliver
mange sjove aktiviteter i klubben.
Undervisning starter op igen mandag
d.12. august.
Klubben har 30-års jubilæum i år.
Det vil vi fejre lørdag d. 21. september 2019. Så sæt X i kalenden.

Klubben har fået sponsoreret en ny
hjemmeside. Den er vi meget stolte
af. Den er sponsoreret af Daniel
Brogaard Nielsen fra DNBWeb.dk.
Gå endelig ind og se den på: www.
poulstruprideklub.dk
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Nyt fra sognet
Poulstrup, herfra min verden går, her har jeg hjemme
Vil du vide mere om Poulstrups historie er du velkommen i min Facebookgruppe ”Poulstrup historiske fotos”,
hvor der allerede er 648 medlemmer.
Det er helt gratis og du kan gå på opdagelse i hundredevis af fotos - både
som artikler, enkeltfotos og i album,
der også indeholder rigtig mange fotos.
Facebooksiden handler om begivenheder, personer og husene i
Poulstrup og omegn.
Der vil være ﬂest lokalhistoriske opslag, så hvis du interesserer dig for
det historiske Poulstrup er denne
gruppe sikkert noget for dig.

Autoværksted, cykelhandler og benzintank, Hovedgaden 39, Poulstrup

Poulstrup har haft et meget omfattende erhvervsliv for 30-70 år siden, og
byen har bl.a. haft:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autoværksted, radiofaorhandler,
cykelhandler og benzintank, Hovedgaden 39, Poulstrup

Luftfoto, centrum af Poulstrup, øverst til venstre mejeriet ”Alfaholm” med den store
skorsten, der mange år senere blev bortsprængt, derefter bager Olsens bageri, så hus
og på hjørnet af Birkager/Hovedgaden ses Poulstrup Telefoncentral. Cirka 1950-1960.
Bemærk de høstede marker.

Jeg hygger mig med at lave siden i
min fritid, og der bliver løbende tilføjet

Skorstensfejer
To bagere (den ene med konditori, hvor man kun
ne betale en krone for at se fjernsyn og få kage og
kaﬀe/sodavand)
To smede
Manufakturhandel
Dyrlæge
Lægehus
Skomager, sadelmager og seletøjsmager
Karetmager
Sparekasse (det har der været tre steder i byen)
Købmand (også tre steder i byen)
Brugsforening
To cykelforretninger
Tre benzintanke, hvor de to havde autoværksteder
To Tatol butikker
Gartnerier og blomsterhandlere
Slagterbutik
Posthus
Flere tømrere og snedkere
Flere murere
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Købmand Jens Aage Christensen, Hovedgaden 45, Poulstrup.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﬂere fotos og oplysninger på siden,
så kig forbi en gang i mellem eller gå
på opdagelse i de mange fotos, al-

Flere vognmænd
Malerforretning, der også solgte ugeblade
Tobaksforretning
Ishus
Tre skræddere
Tøjbutik
Bibliotek
Tre jordmødre
Karrosserifabrik der lavede biler og havde 22 ansatte
Ducolakeri/automaler
Vendsyssels første andelsmejeri Alfaholm
Mælkekusk med hestevogn
Sildefabrik
Cementstøberi
Metalstøberi
Kommunekontor for Vrejlev-Hæstrup Kommune
Sygekassekontor
Urmager
Frisører og barberer
Møbelforretning
og ﬂere andre erhverv.

Nyt fra sognet

Karosserifabrikken Poulstrup, Hovedgaden 27, Poulstrup.
På billedet ses arbejderne samlet foran fabrikken. Bemærk stavemåden ”Karosserifabriken” og benzinpumpen
til højre i billedet. (År 1928)

LokalBrugsen Hovedgaden 32, Poulstrup, hvor undertegnede i sin tid
blev udlært som kommis.
Poulstrup Brugsforening var fra 1919 (foto er fra 1992).

Forretningsbygningen Hovedgaden 54 Poulstrup.
3 forretninger på samme tid og sted: Damefrisør, Vin &
tobak, Sæbeforretningen ”Tatol”
Tidsperiode ca. 1940-1960 - senere blev bygningen lavet
om til lejligheder, og undertegnede er faktisk født på første
sal i 1966
Hovedgaden i Poulstrup, Vrejlev. År 1905. Postkortet udgivet af ”Rasmussen, Poulstrup”.
bums og artikler.
SÅDAN GØR DU: Kig forbi
”Poulstrup historiske fotos” på
Facebook, anmod om medlemsskab og tag med på en tur ad
Poulstrups Memory Lane. God
fornøjelse.
HUSK at du også kan ﬁnde rigtig
meget spændende om Poulstrup
og Vrejlev-Hæstrup områderne
hos vores lokalhistoriske arkiv,
der holder til i egne lokaler på
Hovedgaden i Poulstrup var brostensbelagt
skolen i Poulstrup. Har du gamle
i 1950erne
papirer, dokumenter, fotos eller effekter fra lokalområdet, så aﬂever Tøjbøjle fra skrædder Niels Jensen, Poulstrup.
dem til Lokalhistorisk Arkiv, der Bemærk telefonnummer 48. Privatfoto Henrik
kan registrere og bevare det lokal- Hansen.
historiske materiale for eftertiden.
Lokalhistorisk Arkiv i Poulstrup
holder åbent hver mandag fra kl.
16-18, og der er indgang fra døren
ved p-pladsen ved hallen.
Henrik Hansen, Poulstrup

Nylakeret Opel Kaptajn, Poulstrup Ducolakkeri, Hovedgaden 52, Poulstrup

Damefrisør, Tove Rasch Jensen, Hovedgaden 68, Poulstrup.
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MC Kloster

Kloster MC er en lokal motorcykelklub, som blev startet af syv m/k
med en hang til de to hjulede. Vi
planlagde i vinteren 2010 og begyndte at køre ture sammen om foråret 2011. Vi havde alle været medlemmer af andre klubber og havde
lyst til, at lave vores egen klub og
ikke mindst en anden tilgang til det,
at have en klub. Kort fortalt, at gøre
tingene på vores egen måde. Vi har
derfor en styregruppe på syv medlemmer og vores budget er baseret
på frivillige bidrag, som typisk ligger på 150 kroner om året. Vi tjener
også lidt til klubben ved at gå til hånde ved forskellige arrangementer
Trods navnet er vi ikke en kristen
klub, men ideen til navnet er jo nok
vores tilknytning til Poulstrup og
dermed Vrejlev Kloster og at vi kunne se det humoristiske i det gamle
rygte om en hemmelige gang mellem munkene på Børglum kloster og
nonnerne på Vrejlev kloster. Vores
logo er inspireret af tanken om at de
mødtes til hyggelige andagter.
Vi holder til i den hytte, som brevdueforeningen havde på Skovager
i Poulstrup. Klubhuset har vi lånt af
Idrætsforeningen mod vi hjælper på
teltholdet og står for vedligeholdelse
af klubhuset
En ordning, som vi er meget glade
for og som fra vores side fungerer
ﬁnt.
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Det at køre motorcykel er en livsstil.
Kører du en tur i biler ser du vejen og
naturen udenfor ruderne farer forbi,
men på mc-en føles det som at du
er med i oplevelsen. Du mærker vinden, duftene, varmen, solen og nogle
gange regnen eller sagt på en anden
måde: Four wheels move the body,
two wheels move the soul. En tur
stille og rolig ud i det blå renser hovedet og giver dig ro i dine tanker. Der
er kun dig og din maskine der tæller.
Den fælles fascination af motorcyklen og det den
kan gør at mcisterne
holder sammen,
hjælper hinanden, hilser på
hinanden når
de mødes på
vejene.
Det
gælder i alle
de lande, som
jeg har kørt i
og uanset om
det er en lille
125 cc. eller
den største Honda Goldwing.
Maskinerne er lynhurtige i dag og du
må selv tage ansvar for dine handlinger. Det kan gå galt på et splitsekund,
hvis du fejlbedømmer situationen. Det
er som at spille skak, man skal tænke
to-tre træk frem og samtidig håbe på,
at bilisterne ikke overser dig.
Jeg har selv kørt siden 1973 uden alvorlige skader og jeg læste fornyelig
om en gut i Sønderjylland, som er

over 90, som lige har købt sig en ny
Honda, så alder er ingen hindring for
et aktiv liv.
Gennemsnitsalderen i vores klub er
efterhånden over middel, men humøret, humor og de gode historier er
ikke blevet ringere af den grund. Vi
er knap så mange medlemmer, som
da klubben startede og kunne godt
bruge nogle ﬂere med gode ideer og
friske tiltag på agerede ture. Derfor
er alle velkommen til, at køre med
på vores ture. Det er ﬁnt og dejligt at

Klar til afgang - ved klubhuset i Poulstrup

køre alene, men i en klub kommer
man afsted og får brugt cyklen og er
i med i et fællesskab omkring vores
passion.
Vi mødes onsdage kl. 19 og kører en
tur rundt i Vendsyssels fantastiske
natur og nogle enkle lørdage en lidt
længere tur. Vi har bl.a besøgt Bulbjerg, Gl. Estrup landbrugsmuseum,
Daugbjerg kalkgruber, Nationalpark
Thy osv.
John Ottesen

Fra turen til Søby Brunkul museum

Nyt fra sognet
Norge rundt på MC
af John Ottesen

Turen blev kørt sammen med en
chauﬀørkollega fra Sønderborg, som
jeg for to år siden kørte Østersøen
rundt langs kysten med og et medlem
af hans MC klub, Jan og Rene.
Vi sejlede fra Frederikshavn til Göteborg den 13. juni 2019 og planen var
at komme hurtigt mod nord. Vi kørte op
langs Vanern og op til en by som hed
Mora. Vi fandt en lokal mc klub, som
lejede små hytter ud. Lokum et gammel træskur med hul i jorden og masser af myg, som vi ﬁk med til samme
pris, men billig og hyggeligt. Dagen
efter regnede det meget hele dagen,
men vi ﬁk da kørt 816 km længere mod
nord. Planen var, at køre ind i Finland
nede ved Den Botniske Bugt denne
gang og besøge den ﬁnske julemand
som bor på polarcirklen ved byen Rovaniemi. Jan og jeg havde været der
for to år siden, men Rene havde aldrig
været der. Vi ﬁk en god snak med julemanden og blev enig med ham om at
med så mange børn i verden var han
nødt til at havde kollegaer på Grønland
og Nordpolen også. Jeg ﬁk dog ønsket
mig en ny motorcykel og han lovede,
at sende en i træ til jul. Der er et postkontor, hvor der er muligt, at skrive julekort til familie, som så dukker op til
jul herhjemme. Flot sted med masser
af butikker, som sælger alt hvad hjertet
og tegnebogen kan klare. Vi forsatte
mod nord og lejede en hytte ved byen
Sevettijårul. Heldigvis med sauna, som
jo hører sig til i Finland. Varm sauna
og kold afvaskning løser musklerne op
og næste dag var der ikke ﬂere ømme
punkter.
Næste dag kørte vi over grænsen til
Norge ved Naatano og videre til Kirkenes. Det var søndag og hele byen
er lukket ned. Der kommer man helligdagen i hu og arbejder ikke. Vi kørte
derfor til Grense Jakobselv, som er
Norges nordøstligste punkt. Spændende vej med grusveje og militær bevogtning, da Rusland ligger lige på den
anden side af elven. Rå og barsk natur
og 2250 km til Nordpolen, men 2530
km til Oslo.
Vi kørte tilbage til Kirkenes og til Tanabro og op ad en spændende vej nr. 98.
Den mest fantastiske vej på hele turen.
Den fulgte fjordene rundt, som kom ind

Sognefjeldet

Fjord

Geirangerfjorden
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Fjord op til Barentshavet

Adolf kanonen

Torskehoveder til tørre ved Lofoten
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fra Barentshavet. Mørkeblåt vand og
små ﬁskesamfund. Veje lagt direkte på
klipperne op over fjeldene. Søer, som
der stadig var is på selv om temp. var
6-12 grader. Sommeren er meget kort
på de kanter.
Dagen efter kørte vi til Nordkap, hvor
der desværre var overskyet den dag.
Tilbage til Skarsveg. Et meget lille ﬁskersamfund, som udover ﬁskeri også
havde mange små hytter, som de udlejede. Imellem hytterne gik rensdyrene
og græssede. Ved midnat kørte vi derop igen for at se solen gå ned. Solen
går ned og rører havoverﬂaden og stiger så op igen med det samme. Efter
klokken 1 når centeret lukker kunne vi
køre vores maskiner ud til symbolet på
Nordkap og taget nogle billeder.
Dagen efter kørte vi over Alta over en
højderyg på størrelse med Fyn. Små
samerhytter lå spredt ud i ødemarken.
De ﬂeste med et halvtag, hvor der stod
en stor snescooter, ATV med tre aksler og en traktor med frontlæsser og
1-2 biler med ekstra projektører. Der
er meget langt til købmanden, så der
skal godt grej til for at klare sig og en
velvoksen tegnebog. Varerne koster
2-3 gange mere end i Danmark. Seks
øl koster 150 kroner i et supermarked,
hvis man kan lide en øl til aftensmaden.
Næste morgen kørte vi til Narvig for at
se de store malmtog, hvilke vi desværre ikke kunne komme tæt på. Videre
til Harsted for at se Adolf kanonen.
En kæmpe kanon fra krigens tid som
kunne aﬀyre granater, som vejede op
til 1030 kg. De små på 600 kg kunne
nå en højde på 22 kilometer og ramme
mål på 56 kilometers afstand. Kaliberet er 40,6 cm og kanonrøret er 20,5
meter langt og vejer 158 ton. Den står
på militært område og der er kun guideture i følgeskab med 2 vagter.
Vi havde nu ikke skrevet os op i forvejen og kørte bare efter de andre biler,
da de kørte ind på militærbasen. Mod
fremvisning af pas og ID kort og et gebyr til guiden, ﬁk vi lov til at se kanonen.
Næste dag kørte vi ud på Lofoten og
næsten med det samme kom en elgko
og hendes store kalv gående tværs
over vejen lige foran os. Der havde
været masser af rensdyr, men det var
de første elsdyr vi så.

Nyt fra sognet
Det er en meget special natur på Lofoten. Flotte fjelde, sandstrande og små
ﬁskerbyer. Mange steder står der træstativer med tørrede torskehoveder,
som bliver sendt til Nigeria til ﬁskesuppe. De giver en aroma over hele byen
for der var virkelig mange af dem. Vi
kørte ud til byen Å, som er det vestligst
punkt på Lofoten og fandt et ﬁnt sted
at sove.
Vi sejlede til Bodø fra Moskenes næste morgen og kørte mod Mo i Rana
i regn og lidt tørvejr. Dagen efter ﬁk vi
besøgt Trondheim og set den imponerede domkirke og de gamle huse langs
kanalen.
Vi havde Alanterhavsvejen der var på
vores liste, som vi havde lavet hjemmefra. En vej som er bygget ud til en
række små øer og spændende at opleve. Tunneler, broer og små færger er
der mange af i Norge. Alene tunneler
er der 800 af. Nogle af dem med rundkørsler og overhalingsspor, når det går
opad. Vi forsatte til Molte og efter en
lille sejltur videre mod den berømte
Troldstien. En imponere vej som snoede sig op på ydersiden af et stejl fjeld.
Man skal ikke lide af højdeskræk. Stor
respekt til buschauﬀørerne, som ﬁk de
store køretøjer rundt i de skarpe sving.
Vi sov tæt på Gudbrands juvet. Et
kendt vandfald eller fos, som de siger
i Norge. Det var Sankt Hans aften og
der var bål mange steder.
På den 11. dag ﬁk vi set den berømte
Geirangerfjord hvor de store krydstogtskibe sejler ind. Vi kørte ned af Ørnestien, som også er et must på MC. Vi
kørte mod Lom for at se den ældgamle
stavkirke fra år 1158. En af Norges
største stavkirker. Stavkirker er kun
bygget af træ, så det er imponerende,
at så mange stadig ﬁndes i Norge.
Derefter over Sognefjeldet ad en lille
vej. Masser af sne og is og midt i ødemarken, en bom, hvor der måtte lægges en lille erkendtlighed på 90 kroner
til den norske stat. Men sikken en tur
og en fantastiske og barsk natur. Vejen
ned fra fjeldet gik af Tintevejen. Den
sjoveste vej på turen. Halvvejs nede
ﬁk vi propper i ørerne, så hurtig falder
vejen. Efter et godt måltid mod Lærdal,
hvor Norges nu anden længste tunnel
på 24 kilometer beﬁnder sig, kørte vi
over fjeldet mod Flåm, hvor verdens
stejleste jernbane ligger. Desværre

Atlanterhavsvejen

Den ﬁnske julemand

Barentshavet
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Sognefjeldet

Udsigtsplatform ved Geirangerﬂoden

Lom stavkirke
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kom vi lidt for sent til en tur, så det må vi
have til gode.
Om dagen regnede det meget, så vi blev
enige om at Kongsberg sølvminer ville
være et godt sted at besøge. Vi blev kørt
2300 meter ind i minen i gamle minevogne på jernhjul, så der blev udleveret
ørepropper ved billetlugen. I alt blev der
gravet 1500 tons sølv her fra 1623 og til
1958. Det var næsten rent sølv som der
blev udgravet her. Der er næsten 1000
kilometer gange og over 300 skakter og
minen var i mange år en af Norges største virksomheder. Meget af sølvet endte i
Danmark fordi den danske konge også regerede over Norge dengang. Da vi kørte
derfra var det blevet bedre vejr og vi kørte
igennem Vrådalen og ad Telemarksvejen
til Nissedalen.
Den sidste dag ﬁk vi besøgt Norges sydligste punkt nemlig Lindesnes fyr og vi
kørte tilbage mod Kristiansand ad de små
veje langs kysten.
Dagen efter sejlede vi til Hirtshals.
Generelt fortalt er Norge et fantastisk land
at besøge. Der er 385.000 km.2 land og
kun 8000 km2 er opdyrket, så der er masser af natur og ren luft. Til sammenligning
er Danmark på 43000 km2.
Vi kørte 6700 kilometer på de 14 dage og
ﬁk masser af indtryk og oplevelser, som
kun kan anbefales.

Lindesnes fyr

Sommer og efterår i Harken UGF
Dana Cup 2019 – uge 30
Sommerens helt store opgave i forbindelse med Dana Cup 2019 er veloverstået. Vi kan se tilbage på en uge
på Handelsskolen, hvor vi har haft
fornøjelsen af at være vært for hold
fra Brasilien, Norge, England og Polen. Der er tale om lande, som vi har
haft fornøjelsen af de sidste mange år
og som hvert år ser frem til at komme

let sulten og ikke spise fastfood hele
ugen.
Endnu engang en stor tak til alle de
frivillige, som har bidraget med hjælp
til Dana Cup 2019 og vi ser frem
Dana Cup 2020.

Åbent Landbrug
Søndag den 15. september 2019 kl.
10-16 er der Åbent Landbrug, hvor
Morten Hansen byder indenfor på
Højgaard. Her vil Harken UGF sælge
diverse lækkerier fra pølsevognen og
sørge for at man kan få stillet sulten
og tørsten. Vi ser frem til en hyggelig
søndag med godt vejr.

Fællesspisning
Efteråret byder også på vores hyggelige tradition med fællesspisning,
hvor formand Flemming Jensen tryller i køkkenet med lækker mad. Datoerne er endnu ikke fastlagte endnu,
så hold øje med opslag ved byskiltene, i vinduet i cafeteriet i hallen samt
vores hjemmeside og facebook. Det
er en hyggelig aften, hvor maden nydes i cafeteriet og børnene kan lege
i hallen.
Så er der samling omkring bordet til en
omgang velfortjent aftensmad.

ud på Handelsskolen.
Forud for uge 30 ligger også et stort
forberedelsesarbejde, hvor vagtskemaet for denne uge skal gå op. Da
det er mange timer, som skal besættes, har vi i år haft et samarbejde med
Hundelev Boldklub, som har været
behjælpelige med at tage vagter i løbet af ugen. De har gået til opgaven
med stor succes og det har været en
kæmpe fornøjelse, hvilket vi håber
kan gentage sig næste år.
Det er skønt, at der er så mange frivillige, som stiller op og giver en tørn
med i denne uge, da det har stor økonomisk betydning for foreningen, at vi
har denne opgave.
Det er en ganske særlig uge, hvor
man kommer til at møde andre mennesker både fra nær og fjern og der
er en god stemning og højt humør.
Ikke mindst er det altid en fornøjelse,
at vores formand, som elsker at lave
mad, sørger for en god aftensmad
hver dag, så de frivillige kan få stil-

Gymnastiksæson 2019/2020
– opstart i uge 37

ter barsel samt afsløre, at hun har taget en nyhed med, da hun har været
ude at hente ny inspiration til idrætsforeningen. Janni byder derfor til dans
med TeenDance, som I kan læse mere
om på vores hjemmeside. I skrivende
stund har vi endnu ikke fastlagt det
endelige program for gymnastiksæsonen, så hold derfor øje med hjemmesiden og facebook.

I gymnastikafdelingen kan vi byde
Janni et varmt velkommen tilbage ef-

Efter servering af morgenmad for ca. 530 spillere, er det tid til de frivilliges velfortjente
kaﬀepause
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Åbent Landbrug
Velkommen til en folkefest på landet,
hvor cirka 100.000 danskere hvert år får
masser af frisk luft, kommer helt tæt på
dyrene, får mulighed for at se de store
landbrugsmaskiner og snakke med en
rigtig landmand. Vi har åbne gårde over
hele landet, hvor landmanden inviterer
indenfor til et unikt indblik i livet og produktionen på landet.
Kom til Åbent Landbrug
søndag den 15. september 2019 på
Højgård, Aalborgvej 841, 9760 Vrå
Læs mere om dagen på
www.aabentlandbrug.dk

”JEG PRIORITERER
DYRENES SUNDHED OG
TRIVSEL MEGET HØJT.
DET ER INTERESSANT
AT PRODUCERE
FØDEVARER”
Det vi lever af - det vi lever for
Her på Højgård bor jeg, Morten, sammen med mine tre
sønner, Mads, Mathias og Marcus. Jeg er 2. generation
på gården, som jeg overtog efter min far.
Sammen med fem ansatte står jeg for arbejdet med dyr
og marker. I stalden har jeg 270 malkekøer, som er på
græs hver dag. De giver tilsammen 3.200 liter mælk pr.
dag. Mælkebilen fra Arla henter mælken og kører den til
mejeriet i Hobro. Her tappes den på Arla 24-mælkekartoner. På gården har jeg også 230 kvier og kalve samt
100 slagtekalve.
Jeg dyrker 200 hektar jord. Det er næsten det samme
som 400 fodboldbaner. På markerne har jeg græs, majs,
havre og byg. Græs og majs er foder til dyrene. Resten
sælger jeg.
Jeg glæder mig til at vise mit landbrug frem og ønsker jer
en god dag sammen med alle os på Højgård.
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DAGENS AKTIVITETER
• Oplev køer og kalve
• Se slagtekalve
• Få en traktortur med vogn og se køerne på
marken
• Klap en kalv
• Find ud af, hvad en ko æder
• Oplev de store maskiner
• Kl. 13: Se køerne komme ind i stalden
• Se veterantraktorer
• Find vej i majslabyrinten
• Prøv at malke en ko
• Leg i korncontaineren
• Deltag i spejderaktiviteter
• Bod med salg af kaﬀe og kage
• Salg af mad og drikke

Billederne er fra
2014, hvor der
også var Åbent
landbrug på
Højgård
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Forfatter har udgivet 3. oplag af ”Vendsyssel under besættelsen” med afsæt i Harken Gruppen
I august 2017 udgav forfatter Pernille
Pedersen bogen ”Vendsyssel under
besættelsen” og det blev markeret
ved en bogreception på Vrejlev Kloster. De to første oplag af den 712
sider bog med lokalhistorie fra besættelsen, blev hurtigt udsolgt hos
boghandlerne, og derfor er 3. oplag
nu i handlen, og kan købes hos boghandlerne i Vendsyssel og i Aalborg,
samt direkte hos forlaget på hjemmesiden www.vendsysselunderbesaettelsen.dk hvor der endda er gratis
levering.
De mere end 700 siders spændende
beretninger og fotos fra besættelsen
i Vendsyssel, er blevet til via fortællinger fra cirka 500 vendelboer, samt
et omfattende forfatterarbejde fra
Pernille Pedersen, som er amatørhistoriker på 64 år og barnebarn af en
aktiv modstandsfamilie i Harken.

Sådan begyndte det hele
I 2011 bestemte Pernille Pedersen
sig for, at skrive en lille bog på ca.
30 sider om sin families deltagelse
i modstandsbevægelsen i Vendsyssel. Hun kunne dog hurtigt mærke
at ”skriveriet” fangede hendes interesse dybt, og øgede de planlagte
30 sider til 250 sider om modstandsbevægelsen i Midtvendsyssel. Men
de 250 sider om Midtvendsyssel var
heller ikke nok, og med iver efter
mere viden om modstandskampen,
begyndte hun at indsamle arkivalier
ved fremmede familier rundt om i det
jyske, samt alle lokale arkiver og i
statens arkiver.
Det lille hæfte på 30
sider endte dermed,

at blive en stor ﬂot bog på 712 sider,
hvor der også er kapitler fra VrejlevHæstrup området - fx om Harken
Gruppen, om Poulstrup Gruppen, om
våbennedkastninger ved Åbenterp,
om våbendepoter på Vrejlev Kloster,
samt om Vrejlev-Hæstrups præst
Søren Dissing, der også var modstandsmand. I 2018 modtog Pernille
Pedersen ”Niels Ebbesen Medaljen”
for bogen Vendsyssel under besættelsen.

Flere bøger på vej
Udover at ”Vendsyssel under besættelsen” nu er udkommet i sit 3. oplag,
har Pernille Pedersen stadig gang
i skriverierne om besættelsen i Jylland, og i november 2018 udkom en
godt 700 sider stor bog om Østjylland
under besættelsen, og i øjeblikket er
Pernille Pedersen ved at skrive sin
3. bog om besættelsestiden i Jylland, og denne gang skriver hun om
”Aalborg og det sydlige Nordjylland
under besættelsen – denne bog udkommer i foråret 2020. Pernille Pedersen har planer om at skrive i alt 6
bøger om besættelsen i Jylland. Bøgerne fokuserer bl.a. på nedkastningerne og våbenmodtagegrupperne,
men de handler også om andet end
modstandsarbejde, som fx historier
om hverdagen og forskellige hændelser under krigen. De mange sabotager er lagt i kronologisk orden,
og er spændende læsning. Bøgerne
fortæller bl.a. om: de illegale skrifter
og aviser, ledelsen i den jyske modstandsbevægelse, SOE, ﬂugtruterne
i Sverige, samt om Gestapos nådesløse klapjagt på
modstandsfolk og civilbe-

Pernille Pedersen
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folkningen. Der er også ﬂere kapitler
om de faldne modstandsfolk og de
arresterede modstandsfolk, samt om
danskere i Frøslevlejren og i de tyske
kz-lejre.
Samtidig med skrivningen af bøgerne, har Pernille Pedersen lavet hjemmesider til hver enkelt bog, og disse
hjemmesider med tekster og fotos,
er rigtig spændende at besøge. På
hjemmesiderne er det endvidere muligt, at bestille de store ﬂotte bøger til
en rigtig god pris og med fri fragt.
1. bog: ”Vendsyssel under besættelsen”:
http://www.vendsysselunderbesaettelsen.dk/
2. bog: ”Østjylland under besættelsen”:
http://www.ostjyllanddjurslandkrigen.
dk/
3. bog: ”Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen”
Bogen udkommer i 2020, så hjemmesiden er stadig under opbygning og
kan følges på:
http://www. nordjyllandunderbesaettelsen.dk/
Jeg har både læst ”Vendsyssel under
besættelsen” og ”Østjylland under
besættelsen” og begge fremragende
bøger kan varmt anbefales.
Henrik Hansen, Poulstrup

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

HARKEN PRIVATE PASNINGSORDNING
V/JETTE STEFFENSEN, GULDAGERVEJ 89

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

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

DET LOKALE ARKITEKTFIRMA - UDFØRER ALT ARKITEKTRÅDGIVNING INDENFOR BYGGERI

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

Hedevej 30 · Hjørring · Tlf. 98 92 15 04

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

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

Poulstrup
Forsamlingshus
Kontakt 2311 6549

Nedre Byvej 19 - Poulstrup - 9760 Vrå
Tlf. 98 98 80 09
thomas@poulstrup-vvs.dk
www.poulstrup-vvs.dk
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VVS OG BAD
NATURGASANLÆG
STOKERANLÆG
SOLVARME

•
•
•

BLIKARBEJDE
VARMEPUMPER
ENERGIOPTIMERING

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

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

UØNSKEDE GÆSTER
Kontakt
Hjørring Skadedyrservice
på 21 15 52 40

Oliefyr - kedler - olietanke
varmekanoner - varmeanlæg
fastbrændsel - reparation

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Harken Varmeservice ApS er din
lokale oliefyrsmontør til bolig og erhverv

•
•
•
•
•
•

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

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

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

•
•
•
•
•
•

Reparationer
Nybygninger
Landbrug
Industri
EDB
PLC

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

Edithsvej 7
9800 Hjørring
Tlf. 23 35 82 60

KØB OG SALG
AF FAST EJENDOM

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

John K

Esben

Kirsten

Helle

Søren

John

Vi tager hånd om
dig og dine kære

Frederikshavnsvej 58 · 9800 Hjørring

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

Gammel Rønnebjergvej 8
Poulstrup
9760 Vrå

Nyere brugte biler
Se bilerne på
www.poulstrupauto.dk

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

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

Onsdag lukket

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

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

Interiør og
kunsthåndværk
produceret af
unge med særlige behov

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

Find os på Aalborgvej 475 i Hæstrup
eller se produkterne hos
Socialøkonomiske Ruth i
Rantzausgade 3, Aalborg.

Find Kiramik på Facebook eller læs mere på www.pmu.dk

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

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

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

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

Redaktion
Ansvarshavende
Foreningsstof
Redigering
Annoncer
Korrektur

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

Tollestrup
Guldager
Gunderup
Harken
Hæstrup
Hæstrup
Høgsted
Hæstrup Mølleby
Rønnebjerg
Poulstrup

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

Lokalstof

Foreningsstof
Aktivitetshuset
IngeLise Andersen, Gl. Rønnebjergvej 9 .................................98 98 80 11
Børnenes jord
Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 9760 Vrå .......................40 86 88 78
HUGF
Flemming Jensen fje@eucnord.dk...........................................52 99 84 34
KFUM-Spejderne
Mette Karlsen, Hellumvej 87, 9740Jerslev................................26 71 55 99
Kloster MC
Finn Pedersen - v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk .....................61 36 34 90
Møllehaven
Børnehaven Møllehaven, Møllemarken 2, 9800 Hjørring ..........72 33 45 31
Poulstrup Borgerforening Per Christensen, Munkholmvej 61, 9760 Vrå.....................21 55 22 70
Poulstrup Rideklub Lars Nielsen, Smidstrupvej 241, 9760 Vrå................................23 92 94 37
Poulstrup Friskole Tommy Rømer, Hovedgaden 125, 9760 Vrå..............................20 80 53 87
Sport 81
Henrik Smith, Hovedgaden 63, 9760 Vrå..................................71 75 56 99
Vrejlev-Hæstrup Jagtforening Leo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå40 11 22 31
Menighedsråd
Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå.................................................98 98 83 60
Vraa MC
Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19.................................22 55 07 46
Lokalhistorisk Arkiv Erik Jess, Hovedgaden 78, 9760 Vrå.........................................98 98 80 63

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

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

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

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

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

Hæstrup Vandværk A.m.b.A:

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

Poulstrup Vandværk A.m.b.A:

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

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

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

Vuggestuer og Børnehaver
Møllehaven i Harken
Poulstrup Friskole og Børnehus

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

Skovgården

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

Plejehjem

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

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

Foreninger - Formænd
Børnenes Jord
Mads Budolfsen, Gl. Rønnebjergvej 14, 9760 Vrå .............40 86 88 78
Støttefor. for skolen
Thomas Kortegaard.........................................................
HarkenUGF
Flemming Jensen - fje@eucnord.dk ..................................52 99 84 34
Lokalhistorisk Forening
Henning Risom Christensen, Vrejlev Kirkevej 60, 9760 Vrå.98 98 60 63
Poulstrup Borgerforening Per Christensen, Munkholmvej 61, 9760 Vrå ......................21 55 22 70
Poulstrup Rideklub
Martin Jensen.......................................................................20 45 47 02
KFUM Spejderne
Mette Karlsen, Sønderskovvej 220, 9800 Hjørring..............26 71 55 99
Kloster MC
Finn Pedersen v.stokbro@pedersen.tdcadsl.dk ..............20 31 18 53
Sport 81
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 Mona Pedersen, Hovedgaden 37, 9760 Vrå .......................27 46 80 20
Vrejlev-Hæstrup JagtforeningLeo Rasmussen, Jørgen Therkelsensvej 6, 9760 Vrå......40 11 22 31
Vrejlev Hæstrup Hallen: Karina Mølgaard Frost, Tollestrupvej 195, 9760 Vrå.............40 43 84 88
Vrå MC
Henning Andersen, Gl. Rønnebjergvej 19, 9760 Vrå............22 55 07 46

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

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

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

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